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การประกอบธุุ ร กิิจ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1 วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
กลุ่่�มบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจสปาเพื่่�อสุุขภาพ และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง กัับธุุรกิิจสปา ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััท ได้้
กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ และเป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อการขยายตััวและการเจริิญเติิบโตในอนาคต ไว้้ดัังต่่อไปนี้้�

วิสัยทัศน์
กลุ่่ม� บริิษัทั มีีการกำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ คืือ “เราให้้บริิการด้้านสุุขภาพแบบองค์์รวมที่่เ� ข้้าถึึงง่่าย และมีีความเป็็นไทย เพื่่อ�
ให้้คนอยู่่�ดีีมีีสุุขมากขึ้้�น”
ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััทได้้กำำ�หนดพัันธกิิจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจไว้้ 4 ประการคืือ
• เป็็นองค์์กรที่่�สร้้างมาตรฐานของสปาไทยให้้เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับนานาชาติิ และสร้้างชื่่�อเสีียงสปาไทยในระดัับนานาชาติิ
จนถึึงระดัับโลกต่่อไป
• เป็็ น องค์์ ก รที่่� มุ่่� ง เน้้ น การประยุุกต์์ ก ารผสมผสานระหว่่างศาสตร์์ ต ะวัั น ตกและไทย เพื่่� อ ให้้ ก ารบริิ ก ารของบริิ ษัั ท ฯ มีีการ
พััฒนายิ่่�งขึ้้�น
• เป็็นองค์์กรที่่�ส่่งเสริิม และสนัับสนุุนให้้พนัักงานทุุกส่่วนมีีการเรีียนรู้้� และพััฒนาตนเองอย่่างสม่ำำ��เสมอ และต่่อเนื่่�อง เพื่่�อ
ประโยชน์์ของบริิษััทฯ และเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของลููกค้้าต่่อไป
• เป็็ น องค์์ ก รที่่� ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่อข้้ อ บัั ง คัั บ พื้้� น ฐาน กฎหมาย โดยยึึ ด การประกอบการธุุรกิิ จ อย่่างสุุจริิ ต เที่่� ย งตรง และมีี
จริิยธรรม ตระหนัักถึึงผลกระทบต่่อพนัักงาน สภาพแวดล้้อม และชุุมชนเป็็นสำำ�คััญ

เป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ
• บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) : SPA

SPA กำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�จะขยายธุุรกิิจเพิ่่�มขึ้้�น โดยตั้้�งเป้้าหมายต้้องการ เป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจ สปาของเอเชีีย ซึ่่�งมีี
ตราสััญลัักษณ์์ในใจของลููกค้้า และต้้องการขยายธุุรกิิจการให้้บริิการสปาเพื่่�อสุุขภาพเพื่่�อให้้บริิการ ครบทุุกความต้้องการของลููกค้้าในกลุ่่�มเป้้า
หมาย โดยบริิษััทได้้แบ่่งแยกตามแบรนด์์ในการให้้บริิการ ตั้้�งแต่่ลููกค้้าระดัับบนที่่มีี� เวลาในการเข้้ารัับบริิการ และกำำ�ลัังการซื้้�อมาก จนถึึงลููกค้้า
ที่่�มีีเวลาจำำ�กััด กำำ�ลัังซื้้�อน้้อย เพื่่�อเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคครบทุุกความต้้องการ โดยเน้้นให้้พนัักงานของบริิษััทผ่่านการฝึึกอบรมที่่�ดีีจากบริิษััทฯ ในการ
ให้้บริิการที่่�ดีีที่่�สุุดแก่่ลููกค้้าเพื่่�อให้้ลููกค้้าประทัับใจและเกิิดการใช้้บริิการซ้ำำ�� รวมถึึงการรัักษาความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับลููกค้้า และทำำ�การสร้้างฐาน
ลููกค้้ารายใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อให้้รายได้้ของสปาทุุกสาขาเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง และส่่งผลให้้ผลกำำ�ไรสุุทธิิเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคต
• บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำ�กัด : SWR

SWR กำ�หนดเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร โดยในส่วนโรงเเรมมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการเข้าพักและรายได้
เฉลี่ยต่อคืนของลูกค้าให้มากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์การจัดจำ�หน่ายห้องพัก การจัดประชุมสัมมนาให้องค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ การจัดส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล สำ�หรับธุรกิจร้านอาหาร SWR มีแผนที่จะเพิ่มอัตราการใช้บริการ ของ
ลูกค้าเเละรายได้เฉลี่ยต่อบิลให้มากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์เเละจัดการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้
แก่ SWR ให้มากขึ้น
• บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำ�กัด : SWL

SWL กำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจจัดั จำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์เกี่่ย� วกัับสปา และผลิิตภัณ
ั ฑ์์ส่่วนบุุคคลที่่มีี� ฟัังก์์ชั่่น� ในการผ่่อนคลาย
ตอบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์คนรุ่่น� ใหม่่ โดยมีีเป้้าหมายที่่จ� ะขยายช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ สำำ�หรัับตลาดในประเทศมุ่่ง� เน้้น
การขยายช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายไปในสถานประกอบกิิจการสปาที่่�จััดตั้้�งในโรงแรม จำำ�หน่่ายสิินค้้าในร้้านสปา ระดัับกลางในห้้าง สรรพสิินค้้า
การจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าเป็็นสิินค้้าของขวััญช่่วงเทศกาลต่่างๆ เช่่นเทศกาลปีีใหม่่ และเทศกาลอื่่น� ๆ เป็็นต้้น สำำ�หรัับตลาดต่่างประเทศ SWL มีีเป้้า
หมายในการจััดหาตััวแทนจััดจำำ�หน่่ายเพิ่่�มเติิม การจััดส่่งสิินค้้าไปจำำ�หน่่ายในสถานประกอบการธุุรกิิจสปาในโรงแรมชั้้น� นำำ�ของต่่างประเทศเพื่่อ�
เพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่ SWL มากขึ้้�น และสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจให้้มีีโอกาสขยายตััว และมีีการเจริิญเติิบโตในอนาคตอย่่างต่่อเนื่่�อง
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• บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด : SWE

SWE กำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงเรีียนสอนนวดแผนไทย โดยเน้้นการฝึึกอบรมพนัักงาน เพื่่�อรัักษามาตรฐานและสอน
ผู้้�ที่่�สมััครเข้้าทำำ�งานเป็็นพนัักงานเทอราพิิสต์์ของบริิษััทและรองรัับในการเปิิดสาขาของ SPA ในอนาคต ซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตของ
SPA ในอนาคต
• บริษัท ไทเกอร์อายส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด: TGT

TGT กำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์บำำ�รุุงผิิวหน้้า ผิิวกาย ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ลดกระชัับสััดส่่วน ผลิิตภััณฑ์์แว๊๊กซ์์
ผลิิตภััณฑ์์ ทำำ�เล็็บ ผ้้าห่่มไอร้้อน แผ่่นรองเตีียงนวด เครื่่�องมืือยกกระชัับใบหน้้า และอุุปกรณ์์ลดสััดส่่วนกระชัับเรืือนร่่าง โดยจำำ�หน่่ายให้้ ร้้าน
เสริิมสวย สถานเสริิมความงาม คลิินิิกความงาม โรงพยาบาล และสปาทั่่�วประเทศไทย ซึ่�ง่ จะช่่วยส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตของ SWL ในอนาคต

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) “บริิษััท” หรืือ “SPA” เดิิมชื่่�อ “บริิษััท บลููมมิ่่�งสปา จำำ�กััด” ก่่อตั้้�งขึ้้�น
ในปีี 2544 โดยกลุ่่�มครอบครััวอุุตสาหจิิตและกลุ่่�มครอบครััวจิิราวรรณสถิิตย์์ ด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มแรก 3 ล้้านบาท โดย เริ่่�มต้้นประ
กอบธุุรกิิจสปาเพื่่�อสุุขภาพภายใต้้แบรนด์์ “Let’s Relax” ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นในการให้้บริิการสปาแบบเดย์์สปา เป็็นการให้้บริิการในระดัับ 4 ดาว ใน
รููปแบบที่่�ผู้้�ใช้้บริิการใช้้เวลาน้้อย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ใช้้เวลาในเข้้ารัับการบริิการประมาณ 1-2 ชั่่�วโมง
ในปีี 2549 บริิษััทได้้เล็็งเห็็นถึึงช่่องทางในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าที่่�ต้้องการการดููแลด้้านสุุขภาพมากขึ้้�น จึึงได้้ทำำ�การขยายกิิจการโดย
การก่่อตั้้�งสถานให้้บริิการสปาเพิ่่�มขึ้้�นภายใต้้แบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa” มุ่่�งเน้้นการให้้บริิการแบบเวลเนสสปา เป็็นสปาระดัับ 5
ดาว มีีมาตรฐานระดัับชั้้�นนำำ� ผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปาเพิ่่�มมากขึ้้�น มีีลัักษณะการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าที่่�ต้้องการดููแลสุุขภาพมาก
ขึ้้�น และใช้้เวลาในการรัับบริิการตั้้�งแต่่ 1 ชั่่�วโมงครึ่่�งขึ้้�นไป
ในปีี 2550 ได้้ทำ�ำ การก่่อตั้้�ง บริิษััท สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กััด หรืือ “SWL” เดิิมชื่่�อ “บริิษััท บลููมมิ่่�งแล็็บ จำำ�กััด” ด้้วยทุุนจดทะเบีียน
1 ล้้านบาท เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวกัับสปา สุุขภาพ และขนมขบเคี้้�ยว ภายใต้้ เเบรนด์์ “Blooming” สำำ�หรัับจำำ�หน่่ายทั้้�งใน
ประเทศเเละต่่างประเทศ
ในปีี 2551 บริิษััทได้้ทำำ�การเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 40 ล้้านบาท เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในบริิษััท และเพื่่�อรองรัับการขยายตััว
ของธุุรกิิจจากการขยายสาขา
ในปีี 2554 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการจััดตั้้�งบริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด หรืือ “SWE” เดิิมชื่่�อ “บริิษััท บลููมมิ่่�งสปา เอ็็ดยููเคชั่่�น
จำำ�กัดั ” ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 1 ล้้านบาท ดำำ�เนิินธุุรกิิจสถานศึึกษาประเภทโรงเรีียน เกี่่ย� วกัับการสอนนวดแผนไทยที่่ไ� ด้้รับั การรัับรองจากกระทรวง
ศึึกษาธิิการ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อฝึึกอบรม พนัักงานให้้เป็็นพนัักงานบริิการของบริิษััทเพื่่�อรองรัับการขยายตััวของสาขาของ SPA
ในปีี 2556 กลุ่่�มบริิษััทได้้ทำ�ำ การปรัับโครงสร้้างการถืือหุ้้�นเพื่่�อเตรีียมเข้้าจดทะเบีียน ในตลาดหลัักทรััพย์์ แห่่งประเทศไทย โดยบริิษััท
สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด ได้้ออกหุ้้�นเพิ่่�มทุุนเพื่่�อเข้้าซื้้�อหุ้้�นของบริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท เดิิมชื่่�อ “บริิษััท ระริินจิินดา จำำ�กััด” ในสััดส่่วน
ร้้อยละ 99.99 ของทุุนจดทะเบีียน
ในปีี 2558 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการซื้้�อกิิจการ บ้้านสวน มาสสาจ สปาระดัับ 3 ดาว จำำ�นวน 4 สาขา ในกรุุงเทพฯ เเละปริิมณฑล เพื่่�อ
ขยายตลาดสปา 3 ดาวของบริิษััทฯ
ในปีี 2559 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการเปิิดสปาสาขาแรกในต่่างประเทศ ภายใต้้สััญญาแฟรนไชส์์ที่่�เมืืองคุุนหมิิง มณฑลยููนนาน สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน นอกจากนั้้�นบริิษััทฯ ได้้ขยายให้้บริิการให้้บริิการสปาภายในโรงเเรม
ในปีี 2560 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการซื้้�อกิิจการ บริิษััท ไทเกอร์์อายส์์ เทรดดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด และ บริิษััท ไทเกอร์์อายส์์ เอ็็ดดููเคชั่่�น
จำำ�กััด เพื่่�อขยายช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์และยกระดัับโรงเรีียนสอนนวด นอกจากนั้้�น บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการลงนามในสััญญาเพื่่�อเปิิดส
ปาในรููปแบบของสััญญาแฟรนไชส์์ในต่่างประเทศเพิ่่�มอีีก 3 สาขา ที่่�กรุุงพนมเปญ ประเทศกััมพููชา
ในปีี 2561 บริิษััทฯ ได้้แตกไลน์์ธุุรกิิจเพิ่่�มคืือ Stretch me by Let’s Relax สตููดิิโอยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อเพื่่�อสุุขภาพ และ Face Care
by Let’s Relax ศููนย์์ปรนนิิบััติิผิิวหน้้าอย่่างมืืออาชีีพ เพื่่�อตอบรัับไลฟสไตล์์ใหม่่ๆ ของกลุ่่�มผู้้�บริิโภค
ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการเปิิดสปาสาขาแรกในสาธารณรััฐเมีียนมาร์์ ภายใต้้สััญญาแฟรนไชส์์ที่่�เมืืองย่่างกุ้้�ง และออกผลิิตภััณฑ์์
ส่่วนบุุคคลที่่�มีีฟัังก์์ชั่่�นในการผ่่อนคลาย (Therapeutic Personal Care) ตอบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์คนรุ่่�นใหม่่ภายใต้้แบรนด์์ LRL – Let’s Relax
Lifestyle
ในปีี 2563 บริิษััทได้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 213.75 ล้้านบาท แตกไลน์์ธุุรกิิจเพิ่่�มคืือ Stretch me Clinic คลิินิิกกายภาพบำำ�บััดและ
รีีแบรนด์์ Face Care by Let’s Relax เป็็น Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions นอกจากนี้้�ยัังมีีการขยายตลาด E-Commerce สำำ�หรัับ
สิินค้้า LRL–Let’s Relax Lifestyle และ Dr. Spiller

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่สำ� ำ�คััญในระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา ดัังนี้้�
ปี				

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ

ปี 2561

• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาพนมเปญ เมา เซ ตุง (แฟรนไชส์)
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาชิงต่าว (แฟรนไชส์) (ปัจจุบัน ปิดให้บริการ เนื่องจากผู้ได้รับ
สิทธิ์ แฟรนไชส์ ละเมิดสัญญา)
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาพนมเปญ นโรดม (แฟรนไชส์)
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาเทียนจิน (แฟรนไชส์) (ปัจจุบัน ปิดให้บริการ เนื่องจากผู้ได้รับ
สิทธิ์ แฟรนไชส์ ละเมิดสัญญา)
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาพัทยา บีชฟร้อนท์ ชลบุรี
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาพนมเปญ ทนเล บาซัค (แฟรนไชส์)
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาบียอนด์ ป่าตอง ภูเก็ต
• บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพ ภาย
ใต้แบรนด์ Let’s Relax
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาหัวหิน 100 ประจวบฯ
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Face Care by Let’s Relax สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Stretch me by Let’s Relax สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Stretch me by Let’s Relax สาขาไอคอนสยาม กรุงเทพฯ
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาเดอะ อัลเลซ สุขุมวิท 13 (หน้า รร. ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ
• บริษัท ปิดให้บริการ บ้านสวน มาสสาจ สาขารามอินทรา กรุงเทพฯ
• บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงเเรมเอซ ออฟ หัวหิน เพชรบุรี
ภายใต้แบรนด์ Let’s Relax

ปี 2562

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปี 2563

บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Stretch me by Let’s Relax สาขา 101ทรูดิจิทอลพาร์ค กรุงเทพฯ
บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาเดอะมาร์เก็ต แบงค็อก กรุงเทพฯ
บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขากินซ่า ทองหล่อ (รร. นิกโก้) กรุงเทพฯ
บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Stretch me by Let’s Relax สาขากินซ่า ทองหล่อ (รร. นิกโก้) กรุงเทพฯ
บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรม ไอบิส สไตลส์ ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ ภายใต้แบรนด์ Let’s Relax
บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาเซ็นทรัล แอมบาสซี่ กรุงเทพฯ
บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขา KER Rendezvous ย่างกุ้ง สาธารณรัฐเมียนมาร์ (แฟรนไชส์)
บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรม เรือรัษฎา ตรัง ภายใต้แบรนด์
Let’s Relax
บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรมศรีลีนตา เกาะลันตา กระบี่
ภายใต้ แบรนด์ Let’s Relax
บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาไอแอม ไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ
บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาพอร์โต้ เดอ ภูเก็ต ภูเก็ต

• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Baan Suan Massage สาขารามอินทรา 62
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาโรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ
• บริษทั ได้ดำ�เนินการเปิด Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions สาขากินซ่า ทองหล่อ (รร. นิกโก้)
กรุงเทพฯ
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Stretch me by Let’s Relax สาขาเดอะอัลเลซ สุขุมวิท 13 กรุงเทพฯ
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Leisure Space ประกอบไปด้วย Let’s Relax, Stretch me Clinic และ
Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions สาขาเซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ
• บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรม เมอเวนพิค สยาม
นาจอมเทียน พัทยา ภายใต้แบรนด์ Let’s Relax
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขามหานคร คิวบ์ กรุงเทพฯ
• บริษัท ได้ดำ�เนินการรีแบรนด์ Face Care by Let’s Relax เป็น Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions
ที่ สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสถานประกอบการที่ได้เปิดดำ�เนินการแล้ว ดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•

แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” จำ�นวน 3 สาขา
แบรนด์ “Let’s Relax” จำ�นวน 48 สาขา (43 สาขาในประเทศเเละ 5 สาขาต่างประเทศ)
แบรนด์ “Stretch me by Let’s Relax” จำ�นวน 5 สาขา และ “Stretch me Clinic” จำ�นวน 1 สาขา
แบรนด์ “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions” จำ�นวน 3 สาขา
แบรนด์ “บ้านสวน มาสสาจ” จำ�นวน 9 สาขา

สาขาที่อยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำ�เนินการ
• Let’s Relax สาขา Novotel Platinum กรุงเทพฯ
• Let’s Relax สาขา Upperground Chatuchak กรุงเทพฯ

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
	ณ วันที่ 31ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 213,749,982.00 ลานบาท
99.99%

SWE

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท
ดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย

99.99%

SWL

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด
ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท
ดำเนินธุรกิจจำหนายผลิตภัณฑสปา

99.99%

TGT

บริษัท ไทเกอรอายส เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท
ดำเนินธุรกิจจำหนายผลิตภัณฑสปา

99.97%

SWR

บริษัท สยามเวลเนสรีสอรท จำกัด
ทุนจดทะเบียน 60 ลาน
ดำเนินธุรกิจโรงแรม และรานอาหาร

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

โดยมีรายละเอียดการดำ�เนินงานของแต่ละบริษัทดังนี้
1) บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท” หรืือ “SPA”)
ก่่อตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 28 พฤศจิิกายน 2544 เพื่่�อประกอบธุุรกิิจสปาเพื่่�อสุุขภาพ ปััจจุุบัันมีีทุุนจดทะเบีียน 213,750,000 บาท ชำำ�ระแล้้ว
213,749,982 บาท ภายใต้้ 5 แบรนด์์ดัังนี้้�
• “RarinJinda Wellness Spa” เป็็นสปาระดัับ 5 ดาว ภายใต้้คอนเซปต์์ เวลเนสสปาระดัับพรีีเมี่่�ยม (Premium & Innovative
Wellness Spa) ตั้้�งอยู่่�ในโรงเเรมและรีีสอร์์ท ระดัับ 5 ดาว เน้้นให้้บริิการแก่่ลููกค้้าระดัับบน มุ่่�งเน้้นให้้บริิการเพื่่�อการผ่่อนคลายเเละบำำ�บััดทั้้�ง
5 สััมผััสของร่่างกาย มาตรฐานระดัับสากล ผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปากัับการบริิการแบบไทย
• “Let’s Relax” เป็็นสปาระดัับ 4 ดาว ภายใต้้คอนเซปต์์ บููติิเดย์์สปา (Boutique Day Spa) ที่่�จะตั้้�งอยู่่�ในห้้างสรรพสิินค้้า
โรงเเรม เเละสแตนด์์อะโลน ในพื้้�นที่่�ที่นั่� ักท่่องเที่่�ยวเข้้าถึึงง่่าย ให้้บริิการเเก่่ลููกค้้าระดัับกลางเเละกลางบน ให้้บริิการเพื่่�อการผ่่อนคลาย
• “บ้้านสวน มาสสาจ” เป็็นร้้านนวดเพื่่�อสุุขภาพ ระดัับ 3 ดาว ภายใต้้คอนเซปต์์ ร้้านนวดในชุุมชน (Neighbourhood Massage)
ตั้้�งเป็็นสแตนด์์อะโลน ในทำำ�เลที่่พั� ักอาศััย เจาะกลุ่่�มลููกค้้าคนไทย ให้้บริิการเพื่่�อการผ่่อนคลาย
• “Stretch me by Let’s Relax” สตููดิิโอยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อเพื่่�อสุุขภาพที่่�ผสมผสานศาสตร์์การยืืดเหยีียดกล้้ามเนื้้�อกัับการนวด
บำำ�บััดและการกดจุุดได้้อย่่างลงตััว เพื่่�อช่่วยปรัับสมดุุลร่่างกาย พร้้อมคลายความเมื่่�อยล้้าและลดอาการปวดตึึงของกล้้ามเนื้้�อจากการทำำ�งาน
การเล่่นกีีฬาหรืือการเดิินทาง และ “Stretch me Clinic” คลิินิกิ กายภาพบำำ�บัดั ที่่ม� อบโปรแกรมการรัักษาที่่อ� อกแบบเฉพาะบุุคคล ที่่ผ� สมผสาน
ศาสตร์์การยืืดเหยีียดกล้้ามเนื้้�อร่่วมกัับการใช้้เครื่่�องมืือทางกายภาพบำำ�บััด อาทิิ Ultrasound, High Power Laser เป็็นต้้น
• “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions” สปาดููแลผิิวหน้้าที่่ต� อบโจทย์์การดููแลผิิวแบบมืืออาชีีพให้้สอดคล้้องกัับไลฟ์์สไตล์์
คนเมืือง พร้้อมมอบผลลััพธ์์การดููแลที่่�เห็็นผลต่่อเนื่่�องในระยะยาว ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ ดร. สปิิลเลอร์์
สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเวลเนสสปา Rarinjinda Wellness Spa
สาขาที่

1
2
3

ปีที่ให้บริการ

แบรนด์ที่ให้บริการ

2548
2550
2557

เชีียงใหม่่
ราชดำำ�ริิ
เพลิินจิิต

ที่ตั้ง

ถ.เจริิญราษฎร์์ จ.เชีียงใหม่่
โรงแรม แกรนด์์ เซนเตอร์์ พอยต์์ ถ.ราชดำำ�ริิห์์ กรุุงเทพฯ
โรงแรม แกรนด์์ เซนเตอร์์ พอยต์์ ถ. วิิทยุุ กรุุงเทพฯ

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเดย์สปา Let’s Relax
สาขาที่

ปีที่ให้บริการ

แบรนด์ที่ให้บริการ

1
2
3
4
5

2542
2546
2547
2547
2554

พาวิิลเลี่่�ยน
ป่่าตองสาย 2
พััทยา
สุุขุุมวิิท 39
เทอร์์มิินอล 21

6
7
8
9
10
11
12
13
14

2556
2557
2557
2557
2558
2558
2558
2558
2559

แมนดาริิน
สยามสแควร์์วััน
หััวหิิน
ป่่าตอง สาย 3
เอกมััย
ท่่าแพ
สวนพลูู
เดอะ สตรีีท
มาบุุญครอง

ที่ตั้ง

ศููนย์์การค้้าเชีียงใหม่่ ไนท์์ บาซาร์์ จ.เชีียงใหม่่
ถ.ราษฎร์์อุุทิิศ 200 ปีี ต.ป่่าตอง อ.กระทู้้� จ.ภููเก็็ต
โรงแรมซัันไชน์์ การ์์เด้้นท์์ ถนนพััทยาเหนืือ จ.ชลบุุรีี
ซ.สุุขุุมวิิท 39 (พร้้อมพงษ์์) กรุุงเทพฯ
ศุุนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 พระราม 1 ซ.สุุขุมุ วิิท19 (วััฒนา)
กรุุงเทพฯ
โรงแรมแมนดาริิน ถนนพระรามสี่่� กรุุงเทพฯ
ศููนย์์การค้้า Siam Square One ชั้้�น 6 ถนนพระราม1 กรุุงเทพฯ
ศููนย์์การค้้า Hua Hin Market Village อ.หััวหิิน จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์
ถ.ผัังเมืือง สาย ก ต.ป่่าตอง อ.กะทู้้� จ.ภููเก็็ต
ซ.สุุขุุมวิิท 61 แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
ถ.ราชดำำ�เนิิน ต.พระสิิงห์์ อ.เมืืองเชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่
ซ.สวนพลูู แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร
ถ.รััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร
ศููนย์์การค้้า เอ็็ม บีี เค บนถนนพญาไท แขวงวัังใหม่่ เขตปทุุมวััน
กรุุงเทพฯ

9

10

รายงานประจำำ�ปีี 2563

สาขาที่

ปีที่ให้บริการ

แบรนด์ที่ให้บริการ

ที่ตั้ง

ถนนราชปรารภ แขวงมัักกะสััน เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ

15

2559

16

2559

17

2559

รร. เดอะเบอร์์เคลีีย์์
ประตููน้ำำ��
แอร์์พอร์์ตลิ้้�งค์์
พญาไท
ทองหล่่อ

18
19
20

2560
2560
2560

รร.เวคอััพ
กะรน
สุุขุุมวิิท 31

21

2560

รร.เดอะ ซิิส กะตะ

22
23

2560
2560

24
25
26
27
28
29

2560
2561
2561
2561
2561
2561

30

2561

31

2561

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2563
2563
2563

43

2563

โบ้้ท ลากููน
รร. มิิลเลนเนีียม
ป่่าตอง
นิิมมาน
พััทยา บีีชฟร้้อนท์์
บีียอนด์์ ป่่าตอง
รร. อโนมา
หััวหิิน 100
เทอร์์มิินอล 21
พััทยา
เดอะ อััลเลซ
สุุขุมุ วิิท 13
รร. เอซ ออฟ
หััวหิิน
เดอะมาร์์เก็็ต
กิินซ่่า ทองหล่่อ
ไอบิิส ห้้วยขวาง
เซ็็นทรััล เอมบาสซี่่�
รร เรืือรััษฎา
รร ศรีีลัันตา
ไอแอม ไชน่่าทาวน์์
พอร์โต้ เดอ ภูเก็ต
รร. คาร์ลตัน
เซ็นทรัลเวิลด์
รร. เมอเวนพิค
พัทยา
มหานคร คิวบ์

ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ
ซอยสุุขุุมวิิท 55 (ทองหล่่อ) ถนนสุุขุุมวิิท แขวงคลองตัันเหนืือ เขต
วััฒนา กรุุงเทพฯ
โรงแรม เวคอััพ อ่่าวนาง ตำำ�บลอ่่าวนาง อำำ�เภอเมืือง กระบี่่�
ถนนกะรน ตำำ�บลกะรน อำำ�เภอเมืือง ภููเก็็ต
ซอยสุุขุุมวิิท 31 (สวััสดีี) แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา
กรุุงเทพมหานคร
โรงแรมเดอะ ซิิส กะตะ ถนนโคกโตนด ตำำ�บลกะรน อำำ�เภอเมืือง
ภููเก็็ต
ถนนเทพกระษััตรีี ตำำ�บลเกาะแก้้ว อำำ�เภอเมืือง ภููเก็็ต
ถนนราษฎร์์อุุทิิศ 200 ปีี ตำำ�บลป่่าตอง อำำ�เภอกะทู้้� ภููเก็็ต
ถนนนิิมมานเหมิินทร์์ ตำำ�บลสุุเทพ อำำ�เภอเมืือง เชีียงใหม่่
ถนนพััทยากลาง ตำำ�บลหนองปรืือ อำำ�เภอบางละมุุง ชลบุุรีี
โรงแรมบีียอนด์์ ป่่าตอง อำำ�เภอกะทู้้� ภููเก็็ต
โรงแรมอโนมา แกรนด์์ ถนนราชดำำ�ริห์ิ ์ กรุุงเทพฯ
ถนนเพชรเกษม ตำำ�บลหนองแก อำำ�เภอหััวหิิน ประจวบฯ
ชั้้�น 1 ศููนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 พััทยา ตำำ�บลนาเกลืือ อำำ�เภอ
บางละมุุง ชลบุุรีี
ชั้้�น 3 โรงแรมไฮแอท รีีเจนซี่่� สุุขุุมวิิท ถนนสุุขุมุ วิิท กรุุงเทพฯ
โรงแรมเอซ ออฟ หััวหิิน ถนน เพชรเกษม อำำ�เภอชะอำำ� เพชรบุุรีี
ชั้้�น 4 ศููนย์์การค้้าเดอะมาร์์เก็็ต ถนนราชดำำ�ริิ กรุุงเทพฯ
ชั้้�น 2 โรงแรมนิิกโก้้ ซอยสุุขุมุ วิิท 55 กรุุงเทพฯ
ชั้้�น 2 โรงแรมไอบิิส สไตลส์์ ห้้วยขวาง ถนนรััชดาภิิเษก กรุุงเทพฯ
ชั้้�น LG ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล เอมบาสซี่่� ถนนเพลิินจิิต กรุุงเทพฯ
ชั้้�น G โรงแรมเรืือรััษฎา ถนนตรััง-พััทลุุง ตรััง
หาดคลองนิิน เกาะลัันตา กระบี่่�
ชั้้�น 3 ศููนย์์การค้้าไอแอม ไชน่่าทาวน์์ ถนนเจริิญกรุุง กรุุงเทพฯ
ถนนบ้้านดอน-ชายทะเล อำำ�เภอถลาง ภููเก็็ต
ชั้้�น 10 รร. คาร์์ลตััน กรุุงเทพฯ ถนนสุุขุมุ วิิท กรุุงเทพฯ
ชั้้�น 2 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ถนนราขดำำ�ริห์ิ ์ กรุุงเทพฯ
ชั้้�น 2 โรงแรมเมอเวนพิิค พััทยา ถนนสุุขุมุ วิิท ชลบุุรีี
ชั้้�น 4 มหานครคิิวบ์์ ถนนนราธิิวาสราชนคริินทร์์ กรุุงเทพฯ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบร้านนวดเพื่อสุขภาพ บ้านสวน มาสสาจ
สาขาที่

ปีที่ให้บริการ

แบรนด์ที่ให้บริการ

1
2
3
4

2558
2559
2559
2559

นนทบุุรีี
ประชานุุกููล
เจริิญนคร 68
บรมราชชนนีี

5

2559

เทอร์์มิินอล 21
โคราช

6
7
8
9

2560
2560
2560
2563

มิิลล์์ เพลส อุุดร
หนองคาย
เพชรเกษม
รามอิินทรา 62

ที่ตั้ง

ต.ตลาดขวััญ อ.เมืืองนนทบุุรีี จ.นนทบุุรีี
ถ.รััชดาภิิเษก แขวงวงศ์์สว่่าง เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร
ถ. เจริิญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุุรีี กรุุงเทพมหานคร
ถ.บรมราชชนนีี แขวงศาลาธรรมสพน์์ เขตทวีีวััฒนา
กรุุงเทพมหานคร
เลขที่่� 99 อาคารศููนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 โคราช ชั้้�นที่่� 2 ห้้อง
เลขที่่� 2020-2021 ถนนมิิตรภาพ-หนองคาย ตำำ�บลในเมืือง อำำ�เภอ
เมืืองนครราชสีีมา จัังหวััดนครราชสีีมา
ถนนโพศรีี ตำำ�บลหมากแข้้ง อำำ�เภอเมืือง อุุดรธานีี
ถนนประจัักษ์์ศิิลปาคม ตำำ�บลในเมืือง อำำ�เภอเมืือง หนองคาย
ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้้างพลูู เขตหนองแขม กรุุงเทพฯ
ถนนรามอิินทรา แขวงรามอิินทรา เขตคัันนายาว กรุุงเทพฯ

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบสตูดิโอยืดคลายกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ Stretch me by Let’s Relax
สาขาที่

1
2
3
4
5

ปีที่ให้บริการ

แบรนด์ที่ให้บริการ

2561
2561
2562
2562
2563

เซ็็นทรััลเวิิลด์์
ไอคอนสยาม
101
กิินซ่่า ทองหล่่อ
เดอะ อััลเลซ
สุุขุมุ วิิท 13

ที่ตั้ง

ชั้้�น
ชั้้�น
ชั้้�น
ชั้้�น
ชั้้�น

3 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ถนนราขดำำ�ริิห์์ กรุุงเทพฯ
5 ศููนย์์การค้้าไอคอนสยาม ถนนเจริิญนคร กรุุงเทพฯ
2 ศููนย์์การค้้า 101 ทรููดิิจิิทอลพาร์์ค ถนนสุุขุุมวิิท กรุุงเทพฯ
2 โรงแรมนิิกโก้้ ซอยสุุขุมุ วิิท 55 กรุุงเทพฯ
3 โรงแรมไฮแอท รีีเจนซี่่� สุุขุุมวิิท ถนนสุุขุมุ วิิท กรุุงเทพฯ

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบคลินิกกายภาพบำ�บัด Stretch me Clinic
สาขาที่

1

ปีที่ให้บริการ

แบรนด์ที่ให้บริการ

2563

เซ็็นทรััลเวิิลด์์

ที่ตั้ง

ชั้้�น 2 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ถนนราขดำำ�ริห์ิ ์ กรุุงเทพฯ

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบสปาดูแลผิวหน้า Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions
สาขาที่

1
2
3

ปีที่ให้บริการ

แบรนด์ที่ให้บริการ

2563
2563
2563

กิินซ่่า ทองหล่่อ
เซ็็นทรััลเวิิลด์์
เทอร์์มิินอล 21
พััทยา

ที่ตั้ง

ชั้้�น 2 โรงแรมนิิกโก้้ ซอยสุุขุมุ วิิท 55 กรุุงเทพฯ
ชั้้�น 2 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ถนนราขดำำ�ริห์ิ ์ กรุุงเทพฯ
ชั้้�น 1 ศููนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 พััทยา ตำำ�บลนาเกลืือ อำำ�เภอ
บางละมุุงชลบุุรีี

11

12
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สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเดย์สปา Let’s Relax ในต่างประเทศ ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์
สาขาที่

ปีที่ให้บริการ

1

2559

2
3
4
5

2561
2561
2561
2562

แบรนด์ที่ให้บริการ

ที่ตั้ง

อาคาร TKP Beijing Road เมืืองคุุนหมิิง มณฑลยููนนาน
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
พนมเปญ เมา เซ ตุุง ถนนเมา เซ ตุุง กรุุงพนมเปญ สาธารณรััฐกััมพููชา
พนมเปญ นโรดม ถนนนโรดม กรุุงพนมเปญ สาธารณรััฐกััมพููชา
พนมเปญ ทนเล บาซััค ถนน 294 กรุุงพนมเปญ สาธารณรััฐกััมพููชา
65 ถนนคาบาร์์เอย์์ พาโกด้้า เมืืองย่่างกุ้้�ง สาธารณรััฐเมีียนมาร์์
ย่่างกุ้้�ง เคอีีอาร์์
คุุนหมิิง

2) บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด (“SWR”)
ก่่อตั้้ง� เมื่่อ� วัันที่่� 30 มีีนาคม 2548 ดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมประเภทบููติิก โฮเทล รีีสอร์์ท ในนาม “โรงแรมระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท”
และร้้านอาหารภายใต้้ชื่่�อ “Deck One” ที่่จั� ังหวััดเชีียงใหม่่ ปััจจุุบััน SWR มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 60 ล้้านบาท

3) บริิษััท สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กััด (“SWL”)
ก่่อตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 6 ธัันวาคม 2550 เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวกัับสปา และผลิิตภััณฑ์์ส่่วนบุุคคลที่่�มีีฟัังก์์ชั่่�นในการ
ผ่่อนคลาย ตอบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์คนรุ่่น� ใหม่่ ภายใต้้เเบรนด์์ “Blooming” “Let’s Relax” และ “LRL (Let’s Relax Lifestyle)” สำำ�หรัับจำำ�หน่่าย
ทั้้�งในประเทศเเละต่่างประเทศ ปััจจุุบััน SWL มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท

4) บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด (“SWE”)
ก่่อตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 6 กรกฎาคม 2554 ดำำ�เนิินธุุรกิิจ สถานศึึกษาประเภทโรงเรีียนเกี่่�ยวกัับการสอนนวดแผนไทยที่่�ได้้รัับการรัับรองจาก
กระทรวงศึึกษาธิิการ ต่่อมาได้้รัับโอนใบอนุุญาตให้้จััดตั้้�งโรงเรีียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์์ อายส์์ จากบริิษััทไทเกอร์์ อายส์์ เอ็็ดดููเคชั่่�น
จำำ�กััด (TGE) เมื่่�อวัันที่่� 24 กรกฎาคม 2561และมีีการเปลี่่�ยนชื่่�อโรงเรีียน และตราโรงเรีียน เป็็น โรงเรีียนสอนนวดไทยและสปาสยามเวลเนส
(Siam Wellness Thai Massage and Spa School) เพื่่�อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสปาและการนวดทั้้�งภาคทฤษฎีีและปฏิิบัติั ิ โดยมีีหลัักสููตรที่่�ได้้
รัับการรัับรองจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�นวน 5 หลัักสููตรคืือ 1. หลัักสููตรการบริิการเพื่่�อความงาม 2. การนวดไทยเพื่่�อสุุขภาพ 3. หลัักสููตร
การนวดสวีีดิิช 4. หลัักสููตรการนวดด้้วยน้ำำ��มัันหอมระเหย 5. หลัักสููตรนวดฝ่่าเท้้าเพื่่อ� สุุขภาพ ปััจจุุบันั SWE มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท

5) บริิษััท ไทเกอร์์อายส์์ เทรดดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด (“TGT”)
	ก่่อตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2537 ดำำ�เนิินธุุรกิิจ เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการนำำ�เข้้าและ จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์บำำ�รุุงผิิวหน้้า ผิิวกาย ผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ลดกระชัับสััดส่่วน ผลิิตภััณฑ์์แว๊๊กซ์์ ผลิิตภััณฑ์์ ทำำ�เล็็บ ผ้้าห่่มไอร้้อน แผ่่นรองเตีียงนวด เครื่่�องมืือยกกระชัับใบหน้้า และอุุปกรณ์์ลดสััดส่่วน
กระชัับเรืือนร่่างจาก ประเทศฝรั่่�งเศส อัังกฤษ อเมริิกา และ แคนาดา โดยจำำ�หน่่ายให้้ ร้้านเสริิมสวย สถานเสริิมความงาม คลิินิิกความงาม
โรงพยาบาล และสปาทั่่�วประเทศไทย เเละเป็็น Sole Agent ของผลิิตภััณฑ์์หลากหลายแบรนด์์ ชั้้�นนำำ�สำำ�หรัับประเทศไทย และประเทศ
ในแถบ CLMV อาทิิ Dr. Spiller, Biomimetic Skin Care Solutions และมีีฐานลููกค้้าหลัักเป็็นสปาในโรงเเรมและเดย์์สปา ในระดัับ 3-6 ดาว
ปััจจุุบััน TGT มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 2 ล้้านบาท

4. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ภายหลัังการปรัับโครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััทในปีี 2556 ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััท และกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ครอบครััวอุุตสาหจิิต และครอบครััว
จิิราวรรณสถิิตย์์ ไม่่มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจในลัักษณะเดีียวกััน หรืืออาจแข่่งขัันกัับบริิษััทได้้

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่่�มบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (“SPA”) ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านสปาเพื่่�อสุุขภาพ และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจสปา โดย
แบ่่งกลุ่่�มธุุรกิิจหลัักออกเป็็น 4 กลุ่่�มธุุรกิิจหลััก คืือ

1. ธุุรกิิจสปาและเวลเนส
ธุุรกิิจสปา ดำำ�เนิินการให้้บริิการสปา แก่่ลููกค้้าชาวไทย และชาวต่่างชาติิ ภายใต้้แบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa”,
“Let’s Relax” “บ้้านสวน มาสสาจ” “Stretch me by Let’s Relax” “Stretch me Clinic” และ “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions”

2. ธุุรกิิจโรงแรม และร้้านอาหาร
ดำำ�เนิินงานโดยบริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด (“SWR”) ดำำ�เนิินธุุรกิิจบููติิก โฮเทล รีีสอร์์ท ที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่ ในนาม “โรงแรม
ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท“ (RarinJinda Wellness Spa Resort) และร้้านอาหารในนาม “Deck One“

3. ธุุรกิิจการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา
ดำำ�เนิินงานโดย บริิษัทั สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กัดั (“SWL”) ดำำ�เนิินธุุรกิิจจัดั จำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์สปาและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ส่่วนบุุคคลที่่มีี� ฟัังก์์ชั่่น�
ในการผ่่อนคลาย ตอบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์คนรุ่่�นใหม่่ภายใต้้เเบรนด์์ “Blooming” “Let’s Relax” และ “LRL” สำำ�หรัับลููกค้้าในประเทศและต่่าง
ประเทศ และดำำ�เนิินงานโดย บริิษััท ไทเกอร์์อายส์์ เทรดดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด (“TGT”) ดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปานำำ�เข้้าจาก
ต่่างประเทศ สำำ�หรัับลููกค้้าในประเทศและต่่างประเทศ

4. กิิจการโรงเรีียนเกี่่�ยวกัับนวดแผนไทย
ดำำ�เนิินกิิจการโดย บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด (“SWE”) ดำำ�เนิินธุุรกิิจ โรงเรีียนเกี่่�ยวกัับการสอนนวดแผนไทย ในนาม
“โรงเรีียนสอนนวดไทยและสปาสยามเวลเนส“ เพื่่อ� ให้้บริิการฝึึกอบรมบริิการนวดเเละสปาเเก่่พนัักงานเทอราพิิสต์์ เพื่่อ� รองรัับการขยายธุุรกิิจ
ของบริิษััท
โดยมีีภาพรวมของการประกอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท ดัังนี้้�

ธุรกิจ
SPA

ธุรกิจใหบริการสปา

SWR

ธุรกิจโรงแรม
และรานอาหาร

ลูกคา

ชาวไทย

SPA & SWL & TGT
จำหนายสินคาสปา

SWE

โรงเรียนสอนนวด

ลูกคา

ชาวตางชาติ

13
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2.1 ธุรกิจสปาและเวลเนส นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม
ธุุรกิิ จ สปาและนวดเพื่่� อ สุุขภาพเป็็ น ธุุรกิิ จ หลัั ก ในกลุ่่� ม บริิ ษัั ท โดยบริิ ษัั ท ให้้ บ ริิ ก ารโดยใช้้ เ ครื่่� อ งหมายการค้้ า 5 แบรนด์์ คืือ
“RarinJinda Wellness Spa”, “Let’s Relax” “บ้้านสวน มาสสาจ” “Stretch me by Let’s Relax” “Stretch me Clinic” และ
“Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions” ซึ่ง่� ในการประกอบกิิจการนั้้�นบริิษัทั จะต้้องมีีใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่อ� สุุขภาพ
ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
สรุุปใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ RarinJinda Wellness Spa

สาขาที่่�

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ

สาขา

วัันที่่�ออก

วัันครบกำำ�หนด

หมายเหตุุ

1

เชีียงใหม่่

25 ก.ค. 60

24 ก.ค. 65

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

2

ราชดำำ�ริิ 1

3 ก.ค. 61

2 ก.ค. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

3

ราชดำำ�ริิ 2

3 ก.ค. 61

2 ก.ค. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

4

เพลิินจิิต

22 มิิ.ย. 61

21 มิิ.ย. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

สรุุปใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ Let’s Relax

สาขาที่่�

สาขา

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ

วัันที่่�ออก

วัันครบกำำ�หนด

หมายเหตุุ

1

พาวิิลเลี่่�ยน

25 ก.ย. 60

24 ก.ย. 65

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

2

ป่่าตองสาย 2

27 ธ.ค. 61

26 ธ.ค. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

3

พััทยา

9 ธ.ค. 62

8 ธ.ค. 67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

4

สุุขุุมวิิท 39 (พร้้อมพงษ์์)

7 พ.ค. 62

6 พ.ค. 67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

5

เทอร์์มิินอล 21

14 มิิ.ย. 61

13 มิิ.ย. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

6

แมนดาริิน

14 มิิ.ย. 61

13 มิิ.ย. 66

ประกอบกิิจการสปา

7

สยามสแควร์์วััน (เฟส 1)

13 มิิ.ย. 62

12 มิิ.ย. 67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

8

สยามสแควร์์วััน (เฟส 2)

4 มิิ.ย. 62

3 มิิ.ย. 67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

9

หััวหิิน

26 ก.ค. 60

25 ก.ค. 65

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

10

ป่่าตอง สาย 3

27 ธ.ค. 61

26 ธ.ค. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

11

ท่่าแพ

25 ก.ย. 60

24 ก.ย. 65

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

12

เอกมััย

14 มิิ.ย. 61

13 มิิ.ย. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

13

สวนพลูู

31 พ.ค. 61

30 พ.ค. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

14

เดอะ สตรีีท

29 มีี.ค. 61

28 มีี.ค. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

15

มาบุุญครอง

10 ก.ย. 61

9 ก.ย. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

29 มีี.ค. 61

28 มีี.ค. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

16 รร. เดอะเบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้ำำ��

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สรุุปใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ Let’s Relax
สาขาที่่�

สาขา

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ

วัันที่่�ออก

วัันครบกำำ�หนด

หมายเหตุุ

17

พญาไท

5 มีี.ค. 61

4 มีี.ค. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

18

ทองหล่่อ

13 มีี.ค. 61

12 มีี.ค. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

19

เวคอััพ กระบี่่�

17 พ.ย. 60

17 พ.ย. 65

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

20

กะรน

31 ก.ค. 62

30 ก.ค. 67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

21

กะตะ

22

โบ้้ท ลากููน

25 ธ.ค. 62

24 ธ.ค. 67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

23

สุุขุุมวิิท 31

31 พ.ค. 61

30 พ.ค. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

24

มิิลเลนเนีียม

31 ก.ค. 62

30 ก.ค. 67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

25

วัันนิิมมาน

12 ก.ค. 61

11 ก.ค. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

25

พััทยา บีีช ฟร้้อนท์์

9 ธ.ค.62

8 ธ.ค.67

อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

27

บีียอนด์์ ป่่าตอง

31 ก.ค. 62

30 ก.ค. 67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

28

อโนมา

26 มีี.ค. 62

25 มีี.ค. 67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

29

หััวหิิน 100

28 พ.ย. 61

27 พ.ย. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

30

เดอะ อััลเลซ สุุขุุมวิิท 13

20 ส.ค. 62

19 ส.ค. 67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

31

รร. เอซ ออฟ หััวหิิน

2 ก.ย.62

1 ก.ย.67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

32

เดอะมาร์์เก็็ต

23 ส.ค. 62

22 ส.ค. 67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

33

กิินซ่่า ทองหล่่อ

34

ไอบิิส ห้้วยขวาง

10 มีี.ค.63

9 มีี.ค.68

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

35

เซ็็นทรััล เอมบาสซี่่�

6 ธ.ค. 62

5 ธ.ค. 67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

36

รร เรืือรััษฎา

16 มีี.ค.63

15 มีี.ค.68

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

37

รร ศรีีลัันตา

20 ก.พ.63

19 ก.พ.68

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

38

ไอแอม ไชน่่าทาวน์์

30 พ.ย.63

29 พ.ย.68

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

39

พอร์์โต้้ เดอ ภููเก็็ต

อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

40

มหานครคิิวบ์์

อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

41

เทอร์์มิินอล 21 พััทยา

อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

42

เมอเวนพิิค

อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

43

คาร์์ลตััน

อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

44

เซ็็นทรััลเวิิลด์์ เลเชอร์์สเปซ

อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

15

16

รายงานประจำำ�ปีี 2563

สรุุปใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ BaanSuan Massage
สาขาที่่�

สาขา

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ

วัันที่่�ออก

วัันครบกำำ�หนด

หมายเหตุุ

1

ประชานุุกููล

13 มีี.ค. 61

12 มีี.ค. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

2

เจริิญนคร 68

14 มิิ.ย. 61

13 มิิ.ย. 66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

3

เพชรเกษม

16 ต.ค.61

15 ต.ค.66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

4

บรมราชชนนีี

5 มีี.ค.61

5 มีี.ค.66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

5

รามอิินทรา 62

13 มีี.ค.63

12 มีี.ค.68

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

6

เทอร์์มิินอล 21 โคราช

24 พ.ย.61

23 พ.ย.66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

7

นนทบุุรีี

25 เม.ย.61

25 เม.ย.66

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

8

อุุดรธานีี

6 พ.ย.60

5 พ.ย.65

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

9

หนองคาย

27 พ.ย.60

26 พ.ย.65

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

สรุุปใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ Stretch Me by Let’s Relax
สาขาที่่�

สาขา

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ

วัันที่่�ออก

วัันครบกำำ�หนด

หมายเหตุุ

1

เซ็็นทรััลเวิิลด์์

26 พ.ย. 62

25 พ.ย. 67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

2

ไอคอนสยาม

26 พ.ย. 62

25 พ.ย. 67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

3

101

26 พ.ย. 62

25 พ.ย. 67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

4

กิินซ่่า ทองหล่่อ

23 มีี.ค.63

22 มีี.ค.67

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

สรุุปใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ Face Care by Let’s Relax
สาขาที่่�

1

สาขา

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ

วัันที่่�ออก

วัันครบกำำ�หนด

เทอร์์มิินอล 21พััทยา

หมายเหตุุ

อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

สรุุปใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานพยาบาล คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด สเตรชมีีคลิินิิกกายภาพบำำ�บััด
สาขาที่่�

1

สาขา

เซ็็นทรััลเวิิล์์ด

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ

วัันที่่�ออก

วัันครบกำำ�หนด

20 ต.ค.2563

31 ธ.ค.2572

หมายเหตุุ

ใบอนุุญาตให้้ประกอบกิิจการสถานพยาบาล

หมายเหตุ 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการ ทางบริษัทได้ส่งเอกสารประกอบการ
ขอใบอนุญาตไปที่เจ้าพนักงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจสปาเพื่่�อสุุขภาพ โดยให้้บริิการ “เวลเนส สปา” ภายใต้้เเบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa”, “เดย์์สปา” ภาย
ใต้้เเบรนด์์ “Let’s Relax” และ “ร้้านนวดเพื่่�อสุุขภาพ” ภายใต้้แบรนด์์ “บ้้านสวน มาสสาจ” การบริิการของบริิษััทมีีเอกลัักษณ์์โดดเด่่น โดย
หลัักวิิชาการบำำ�บััดที่่�ประยุุกต์์มาจากภููมิิปััญญาแพทย์์แผนไทย ผสมผสานกัับการนวดเเละการบริิการกัับเทคนิิคจากตะวัันตกเเละตะวัันออก
เพื่่�อสร้้างสรรค์์ประสบการณ์์การบริิการที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ในมาตรฐานระดัับสากล ที่่�ผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปา ควบคู่่�ไปกัับการ
ใช้้สมุุนไพรไทย เพื่่�อให้้บริิการนวดเพื่่�อการผ่่อนคลาย และการนวดเพื่่�อการเสริิมสุุขภาพเเก่่ลููกค้้าทั้้�งชาวไทยเเละชาวต่่างประเทศ

ลัักษณะการให้้บริิการแบบ “เวลเนสสปา”
เป็็นการให้้บริิการสปาในระดัับ 5 ดาว ภายใต้้แบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa” เป็็นสปาที่่ตั้้� �งอยู่่�ภายในหรืือในบริิเวณเดีียวกัับ
โรงแรมหรืือรีีสอร์์ท เพื่่�อรองรัับผู้้�มาพัักแรมที่่ต้� ้องการใช้้บริิการสปา เพื่่�อผ่่อนคลาย นอกเหนืือจากการใช้้บริิการห้้องพััก มัักจะมีีขนาดใหญ่่กว่่า
Day Spa ทั่่�วไป และตั้้�งอยู่่�ตามสถานที่่ท่่� องเที่่�ยวหรืือย่่านชุุมชน โดยเฉพาะโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาว การบริิการเน้้นความเป็็นสถานที่่พั� ักผ่่อน
และการนวดเป็็นส่่วนใหญ่่ มีีการจััดสถานที่่�ให้้มีีบรรยากาศดีี ทััศนีียภาพและภููมิิทััศน์์ที่่�สวยงาม ควบคู่่�ไปกัับการให้้บริิการดููแลร่่างกายและผิิว
พรรณ นอกจากนี้้�แล้้วบริิษััทยัังได้้ทำำ�การ ผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปา เช่่น เตีียงทรายร้้อน (Quartz Bed), สระน้ำำ�ธ
� าราบำำ�บััด
(Hydrotherapy Pool), เตีียงวิิชี่ช่� าวเวอร์์ (Vichy Shower) กัับศาสตร์์การนวดแผนไทยหลายแบบ ควบคู่่ไ� ปกัับการใช้้สมุุนไพรไทย ให้้บริิการ
นวดเพื่่�อการผ่่อนคลาย เเละนวดเพื่่�อการเสริิมสุุขภาพ รวมถึึงทรีีตเมนท์์ความงามเเก่่ลููกค้้าทั้้�งชาวไทยเเละชาวต่่างชาติิ
ประเภทการให้้บริิการของสาขาภายใต้้แบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa”
สาขาที่่ใ� ห้้บริิการภายใต้้แบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa” มีีบริิการสปาเพื่่อ� สุุขภาพเเละเพื่่อ� การบำำ�บัดั โดยมีีการนำำ�เทคโนโลยีีในวง
การสปาและศาสตร์์ต่่างๆ จากทั้้�งตะวัันตกเเละตะวัันออกมาผสมผสานกัับเทคนิิคเเละการนวดเเละการบริิการของไทย มีีการให้้บริิการ ดัังต่่อไปนี้้�
1. การให้้บริิการโดยธาราบำำ�บััด (Hydrotheraphy)
		
• สระน้ำำ��ธาราบำำ�บััด (Hydrotheraphy Pool) (เปิิดให้้บริิการเฉพาะสาขาเชีียงใหม่่)
		
• Hydro Glow & Tone Therapy
		
• Splashy Vichy Massage
2. การให้้บริิการการอบตััว หรืือซาวน่่า (Sauna)
		
• ฟาเรดซาวน่่า (Detoxifying Infared Sauna)
• ซาวน่่าไอน้ำำ��พร้้อมสมุุนไพร (Herbal Rainforest Steam Sauna)
3. การนวดชิิโรดารา (Shirodhara Treatment)
4. การบำำ�บััดด้้วยเตีียงทรายร้้อนและการบำำ�บััดด้้วยคลื่่�นเสีียง (Warm Sand Bed Therapy & Tibetan Sound Therapy) ทราย
ร้้อนและขัันทองเหลืืองเพื่่�อสร้้างเสีียงกัังวาน
5. การนวดสี่่มืื� อพร้้อมน้ำำ��มัันหอมระเหย (Four-Hands Aromatherapy Warm Oil Massage)
6. การให้้บริิการออนเซน (เปิิดให้้บริิการ เฉพาะสาขาเชีียงใหม่่) โดยลงแช่่น้ำำ��แร่่ในบ่่อที่่�ให้้บริิการ 3 บ่่อ สลัับกัันตามความต้้องการของ
ลููกค้้า คืือ
		
• บ่่อน้ำำ��แร่่ร้้อน
		
• บ่่อโซดาสปา
		
• บ่่อน้ำำ�� เย็็น
7. การนวดแผนไทย (Thai massage)
8. การนวดแผนไทยประคบร้้อนด้้วยลููกประคบสมุุนไพร (Thai massage with hot herbal ball)
9. การนวดด้้วยน้ำำ��มัันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage)
10. การนวดบำำ�บััดด้้วยหิินร้้อน (Aromatic Hot Stone Massage)
11. การนวดหลัังและไหล่่ (Back & Shoulder Massage)
12. การนวดกดจุุดใบหน้้าผ่่อนคลายอารมณ์์ (Facial Relaxation)
13. การนวดกดจุุดสะท้้อนเท้้า (Foot Reflexology)
14. การขััดผิิว (Body Scrub)
15. การพอกผิิว (Body Mask)
16. การอาบน้ำำ��แร่่แช่่น้ำำ��ดอกไม้้ (Floral Bath)

17

18

รายงานประจำำ�ปีี 2563

ปััจจุุบััน RarinJinda Wellness Spa เปิิดดำำ�เนิินการทั้้�งหมด 3 สาขา ที่่�จัังหวััด เชีียงใหม่่ และกรุุงเทพฯ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
		
• สาขาเชีียงใหม่่ ตั้้�งอยู่่�ในส่่วนพื้้�นที่่�ด้้านหน้้าติิดกัับโรงแรม ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท ถนนเจริิญราษฎร์์ อำำ�เภอ
เมืืองเชีียงใหม่่ เชีียงใหม่่ เนื้้�อที่่�ประมาณ 3,500 ตารางเมตร
		
• สาขาราชดำำ�ริิ ตั้้�งอยู่่�ชั้้�น 6 และ 8 โรงแรมแกรนด์์ เซนเตอร์์ พอยต์์ ราชดำำ�ริิ ซอยมหาดเล็็กหลวง 1 ถนนราชดำำ�ริิห์์ เขต
ปทุุมวััน กรุุงเทพฯ บนเนื้้�อที่่�ประมาณ 903 ตารางเมตร
		
• สาขาเพลิินจิิต ตั้้�งอยู่่�ชั้้�น 30 และ 31 โรงแรม แกรนด์์ เซนเตอร์์ พอยต์์ เพลิินจิิต ถนนวิิทยุุ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ บน
เนื้้�อที่่�ประมาณ 1,087 ตารางเมตร

ลัักษณะการให้้บริิการแบบเดย์์สปา
ลัักษณะการให้้บริิการภายใต้้แบรนด์์ “Let’s Relax”
การให้้บริิการเป็็นแบบเดย์์สปา (Day Spa) ระดัับ 4 ดาว ซึ่�ง่ เป็็นรููปแบบสปาที่่�พบได้้ทั่่�วไป มัักตั้้�งอยู่่�ในทำำ�เลที่่�สะดวกต่่อการเดิินทาง
สำำ�หรัับลููกค้้ามาใช้้บริิการ ลัักษณะผู้้�มาใช้้บริิการจะเป็็นระยะเวลาสั้้�นๆ ใช้้เวลาเพีียง 1 - 2 ชั่่�วโมงสำำ�หรัับการเข้้าใช้้บริิการหนึ่่�งอย่่าง หรืือมาก
ที่่สุุ� ด 4 ชั่่ว� โมงสำำ�หรัับการเข้้ารัับบริิการแบบครบวงจร ทั้้�งการนวดและดููแลสุุขภาพผิิว ให้้บริิการนวดเพื่่อ� การผ่่อนคลายเเก่่ลููกค้้าทั้้�งชาวไทยเเละ
ชาวต่่างชาติิโดยผสมผสานภููมิิปััญญาไทยด้้านการนวดเเละการบริิการกัับเทคนิิคการนวดจากศาสตร์์ตะวัันตกเเละตะวัันออก เพื่่�อสร้้างสรรค์์
ประสบการณ์์การบริิการที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของบริิษััท

ประเภทการให้้บริิการของ “Let’s Relax”
1. การนวดแผนไทย (Thai massage)
2. การนวดแผนไทยประคบร้้อนด้้วยลููกประคบสมุุนไพร (Thai massage with hot herbal ball)
3. การนวดด้้วยน้ำำ��มัันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage)
4. การนวดบำำ�บััดด้้วยหิินร้้อน (Aromatic Hot Stone Massage)
5. การนวดหลัังและไหล่่ (Back & Shoulder Massage)
6. การนวดกดจุุดใบหน้้าผ่่อนคลายอารมณ์์ (Facial Relaxation)
7. การนวดกดจุุดสะท้้อนเท้้า (Foot Reflexology)
8. การขััดผิิว (Body Scrub)
9. การพอกผิิว (Body Mask)
10. การอาบน้ำำ�� แร่่แช่่น้ำำ��ดอกไม้้ (Floral Bath)
11. การให้้บริิการออนเซน (เปิิดให้้บริิการ เฉพาะสาขาทองหล่่อ) โดยลงแช่่น้ำำ��แร่่ในบ่่อที่่�ให้้บริิการ 5 บ่่อ สลัับกััน ตามความต้้องการ
ของลููกค้้า คืือ
		
• บ่่อน้ำำ�� แร่่ร้้อน
		
• บ่่อโซดาบาธ
		
• บ่่อน้ำำ��เย็็น
		
• บ่่อวิิลพููลบาธ
		
• บ่่อซิิลค์์บาธ
ปััจจุุบััน Let’s Relax เปิิดให้้บริิการทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 48 สาขา (43 สาขาในประเทศ เเละ 5 สาขา ต่่างประเทศ) ทั้้�งกรุุงเทพฯ และตาม
เมืืองท่่องเที่่�ยวหลัักของประเทศไทย คืือ เชีียงใหม่่ พััทยา ภููเก็็ต กระบี่่� และหััวหิิน รวมไปถึึงสาธารณรััฐประชาชนจีีน สาธารณรััฐกััมพููชาและ
สาธารณรััฐเมีียนมาร์์ ซึ่่�งทุุกสาขาเปิิดให้้บริิการทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา 10.00 น. - 24.00 น. และมีีสาขาที่่�อยู่่�ระหว่่างเตรีียมเปิิดดำำ�เนิินการ 2 สาขา
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

สาขาในประเทศ
• สาขาเทอร์์มิินอล 21 ตั้้�งอยู่่�บนชั้้�น 6 ศููนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 ซอยสุุขุุมวิิท 19 (วััฒนา) ถนนสุุขุุมวิิท เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�
ประมาณ 752 ตารางเมตร
• สาขาสุุขุุมวิิท 39 ตั้้�งอยู่่�ในซอยสุุขุุมวิิท 39 (พร้้อมพงษ์์) ถนนสุุขุุมวิิท เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 806 ตารางเมตร
• สาขาแมนดาริิน ตั้้�งอยู่่�ภายในโรงแรมแมนดาริิน ถนนพระรามที่่�สี่่� เขตบางรััก กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 1,100 ตารางเมตร
• สาขาพาวิิลเลี่่ย� น ตั้้ง� อยู่่ใ� นบริิเวณโครงการพาวิิลเลี่่ย� น ไนท์์บาร์์ซาร์์ ถนนช้้างคลาน อำำ�เภอเมืือง เชีียงใหม่่ เนื้้�อที่่ป� ระมาณ 668 ตารางเมตร
• สาขาพััทยา ตั้้ง� อยู่่ภ� ายในบริิเวณโรงแรมซัันไชน์์ การ์์เด้้น ถนนพััทยาเหนืือ อำำ�เภอบางละมุุง จ.ชลบุุรีี เนื้้�อที่่ป� ระมาณ 540 ตารางเมตร

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

• สาขาป่่าตองสาย 2 ตั้้�งอยู่่�บนถนนราษฎร์์อุุทิิศ 200 ปีี อำำ�เภอกะทู้้� ภููเก็็ต เนื้้�อที่่�ประมาณ 1,292 ตารางเมตร
• สาขาสยามสแควร์์วััน ตั้้�งอยู่่�ที่่� ชั้้�น 6 ศููนย์์การค้้า Siam Square One เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ ใช้้พื้้�นที่่�ประมาณ 756 ตารางเมตร
• สาขาหััวหิิน ตั้้�งอยู่่�ที่่�ศููนย์์การค้้า Hua Hin Market Village (Phase 2 - ชั้้�น 2 เเละ 3) อำำ�เภอหััวหิิน ประจวบคีีรีีขัันธ์์ โดยสามารถ
เข้้าได้้ 2 ทางคืือ ทางเข้้าชั้้�น 2 เเละ ทางเข้้าชั้้�น 3 (เชื่่�อมกัับห้้าง) ใช้้พื้้�นที่่�ประมาณ 743 ตารางเมตร
• สาขาป่่าตองสาย 3 ตั้้�งอยู่่�บนถนนผัังเมืืองสาย ก อำำ�เภอกะทู้้� ภููเก็็ต เนื้้�อที่่�ประมาณ 2,418 ตารางเมตร
• สาขาเอกมััย ตั้้�งอยู่่�อาคาร Park Lane Bangkok ชั้้�น 2 ซอยสุุขุุมวิิท 61 เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 578 ตารางเมตร
• สาขาท่่าแพ ตั้้�งอยู่่�บนถนนราชดำำ�เนิิน อำำ�เภอเมืือง เชีียงใหม่่ เนื้้�อที่่�ประมาณ 560 ตารางเมตร
• สาขาสวนพลูู ตั้้�งอยู่่�ซอยสวนพลูู เขตสาทร กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 560 ตารางเมตร
• สาขาเดอะสตรีีท ตั้้ง� อยู่่ที่� ชั้้่� น� 3 ศููนย์์การค้้า เดอะ สตรีีท รััชดา บนถนนรััชดาภิิเษก เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่ป� ระมาณ 714 ตารางเมตร
• สาขามาบุุญครอง ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 5 ศููนย์์การค้้า เอ็็ม บีี เค บนถนนพญาไท เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 615 ตารางเมตร
• สาขาโรงเเรมเดอะเบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้ำำ�� ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 10 โรงเเรมเดอะเบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้ำำ�� ถนนราชปรารภ เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ
เนื้้�อที่่�ประมาณ 440 ตารางเมตร
• สาขาแอร์์พอร์์ตลิ้้�งค์์พญาไท ตั้้�งอยู่่�ใกล้้สถานีีรถไฟฟ้้าแอร์์พอร์์ตลิ้้�งค์์พญาไท เเละ สถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส พญาไท ถนนพญาไท
เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 969 ตารางเมตร
• สาขาทองหล่่อ ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 5 โรงเเรมแกรนด์์ เซ็็นเตอร์์พ้้อยท์์ สุุขุุมวิิท 55 ซอยสุุขุุมวิิท 55 (ทองหล่่อ) ถนนสุุขุุมวิิท เขตวััฒนา
กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 1,820 ตารางเมตร
• สาขาเวคอััพ ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 1 โรงแรมเวคอััพ อ่่าวนาง ถนนนพรััตน์์ธารา อำำ�เภอเมืือง กระบี่่� เนื้้�อที่่�ประมาณ 698 ตารางเมตร
• สาขากะรน ตั้้�งอยู่่�ถนนกะรน อำำ�เภอเมืือง ภููเก็็ต เนื้้�อที่่�ประมาณ 41 ตารางวา
• สาขากะตะ ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 1 โรงเเรมเดอะซิิส กะตะ ถนนโคกโตนด อำำ�เภอเมืือง ภููเก็็ต เนื้้�อที่่�ประมาณ 300 ตารางเมตร
• สาขาโบ้้ทลากููน ตั้้�งอยู่่�ในโครงการโบ้้ทลากููน ถนนเทพกระษััตรีี อำำ�เภอเมืือง ภููเก็็ต เนื้้�อที่่�ประมาณ 2.84 ไร่่
• สาขาสุุขุุมวิิท 31 ตั้้�งอยู่่�ในซอยสุุขุุมวิิท 31 เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 60 ตารางวา
• สาขารร. มิิลเลนเนีียม ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 4 โรงเเรมมิิลเลนเนีียมรีีสอร์์ท ฝั่่�งเลคไซด์์ ถนนราษฎร์์อุุทิิศ 200 ปีี อำำ�เภอกะทู้้� ภููเก็็ต เนื้้�อที่่�
ประมาณ 654 ตารางเมตร
• สาขานิิมมาน ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 1 ศููนย์์การค้้าวััน นิิมมาน ถนนนิิมมาเหมิินทร์์ อำำ�เภอเมืือง เชีียงใหม่่ เนื้้�อที่่�ประมาณ 812 ตารางเมตร
• สาขาพััทยาบีีชฟร้้อนท์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�ถนนพััทยากลาง อำำ�เภอบางละมุุง ชลบุุรีี เนื้้�อที่่�ประมาณ 848 ตารางเมตร
• สาขาบีียอนด์์ ป่่าตอง ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น บีี โรงแรมบีียอนด์์ ป่่าตอง ถนนสวััสดิิรัักษ์์ อำำ�เภอกะทู้้� ภููเก็็ต เนื้้�อที่่�ประมาณ 597 ตารางเมตร
• สาขาอโนมา ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 4 โรงแรมอโนมา แกรนด์์ ถนนราชดำำ�ริิห์์ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 162 ตารางเมตร
• สาขาหััวหิิน 100 ตั้้�งอยู่่�ที่ถ่� นนเพชรเกษม อำำ�เภอหััวหิิน ประจวบฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 400 ตารางเมตร
• สาขาเทอร์์มิินอล 21 พััทยา ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 1 ศููนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 พััทยา หมู่่ที่� ่� 6 อำำ�เภอบางละมุุง ชลบุุรีี เนื้้�อที่่�ประมาณ 1,195
ตารางเมตร
• สาขาเดอะอััลเลซ สุุขุุมวิิท 13 ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 3 ศููนย์์การค้้าเดอะอััลเลซ สุุขุุมวิิท 13 หน้้าโรงแรมไฮแอท รีีเจนซี่่� สุุขุุมวิิท ถนนสุุขุุมวิิท
เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 851 ตารางเมตร
• สาขาเอซ ออฟ หััวหิิน ตั้้�งอยู่่�หน้้าเอซ ออฟ หััวหิิน ถนนเพชรเกษม อำำ�เภอชะอำำ� เพชรบุุรีี เนื้้�อที่่�ประมาณ 400 ตารางเมตร
• สาขาเดอะมาร์์เก็็ต ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 4 ศููนย์์การค้้าเดอะมาร์์เก็็ต ถนนราชดำำ�ริิ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 675 ตารางเมตร
• สาขากิินซ่่า ทองหล่่อ ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 2 โรงแรมนิิกโก้้ ซอยสุุขุุมวิิท 55 เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 1,186 ตารางเมตร
• สาขาไอบิิส ห้้วยขวาง ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 2 โรงแรมไอบิิส สไตลส์์ ห้้วยขวาง ถนนรััชดาภิิเษก เขตห้้วขวาง กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 475
ตารางเมตร
• สาขาเซ็็นทรััล เอมบาสซี่่� ตั้้ง� อยู่่ที่� ชั้้่� น� LG ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล เอมบาสซี่่� ถนนเพลิินจิิต เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่ป� ระมาณ 242
ตารางเมตร
• สาขาโรงแรมเรืือรััษฎา ตรััง ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น G โรงแรมเรืือรััษฎา ถนนตรััง-พััทลุุง อำำ�เภอเมืือง ตรััง เนื้้�อที่่�ประมาณ 200 ตารางเมตร
• สาขาโรงแรมศรีีลัันตา เกาะลัันตา ตั้้�งอยู่่�ที่่�หมู่่� 6 หาดคลองนิิน อำำ�เภอเกาะลัันตา กระบี่่� เนื้้�อที่่�ประมาณ 1,318 ตารางเมตร
• สาขาไอแอม ไชน่่าทาวน์์ ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 3 ศููนย์์การค้้าไอแอม ไชน่่าทาวน์์ ถนนเจริิญกรุุง เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�
ประมาณ 537 ตารางเมตร
• สาขาพอร์์โต้้ เดอ ภููเก็็ต ตั้้�งอยู่่�ที่่� ชั้้�น 1 Porto de Phuket ห้้องเลขที่่� 509 ถนนบ้้านดอน-เชิิงทะเล อำำ�เภอถลาง จัังหวััดภููเก็็ต เนื้้�อที่่�
ประมาณ 746 ตารางเมตร
• สาขาโรงแรมคาร์์ลตััน กรุุงเทพฯ ตั้้ง� อยู่่ที่� ชั้้่� น� 10 โรงแรมคาร์์ลตััน ถนนสุุขุุมวิิท เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่ป� ระมาณ 390 ตารางเมตร
• สาขาเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ตั้้�งอยู่่�ชั้้�น 2 แดซเซิิล โซน ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ บนถนนราชดำำ�ริิห์์ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ
1,400 ตารางเมตร
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• สาขาเมอเวนพิิค พััทยา ตั้้ง� อยู่่ที่� ชั้้่� น� 2 โรงแรมเมอเวนพิิค สยาม นาจอมเทีียนพััทยา ถนนสุุขุุมวิิท อำำ�เภอสััตหีีบ ชลบุุรีี เนื้้�อที่่ป� ระมาณ
200 ตารางเมตร
• สาขามหานคร คิิวบ์์ ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 4 อาคารมหานคร คิิวบ์์ ถนนนราธิิวาสราชนคริินทร์์ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 500
ตารางเมตร

สาขาที่่�อยู่่�ระหว่่างเตรีียมเปิิดดำำ�เนิินการ
		
		

o Let’s Relax สาขา Novotel Bangkok Platinum
o Let’s Relax สาขา Upperground Chatuchak

สาขาต่่างประเทศ (ภายใต้้สััญญาแฟรนไชส์์)
• สาขาคุุนหมิิง ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 6 อาคาร TKP ถนนปัักกิ่่�ง เมืืองคุุนหมิิง มณฑลยููนนาน สาธารณรััฐประชาชนจีีน เนื้้�อที่่�ประมาณ 700
ตารางเมตร
• สาขาพนมเปญ เมา เซ ตุุง ตั้้�งอยู่่�ที่่�ถนนเมา เซ ตุุง กรุุงพนมเปญ สาธารณรััฐกััมพููชา เนื้้�อที่่�ประมาณ 400 ตารางเมตร
• สาขาพนมเปญ นโรดม ตั้้�งอยู่่�ที่ถ่� นนนโรดม กรุุงพนมเปญ สาธารณรััฐกััมพููชา เนื้้�อที่่�ประมาณ 700 ตารางเมตร
• สาขาพนมเปญ ทนเล บาซััค ตั้้�งอยู่่�ที่่�ถนน 294 กรุุงพนมเปญ สาธารณรััฐกััมพููชา เนื้้�อที่่�ประมาณ 400 ตารางเมตร
• สาขาย่่างกุ้้�ง เคอีีอาร์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่� 65 ถนนคาบาร์์เอย์์ พาโกด้้า เมืืองย่่างกุ้้�ง สาธารณรััฐเมีียนมาร์์ เนื้้�อที่่�ประมาณ 400 ตารางเมตร

ลัักษณะการให้้บริิการแบบนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ลัักษณะการให้้บริิการภายใต้้แบรนด์์ “บ้้านสวน มาสสาจ”
การให้้บริิการเป็็นแบบร้้านนวดเพื่่�อสุุขภาพ ระดัับ 3 ดาว ซึ่�ง่ เป็็นรููปแบบร้้านนวดที่่�พบได้้ทั่่�วไป มัักตั้้�งอยู่่�ในทำำ�เลที่่�พัักอาศััย ลัักษณะ
ผู้้�มาใช้้บริิการจะเป็็นระยะเวลาสั้้�นๆ ใช้้เวลาเพีียง 1 - 2 ชั่่�วโมงสำำ�หรัับการเข้้าใช้้บริิการหนึ่่�งอย่่าง ให้้บริิการนวดเพื่่�อการผ่่อนคลายเเก่่ลููกค้้า
ชาวไทยโดยภููมิิปััญญาไทยด้้านการนวด
ประเภทการให้้บริิการของ “บ้้านสวน มาสสาจ”
1. การนวดแผนไทย (Thai massage)
2. การนวดแผนไทยประคบร้้อนด้้วยลููกประคบสมุุนไพร (Thai massage with hot herbal ball)
3. การนวดด้้วยน้ำำ��มัันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage)
4. การนวดกดจุุดสะท้้อนเท้้า (Foot Reflexology)
5. การขััดผิิว (Body Scrub)
6. การพอกผิิว (Body Mask)
ปััจจุุบััน บ้้านสวนมาสสาจ เปิิดให้้บริิการทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 9 สาขา ในทำำ�เลชานเมืืองกรุุงเทพเเละปริิมณฑล ซึ่่�งทุุกสาขาเปิิดให้้บริิการทุุก
วััน ตั้้�งแต่่เวลา 09.00 น. - 23.00 น. โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• สาขานนทบุุรีี ตั้้�งอยู่่�บนถนนนครอิินทร์์ อำำ�เภอเมืือง นนทบุุรีี เนื้้�อที่่�ประมาณ 465 ตารางเมตร
• สาขาประชานุุกููล ตั้้�งอยู่่�บนถนนรััชดาภิิเษก เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร เนื้้�อที่่�ประมาณ 453 ตารางเมตร
• สาขาเจริิญนคร 68 ตั้้�งอยู่่�บนถนนเจริิญนคร เขตธนบุุรีี กรุุงเทพมหานคร เนื้้�อที่่�ประมาณ 187 ตารางเมตร
• สาขาบรมราชชนนีี ตั้้�งอยู่่�บนถนนบรมราชชนนีี เขตทวีีวััฒนา กรุุงเทพมหานคร เนื้้�อที่่�ประมาณ 583 ตารางเมตร
• สาขาเทอร์์มิินอล 21 โคราช ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 2 ศููนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 โคราช บนถนนมิิตรภาพ-หนองคาย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
นครราชสีีมา เนื้้�อที่่�ประมาณ 349 ตารางเมตร
• สาขาอุุดรธานีี ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 2 ศููนย์์การค้้ามิิลล์์เพลสโพศรีี ถ.โพศรีี อ.เมืือง จ.อุุดรธานีี เนื้้�อที่่�ประมาณ 720 ตารางเมตร
• สาขาหนองคาย ตั้้�งอยู่่�ที่่�ถนนประจัักษ์์ศิิลปาคม อำำ�เภอ เมืือง จัังหวััด หนองคาย เนื้้�อที่่�ประมาณ 1 งาน 51 ตารางวา
• สาขาเพชรเกษม ตั้้�งอยู่่�ที่่� ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุุงเทพมหานคร เนื้้�อที่่�ประมาณ 3 งาน 77 ตารางวา
• สาขารามอิินทรา 62 ตั้้�งอยู่่�ที่่� ถนนรามอิินทรา เขตคัันนายาว กรุุงเทพมหานคร เนื้้�อที่่�ประมาณ 1 ไร่่

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ลัักษณะการให้้บริิการแบบสตููดิิโอยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อเพื่่�อสุุขภาพ
ลัักษณะการให้้บริิการภายใต้้แบรนด์์ “Stretch me by Let’s Relax”
การให้้บริิการเป็็นแบบสตููดิิโอยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อเพื่่อ� สุุขภาพที่่ผ� สมผสานศาสตร์์การยืืดเหยีียดกล้้ามเนื้้�อกัับการนวดบำำ�บัดั และการกด
จุุดได้้อย่่างลงตััว เพื่่อ� ช่่วยปรัับสมดุุลร่่างกาย พร้้อมคลายความเมื่่อ� ยล้้าและลดอาการปวดตึึงของกล้้ามเนื้้�อจากการทำำ�งาน การเล่่นกีีฬาหรืือการ
เดิินทาง ลัักษณะผู้้�มาใช้้บริิการจะเป็็นระยะเวลาสั้้น� ๆ ใช้้เวลาเพีียง 1 - 2 ชั่่ว� โมงสำำ�หรัับการเข้้าใช้้บริิการหนึ่่�งอย่่าง ให้้บริิการยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อ
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกายภาพบำำ�บััดและวิิทยาศาสตร์์การกีีฬา
ประเภทการให้้บริิการของ “Stretch me by Let’s Relax”
1. การยืืดสำำ�หรัับคนทำำ�งาน (Office Stretch)
2. การยืืดสำำ�หรัับนัักกีีฬา (Sport Stretch)
3. การยืืดสำำ�หรัับนัักเดิินทาง (Traveller Stretch)
4. การประคบร้้อน (Hot Pack)
ปััจจุุบััน Stretch me by Let’s Relax เปิิดให้้บริิการทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 5 สาขา ในทำำ�เลใจกลางเมืืองกรุุงเทพฯ ซึ่�ง่ ทุุกสาขาเปิิดให้้บริิการ
ทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา 10.00 น. - 22.00 น. โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• สาขาเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ตั้้�งอยู่่�ชั้้�น 3 ฟอรั่่�ม โซน ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ บนถนนราชดำำ�ริิห์์ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ
130 ตารางเมตร
• สาขาไอคอนสยาม ตั้้�งอยู่่�ชั้้�น 5 เวลเนส โซน ศููนย์์การค้้าไอคอนสยาม บนถนนเจริิญนคร เขตคลองสาน กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ
220 ตารางเมตร
• สาขา 101 ตั้้�งอยู่่�ชั้้�น 2 ศููนย์์การค้้า 101 ทรููดิิจิิทอลพาร์์ค บนถนนสุุขุุมวิิท เขตพระโขนง กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 220 ตารางเมตร
• สาขากิินซ่่า ทองหล่่อ ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 2 โรงแรมนิิกโก้้ ซอยสุุขุุมวิิท 55 เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 200 ตารางเมตร
• สาขาเดอะอััลเลซ สุุขุุมวิิท 13 ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 3 ศููนย์์การค้้าเดอะอััลเลซ สุุขุุมวิิท 13 หน้้าโรงแรมไฮแอท รีีเจนซี่่� สุุขุุมวิิท ถนนสุุขุุมวิิท
เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 150 ตารางเมตร

ลัักษณะการให้้บริิการภายใต้้แบรนด์์ “Stretch me Clinic”
สเตรช•มีี คลิินิิก (Stretch•me Clinic) จึึงถืือกำำ�เนิิดขึ้้�น โดยต่่อยอดความสำำ�เร็็จจาก สเตรช•มีี บาย เล็็ทส์์ รีีแล็็กซ์์ (Stretch•me by
Let’s Relax) เพื่่�อตอบโจทย์์ปััญหาด้้านกล้้ามเนื้้�อได้้อย่่างตรงจุุดและมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น มอบโปรแกรมการรัักษาที่่�ออกแบบเฉพาะบุุคคล
ผสานศาสตร์์การยืืดเหยีียดกล้้ามเนื้้�อและเทคโนโลยีีทางกายภาพ อาทิิ High Power Laser และ Ultrasound เข้้าไว้้ด้้วยกััน พร้้อมยกระดัับ
ประสบการณ์์ยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อโดยการตรวจประเมิิน วิิเคราะห์์ และวิินิิจฉััยทางกายภาพ โดยนัักกายภาพบำำ�บััด เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าลููกค้้าแต่่ละ
ท่่านจะได้้รัับแผนการรัักษาที่่�เหมาะสม และมีีประสิิทธิิภาพมากที่่สุุ� ด ประกอบไปด้้วย
- การบำำ�บััดด้้วยการนวดและคลายจุุดกดเจ็็บ (Massage and Trigger Point Technique)
- การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการเคลื่่�อนไหวข้้อต่่อ (Joint Mobilization)
- การบริิหารร่่างกายเพื่่�อความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อและปรัับสรีีระ (Exercise)
- การใช้้เครื่่�องมืือทางกายภาพบำำ�บััด อาทิิ High Power Laser, Ultrasound, Electrical Stimulation Therapy

ประเภทการให้้บริิการของ “Stretch me Clinic”
1. Customized Physical Therapy Program
2. Signature Physical Therapy Program
3. Signature Plus Physical Therapy Program
ปััจจุุบััน Stretch me Clinic เปิิดให้้บริิการทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 1 สาขา ในทำำ�เลใจกลางเมืืองกรุุงเทพฯ ซึ่่�งเปิิดให้้บริิการทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา
10.00 น. - 22.00 น. โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• สาขาเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ตั้้�งอยู่่�ชั้้�น 2 แดซเซิิล โซน ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ บนถนนราชดำำ�ริิห์์ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ
150 ตารางเมตร
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ลัักษณะการให้้บริิการแบบสปาผิิวหน้้า
ลัักษณะการให้้บริิการภายใต้้แบรนด์์ “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions”
สปาดููแลผิิวหน้้าที่่�ตอบโจทย์์การดููแลผิิวแบบมืืออาชีีพให้้สอดคล้้องกัับไลฟ์์สไตล์์คนเมืือง มอบประสบการณ์์ปรนนิิบััติิผิิวหน้้าที่่�เข้้าใจ
ธรรมชาติิของผิิวแต่่ละประเภทอย่่างแท้้จริิง โดยทุุกทรีีทเมนต์์จะใช้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของแบรนด์์ ดร. สปิิลเลอร์์ ที่่มีี� ปรััชญาในเรื่่อ� งการใช้้วัตถุุดิ
ั บิ ธรรม
ชาตที่่ค� งความบริิสุุทธิ์์�ไว้้ให้้ได้้มากที่่สุุ� ด พร้้อมมุ่่ง� เน้้นการบำำ�งผิิวอย่่างล้ำำ��ลึกึ แต่่ปลอบประโลมผิิวอย่่างอ่่อนโยน เพื่่อ� มอบประสบการณ์์การบำำ�รุุง
ให้้เหมาะกัับทุุกสภาพผิิว และเพื่่�อผลลััพธ์์ที่่�ตอบโจทย์์การแก้้ปััญหาของผิิวเฉพาะบุุคคลให้้ตรงกัับความต้้องการที่่�สุุด

ประเภทการให้้บริิการของ “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions”
1. Royal Youthful Balancing Treatment
2. Carotene Regenerating and Refreshing Treatment
3. Aloe Vera Soothing Treatment
4. Sensitive Beauty Care Treatment
5. Azulene Treatment
6. Balancing & Clarifying Treatment
7. Balancing & Calming Treatment
8. Care & Repair Treatment
9. Fresh & Fruit Treatment
10. Revitalizing and Relaxing Intense Treatment
11. Aloe Vera Lifting Treatment
12. Whitening Peel Off Treatment
13. Vitamin C Plus Treatment
14. Pore Refining Beauty Treatment
15. Cellular Treatment
ปััจจุุบััน “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions” เปิิดให้้บริิการทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 3 สาขา ในทำำ�เลนัักท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งทุุกสาขาเปิิดให้้
บริิการทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา 10.00 น. - 22.00 น. โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• สาขากิินซ่่า ทองหล่่อ ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 2 โรงแรมนิิกโก้้ ซอยสุุขุุมวิิท 55 เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 150 ตารางเมตร
• สาขาเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ตั้้�งอยู่่�ชั้้�น 2 แดซเซิิล โซน ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ บนถนนราชดำำ�ริิห์์ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ
150 ตารางเมตร
• สาขาเทอร์์มิินอล 21 พััทยา ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 1 ศููนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 พััทยา หมู่่ที่� ่� 6 อำำ�เภอบางละมุุง ชลบุุรีี เนื้้�อที่่�ประมาณ 220
ตารางเมตร

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

2.1.2 การตลาด

ลููกค้้าเป้้าหมาย
บริิษััท มีีสััดส่่วนลููกค้้าต่่างประเทศเป็็นส่่วนใหญ่่ ลููกค้้าชาวต่่างชาติิส่่วนใหญ่่จะเป็็นลููกค้้าชาวเอเชีียจากประเทศ จีีน ฮ่่องกง ไต้้หวััน
ญี่่ปุ่� น่� เกาหลีีใต้้ สิิงค์์โปร์์ และมาเลเซีีย และลููกค้้าจากทางประเทศยุุโรป ที่่เ� ดิินทางมาด้้วยตััวเองเป็็นคู่่รั� กั ครอบครััวหรืือกลุ่่ม� เพื่่อ� น (ลููกค้้า F.I.T.)
ซึ่ง่� บริิษัทั ได้้วิเิ คราะห์์ลููกค้้ากลุ่่ม� เป้้าหมายสำำ�หรัับธุุรกิิจของบริิษัทั โดยแบ่่งกลุ่่ม� ลููกค้้าตามรายได้้ออกเป็็น 3 กลุ่่ม� หลััก ตามรููปแบบการให้้บริิการ
และระดัับราคา (Brand Positioning) คืือ
กลุ่มลูกค้า

1. A- จนถึึง A+
2. B จนถึึง A3. C+ จนถึึง B

รายได้ต่อเดือน (บาท/เดือน)

แบรนด์ที่ใช้บริการ

>75,000
30,000 – 75,000
15,000 – 50,000

RarinJinda Wellness Spa
Let’s Relax / Stretch me / Dr.Spiller
บ้้านสวน มาสสาจ

ที่่�มา : ข้้อมููลจากบริิษััท

ช่่องทางการจำำ�หน่่าย
ลููกค้้าของบริิษััทส่่วนใหญ่่เป็็นลููกค้้าชาวต่่างชาติิ ซึ่่�งเกิิดจากการที่่�บริิษััททำำ�การประชาสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่�อต่่างๆ เช่่น นิิตยสาร และเข้้าร่่วม
งานออกร้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับสปา ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยมีีเป้้าหมายหลัักเพื่่�อเป็็นการประชาสััมพัันธ์์ธุุรกิิจสปาของบริิษััท ทำำ�ให้้
แบรนด์์ของบริิษัทั เป็็นที่่รู้้�จั
� กั กัันดีีและนิิยมกัันในกลุ่่ม� นัักท่่องเที่่ย� ว ชาวต่่างชาติิ ช่่องทางการจำำ�หน่่ายของบริิษัทั ทั้้�งหมด สามารถสรุุปได้้ดังั ต่่อไปนี้้�
1. การจำำ�หน่่ายผ่่านระบบสำำ�รองการเข้้ารัับบริิการผ่่านทางอิินเตอร์์เน็็ต
2. การจำำ�หน่่ายให้้กัับลููกค้้าโดยตรง
3. การจำำ�หน่่ายผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่าย

นโยบายการกำำ�หนดราคา
บริิษัทั กำำ�หนดราคาโดยการคำำ�นวณราคาจากต้้นทุุนค่่าเช่่าสถานที่่� หรืือค่่าเสื่่อ� มราคาในกรณีีที่่ส� ร้้างอาคาร เพื่่อ� ใช้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจเองบวกกัับ
ค่่าแรงพนัักงาน และค่่าโสหุ้้�ย ประกอบกัับการเปรีียบเทีียบราคาของธุุรกิิจสปาหรืือเวลเนสคู่่แ� ข่่งร่่วมกัับการวิิเคราะห์์ทางการตลาดเพื่่อ� กำำ�หนด
กลยุุทธ์์ด้้านราคา โดยพิิจารณาปััจจััยแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิเช่่น ทำำ�เลที่่�ตั้้�ง โอกาสทางการตลาด กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย คู่่�แข่่งในบริิเวณใกล้้
เคีียงและต้้นทุุนในการประกอบการ เป็็นต้้น

ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการแข่่งขััน
ธุุรกิิจสปาและเวลเนส เป็็นธุุรกิิจที่มีี่� ความแตกต่่างในแต่่ละผู้้�ให้้บริิการ ในเรื่่อ� งของทำำ�เลที่่ตั้้� ง� สถานที่่ใ� ห้้บริิการที่่มีี� ความสวยงาม การ
เดิินทางที่่ส� ะดวกสบาย ใจกลางเมืือง หรืืออยู่่ใ� นบริิเวณใกล้้สถานที่่ท่่� องเที่่ย� วที่่นิ� ยิ มในประเทศไทย การให้้บริิการที่่ดีี� ของพนัักงานนวดที่่ใ� ห้้บริิการ
ความมีีประสบการณ์์ของผู้้�ให้้บริิการ คุุณภาพการบริิการและความเชื่่อ� ถืือ ไว้้วางใจจากลููกค้้า ผู้้�บริิหารกลุ่่ม� บริิษัทั จึึงได้้พิจิ ารณาปััจจัยั ที่่มีี� ผลต่่อการ
แข่่งขัันในธุุรกิิจเพื่่อ� นำำ�มากำำ�หนดเป็็นกลยุุทธ์์ในการสร้้างความแตกต่่าง และเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจของกลุ่่ม� บริิษัทั ดัังนี้้�
1.ประสบการณ์์ และความเป็็นมืืออาชีีพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษััทมีีประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสปามากกว่่า 20 ปีี ซึ่่�งมีีความเชี่่�ยวชาญในธุุรกิิจสปาเป็็น อย่่างดีี ทำำ�ให้้สามารถเสนอบริิการ
การนวดแบบต่่างๆ โดยมีีพนัักงานเทอราพิิสต์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกายภาพบำำ�บััดและผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านวิิทยาศาสตร์์การกีีฬาที่่�มีีความสามารถ และ
ความชำำ�นาญ จากการฝึึกอบรมที่่ถูู� กต้้องตามหลัักสููตรของโรงเรีียนของบริิษัทั ย่่อย (SWE) ควบคู่่กั� บั ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สปาของบริิษัทั ย่่อย (SWL) โดยใช้้
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ระดัับพรีีเมี่่ย� ม เพื่่อ� ให้้ผู้้�บริิโภคมั่่�นใจ ทำำ�ให้้สามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคได้้ดีี เป็็นการสร้้างความประทัับใจและทำำ�ให้้
ลููกค้้า เกิิดความจงรัักภัักดีีต่่อธุุรกิิจ และสิินค้้า ซึ่่�งเมื่่�อลููกค้้าประทัับใจในสิินค้้าสามารถทำำ�การซื้้�อเพื่่�อไปบริิโภคเพิ่่�มเติิมได้้ ส่่งผลให้้ผลิิตภััณฑ์์
ของบริิษััทในกลุ่่�มสามารถจำำ�หน่่ายได้้เพิ่่�มขี้้�นด้้วย
2.	ด้้านทำำ�เลที่่�ตั้้�ง
การเลืือกที่่ตั้้� �งสำำ�หรัับธุุรกิิจสปา “RarinJinda Wellness Spa” บริิษััทจะเลืือกทำำ�เลที่่�ตั้้�งอยู่่�ภายใน โรงแรมห้้าดาวเพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับกลุ่่�มเป้้าหมายลููกค้้าของบริิษััท ที่่�ผู้้�มาใช้้บริิการมัักจะมีีความต้้องการประสบการณ์์ที่่�เป็็นส่่วนตััว บริิการแบบหนึ่่�งต่่อหนึ่่�ง เพื่่�อผ่่อนคลาย
และบำำ�บััดศาสตร์์ทั้้�ง 5 ของร่่างกาย
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สำำ�หรัับ “Let’s Relax, Stretch me และ Dr. Spiller” บริิษััท จะเลืือกทำำ�เลที่่�มีีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดิินทางได้้ง่่าย
ใกล้้กัับสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวสำำ�คััญ เช่่น สาขาในกรุุงเทพฯ บริิษััท จะเลืือกสถานที่่ตั้้� �งของธุุรกิิจสปาให้้อยู่่�ใกล้้กัับสถานีีรถไฟฟ้้า BTS สำำ�หรัับสาขา
ในเมืืองท่่องเที่่�ยวตามต่่างจัังหวััด จะตั้้�งใกล้้กัับสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว หรืือห้้างสรรพสิินค้้า
สำำ�หรัับ “บ้้านสวน มาสสาจ” บริิษััท จะเลืือกแหล่่งทำำ�เลที่่�พัักอาศััย ติิดถนนใหญ่่ เพื่่�อความสะดวกในการใช้้บริิการเเละมองเห็็นง่่าย
3.การสร้้างความแตกต่่างในด้้านคุุณภาพ
การใช้้บริิการสปาเพื่่�อเป็็นการผ่่อนคลายและรัักษาสุุขภาพจากความเครีียดและปััญหาด้้านสุุขภาพอัันเกิิดจากสภาพเศรษฐกิิจสัังคม
และการแข่่งขัันเชิิงธุุรกิิจในปััจจุุบััน ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงให้้บริิการที่่�เน้้นความปลอดภััยและความน่่าเชื่่�อถืือในการเข้้ารัับบริิการ เนื่่�องจากบริิการ
หลัักๆ ในสปาและเวลเนส คืือการให้้บริิการนวด ซึ่่�งการนวดในแต่่ละแบบนั้้�นจะต้้องมีีการนวดหรืือสััมผััสเส้้นต่่างๆ ของร่่างกาย และการยืืด
คล้้ายกล้้ามเนื้้�อเพื่่�อสุุขภาพ ซึ่่�งใช้้ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทาง
สำำ�หรัับ RarinJinda Wellness Spa จะเน้้นการให้้บริิการเพื่่อ� การผ่่อนคลายเเละเเละนวดบำำ�บัดั เพื่่อ� การเสริิมสุุขภาพ ซึ่ง่� จะให้้บริิการที่่�
เต็็มรููปแบบมาตรฐานระดัับโลกที่่ผ� สมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปา เช่่น เตีียงทรายร้้อน (Quartz Bed), สระไฮโดรพููล (Hydrotherapy
Pool) และเตีียงวิิชี่่�ชาวเวอร์์ (Vichy Shower) ผสมผสานกัับศาสตร์์การนวดแผนไทยหลายแบบ ควบคู่่�ไปกัับการใช้้สมุุนไพรไทย
4. การส่่งเสริิมการขาย
บริิษััทจััดให้้มีีการส่่งเสริิมการขาย เช่่น การทำำ� Loyalty Program ให้้กัับลููกค้้าเดิิม การให้้ส่่วนลดราคาพิิเศษ ซึ่�ง่ จะเป็็นการกระตุ้้�นให้้
ลููกค้้าใหม่่ตััดสิินใจทดลองใช้้บริิการในสปาได้้ง่่ายขึ้้�น และช่่วยเพิ่่�มอััตราการใช้้บริิการในช่่วงที่่�มีีนัักท่่องเที่่�ยวลดน้้อยลง (Low Season) และมีี
การจััดการส่่งเสริิมการขาย ในช่่วงที่่�บริิษััททำำ�การออกงานประชาสััมพัันธ์์ตามงานท่่องเที่่�ยวต่่างๆ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ และการให้้
คููปองส่่วนลดตามนิิตยสาร เป็็นต้้น

2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา บริิษััทมีีปััจจััยในการดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งการบริิการดัังกล่่าว คืือ
1. ในเรื่่�องของการจััดหาสถานที่่�เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา พื้้�นที่่�ในการให้้บริิการ
2.	พนัักงานเทอราพิิสต์์
3.	อุุปกรณ์์ประกอบการให้้บริิการ
4. ผลิิตภััณฑ์์สปาที่่�ใช้้ในสาขาที่่�ให้้บริิการของบริิษััท
ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงได้้มีีการจััดหาปััจจััยต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�

1. สถานที่่�เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา
สถานที่่ตั้้� ง� ของธุุรกิิจสปาในแต่่ละสาขามีีความสำำ�คัญ
ั ในการเลืือกใช้้บริิการของลููกค้้า ดัังนั้้�น บริิษัทั มีีการพิิจารณาถึึงปััจจัยั ดัังกล่่าว โดย
ทำำ�การเลืือกทำำ�เลสาขาที่่�มีีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดิินทางได้้ง่่าย ใกล้้กัับสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวสำำ�คััญ หรืือตั้้�งอยู่่�ภายในโรงแรม โดย
ดำำ�เนิินการจััดให้้มีีสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี และมีีความปลอดภััย รวมถึึงการออกแบบตกแต่่งสาขาที่่�สวยงาม ซึ่่�งล้้วนเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อการ
ตััดสิินใจเลืือกใช้้บริิการสปาของลููกค้้า บริิษััทมีีการจััดหาพื้้�นที่่� โดยแบ่่งออกได้้เป็็น 2 รููปแบบดัังนี้้�

• การเช่่าพื้้�นที่่�
ปััจจุุบันั บริิษัทั มีีการทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าพื้้�นที่่ร� ะยะยาวเพื่่อ� ดำำ�เนิินธุุรกิิจสปาประมาณร้้อยละ 90 ของจำำ�นวนสาขาทั้้�งหมด โดยสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�
ส่่วนใหญ่่จะมีีระยะเวลา 3 ปีี ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะมีีการต่่อรองให้้สามารถต่่ออายุุสััญญาเช่่า สำำ�หรัับสาขาที่่�เปิิดใหม่่ประมาณ 6 – 9 ปีี (3 ปีี ต่่อ 3 ปีี
และ/หรืือ ต่่ออีีก 3 ปีี) ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้คุ้้�มค่่ากัับการลงทุุนตกแต่่งในการเปิิดสาขา แต่่หลัังจากนั้้�นแล้้วโดยทั่่�วไปจะสามารถต่่ออายุุสััญญาได้้เพีียง
ครั้้�งละ 3-6 ปีี แต่่เนื่่�องจากบริิษััทมีี ความสััมพัันธ์์ที่ดีีกั
่� ับผู้้�ให้้เช่่ามาโดยตลอด ทำำ�ให้้ที่่�ผ่่านมาบริิษััทไม่่มีีปััญหาในการต่่ออายุุสััญญาเช่่าเพิ่่�มเติิม
โดยบางสาขาสามารถเช่่าดำำ�เนิินธุุรกิิจมาต่่อเนื่่�องกว่่า 20 ปีี สามารถแสดงรายละเอีียดตามตารางต่่อไปนี้้�

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”
พื้้�นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
เช่่า
(ตรม.)
สััญญาเช่่า

ธุุรกิิจสปา

สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

RarinJinda
Wellness
Spa

เชีียงใหม่่

2548

3,500

30 ปีี

1 ม.ค. 56
ถึึง 31 ธ.ค. 85

เป็็นการเช่่าที่่ดิ� นิ จาก บริิษัทั กลมเกลีียวพััฒนา
จำำ�กัดั บุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และปรัับปรุุงซาก
อาคารเพื่่อ� ดำำ�เนิินธุุรกิิจสปาและให้้เช่่าช่่วงพื้้�นที่่�
บางส่่วนต่่อกัับกัับบริิษัทั ย่่อยเพื่่อ� ทำำ�โรงแรม

ราชดำำ�ริิ

2550

903

3 ปีี

1 ม.ค. 63
ถึึง 31 ธ.ค. 65

สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี

เพลิินจิิต

2557

1,087

8 เดืือน

1 พ.ย. 63
ถึึง 30 มิิ.ย. 64

สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี

หมายเหตุุ

แบรนด์ “Let’s Relax”
ธุุรกิิจสปา

สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

พื้้�นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
เช่่า
(ตรม.)
สััญญาเช่่า

หมายเหตุุ

2541

667

6 เดืือน
15 วััน

16 ก.ย. 63
ถึึง 31 ธ.ค. 63
1 ม.ค. 64
ถึึง 31 มีี.ค. 64

มีสัญญาเช่า 5 สัญญา (ขยายพื้นที่) โดยมี
การ ต่ออายุสัญญาให้ครบพร้อมกัน

พััทยา

2547

540

3 ปีี

1 พ.ค. 61
ถึึง 30 เม.ย. 64

สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี

สุุขุุมวิิท 39

2547

806.82

3 ปีี

1 ม.ค. 63
ถึึง 31 ธ.ค. 65

-

เทอร์์มิินอล 21

2554

752

3 ปีี

11 ต.ค. 63
ถึึง 10 ต.ค. 66

-

แมนดาริิน

2556

1,100

3 ปีี

1 ม.ค. 63
ถึึง 31 ธ.ค. 65

สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี

สยามสแควร์์วััน
(เฟส 1)

2557

424.43

3 ปีี

1 ส.ค. 63
ถึึง 31 ก.ค. 64

-

หััวหิิน

2557

743

3 ปีี

21 มิิ.ย. 63
ถึึง 20 มิิ.ย. 66

-

ป่่าตองสาย 3

2557

2,418

3 ปีี

1 ก.พ. 63
ถึึง 31 ม.ค. 65

สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี

Let’s Relax พาวิิลเลี่่�ยน
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ธุุรกิิจสปา

สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

พื้้�นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
เช่่า
(ตรม.)
สััญญาเช่่า

หมายเหตุุ

2558

332.01

3 ปีี

18 เม.ย. 61
ถึึง 17 เม.ย. 64
18 เม.ย. 64
ถึึง 31 ก.ค. 64

-

เอกมััย

2558

578.25

3 ปีี

1 ก.ค. 61
ถึึง 30 มิิ.ย. 64

-

ท่่าแพ

2558

920
(มีีบาง
ส่่วนเช่่า
ช่่วงต่่อ
ให้้
SWR)

3 ปีี

1 ต.ค. 61
ถึึง 30 ก.ย. 64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

สวนพลูู

2558

560

3 ปีี

1 ม.ค. 62
ถึึง 31 ธ.ค. 64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

เดอะสตรีีท

2558

714

3 ปีี

15 ธ.ค. 61
ถึึง 14 ธ.ค. 64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

มาบุุญครอง

2559

615.49

3 ปีี

1 ก.พ. 62
ถึึง 31 ม.ค. 65

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

รร.เดอะเบอร์์
เคลีีย์์ ประตููน้ำำ��

2559

260.90

3 ปีี

18 ก.ค. 62
ถึึง 17 ก.ค. 65

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

พญาไท

2559

969

3 ปีี

14 พ.ย.62
ถึึง 14 พ.ย.65

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก จำำ�นวน 1 คราว
คราวละ 3 ปีี

ทองหล่่อ

2559

1,819.5

3 ปีี

15 พ.ย. 62
ถึึง 14 พ.ย 65

การต่่ออายุุสััญญาสามารถต่่อสััญญาออกไปได้้
อีีก 3 คราว คราวละ 3 ปีี

เวคอััพ กระบี่่�

2560

698

3 ปีี

19 พ.ย. 62
ถึึง 18 พ.ย. 65

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 ครั้้�ง
ครั้้�งละ3 ปีี

สุุขุุมวิิท 31

2560

60
ตารางวา

3 ปีี

1 เม.ย. 63
ถึึง 31 มีี.ค. 66

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 1 คราว
คราวละ 3 ปีี

เดอะซิิส กะตะ
ภููเก็็ต

2560

300

2 ปีี

17 มิิ.ย. 62
ถึึง 16 มิิ.ย. 64

-

โบ๊๊ทลากููน
ภููเก็็ต

2560

2.84 ไร่่

3 ปีี

Let’s Relax สยามสแควร์์
วััน
(เฟส 2)

1 ม.ค. 63 ถึึง 31 สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี
ธ.ค. 65

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ธุุรกิิจสปา

สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

พื้้�นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
เช่่า
(ตรม.)
สััญญาเช่่า

หมายเหตุุ

โรงแรมปิิดชั่่�วคราว

Let’s Relax มิิลเลนเนี่่�ยม
ภููเก็็ต

2560

654.23

วััน นิิมมาน
เชีียงใหม่่

2560

812

1 ปีี

1 ธ.ค. 63
ถึึง 30 พ.ย. 64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 1 คราว
คราวละ 3 ปีี

โรงแรมอโนมา
กรุุงเทพฯ

2561

154.50

3 ปีี

9 ก.ค. 61
ถึึง 8 ก.ค. 64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

บีียอนด์์ ป่่า
ตอง
ภููเก็็ต

2561

597

3 ปีี

20 ก.ย. 61
ถึึง 19 ก.ย.64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

หััวหิิน ซอย
100

2561

934.8

3 ปีี

1 ก.ค. 61
ถึึง 30 มิิ.ย. 64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

เทอร์์มินิ อล 21
พััทยา – แกรนด์์
เซ็็นเตอร์์พอยต์์
พััทยา

2561

1,213

3 ปีี

19 ต.ค. 61
ถึึง 18 ต.ค. 64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

ดิิ อััลเลซ์์
สุุขุุมวิิท 13

2561

851

3 ปีี

1 ก.ย. 61
ถึึง 31 ส.ค. 64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

ชะอำำ� เอซ
ออฟ หััวหิิน
รีีสอร์์ท

2561

610

3 ปีี

19 ธ.ค. 61
ถึึง 18 ธ.ค. 64

การต่่ออายุุสััญญา ผู้้�เช่่าต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ให้้เช่่า
ทราบล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 90 วัันก่่อนครบ
กำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่า

เดอะ มาร์์เก็็ต
กรุุงเทพ

2562

765

3 ปีี

14 ก.พ.62
ถึึง 13 ก.พ.65

-

กรุุงเทพ กิินซ่่า
ทองหล่่อ
(โรงแรมนิิกโก
กรุุงเทพ)

2562

1,481

3 ปีี

1 เม.ย.62
ถึึง 31 มีี.ค.65

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

ไอบิิส
สไตล์์รััชดา

2562

420

3 ปีี

14 ก.พ.62
ถึึง 13 ก.พ.65

สามารถต่่อสััญญาได้้ 2 คราว คราวละ 3 ปีี

เซ็็นทรััล
เอมบาสซี่่�

2562

241.48

3 ปีี

กระบี่่�ศรีีลัันตา
รีีสอร์์ท

2562

1,318

3 ปีี

17 ก.ค.62 ถึึง 16 สามารถต่่อสััญญาได้้อีีก 2 ปีี
ก.ค.65
1 ต.ค.62
ถึึง 30 ก.ย.65

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 4 คราว
คราวละ 3 ปีี
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ธุุรกิิจสปา

สาขา

พื้้�นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
เช่่า
สััญญาเช่่า
(ตรม.)

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

หมายเหตุุ

Let’s Relax โรงแรมตรััง
เรืือรััษฎา

2562

200

3 ปีี

15 ก.ย.62
ถึึง 14 ก.ย.65

สามารถต่่อสััญญาได้้อีีก 3 ปีี

แอม ไชน่่า
ทาวน์์

2562

536.33

3 ปีี

15 พ.ย. 62
ถึึง 14 พ.ย.65

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

พอร์์โต้้ เดอ
ภููเก็็ต

2562

746

3 ปีี

18 ต.ค.62
ถึึง 17 ต.ค.65

สามารถต่่อสััญญาได้้อีีก 3 ปีี

โรงแรมคาร์์ล
ตััน สุุขุุมวิิท

2563

452

3 ปีี

19 ก.พ. 63
ถึึง 18 ก.พ. 66

สามารถต่่อสััญญาได้้อีีก 3 ปีี

เลย์์เชอร์์สเปซ
เซ็็นทรััลเวิิลด์์

2563

860

3 ปีี

1 ต.ค. 63
ถึึง 30 ก.ย. 66

สามารถต่่อสััญญาไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

มหานคร คิิวบ์์

2563

663

3 ปีี

16 ธ.ค. 63
ถึึง 15 ธ.ค. 66

สามารถต่่อสััญญาไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

เมอเวนพิิค
สยาม โฮเทล
นาจอมเทีียน

2563

287

3 ปีี

1 ธ.ค. 63
ถึึง 30 พ.ย. 66

สามารถต่่อสััญญาได้้อีีก 3 ปีี

แบรนด์์ “Baan Suan Massage”
พื้้�นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
เช่่า
สััญญาเช่่า
(ตรม.)

ธุุรกิิจสปา

สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

Baan Suan
Massage

นนทบุุรีี

2558

465

3 ปีี

1 ส.ค. 61
ถึึง 31 ก.ค. 64

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้ 3 ปีี

ประชานุุกููล

2558

453

2 ปีี

1 ม.ค. 62
ถึึง 31 ต.ค. 64

-

เจริิญนคร 68

2559

187

3 ปีี

1 เม.ย. 62
ถึึง 31 มีี.ค. 65

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

บรมราชชนนีี

2559

583.3

3 ปีี

1 ส.ค. 62
ถึึง 31 ก.ค. 65

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

เทอร์์มิินอล 21
โคราช

2559

349

3 ปีี

19 ธ.ค 62
ถึึง 18 ธ.ค 65

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 1 คราว
คราวละ 3 ปีี

อุุดรธานีี

2560

712.27

3 ปีี

15 ธ.ค. 62
ถึึง 14 ธ.ค. 65

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

หมายเหตุุ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ธุุรกิิจสปา

สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

Baan Suan เพชรเกษม
Massage

2560

พื้้�นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
เช่่า
(ตรม.)
สััญญาเช่่า

3 งาน 77
ตารางวา

3 ปีี

1 ก.ค. 62
ถึึง 30 มิิ.ย. 65

หมายเหตุุ

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 3 คราว
คราวละ 3 ปีี

แบรนด์์ “Stretch Me”
ธุุรกิิจสตููดิิโอ
ยืืดกล้้ามเนื้้�อ

สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

พื้้�นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
เช่่า
(ตรม.)
สััญญาเช่่า

หมายเหตุุ

Stretch Me เซ็็นทรััลเวิิลด์์

2561

123.44

3 ปีี

1 พ.ย. 61
ถึึง 31 ต.ค. 64

-

ไอคอนสยาม

2561

224

3 ปีี

9 พ.ย. 61
ถึึง 8 พ.ย. 64

-

วิิชดอม 101

2562

207

3 ปีี

1 ก.พ.62 ถึึง
31 ม.ค.65

-

สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

คลิินิิก
กายภาพ
บำำ�บััด

Stretch Me เซ็็นทรััลเวิิลด์์

2563

พื้้�นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
เช่่า
(ตรม.)
สััญญาเช่่า

175

3 ปีี

1 ต.ค. 63
ถึึง 30 ก.ย. 66

หมายเหตุุ

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

แบรนด์์ “Dr.Spiller”
ธุุรกิิจ
ดููแลผิิวหน้้า

สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

พื้้�นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
เช่่า
(ตรม.)
สััญญาเช่่า

หมายเหตุุ

Dr.Spiller เทอร์์มิินอล 21
พััทยา

2561

212

3 ปีี

19 ต.ค. 61
ถึึง 18 ต.ค. 64

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ3 ปีี

เซ็็นทรััลเวิิล์์ด

2563

112

3 ปีี

1 ต.ค. 63 ถึึง
30 ก.ย. 66

สามารถต่่ออายุุสััญญาไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

• การซื้้�อสิินทรััพย์์
- บริิษััท มีีการลงทุุนซื้้�ออาคารพาณิิชย์์ 3 คููหา ตั้้�งอยู่่�ที่่�ถนนราษฎร์์อุุทิิศ 200 ปีี ต.ป่่าตอง อ.กะทู้้� จ.ภููเก็็ต เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา
Let’s Relax สาขาป่่าตองสาย 2 ขนาดพื้้�นที่่� 1,292 ตารางเมตร เปิิดดำำ�เนิินการในปีี 2545
- บริิษััท มีีการลงทุุนซื้้�อทรััพย์์สิินตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 207/47 ถนนราษฎร์์อุุทิิศ 200 ปีี ต.ป่่าตอง อ.กะทู้้� จ.ภููเก็็ต เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา
Let’s Relax ส่่วนขยายสาขาป่่าตองสาย 2 เมื่่�อปีี 2555
- บริิษัทั มีีการลงทุุนซื้้อ� ที่่ดิ� นิ พร้้อมสิ่่ง� ปลููกสร้้าง ตั้้ง� อยู่่�ที่่� 224/2-3 ถนน กะรน ตำำ�บล กะรน อำำ�เภอเมืืองภููเก็็ต จัังหวััดภููเก็็ต ขนาดพื้้�นที่่�
41 ตารางวาเพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา Let’s Relax สาขา กะรน จัังหวััดภููเก็็ต เปิิดดำำ�เนิินการในปีี 2560
- บริิษัทั มีีการลงทุุนซื้้อ� ที่่ดิ� นิ พร้้อมสิ่่ง� ปลููกสร้้าง ตั้้ง� อยู่่ที่� ่� 1245-1245/1 หมู่่ที่� ่� 5 ตำำ�บล ในเมืือง อำำ�เภอ เมืืองหนองคาย จัังหวััด หนองคาย
ขนาดพื้้�นที่่� 1 งาน 51 ตารางวา เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจ บ้้านสวน มาสสาจ สาขา หนองคายเปิิดดำำ�เนิินการในปีี 2560
- บริิษััทมีีการลงทุุนซื้้�อที่่ดิ� ินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 224/27-28 ตำำ�บลหนองปรืือ อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี ขนาด พื้้�นที่่�
53 ตารางวา เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา Let’s Relax สาขาพััทยากลาง เปิิดดำำ�เนิินการในปีี 2561
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2. พนัักงานเทอราพิิสต์์
พนัักงานเทอราพิิสต์์ (พนัักงานนวด) คืือปััจจัยั สำำ�คัญ
ั อีีกประการหนึ่่�งที่่จ� ะทำำ�ให้้บริิษัทั สามารถจััดหาบริิการได้้ ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่นั้้�นพนัักงาน
ของบริิษััทจะเป็็นพนัักงานที่่ร่่� วมงานกัับบริิษััทมาเป็็นระยะเวลานาน นอกจากนั้้�นแล้้วบริิษััทได้้มีีการเปิิดบริิษััทย่่อย ในนามของ บริิษััท สยาม
เวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด (SWE) เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจสอนนวด สนัับสนุุนการจััดหาพนัักงานเทอราพิิสต์์ของบริิษััท ในการทดแทนพนัักงานที่่�ลา
ออก และเป็็นการเตรีียมพนัักงานเพิ่่�มสำำ�หรัับการขยายสาขาของบริิษัทั ในอนาคต รวมถึึงเป็็นที่่จั� ดั อบรมพนัักงานเทอราพิิสต์์ของบริิษัทั ในการให้้
บริิการและรัักษามาตรฐานของพนัักงานเทอราพิิสต์์สำำ�หรัับธุุรกิิจสปาของบริิษัทั ทำำ�ให้้พนักั งานมีีความรู้้�ทั้้ง� ทางภาคทฤษฎีีและภาคปฎิิบัติั ิ และ
เรีียนรู้้�การทำำ�งานบริิการนวดได้้อย่่างถููกวิิธีี ปลอดภััยทั้้�งตััวผู้้�ให้้บริิการและผู้้�รัับบริิการจนเกิิดความเชี่่ย� วชาญ ตลอดจนสามารถให้้คำำ�แนะนำำ�ใน
เรื่่�องต่่างๆ กัับผู้้�มาใช้้บริิการได้้
นอกจากนั้้�นแล้้วในกรณีีที่่บ� างสาขามีีจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการมาก บริิษัทั สามารถที่่จ� ะโยกย้้ายพนัักงานเทอราพิิสต์์จากสาขาอื่่น� มาให้้บริิการ
ในสาขาที่่ต้� ้องการได้้ เพื่่�อให้้บริิการของบริิษััทเรีียบร้้อย และทัันต่่อความต้้องการของลููกค้้า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีพนัักงานเทอราพิิสต์์ นัักกายภาพบำำ�บััดและผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกายภาพบำำ�บััด-วิิทยาศาสตร์์การกีีฬา
จำำ�นวนประมาณ 1,800 คน ประจำำ�อยู่่�ตามสถานประกอบการสปาสาขาต่่างๆ

3. อุุปกรณ์์ในการให้้บริิการ
ในการดำำ�เนิินการเพื่่อ� ให้้ได้้บริิการสปาแก่่ลููกค้้านั้้�น บริิษัทั จะต้้องมีีการดำำ�เนิินการจััดหาอุุปกรณ์์ในการให้้บริิการดัังกล่่าว โดยบริิษัทั
ได้้มีีการจััดหาอุุปกรณ์์ดังั กล่่าว ตามแบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa” “Let’s Relax” “บ้้านสวน มาสสาจ” “Stretch me by Let’s Relax”
“Stretch me Clinic และ “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions” โดยอุุปกรณ์์การให้้บริิการแบบเวลเนสสปา ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีี
จำำ�นวนประมาณ 2,500 เตีียง

4. ผลิิตภััณฑ์์สปาที่่�ใช้้ในสาขาที่่�ให้้บริิการของบริิษััท
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สปาที่่ใ� ช้้ในธุุรกิิจของบริิษัทั เป็็นปััจจัยั สำำ�คัญ
ั ปััจจัยั หนึ่่�งที่่ทำ� ำ�ให้้ลููกค้้าเกิิดความประทัับใจในบริิการของบริิษัทั เช่่น น้ำำ��มันั นวด
และน้ำำ�มั
� ันหอมระเหย ผลิิตภััณฑ์์ขััดผิิว และผลิิตภััณฑ์์พอกตััว ตลอดจนลููกประคบสมุุนไพรสด โดยบริิษััทได้้อาศััยความชำำ�นาญ ประสบการณ์์
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสปามาพััฒนาคุุณภาพของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ให้้มีีเอกลัักษณ์์ร่่วมกัับทีีมเภสััชกรของผู้้�ผลิิตในประเทศ และในกรณีีที่่ผ� ลิิตภัณ
ั ฑ์์ดังั กล่่าว
ไม่่เป็็นไปตามที่่�กำ�ำ หนด กลุ่่�มบริิษััทสามารถจััดหาผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าวทดแทนได้้ เนื่่�องจากมีีผู้้�ผลิิตสิินค้้าประเภทเดีียวกัันจำำ�นวนมาก

2.1.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ประเทศไทยตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการท่่องเที่่ย� วในฐานะกลไกหลัักในการช่่วยขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจของประเทศ โดยในปีี 2560 การ
ท่่องเที่่�ยววของไทยสามารถสร้้างรายได้้กว่่า 2.75 ล้้านล้้านบาท และมีีขีีดความสามารถในการแข่่งขัันด้้านการท่่องเที่่�ยว (Travel & Tourism
Competitiveness Index) อยู่่ใ� นอัันดัับที่่� 34 จาก 136 ประเทศ ซึ่่ง� แสดงให้้เห็็นว่่าแนวทางการพััฒนาการท่่องเที่่ย� วที่่ผ่่� านมาของไทย สามารถ
เพิ่่�มขีีดความสามารถของอุุตสาหกรรมท่่องเที่่ย� วของไทยได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อย่่างไรก็็ดีีอุุตสาหกรรมท่่องเที่่ย� วนั้้�นมีีการเปลี่่ย� นแปลงอยู่่ตล
� อด
เวลาตามสภาวการณ์์โลกและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค อุุตสาหกรรมท่่องเที่่ย� วของไทยจึึงต้้องมีีการปรัับตััวตามกระแสโลกที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปและ
วางแผนการพััฒนาให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของตลาดเพื่่�อรัักษาและพััฒนาขีีดความสามารถด้้านการท่่องเที่่�ยวของประเทศ
แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิประเด็็นการท่่องเที่่ย� ว (พ.ศ.2561 – 2580) ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการรัักษาการเป็็นจุุดหมาย ปลายทาง
ของการท่่องเที่่ย� วระดัับโลกจึึงเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ยิ่่ง� โดยจะต้้องพััฒนาการท่่องเที่่ย� วทั้้�งระบบ มุ่่ง� เน้้นนัักท่่องเที่่ย� วกลุ่่ม� คุุณภาพ สร้้างความหลากหลาย
ด้้านการท่่องเที่่ย� วให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของนัักท่่องเที่่ย� วและมุ่่ง� เน้้นการพััฒนาการท่่องเที่่ย� วในสาขาที่่มีีศั
� กั ยภาพ แต่่ยัังคงรัักษาจุุดเด่่น
ของประเทศ ด้้านขนบธรรมเนีียม ประเพณีี วััฒนธรรม อััตลัักษณ์์ความเป็็นไทย ตลอดจนให้้คุุณค่่ากัับสิ่่�งแวดล้้อมไว้้ได้้ ทั้้�งนี้้� การกำำ�หนดเป้้า
หมายของการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวในระยะ 20 ปีี ในระยะแรกให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้าง รายได้้จากการท่่องเที่่�ยวอย่่างต่่อเนื่่�อง วางรากฐาน
ด้้านการท่่องเที่่ย� วที่่เ� น้้นมาตรฐานและคุุณภาพระดัับสากล สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ที่่สุุ� ดคืือการสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ในเรื่่อ� งความปลอดภััยให้้แก่่นัักท่่องเที่่ย� ว การ
บัังคัับใช้้กฎหมายให้้เกิิด ความปลอดภััย และไม่่ให้้นัักท่่องเที่่�ยวถููกเอารััดเอาเปรีียบ แล้้วจึึงกระจายการท่่องเที่่�ยวทั้้�งในมิิติิของพื้้�นที่่� และราย
ได้้สู่่�ชุุมชน ตลอดจนการให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายสููงสุุด ของการท่่องเที่่�ยวในการเป็็นเครื่่�อง
มืือในการลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� ของสัังคมไทย

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

แผนย่่อยการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ ความงาม และแพทย์์แผนไทย
พััฒนาและยกระดัับมาตรฐานการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ ความงาม และแพทย์์แผนไทย ทั้้�งสิินค้้า บริิการ บุุคลากร ผู้้�ประกอบการและ
แหล่่งท่่องเที่่ย� วที่่เ� กี่่ย� วข้้องตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าการท่่องเที่่ย� ว มุ่่ง� เน้้นการสร้้างความแตกต่่างและเอกลัักษณ์์จากการให้้บริิการตามแบบอย่่างความ
เป็็นไทยที่่�โดดเด่่นในระดัับสากล ร่่วมกัับการใช้้องค์์ความรู้้�และภููมิิปััญญาไทยที่่�พััฒนาต่่อยอดกัับความคิิดสร้้างสรรค์์ วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
และนวััตกรรม เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้าและบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ ความงาม และแพทย์์แผนไทย

แนวทางการพััฒนา
1) ยกระดัับคุุณภาพการให้้บริิการการท่่องเที่่ย� วเชิิงสุุขภาพให้้ได้้มาตรฐานระดัับสากล ทั้้�งคุุณภาพของสถานประกอบการและคุุณภาพ
ของผู้้�ให้้บริิการที่่�มีีทัักษะและความเชี่่�ยวชาญ ให้้ความสำำ�คััญ เรื่่�องความสะอาดและความปลอดภััยในสถานประกอบการ ซึ่่�งครอบคลุุมการให้้
บริิการในธุุรกิิจสปาและบริิการ เสริิมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดููแลผู้้�สููงอายุุ สถานพัักฟื้้�นเพื่่�อการฟื้้�นฟููสุุขภาพและการผ่่อนคลาย
2) สร้้างสรรค์์การท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพรููปแบบใหม่่บนพื้้�นฐานของทรััพยากรที่่�มีีศัักยภาพ ในการบำำ�บััด ฟื้้�นฟูู รัักษาสุุขภาพ โดยใช้้
ความคิิดสร้้างสรรค์์นวััตกรรมและเอกลัักษณ์์ความเป็็นไทยในการให้้บริิการ พร้้อมทั้้�งสร้้างความหลากหลายของกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�ได้้
มาตรฐานเป็็นที่่�ยอมรัับ ในระดัับสากลและเชื่่�อมโยงกัับกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวต่่างๆ เช่่น การใช้้น้ำำ��พุุร้้อน น้ำำ��แร่่ สปาโคลน เพื่่�อส่่งเสริิมการ
ท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ เป็็นต้้น
3) พััฒนายกระดัับคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ด้้านแพทย์์แผนไทยให้้มีีมาตรฐานระดัับสากลและสอดคล้้องกัับความต้้องการของตลาดเพื่่�อ
สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่ผลิิตภััณฑ์์ โดยการวิิจััยพััฒนานวััตกรรมต่่อยอดให้้เกิิดสิินค้้าใหม่่ และการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์ พร้้อมสร้้างความเชื่่�อมั่่�นของ
ผู้้�บริิโภคต่่อผลิิตภัณ
ั ฑ์์การแพทย์์แผนไทย
4) ส่่งเสริิมตลาดการท่่องเที่่�ยวทางการแพทย์์ที่่�ไทยมีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�อย่่างแพร่่หลายในตลาดกลุ่่�มเป้้า
หมายหรืือกลุ่่�มตลาดที่่�มีีความสนใจเฉพาะด้้าน ได้้แก่่ ศััลยกรรมเสริิม ความงาม การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ทัันตกรรม จัักษุุวิิทยา การรัักษา
ภาวะผู้้�มีีบุุตรยาก ศััลยกรรมกระดููกและผ่่าตััดหััวใจ เป็็นต้้น โดยคำำ�นึงึ ถึึงความสอดคล้้องกัับการพััฒนาอุุตสาหกรรมและบริิการการแพทย์์ครบ
วงจรของไทย

ภาวะอุุตสาหกรรมและมููลค่่าตลาดรวมของธุุรกิิจสปา
ธุุรกิิจสปาทั่่�วโลกมีีมููลค่่าสููงมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เติิบโตขึ้้�นจาก 19 ล้้านล้้านบาท เป็็น 27 ล้้านล้้านบาทในปััจจุุบััน จากเทรนด์์การรััก
สุุขภาพของผู้้�บริิโภคทั้้�งในและต่่างประเทศเป็็นผลให้้มีีธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพ ซึ่่�งประเทศไทยมีีอััตราการเติิบโตสููงกว่่าอััตราเฉลี่่�ยทั่่�วโลก
อย่่างน่่าสนใจ โดยเฉพาะธุุรกิิจสปาเพื่่อ� สุุขภาพและความงามที่่ยั� งั คงได้้รับั ความนิิยมจากนัักท่่องเที่่ย� วทั้้�งชาวไทยและต่่างประเทศเป็็นอย่่างมาก
ในปััจจุุบััน เนื่่�องจากจุุดแข็็งด้้านการให้้บริิการและสมุุนไพรซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบจากธรรมชาติิที่่�มีีอย่่างหลากหลายในประเทศไทย
จำำ�นวนเม็็ดเงิินกว่่า 3.5 หมื่่�นล้้านบาทต่่อปีีที่่�กระจายอยู่่�ในธุุรกิิจสปาไทย กลายเป็็นจุุดสนใจที่่�ทำำ�ให้้ภาครััฐต้้องการยกระดัับอุุตสาห
กรรมสปาไทยก้้าวไปสู่่�มาตรฐานสากล หวัังใช้้จุุดเด่่นด้้านทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีความหลากหลายมาช่่วยยกระดัับรายได้้ให้้คนในชาติิตั้้�งแต่่
ต้้นน้ำำ�� กลางน้ำำ��และปลายน้ำำ�� ผ่่านธุุรกิิจงานบริิการครบวงจรที่่�เรีียกว่่า “สปา” โดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ผนึึกกำำ�ลัังร่่วมกัันพััฒนาศัักยภาพ
ผู้้�ประกอบการให้้ก้้าวไปสู่่�เป้้าหมายที่่�วางไว้้
ธุุรกิิจสปาและนวดไทย ถืือเป็็นหนึ่่�งในอุุตสาหกรรมที่่มีี� ความสำำ�คัญ
ั และขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจประเทศ อีีกทั้้�งยัังสร้้างอาชีีพให้้บุุคคลทั่่�วไป
มีีรายได้้ ในขณะเดีียวกัันยัังก่่อให้้เกิิดรายได้้แก่่อุุตสาหกรรมอื่่�นที่่�เชื่่�อมโยงในกระบวนการสปาตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��ยัันปลายน้ำำ��ในอุุตสาหกรรมเกษตร
และการท่่องเที่่�ยวเป็็นจำำ�นวนมาก
เมื่่อ� วัันที่่� 12 ธ.ค.2562 ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการร่่วมระหว่่างรััฐบาลตามภาคีีอนุุสััญญาว่่าด้้วยการสงวนรัักษามรดกวััฒนธรรมที่่จั� บั ต้้อง
ไม่่ได้้ของ ยููเนสโกครั้้�งที่่� 14 ระหว่่างวัันที่่� 8-14 ธ.ค.2562 ณ กรุุงโบโกตา สาธารณรััฐโคลอมเบีีย ประกาศผลการพิิจารณาขึ้้�นทะเบีียนมรดก
ทางวััฒนธรรมที่่�จัับต้้องไม่่ได้้ ปีี 2019 รวม 51 รายการและนวดไทยที่่�ประเทศไทยเสนอ ได้้รัับมติิรัับรองประกาศขึ้้�นทะเบีียนในกลุ่่�มดัังกล่่าว
นัับเป็็นรายการที่่� 2 ต่่อจากโขน ที่่ไ� ด้้รับั การขึ้้�นทะเบีียนไปเมื่่อ� ปลายปีี 2561 โดยนวดไทยได้้รับั การรัับรองจากยููเนสโกด้้วยมีีคุุณสมบััติตร
ิ งตาม
หลัักเกณฑ์์ เป็็นภููมิิปัญ
ั ญาที่่�มีีพััฒนาการเริ่่ม� ในระดัับครอบครััวและชุุมชนเกษตรกรรม พััฒนาต่่อเนื่่อ� งมาจนเป็็นศาสตร์์ในการดููแลสุุขภาพที่่�ใช้้
มืือหรืือส่่วนต่่างๆของร่่างกาย ในการปรัับพลัังและโครงสร้้างของร่่างกายโดยไม่่ใช้้ยาบำำ�บัดั สะท้้อนถึึงความสามารถในการสร้้างสรรค์์ของมนุุษย์์
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้บริิการนวดไทยเป็็นหนึ่่�งในสิินค้้าและบริิการการท่่องเที่่�ยวที่่�จะเป็็นที่่นิ� ิยมสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิ
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การวิิเคราะห์์มููลค่่าตลาดของธุุรกิิจสปาไทยแบ่่ง ตามการจััดเก็็บข้้อมููลของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

มูลคาตลาดเมดิคัล-เวลเนส ทัวริสซึมของไทย
การบริการ

$
$

จำนวนนักทองเที่ยว

รายไดจากการทองเที่ยว

เมดิคัล ทัวริสซึม

3.6

41,000 ลานบาท

เวสเนส ทัวริสซึม

12.5

409,200 ลานบาท

$

(ลานคน)

การจางงาน (คน)
เมดิคัล ทัวริสซึม

9,195

เวลเนส ทัวริสซึม

530,000
หมายเหตุ: เมดิคัล ทัวริสซึม ขอมูลป 62 โดยศูนยวิจัยกสิกรไทย
เวลเนสทัวริสซึม ขอมูลป 60 จาก Global Wellness Institute

สถานประกอบการสปา

และธุรกิจนวดในไทย
ที่มีใบอนุญาต

8 พัน

ใบ

ผูดำเนินการ
ที่ไดรับอนุญาต

1.2หมื่นราย

เทอราปส

พนักงานนวดสปา

1.2แสนราย
หมายเหตุ: ฐาน | INFO GRAPHIC

ข้้อมููลจากสถาบัันสุุขภาพโลก แสดงให้้เห็็นว่่า การท่่องเที่่�ยวเพื่่�อสุุขภาพเช่่นนี้้� ทำำ�ให้้เกิิดการใช้้จ่่ายมากถึึง 12,000 ล้้านดอลลาร์์ หรืือ
มากกว่่า 357,000 ล้้านบาท เมื่่�อปีี 2560 ซึ่่�งเป็็นเม็็ดเงิินที่่�มากกว่่าจำำ�นวนการใช้้จ่่ายในอิินโดนีีเซีีย และมาเลเซีียรวมกัันทั้้�งภาคอุุตสาหกรรมนี้้�
ยัังมีีการจ้้างงานโดยตรงราว 530,000 คน คิิดเป็็นสััดส่่วนราว 1.4% ของอััตราการจ้้างงานทั้้�งหมดในประเทศ และสััดส่่วน 2.6% ของผลิิตภัณ
ั ฑ์์
มวลรวมภายในประเทศ (จีีดีีพีี) รายปีีของไทย
ขณะที่่� กระทรวงสาธารณสุุข ประเมิินไว้้ว่่า ธุุรกิิจ นวดแผนไทย สปา และการแพทย์์ ที่่�รวมกัันเป็็นอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อ
สุุขภาพนั้้�น มีีมููลค่่าราว 1,300 ล้้านดอลลาร์์ หรืือมากกว่่า 40,000 ล้้านบาท จากจำำ�นวนร้้านนวดแผนไทยประมาณ 10,000 แห่่ง และสปา
แบบหรููหราอีีก 2,800 แห่่ง ทั่่�วประเทศ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สมาคมสปาไทย เปิิดเผยกัับ “ฐานเศรษฐกิิจ”ว่่า ปััจจุุบัันธุุรกิิจสปาและร้้านนวดของไทย ที่่�มีีใบอนุุญาตจะอยู่่�ที่่� 8 พัันใบ มีีผู้้�ดำำ�
เนิินธุุรกิิจสปาที่่�ผ่่านการอบรมและมีีใบอนุุญาตอยู่่�ที่่� 1.2 หมื่่�นราย แต่่ในทางตรงกัันข้้าม ก็็มีีธุุรกิิจที่่�ไม่่ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนถููกต้้องอีีกร่่วม 2
เท่่าตััว แม้้ว่่าตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพปีี2559 จะกำำ�หนดให้้เจ้้าของธุุรกิิจต้้องมีีใบอนุุญาตในการประกอบธุุรกิิจ แต่่ก็็พบว่่าใน
ทางปฏิิบััติิมีีความหย่่อนยานในการปฏิิบััติิ

ภาพรวมการแข่่งขััน
กระแสการใส่่ใจดููแลสุุขภาพของคนไทยที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้ธุุรกิิจสปาขยายตััวออกจากโรงแรม และขยายตััวอย่่างรวดเร็็วในย่่านธุุรกิิจ
และแหล่่งท่่องเที่่�ยว ภายใต้้แนวคิิดการให้้บริิการที่่�หลากหลายรููปแบบ และเป็็นที่่�จัับตากัันว่่าธุุรกิิจสปาจะเป็็นหนึ่่�งในกลุ่่�มธุุรกิิจบริิการด้้าน
สุุขภาพที่่มีีศั
� กั ยภาพการเติิบโตสููงต่่อไป และคาดว่่ารายได้้จากธุุรกิิจสปาในตลาดท่่องเที่่ย� วน่่าจะขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เนื่่อ� งจากความต้้องการ
มีีแนวโน้้ม การเติิบโตตามอุุตสาหกรรมท่่องเที่่ย� วที่่ภ� าครััฐให้้การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ทั้้�งยัังเป็็นหนึ่่�งในธุุรกิิจบริิการด้้านสุุขภาพ
ที่่�ภาครััฐกำำ�หนดเป้้าหมายให้้ประเทศไทยเป็็นศููนย์์กลางสุุขภาพของเอเชีีย
แนวโน้้มเกี่่�ยวกัับความใส่่ใจต่่อสุุขภาพที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นในกลุ่่�มชนชั้้�นกลาง ซึ่่�งเป็็นประชากรส่่วนใหญ่่หรืือร้้อยละ 70 ของประชากรไทย
ทั้้�งหมด เป็็นโอกาสให้้ธุุรกิิจสปาขยายตััวเข้้าสู่่ตล
� าดระดัับกลาง ซึ่ง่� มีีลููกค้้ากลุ่่ม� เป้้าหมายทั้้�งชาวไทย และชาวต่่างชาติิที่พำ่� ำ�นักั อยู่่ใ� นประเทศไทย
รวมถึึงกลุ่่ม� นัักท่่องเที่่ย� วที่่มีีกำ
� ำ�ลังั ซื้้อ� ระดัับปานกลางขึ้้น� ไป โดยผู้้�ประกอบการธุุรกิิจสปาส่่วนใหญ่่จะเป็็นคนไทย เปิิดดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่ใ� นเมืืองใหญ่่
หรืือย่่านธุุรกิิจ ครอบคลุุมตั้้�งแต่่สปาที่่�อยู่่�นอกโรงแรมแต่่จัับตลาดบนและสปาขนาดเล็็กที่่�จะจัับตลาดระดัับกลาง
จากเหตุุผลดัังกล่่าวข้้างต้้น ภาพรวมของตลาดธุุรกิิจสปาภายในประเทศไทยจึึงเป็็นตลาดที่่�มีีการแข่่งขัันสููง เนื่่�องจากมีีผู้้�ประกอบการ
ธุุรกิิจสปาในประเทศเพิ่่�มขึ้้น� เป็็นจำำ�นวนมากทั้้�งในกรุุงเทพฯและต่่างจัังหวััด ทั้้�งในรููปแบบที่่เ� ป็็น สปาแบบให้้บริิการครบวงจร โดยมีีการออกแบบ
และตกแต่่งสถานที่่ใ� ห้้ดููหรููหรา รวมถึึงบริิการที่่มีี� ความหลากหลาย พร้้อมสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกที่่ค� รบครััน และให้้ความรู้้�สึกึ ผ่่อนคลายเมื่่อ� เข้้า
ใช้้บริิการ จนถึึงในรููปแบบห้้องแถวที่่�เปิิดให้้ มีีบริิการนวดและเสริิมความงามในแบบต่่างๆ โดยจะไม่่เน้้นถึึงความสวยงามในการออกแบบ ร้้าน
หรืือไม่่เน้้นความหรููหรามากนััก แต่่จะเน้้นการให้้บริิการที่่จั� ัดเตรีียมให้้ลููกค้้าเท่่านั้้�น

2.1.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริิษัทั มีีนโยบายในการประกอบธุุรกิิจโดยปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบัังคัับอย่่างเคร่่งครััด ดำำ�เนิินการตามระเบีียบปฏิิบัติั ขิ องกระทรวง
สาธารณสุุขในการดำำ�เนิินกิิจการดัังกล่่าว โดยได้้รัับการรัับรองจากกระทรวงสาธารณสุุขในการประกอบธุุรกิิจสปา สาขาของบริิษััทให้้เน้้นการ
อนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศธรรมชาติิให้้คงเดิิม ด้้วยการรัักษาพื้้�นที่่ส� วน และต้้นไม้้ให้้มากที่่สุุ� ด และให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งระบบนิิเวศ การดููแลรัักษาสิ่่ง�
แวดล้้อม ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำำ�มาจากธรรมชาติิ ไม่่ทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมให้้มีี
สภาพที่่�ดีีต่่อไป อาทิิ การลดการใช้้พลาสติิกห่่อชุุดนวดไทย โดยเปลี่่�ยนเป็็นผ้้ามััดแทน ฯลฯ

2.2 ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
การประกอบธุุรกิิจโรงแรม และร้้านอาหารของกลุ่่ม� บริิษัทั ดำำ�เนิินการโดย บริิษัทั สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กัดั (SWR) โดยมีีรายละเอีียด
ดัังต่่อไปนี้้�

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การให้้บริิการของ SWR สามารถจำำ�แนกได้้ตามประเภทของลัักษณะการให้้บริิการ คืือการให้้บริิการโรงแรม และการให้้บริิการร้้าน
อาหารที่่จั� ังหวััดเชีียงใหม่่

การให้้บริิการโรงแรม
เป็็นการให้้บริิการโรงแรม ภายใต้้ชื่่�อ “โรงแรมระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท” ซึ่�ง่ เป็็นโรงแรมประเภท บููติิค รีีสอร์์ทระดัับ 5 ดาว
และยัังคงกลิ่่น� อายของสไตล์์ทางเหนืือสไตล์์ล้า้ นนา ทุุกห้้องพัักยัังมีีระเบีียงส่่วนตััวที่่ส� ามารถ มองเห็็นทิิวทััศน์์ของดอยสุุเทพและแม่่น้ำำ��ปิงิ พร้้อม
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกครบครััน ไม่่ว่่าจะเป็็น บริิการอิินเตอร์์เน็็ตไร้้สายความเร็็วสููง ห้้องฟิิตเนสและโยคะ สระว่่ายน้ำำ��กลางแจ้้ง บริิการรถเช่่า
ลีีมููซีีน และบริิการทััวร์์ท่่องเที่่�ยว บริิการซัักรีีด รวมทั้้�งมีีห้้องสมุุดที่่�มีีบริิการคอมพิิวเตอร์์ฟรีี และร้้านอาหารเดค วััน (Deck One) รวมทั้้�งมีี
ระริินจิินดา เวลเนส สปา สาขาเชีียงใหม่่ เพื่่�อให้้บริิการสปาครบวงจร โดยตั้้�งอยู่่�บริิเวณด้้านหน้้าของโรงแรม
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นอกจากนี้้�ภายในบริิเวณโรงแรมยัังคงไว้้ซึ่�ง่ บ้้านไม้้สัักไทยโบราณอายุุกว่่า 150 ปีี เป็็นการผสมกัันของกลิ่่�นอายพม่่า และล้้านนา โดย
ได้้ถููกนำำ�มาใช้้เป็็นส่่วนต้้อนรัับแขกของโรงแรม ห้้องประชุุม และห้้องนวดไทย เพื่่�ออนุุรัักษ์์ไว้้ให้้ชนรุ่่�นหลัังและชาวต่่างชาติิได้้สััมผััสและร่่วม
ประทัับใจ	
ในส่่วนที่่�เป็็นอาคารโรงแรมที่่�สร้้างใหม่่ ทางสถาปนิิกได้้ออกแบบให้้มีีรููปแบบที่่�กลมกลืืนกัับเรืือนไม้้โบราณ หลัังเดิิม รวมไปถึึงการ
ออกแบบภููมิิสถาปััตย์์ ซึ่่�งเน้้นถึึงความเขีียวขจีีของพรรณไม้้รวมไปถึึงสายน้ำำ��ที่่�ลััดเลาะ ตามอาคาร ซึ่�ง่ เป็็นลัักษณะพิิเศษต่่างจากสถาปััตยกรรม
แห่่งอื่่�นในจัังหวััดเชีียงใหม่่ และส่่งผลให้้โรงแรมระริินจิินดา เวลเนส สปารีีสอร์์ท ได้้รัับรางวััลต่่างๆ สำำ�หรัับการคงไว้้ซึ่�ง่ สิ่่�งก่่อสร้้างที่่�สำำ�คััญทาง
ประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม และขนบธรรมเนีียมประเพณีีที่่�ดีีงามของประเทศไทย
ใบอนุุญาตประกอบกิิจการโรงแรม
ประเภทใบอนุุญาต

วัันต่่อใบอนุุญาต

วัันครบกำำ�หนดใบอนุุญาต

ประกอบกิิจการโรงแรม

26 กรกฎาคม 2559

25 กรกฎาคม 2564

ประกอบกิิจการที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ

5 พฤษภาคม 2563

31 พฤษภาคม 2564

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการร้้านอาหาร
ประเภทใบอนุุญาต

การจััดตั้้�งสถานที่่�จำ�ำ หน่่ายอาหารหรืือ
สถานที่่�สะสมอาหาร

วัันต่่อใบอนุุญาต

วัันครบกำำ�หนดใบอนุุญาต

5 พฤษภาคม 2563

10 พฤษภาคม 2564

การให้้บริิการด้้านห้้องพััก
โรงแรมระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท มีีการให้้บริิการห้้องพัักดัังนี้้�
แบบ

ขนาด (ตรม.)

จำำ�นวนห้้อง

อััตราค่่าห้้องพััก (บาท)

ดีีลัักซ์์ (Deluxe)
ดีีลัักซ์์ พููลแอ็็คเซส
(Deluxe Pool Access)
เวลเนส สวีีท
(Wellness Suite)
ระริินจิินดา วิิลล่่า
(Rarinjinda Villa)

46
53

22
7

6,500
10,000

93

5

16,000

164

1

27,000

รวม
หมายเหตุุ
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* ราคาห้้องพัักตาม website ของโรงแรม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
** เป็็นราคาที่่ยั� ังไม่่รวม Service Charge 10% และ VAT 7%

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

• การบริิการอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
โรงแรม ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท มีีบริิการร้้านอาหารเดค วััน (Deck One) ตั้้�งอยู่่�ติิดกัับริิมแม่่น้ำำ��ปิิง เน้้นมุุมมองแบบเปิิดโล่่ง
และบรรยากาศแบบสบายๆ ทั้้�งภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีีบริิการด้้านอาหารและเครื่่�องดื่่�ม รวมทั้้�งการจััดเลี้้�ยง การจััดงานแต่่งงาน
โดยเน้้นที่่�คุุณภาพของบริิการที่่�ประทัับใจ และคุุณภาพของอาหารที่่�จััดเตรีียมโดยพ่่อครััวที่่�มีีประสบการณ์์ เพื่่�อบริิการสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�มาพััก
และลููกค้้าทั่่�วไป รายละเอีียดดัังนี้้�
ร้้านอาหาร Deck One บริิการอาหารแบบเน้้นสุุขภาพ แบบชาวเอเซีีย (Modern Asian Fusion) เปิิดบริิการทุุกวััน ตั้้ง� แต่่ 7.00 น. – 24.00 น.
ขนาดความจุุรวม 80 ที่่�นั่่�ง โดยในช่่วงเทศกาลเช่่น เทศกาลสงกรานต์์ หรืือเทศกาลปีีใหม่่ สามารถเพิ่่�มความจุุบริิเวณด้้านนอกอาคารบริิเวณติิด
ริิมน้ำำ��ปิิงรวมเป็็น 120 ที่่�นั่่�ง สามารถแบ่่งช่่วงเวลาการให้้บริิการดัังนี้้�
บริิการอาหารเช้้า		
07.00 – 10.00 น.
บริิการอาหารกลางวััน		
11.00 – 14.00 น.
บริิการอาหารว่่างยามบ่่าย
14.00 – 17.00 น.
บริิการอาหารค่ำำ��		
17.00 – 24.00 น.

2.2.2 การตลาด

ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายของธุุรกิิจโรงแรม
บริิษัทั มีีสััดส่่วนลููกค้้าต่่างประเทศต่่อลููกค้้าในประเทศเท่่ากัับร้้อยละ 80 : 20 สำำ�หรัับสััดส่่วนลููกค้้าชาวต่่างชาติิประมาณร้้อยละ 60 จะ
เป็็นลููกค้้าชาวเอเชีียจากประเทศ จีีน ฮ่่องกง ไต้้หวััน ญี่่�ปุ่่�น และเกาหลีีใต้้ โดยที่่ลูู� กค้้าจากประเทศจีีนจะเป็็นกลุ่่�มลููกค้้ารายใหญ่่ที่่สุุ� ด ในขณะ
ที่่�อีีกร้้อยละ 10 จะเป็็นลููกค้้าจากกลุ่่�มประเทศอาเซีียนเเละโอเชีียเนีีย เช่่น มาเลเซีีย สิิงคโปร์์ ออสเตรเลีีย และนิิวซีีเเลนด์์ และที่่�เหลืืออีีก
ร้้อยละ 10 จะเป็็นลููกค้้าจากทางยุุโรปและสหรััฐอเมริิกา

สััดส่่วนลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท
เนื่่�องจาก โรงแรม ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท มีีการให้้บริิการแบบ Luxury Boutique Hotel เทีียบเท่่ากัับโรงแรมระดัับ 5 ดาว
คืือประกอบด้้วยห้้องพัักหรูู รวมถึึงสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ อย่่างพร้้อมมููล ดัังนั้้�นลููกค้้ากลุ่่ม� เป้้าหมายสำำ�หรัับธุุรกิิจจะเป็็นกลุ่่ม� ผู้้�มีีรายได้้สููง
เช่่น พนัักงานระดัับสููงของบริิษััท เจ้้าของธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม รวมถึึงเจ้้าของธุุรกิิจขนาดใหญ่่ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับราคาห้้องพัักที่่�
อยู่่�ระหว่่าง 6,500 บาท ถึึง 27,000 บาท ต่่อคืืน

การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่ายของธุุรกิิจโรงแรม
การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าของ โรงแรม ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท สามารถแบ่่งได้้ดัังนี้้�
1) การจำำ�หน่่ายผ่่านระบบสำำ�รองห้้องพัักผ่่านทางอิินเตอร์์เน็็ต
2) การจำำ�หน่่ายผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่าย
3) การจำำ�หน่่ายผ่่านฝ่่ายขายและการตลาด

กลยุุทธ์์การแข่่งขัันของธุุรกิิจโรงแรม
กลยุุทธ์์ด้้านราคา
สำำ�หรัับการตั้้�งราคาห้้องพัักของ SWR นั้้�น เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทได้้ทำำ�การวางตำำ�เเหน่่งธุุรกิิจเป็็นบููติิคโฮเต็็ลหรููระดัับ 5 ดาว (Luxury
Boutique Hotel) โดยเน้้นกลุ่่ม� ลููกค้้าที่่มีี� ไลฟ์์สไตล์์ที่ใ่� ส่่ใจในสุุขภาพ โดยมีีบริิการสปา รวมทั้้�งร้้านอาหารประเภท Healthy Food เพื่่อ� สุุขภาพ
ตลอดจนบริิการเเละความเป็็นส่่วนตััวแบบมาตรฐานระดัับโรงแรม 5 ดาว บริิษัทั จึึงใช้้กลยุุทธ์์การตั้้�งราคาสููง (Price Skimming) เพื่่อ� สร้้างภาพ
ลัักษณ์์ของการเป็็นเป็็นบููติิคโฮเต็็ลหรููระดัับ 5 ดาว เเละใช้้กลยุุทธ์์การปรัับลดราคาขึ้้น� อยู่่กั� บั ฤดููกาลท่่องเที่่ย� ว เเละอััตราการเข้้าพััก (Occupancy
Rate) โดยมีีราคาตั้้�งสำำ�หรัับลููกค้้า walk-in ที่่� 6,500 – 27,000 บาทต่่อคืืน ขึ้้�นอยู่่�กัับขนาดห้้องพัักและการตกแต่่งภายใน

กลยุุทธ์์การสร้้างความแตกต่่างในด้้านคุุณภาพและผลิิตภััณฑ์์
SWR มีีลัักษณะการสร้้างความแตกต่่างในด้้านคุุณภาพและผลิิตภััณฑ์์จากโรงแรมในบริิเวณพื้้�นที่่�เดีียวกััน โดยให้้บริิการแบบครบครััน
แก่่นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิ และชาวไทย ในบริิเวณโรงแรม ซึ่่�งเป็็นกลยุุทธ์์ที่่�สามารถให้้บริิการได้้แบบครบวงจรในบริิเวณสถานที่่�ของ SWR
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

1. เน้้นการให้้บริิการสำำ�หรัับผู้้�รัักและใส่่ใจสุุขภาพ
2. มีีทำำ�เลที่่�ตั้้�งอยู่่�กลางใจเมืืองเชีียงใหม่่ สะดวกสบาย ใกล้้กัับตลาดไนท์์ บาร์์ซ่่า และห่่างจากสนามบิินเพีียง 15 นาทีี นอกจากนั้้�น
แล้้วยัังเน้้นความสวยงาม โดยทุุกห้้องพัักยัังมีีระเบีียงส่่วนตััว ซึ่่�งสามารถมองเห็็น สระว่่ายน้ำำ��ในส่่วนกลาง เทืือกเขาดอยสุุเทพ และทััศนีียภาพ
ของแม่่น้ำำ�ปิ
� ิง
3. เน้้นสไตล์์การตกแต่่ง ด้้วยสไตล์์โมเดิิร์์นกึ่่�งไทยผสมผสานความโบราณ (แอนทีีค) หรืือการผสานความ ทัันสมััยเข้้าไปกัับสไตล์์ไทย
ดั้้�งเดิิม
4. มีีบริิการสปาระดัับ 5 ดาว อยู่่�ในบริิเวณโรงแรม ซึ่่�งเป็็นสปาที่่�สมบููรณ์์ที่่�สุุดของเชีียงใหม่่เพีียบพร้้อมด้้วยเทคโนโลยีีล่่าสุุดของสปา
และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่มีี� มาตรฐานสููงคืือ RarinJinda Wellness Spa นำำ�เสนอบริิการสปาและการบำำ�บััดหลากหลายรููปแบบ โดยแพทย์์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญและพยาบาลที่่�ให้้คำ�ำ ปรึึกษาและคำำ�แนะนำำ�
5. ให้้บริิการด้้านอาหารเพื่่�อสุุขภาพ โดยร้้านอาหาร Deck 1 ที่่�นำำ�เสนออาหารประเภท Healthy Food เพื่่�อสุุขภาพ

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรม และร้้านอาหารของ SWR นั้้�น SWR มีีการทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าช่่วงที่่ดิ� นิ ระยะยาวระยะเวลา 30 ปีี เพื่่อ� ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โรงแรม และร้้านอาหารเดค วััน (Deck 1) โดยมีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�

สรุุปสััญญาเช่่าช่่วงที่่�ดิิน
คู่่�สััญญา :		
			
วัันที่่�ของสััญญ :
วััตถุุประสงค์์ของ :

บริิษัทั สยามเวลเนสกรุ๊๊ป� จำำ�กัดั (ผู้้�ให้้เช่่าช่่วง) (ปััจจุุบันั เปลี่่ย� นชื่่อ� เป็็น บริิษัทั สยามเวลเนส กรุ๊๊ป� จำำ�กัดั (มหาชน)
บริิษััท ระริินจิินดา จำำ�กััด (ผู้้�เช่่าช่่วง) (ปััจจุุบัันเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด)
1 มกราคม 2556
เพื่่�อประกอบกิิจการโรงแรมและร้้านอาหาร

การเช่่าช่่วง
กรรมสิิทธิ์์�ในอาคาร :	คู่่สั� ัญญาทั้้�งสองฝ่่ายตกลงเป็็นที่่�ยอมรัับกัันว่่าอาคารโรงแรม และอาคารร้้านอาหาร ที่่�ได้้ก่่อและสิ่่�งปลููกสร้้าง
			
สร้้างขึ้้�นบนที่่�ดิิน ณ วัันที่่�เข้้าทำำ�สััญญาฉบัับนี้้�เป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของผู้้�เช่่าช่่วง เป็็นเหตุุให้้ผู้้�ให้้เช่่าช่่วงไม่่คิิดค่่าเช่่า
			
ในส่่วนอาคารดัังกล่่าวนั้้�นกัับผู้้�เช่่าช่่วงตลอดระยะเวลาการเช่่า โดยจะคิิดค่่าเช่่าแต่่เฉพาะราคาเช่่าที่่�ดิิน
ทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วง : เฉพาะที่่�ดิินขนาดพื้้�นที่่� 0-3-96 ไร่่ ซึ่่�งเป็็นที่่�ตั้้�งของอาคารโรงแรม ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท
			
และร้้านอาหารเดค วััน และสิิทธิิในการใช้้สอยพื้้�นที่่�บางส่่วนของบ้้านเรืือนไทย ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับอาคารที่่�ผู้้�
			
เช่่าช่่วงได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงใหม่่ ปลููกสร้้าง หรืือต่่อเติิมอาคารใดๆ บนทรััพย์์สิินที่่�เช่่า ผู้้�เช่่าช่่วงยอมให้้ตก
			
เป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของผู้้�ให้้เช่่าช่่วงทั้้�งหมดเมื่่�อครบกำำ�หนดระยะเวลาการเช่่า
ระยะเวลาเช่่า :	ระยะเวลาการเช่่าช่่วงรวม 30 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2556 ถึึง 31 ธัันวาคม 2585 ทั้้�งนี้้�หากครบ		
			กำำ�หนดระยะเวลาการเช่่าช่่วง หากผู้้�เช่่าช่่วงมีีความประสงค์์จะเช่่าช่่วงทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงต่่อไป ผู้้�เช่่าช่่วงจััก
			ต้้องแจ้้งเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรถึึงเจตนาในการต่่อสััญญาเช่่าช่่วงให้้แก่่ทางผู้้�ให้้เช่่าช่่วงทราบไม่่น้้อยกว่่า 3 ปีี
			ก่่อนครบกำำ�หนดสััญญาเช่่าช่่วง หากผู้้�ให้้เช่่าช่่วงมีีความประสงค์์จะให้้ผู้้�เช่่าช่่วงเช่่าทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงต่่อไป คู่่�
			สััญญาทั้้�งสองฝ่่ายตกลงให้้ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขต่่างๆ ภายใต้้สััญญาเช่่าช่่วงฉบัับใหม่่มีีข้้อกำำ�หนดเหมืือน		
			สััญญาฉบัับนี้้�ทุุกประการ เว้้นแต่่ข้้อสััญญาข้้อ 3. เรื่่�องระยะเวลาการเช่่าช่่วง และข้้อ 4. เรื่่�องค่่าเช่่าช่่วง จะได้้
			มีีการตกลงกัันเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรต่่อไป
ค่่าเช่่าช่่วง :		ชำำ�ระเป็็นรายเดืือน โดยผู้้�ให้้เช่่าช่่วงจะปรัับค่่าเช่่าช่่วงเพิ่่�มขึ้้�นตามสภาวะตลาดแต่่ไม่่เกิินร้้อยละ 15 ของค่่าเช่่า
			ช่่วงที่่มีี� ผลบัังคัับอยู่่�ทุุก 3 ปีี
การเลิิกสััญญา :	สััญญาเป็็นอัันสิ้้�นผลทัันทีี ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
			
1) เมื่่�อครบกำำ�หนดระยะเวลาการเช่่าช่่วง และไม่่มีีการใช้้สิิทธิิต่่ออายุุสััญญาเช่่าช่่วงออกไป ตามข้้อกำำ�หนด
			
และเงื่่�อนไขของสััญญาฉบัับนี้้�
			
2) เมื่่�อคู่่สั� ัญญาตกลงร่่วมกัันโดยสมััครใจในการเลิิกสััญญาฉบัับนี้้�
			
3) เมื่่�อมีีการเวนคืืนที่่�ดิินหรืือทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงเสีียหายถึึงขนาดไม่่สามารถจะใช้้ประโยชน์์ได้้ตาม		
			
วััตถุุประสงค์์ของการเช่่าตามสััญญานี้้�

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุุตสาหกรรม
เศรษฐกิิจไทยในภาพรวมมีีแนวโน้้มขยายตััวต่ำำ��กว่่าระดัับศัักยภาพและต่ำำ��กว่่าที่่�ประเมิินไว้้เดิิม โดยคาดว่่าจะขยายตััวร้้อยละ 2.5
ปริิมาณการส่่งออกสิินค้้ามีีแนวโน้้มฟื้้น� ตััวช้้ากว่่าที่่ค� าด ตามปริิมาณการค้้าโลกที่่ช� ะลอลงจากการกีีดกัันทางการค้้า รวมถึึงการเปลี่่ย� นแปลงเชิิง
โครงสร้้างของเศรษฐกิิจไทยที่่ก� ระทบต่่อภาคการส่่งออก ขณะที่่ก� ารใช้้จ่่ายภาครััฐและการลงทุุนภาคเอกชนมีีแนวโน้้มขยายตััวต่ำำ��กว่่าที่่ป� ระเมิิน
ไว้้ อย่่างไรก็็ดีี การบริิโภคภาคเอกชนในปีี 2562 ขยายตััวดีีกว่่าที่่�ประเมิินไว้้จากผลดีีของมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจระยะสั้้�นจากภาครััฐ แต่่มีี
แนวโน้้มชะลอลงในปีี 2563 ตามปััจจััยด้้านรายได้้ครััวเรืือนที่่�ชะลอลงและภััยแล้้ง สำำ�หรัับในปีี 2564 คาดว่่าเศรษฐกิิจไทยจะขยายตััวดีีขึ้้�นต่่อ
เนื่่�อง ตามโครงการ PPP และโครงการลงทุุนของภาครััฐบางโครงการที่่�เลื่่�อนไปดำำ�เนิินการในปีี 2564
การท่่องเที่่ย� วแห่่งประเทศไทย (ททท.) ได้้ตั้้ง� เป้้ารายได้้ของภาคอุุตสาหกรรมท่่องเที่่ย� วของไทยไว้้เมื่่อ� ปลายปีี 2562 ที่่ผ่่� านมาว่่า ปีี 2563
ประเทศไทยจะมีีรายได้้จากการท่่องเที่่�ยวรวมไว้้ที่่� 3.18 ล้้านล้้านบาท ในจำำ�นวนนี้้�แบ่่งเป็็นตลาดต่่างประเทศ 2.02 ล้้านล้้านบาทจากจำำ�นวน
นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ 40.8 ล้้านคน และตลาดไทยเที่่�ยวไทย 1.16 ล้้านล้้านบาท จากนัักท่่องเที่่�ยวไทย 172 ล้้านคน-ครั้้�ง
ทั้้�งนี้้�จากวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา (COVID-19) ททท.ประเมิินสถานการณ์์ใหม่่อีีกครั้้�ง โดยได้้จััดทำำ� TAT Tourism
Recovery Tracker คาดว่่า ตััวเลขรายได้้รวมของภาคการท่่องเที่่�ยวของไทยในปีี 2563 นี้้� มีีมููลค่่ารวมประมาณ 8.3 แสนล้้านบาท แบ่่งเป็็น
ตลาดต่่างประเทศราว 3.3 แสนล้้านบาท จากจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ 6.7 ล้้านคน และตลาดในประเทศ หรืือไทยเที่่�ยวไทย มููลค่่าราว 5
แสนล้้านบาท จากการเดิินทางของนัักท่่องเที่่�ยวคนไทยประมาณ 95 ล้้านคน-ครั้้�ง
ขณะเดีียวกัันยัังคาดการณ์์สถานการณ์์และรายได้้ภาคการท่่องเที่่�ยวของไทยสำำ�หรัับปีี 2564 ด้้วยว่่า น่่าจะมีีรายได้้จากภาคการท่่อง
เที่่�ยวรวมประมาณ 1.2 ล้้านล้้านบาท โดยมาจากตลาดต่่างประเทศราว 5 แสนล้้านบาท จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิประมาณ 10 ล้้านคน
และตลาดไทยเที่่�ยวไทยราว 7 แสนล้้านบาท จากการเดิินทางท่่องเที่่�ยว 120 ล้้านคน-ครั้้�ง โดย“ททท.ประเมิินว่่า นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิจะเริ่่�ม
กลัับมาตั้้ง� แต่่ในช่่วงครึ่่ง� ปีีหลัังของปีี 2564 โดยจากการมอนิิเตอร์์ตลาดของสำำ�นักั งาน ททท.ในต่่างประเทศพบว่่า ในหลายประเทศมีีดีีมานด์์ใน
การเดิินทางแล้้ว และส่่วนใหญ่่ยัังมองว่่าประเทศไทยยัังคงเป็็นท็็อป 10 จุุดหมายปลายทางที่่�พวกเขาให้้ความสนใจ”
นอกจากนี้้� TAT Tourism Recovery Tracker ยัังคาดการณ์์รายได้้ภาคการท่่องเที่่�ยวว่่า จะขยัับเป็็น 2.5 ล้้านบาทได้้ในปีี 2565 หรืือ
กลัับมาได้้ประมาณ 80% ของรายได้้รวมในปีี 2563 โดยคาดว่่าจะเป็็นรายได้้ตลาดต่่างประเทศ 1.3 ล้้านล้้านบาท จากจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยว
ต่่างชาติิประมาณ 20.8 ล้้านคน และตลาดไทยเที่่�ยวไทยประมาณ 1.2 ล้้านคน จากการเดิินทางท่่องเที่่�ยวของคนไทยที่่� 180 ล้้านคน-ครั้้�ง
อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่ม� นัักท่่องเที่่ย� วที่่จ� ะเข้้ามานั้้�นยัังต้้องขึ้้น� อยู่่กั� บั มาตรการด้้านสาธารณสุุขที่่จ� ะเปิิดรัับนัักท่่องเที่่ย� วต่่างชาติิ ความคืืบหน้้า
ของวััคซีีน รวมถึึงนโยบายของประเทศต้้นทางด้้วยว่่าอนุุญาตให้้คนของเขาเดิินทางออกนอกประเทศหรืือไม่่

ภาพรวมการแข่่งขััน
จากข้้อมููลที่่แ� สดงข้้างต้้นจะเห็็นได้้ว่่า ถึึงแม้้ว่่าจำำ�นวนนัักท่่องเที่่ย� วมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในกลุ่่ม� นัักท่่องเที่่ย� วต่่างประเทศ
แต่่ในขณะที่่�จำ�ำ นวนสถานประกอบการที่่�พัักแรม และจำำ�นวนห้้องพััก มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในอััตราที่่สูู� งกว่่า ย่่อมส่่งผลกระทบให้้เกิิดการ
แข่่งขัันอย่่างสููงสำำ�หรัับธุุรกิิจโรงแรม ในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ดัังนั้้�นเพื่่�อความอยู่่�รอดของกิิจการ ผู้้�ประกอบการจำำ�เป็็นต้้องปรัับเปลี่่�ยนแผนการ
ดำำ�เนิินงานหรืือ กลยุุทธ์์ต่่าง ๆ เพื่่�อรัักษาระดัับกำำ�ไรของกิิจการไว้้ ซึ่�ง่ รููปแบบการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงขึ้้�น ได้้แก่่ การตััดราคาห้้องพััก การแข่่งขััน
ด้้านคุุณภาพการบริิการ การให้้สิิทธิิพิิเศษด้้านการใช้้บริิการด้้านอื่่�นของโรงแรม เป็็นต้้น
ปััจจุุบัันจำำ�นวนของบููติิคโฮเต็็ลที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น รวมไปถึึงผู้้�ประกอบการรายใหม่่ เช่่น โฮมสเตย์์และ AirBnB ย่่อมส่่งผลให้้การแข่่งขััน
ในตลาดย่่อมสููงขึ้้�นตามไปด้้วย อย่่างไรก็็ตามในแง่่ของลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมบููติิค ที่่�เน้้นรููปแบบความเป็็นโรงแรมขนาดเล็็กที่่�มีี
ความหรููหรา ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องความโดดเด่่นของสถาปััตยกรรม การบริิการที่่�ให้้ความเอาใส่่ใจใกล้้ชิิดจากพนัักงาน และการนำำ�เสนอเรื่่�อง
ราวความเป็็นมาผ่่านทางสถาปััตยกรรม การให้้บริิการของโรงแรมบููติิคจะต้้องสามารถตอบสนองต่่อรููปแบบการดำำ�รงชีีวิิตของผู้้�มาใช้้บริิการ
โรงแรมบููติิกจึึงเป็็นสถานที่่�ที่่�สามารถสะท้้อนให้้เห็็นถึึงบุุคลิิก และรููปแบบการดำำ�รงชีีวิิตของผู้้�ที่่�จะมาใช้้บริิการ ดัังนั้้�นโรงแรมบููติิคส่่วนใหญ่่จึึง
ไม่่ได้้เน้้นการแข่่งขัันในเรื่่�องราคา แต่่จะเน้้นการแข่่งขัันที่่�คุุณภาพ มาตรฐานและการให้้บริิการเป็็นหลััก โดยโรงแรมแต่่ละแห่่งล้้วนมีีจุุดขายที่่�
แตกต่่างกััน ขึ้้�นอยู่่�กัับไลฟ์์สไตล์์ของลููกค้้าแต่่ละคน
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

2.3 ธุรกิจจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์สปา
การประกอบธุุรกิิจจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทและบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กััด ( SWL ) โดยมีี
รายละเอีียดดัังนี้้�

2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การดำำ�เนิินการของ SWL ดำำ�เนิินธุุรกิิจจัดั หาสิินค้้าเกี่่ย� วกัับสปา และสิินค้้าที่่ใ� ช้้ในการบริิโภค เช่่น อาหารว่่าง เพื่่อ� จััดจำำ�หน่่ายให้้แก่่บริิษัทั
และลููกค้้าทั้้�งชาวไทยและชาวต่่างชาติิ โดยจััดจำำ�หน่่ายภายใต้้แบรนด์์ “Blooming” “Let’s Relax” และ “LRL (Let’s Relax Lifestyle)” โดย
การเลืือกซื้้อ� ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของกลุ่่ม� บริิษัทั ได้้ทำำ�การเลืือกซื้้อ� จากผู้้�ผลิิตที่มีี่� ความเชี่่ย� วชาญในการผลิิตสินิ ค้้าประเภทสปา สำำ�หรัับการใช้้ในบ้้านและ
ใช้้ในร้้านสปา ภายใต้้เเบรนด์์ “Blooming” “Let’s Relax” และ “LRL (Let’s Relax Lifestyle)” โดยผลิิตภััณฑ์์ส่่วนใหญ่่จะเป็็นผลิิตภััณฑ์์
จากธรรมชาติิทั้้�งหมด (Natural Products) สิินค้้าของ SWL สามารถแบ่่งผลิิตภััณฑ์์ออกได้้เป็็น 3 กลุ่่�มดัังนี้้�

ผลิิตภััณฑ์์สปาสำำ�หรัับการดููแลผิิวภััณฑ์์
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• น้ำำ��มัันนวด (Massage Oil for Professional Use)
• น้ำำ��มัันนวด (Massage Oil for Home Use)
• น้ำำ��มัันหอมระเหย (Essential Oil)
• เจลอาบน้ำำ�� (Shower Gel)
• สบู่่�ธรรมชาติิ (Natural Soap)
• โลชั่่�นบำำ�รุุงผิิว (Body Lotion)
• เจลว่่านหางจระเข้้ (Aloe Vera Soothing Gel)
• ผลิิตภััณฑ์์ขััดผิิว (Body Scrub)
• ผลิิตภััณฑ์์ครีีมขััดเท้้า (Foot Scrub)
• ครีีมบำำ�รุุงมืือ (Hand Cream)

ผลิิตภััณฑ์์สปาอื่่�นๆ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• ลููกประคบสมุุนไพรสด (Herbal Ball)
• ธููปหอม (Incense)
• เทีียนหอม (Aromatic Scented Candle)
• เตาน้ำำ��มัันหอมระเหย (Ceramic Oil Burner)
• ก้้านธููปหอมระเหย (Diffuser Kit)
• คููลลิ่่�งออย (Cooling Oil)
• น้ำำ��มัันเหลืือง (Yellow Oil)
• ยาหม่่อง (Herbal Balm)
• เครื่่�องหอมระเหยไฟฟ้้า (Electric Diffuser Kit)
• หมอนยางพารา (Latex Pillow)

ผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวกัับการบริิโภค
		
		

• ทองม้้วน (Coconut Rolls)
• เครื่่�องดื่่�มสมุุนไพร (Herbal Drink)

บริิษััท ไทเกอร์์อายส์์ เทรดดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด (“TGT”)
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการนำำ�เข้้าและ จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์บำำ�รุุงผิิวหน้้า ผิิวกาย ผลิิตภััณฑ์์ลดกระชัับสััดส่่วน ผลิิตภััณฑ์์แว๊๊กซ์์ ผลิิตภััณฑ์์
ทำำ�เล็็บ ผ้้าห่่มไอร้้อน แผ่่นรองเตีียงนวด เครื่่�องมืือยกกระชัับใบหน้้า และอุุปกรณ์์ลดสััดส่่วนกระชัับเรืือนร่่างจาก ประเทศฝรั่่�งเศส อัังกฤษ
อเมริิกา และแคนาดา โดยจำำ�หน่่ายให้้ ร้้านเสริิมสวย สถานเสริิมความงาม คลิินิิกความงาม โรงพยาบาล และสปาทั่่�วประเทศไทย เเละเป็็น
Sole Agent ของผลิิตภััณฑ์์หลากหลายแบรนด์์ ชั้้�นนำำ�สำำ�หรัับประเทศไทย และประเทศในแถบ CLMV อาทิิ Dr. Spiller, Biomimetic Skin
Care Solutions และมีีฐานลููกค้้าหลัักเป็็นสปาในโรงเเรมและเดย์์สปา ในระดัับ 3-6 ดาว
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ผลิิตภััณฑ์์สปาสำำ�หรัับการดููแลผิิวหน้้า
		
		
		
		
		
		
		

• Ampoule
• Serum
• Cleansing
• Moisturizing
• Celltressor
• SummerGlow
• Manage Your Skin

2.3.2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายของธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์สปา
ลููกค้้าส่่วนมากของบริิษััทจะเป็็นลููกค้้าที่่�เข้้ามาใช้้บริิการสปาของ Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa และจากโรงแรม 5
ดาว ที่่�นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทไปจำำ�หน่่าย ในขณะที่่�ลููกค้้าที่่�เหลืือเป็็นส่่วนน้้อย จะมาจากลููกค้้าธุุรกิิจซึ่่�งสั่่�งสิินค้้าเป็็นของพรีีเมี่่�ยมไว้้แจกลููกค้้า
และลููกค้้าจากต่่างประเทศ จากการที่่�บริิษััทไปออกงานแสดงสิินค้้า

การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่ายของธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์สปา
1) สาขาร้้าน RarinJinda Wellness Spa เเละ Let’s Relax ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ทุุกชนิิดจะมีีการจััดจำำ�หน่่ายที่่ห� น้้าร้้าน RarinJinda Wellness
Spa เเละ Let’s Relax ทุุกสาขา เพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการและผู้้�สนใจ
2) การขายตรง เป็็นการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ผ่่านตััวแทนขายที่่�มีีประสบการณ์์เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ มีีความน่่าเชื่่�อถืือและเป็็นที่่�ยอมรัับ
ของลููกค้้าในธุุรกิิจเดีียวกััน
3) งานแสดงสิินค้้า หรืืองานท่่องเที่่�ยว ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ซึ่่�งบริิษััทได้้ไปร่่วมออกบููธในงานดัังกล่่าว รวมถึึงการ
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา ผ่่านทางตลาดออนไลน์์ โดยลููกค้้าสามารถสั่่�งซื้้�อสิินค้้าและชำำ�ระเงิินได้้ผ่่านทาง website ของทางบริิษััทที่่�
www.siamwellnesslab.com
4) ออนไลน์์ ผ่่านช่่องทางของบริิษััทฯ เช่่น Line Official Account, Line My Shop, Facebook, Instagram และช่่องทางของ
พาร์์ทเนอร์์เช่่น Lazada เป็็นต้้น

กลยุุทธ์์การแข่่งขัันของธุุรกิิจ
บริิษััท มีีกลยุุทธ์์ดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

• กลยุุทธ์ด้์ ้านผลิิตภััณฑ์์ (Product)
กลยุุทธ์์การสร้้างความแตกต่่างในด้้านคุุณภาพและผลิิตภััณฑ์์
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์บลููมมิ่่�งใช้้ผลิิตภััณฑ์์จากธรรมชาติิ (Natural Products) และคััดสรรวััตถุุดิิบที่่มีีคุุณ
� ภาพสููง ไม่่มีีสารตกค้้างที่่�เป็็นอัันตราย
ใดๆ เพื่่�อนำำ�ไปเป็็นส่่วนผสมของผลิิตภััณฑ์์จนได้้ผลิิตภััณฑ์์สมบููรณ์์แบบ ที่่พร้
� ้อมจะให้้การผ่่อนคลายทั้้�งกายและจิิตใจ อุุดมด้้วยคุุณค่่าสมุุนไพร
ไทยและกลิ่่น� ที่่บำ� ำ�บัดั จากน้ำำ��มันั หอมระเหยบริิสุุทธิ์์�ในรููปแบบที่่ห� ลากหลาย เป็็นส่่วนผสมที่่ก� ลมกลืืนเข้้ากัันอย่่างลงตััวระหว่่างศาสตร์์ตะวัันออก
และตะวัันตก

• กลยุุทธ์ด้์ ้านการตลาด
ในด้้านกลยุุทธ์์ทางการตลาดของ SWL นั้้�น ทาง SWL มุ่่ง� เน้้นทำำ�การตลาดจััดจำำ�หน่่ายไปยัังกลุ่่ม� ผู้้�บริิโภค ที่่มีี� ความสนใจในด้้านสุุขภาพ
ต้้องการบริิโภคสิินค้้าของ SWL โดยตรง โดยเป็็นกลุ่่ม� ผู้้�บริิโภคที่่บ� ริิโภคสิินค้้าที่่มีีคุุณ
� ภาพดีี ต้้องการสิินค้้าที่่ผ� ลิิตจากวััตถุุดิบิ จากธรรมชาติิโดย
ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อเรื่่อ� งปััจจัยั ราคาเป็็นอัันดัับรองลงมา ซึ่ง่� ส่่งผลให้้ SWL สามารถจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าได้้ตรงตามความต้้องการของกลุ่่ม� ผู้้�บริิโภค
ของ SWL ทำำ�ให้้ SWL มีียอดจััดจำำ�หน่่ายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
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2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิิตภััณฑ์์สปาของ SWL เช่่น น้ำำ��มัันนวดและน้ำำ��มัันหอมระเหย ผลิิตภััณฑ์์ขััดผิิวและผลิิตภััณฑ์์พอกตััวตลอดจนผลิิตภััณฑ์์สมุุนไพร
เช่่น ลููกประคบสมุุนไพร จะทำำ�การสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ผลิิตภายในประเทศ โดยบริิษััทจะเป็็นผู้้�กำำ�หนดสููตร โดยอาศััยความรู้้� ประสบการณ์์ในการดำำ�
เนิินธุุรกิิจสปา จากนั้้�นจะว่่าจ้้างบริิษััทหลายแห่่งให้้ผลิิตตามสููตรที่่�ทางบริิษััทต้้องการ ปััจจุุบัันผลิิตภััณฑ์์สปาส่่วนใหญ่่ที่่�วางจำำ�หน่่ายผลิิตจาก
ผู้้�ผลิิตที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในผลิิตภััณฑ์์สปา ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิตและส่่งออกผลิิตภััณฑ์์สปา

2.3.4 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน

ภาวะอุุตสาหกรรม
*ขณะนี้้� ตลาดโลกมีีความต้้องการสมุุนไพรสููง และมีีแนวโน้้มการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น โดยเฉพาะสมุุนไพร กลุ่่�มเครื่่�องสำำ�อาง ของไทย
มีีมููลค่่าสููงถึึง 180,000 ล้้านบาท ขณะที่่�สมุุนไพรกลุ่่�มอาหารเสริิมมีีมููลค่่าใช้้และส่่งออกรวม 80,000 ล้้านบาท ส่่วนสมุุนไพรกลุ่่�มสปา และ
ผลิิตภััณฑ์์มีีมููลค่่าใช้้และส่่งออก ประมาณ 10,000 ล้้านบาท สมุุนไพรกลุ่่�มยาแผนโบราณตามภููมิิปััญญาการแพทย์์แผนไทย มีีมููลค่่าประมาณ
10,000 ล้้านบาท เป็็นต้้น
(*ข้้อมููลจากกรมวิิชาการเกษตร)

2.4 ธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย
การประกอบธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับโรงเรีียนการสอนนวดแผนไทย ดำำ�เนิินการโดย บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด ปััจจุุบัันทำำ�การเปิิด
สอนให้้กัับผู้้�สมััครเป็็นพนัักงานเทอราพิิสต์์ เพื่่�อสนัับสนุุนธุุรกิิจสปาของบริิษััทเท่่านั้้�น ไม่่ได้้มีีการสอนให้้กัับบุุคคลภายนอก

2.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด (SWE) ให้้บริิการด้้านการศึึกษา อบรมหลัักสููตรการสอนนวดทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ
ได้้รัับโอนใบอนุุญาตให้้จััดตั้้�งโรงเรีียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์์ อายส์์ จากบริิษััทไทเกอร์์ อายส์์ เอ็็ดดููเคชั่่�น จำำ�กััด (TGE) เมื่่�อวัันที่่�
24 กรกฎาคม 2561และมีีการเปลี่่�ยนชื่่�อโรงเรีียน และตราโรงเรีียน เป็็น โรงเรีียนสอนนวดไทยและสปาสยามเวลเนส (Siam Wellness Thai
Massage and Spa School) มีีหลัักสููตรที่่�ได้้รัับการรัับรองจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�นวน 5 หลัักสููตรคืือ 1. หลัักสููตรการบริิการเพื่่�อ
ความงาม 2. การนวดไทยเพื่่อ� สุุขภาพ 3. หลัักสููตรการนวดสวีีดิิช 4. หลัักสููตรการนวดด้้วยน้ำำ��มันั หอมระเหย 5. หลัักสููตรนวดฝ่่าเท้้าเพื่่อ� สุุขภาพ
นอกเหนืือจากการสอนนวดดัังกล่่าว ทางพนัักงานเทอราพิิสต์์และเทรนเนอร์์ของ SWE จะสอนเทคนิิคเพิ่่�มเติิมให้้แก่่ผู้้�ให้้บริิการนวด
เพื่่�อสุุขภาพ เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิงานได้้หลากหลายยิ่่�งขึ้้�น เช่่น การนวดกดจุุดฝ่่าเท้้า การนวดน้ำำ�มั
� ันหอมระเหย การนวดบำำ�บััดด้้วยหิินร้้อน
การขััดผิิว การพอกตััว การเรีียนสปาทรีีตเมนต์์และวารีีบำำ�บััด และการนวดแผนไทยผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปา ฯลฯ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง

ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทต้้องเผชิิญความเสี่่�ยงและความไม่่แน่่นอนต่่างๆ ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ ผลกำำ�ไร สิินทรััพย์์
สภาพคล่่อง และมููลค่่าหุ้้�นของบริิษััท นอกจากความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�จะกล่่าวถึึงต่่อไปแล้้วนั้้�น อาจมีีความไม่่แน่่นอนอื่่�นๆ ซึ่่�งบริิษััทไม่่อาจ
ทราบหรืือระบุุได้้ในขณะนี้้� ดัังนั้้�น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholders) ควรพิิจารณาปััจจััยความเสี่่�ยงอื่่�นๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทนอกเหนืือจาก
ปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�ปรากฎในเอกสารฉบัับนี้้�ด้้วย

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
การปรัับพฤติิกรรมการใช้้ชีีวิิตมาอยู่่�ที่่�บ้้านเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด 19 หลายธุุรกิิจได้้รัับผลกระทบ อาทิิ การหดตััว
ในการใช้้จ่่าย การชะลอตััวในภาคการท่่องเที่่�ยวจากจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ ปััจจััยด้้านเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััว กำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริิโภคลดลง
เป็็นต้้น มิิติิความรุุนแรงส่่งผลกระทบกัับธุุรกิิจสปา ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจที่่�มีีความใกล้้ชิิดระหว่่างผู้้�ให้้บริิการและผู้้�รัับบริิการ และมีีบริิการจำำ�กััดที่่�ตั้้�ง
อยู่่�ในสาขาที่่�ตั้้�ง และคงยัังมีีแนวโน้้มเผชิิญความท้้าทายสููงอีีกสัักระยะ จนกว่่าจะมีีวััคซีีนที่่�เข้้ามาช่่วยลดการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด 19

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
โลกกำำ�ลัังอยู่่�ในกระแสการเปลี่่�ยนแปลงหลายอย่่างที่่�จะเกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วและรุุนแรงขึ้้�น โดยการระบาดของโควิิด 19 เป็็นหนึ่่�งใน
ปััจจััยที่่�เร่่งเรื่่�องของ Digital Disruption อาทิิเช่่น การซื้้�อของออนไลน์์บนแพลตฟอร์์ม E-Commerce หรืือ E-Marketplace การชำำ�ระเงิิน
ด้้วยระบบดิิจิิตอล Cashless Society การเติิบโตของตลาด Online Delivery เป็็นต้้น สิ่่�งเหล่่านี้้�นัับเป็็นการกระตุ้้�นให้้แบรนด์์ต้้องพาตััวเอง
สู่่�ระบบออนไลน์์เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการตลาดและการเข้้าสู่่�ระบบออนไลน์์ไม่่ได้้แค่่เพีียงยอดขาย แต่่ยัังได้้ดาต้้าเบสของผู้้�บริิโภคเพื่่�อให้้แบรนด์์
รู้้�จัักผู้้�บริิโภคมากขึ้้�นและนำำ�มาใช้้ในการทำำ�การตลาดในการเพิ่่�มยอดจำำ�หน่่ายผ่่านการซื้้�อซ้ำำ�� ขยายฐานลููกค้้าและการนำำ� Big Data มาใช้้ในการ
จััดการในด้้านต่่างๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น การใส่่ใจเรื่่�องสุุขอนามััยได้้กลายมาเป็็นกิิจวััตรสำำ�คััญของผู้้�บริิโภค

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การประกอบธุุรกิิจสปาและโรงแรมของบริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีกลุ่่�มลููกค้้าส่่วนใหญ่่คืือ นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างประเทศ ซึ่่�งในบางปััจจััย
ที่่�ส่่งผลกระทบกัับความเชื่่�อมั่่�นในการเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวนั้้�น บริิษััทไม่่สามารถควบคุุมได้้ เช่่น การก่่อการร้้าย การแพร่่ระบาดของโรคติิดต่่อ
ภััยธรรมชาติิ เหตุุการณ์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดความไม่่สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิิจถดถอยทั่่�วโลก เป็็นต้้น ซึ่่�งผลกระทบดัังกล่่าวส่่งผลเป็็น
วงกว้้างไม่่เพีียงเฉพาะประเทศไทยเท่่านั้้�น แต่่รวมถึึงอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวในประเทศอื่่�นๆ ด้้วยเช่่นกััน
บริิษััทมีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงดัังกล่่าวผ่่านการกระจายธุุรกิิจตามแหล่่งท่่องเที่่�ยวหลัักของประเทศ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในกรณีี
ที่่�แหล่่งท่่องเที่่�ยวแหล่่งใดแหล่่งหนึ่่�งประสบปััญหา และมีีแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อเพิ่่�มสััดส่่วนลููกค้้าในประเทศ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการ
พึ่่�งพิิงลููกค้้ากลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�งด้้วย

ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจสปาเพื่่�อสุุขภาพ นอกจากนั้้�น บริิษััทยัังมีีบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท สยามเวลเนส
รีีสอร์์ท จำำ�กัดั ซึ่่ง� ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้า้ นโรงแรม และร้้านอาหารที่่จั� งั หวััดเชีียงใหม่่ ซึ่่ง� มีีคู่่แ� ข่่งเป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่ง� บริิษัทั มีีการวางกลยุุทธ์์เพื่่อ� สร้้างความ
เเตกต่่างจากคู่่เ� เข่่งทั้้�งในเชิิงสถานที่่� การบริิการ วััตถุุดิบิ ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เเละเทคโนโลยีี โดยมุ่่ง� เน้้นการพััฒนานวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� สร้้างสรรค์์
ประสบการณ์์ให้้กัับลููกค้้า ให้้มีีความประทัับใจในการใช้้บริิการที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ในแบบฉบัับของเเต่่ละเเบรนด์์ของบริิษััท

การแข่่งขัันในธุุรกิิจสปา
ปััจจุุบันั ธุุรกิิจสปามีีการแข่่งขัันสููง ทั้้�งตลาดระดัับล่่างจนถึึงตลาดระดัับบน โดยตลาดระดัับล่่างจะเน้้นแข่่งขััน ในเรื่่อ� งราคา ซึ่่ง� อาจจะส่่ง
ผลกระทบกัับรายได้้และกำำ�ไรของบริิษััท อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทวางตำำ�แหน่่งการบริิการของบริิษััท เพื่่�อแข่่งขัันกัับตลาดระดัับบนแต่่กำำ�หนดราคาที่่�
คุ้้�มค่่ากว่่าคู่่�แข่่งที่่�เป็็นโรงแรมระดัับห้้าดาว นอกจากนี้้�ยัังมีีผู้้�เล่่นรายใหม่่ที่่�ให้้บริิการในรููปแบบใหม่่ๆ เช่่น นวดตามบ้้าน หรืือ นวดตามออฟฟิิศ
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ซึ่่�งอาจจะกลายเป็็นคู่่�แข่่งขัันของธุุรกิิจในอนาคต การตั้้�งสถานที่่�ให้้บริิการ ในจุุดที่่�ตรงกัับตลาดเป้้าหมายและสะดวกในการเดิินทาง
คืือใกล้้กัับระบบขนส่่งมวลชนหรืือในแหล่่งท่่องเที่่�ยว นอกจากนี้้�บริิษััทมีีระบบในการจองเวลาเข้้ารัับบริิการและชำำ�ระเงิินโดยตรงผ่่านระบบ
อิินเตอร์์เน็็ต ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทสามารถวางแผนบริิหารบุุคคลากรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทเชื่่�อมั่่�นว่่าด้้วยกลยุุทธ์์ดัังกล่่าว จะทำำ�ให้้บริิษััทมีี
ความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน (Competitive advantage) กัับคู่่�แข่่งในธุุรกิิจสปา

การแข่่งขัันในธุุรกิิจโรงแรม
บริิษัทั มีีบริิษัทั ย่่อย คืือ บริิษัทั สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กัดั ซึ่ง่� ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้า้ นโรงแรมและร้้านอาหาร ที่่จั� งั หวััดเชีียงใหม่่ ซึ่ง่� มีีคู่่แ� ข่่งเป็็น
จำำ�นวนมาก ซึ่่ง� ปััจจุุบันั อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่ย� วมีีการแข่่งขัันเพิ่่�มขึ้้น� จากการเปิิดโรงแรมของผู้้�ประกอบการรายต่่างๆ ในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ส่่ง
ผลให้้เกิิดการแข่่งขัันในเรื่่อ� งราคา ซึ่่ง� อาจจะส่่งผลกระทบกัับรายได้้และกำำ�ไรของบริิษัทั นอกจากนี้้�ยังั มีีผู้้�เล่่นรายใหม่่ที่่ใ� ห้้บริิการในรููปแบบใหม่่ๆ
เช่่น AirBnb อย่่างไรก็็ดีีบริิษััทเชื่่�อมั่่�นว่่าด้้วยกลยุุทธ์์ที่่�เน้้นการให้้บริิการ ในแบบเฉพาะเจาะจง ในแนวทางธุุรกิิจสปาและเวลเนสโดยมีีจำำ�นวน
ห้้องจำำ�กััด และหลีีกเลี่่�ยงการแข่่งขัันทางด้้านราคา ประกอบกัับการวางแผนการตลาดและการบริิหารจััดการต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ
จะช่่วยให้้บริิษัทั สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กัดั สามารถแข่่งขัันกัับคู่่แ� ข่่งได้้ โดยจุุดเด่่นของโรงแรม ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท อยู่่ที่� ค่� วามมุ่่ง�
มั่่�นที่่�จะให้้ลููกค้้าได้้สััมผััสถึึงวััฒนธรรมและประเพณีีของเชีียงใหม่่ผสมผสานกัับการบำำ�บััดสปาด้้วยเทคโนโลยีีชั้้�นนำำ� และคุุณภาพการให้้บริิการ
และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ ที่่มีี� เอกลัักษณ์์เฉพาะ

ความเสี่ยงจากเรื่องการต่อสัญญาเช่า
สััญญาเช่่ากัับบุุคคลภายนอก
ส่่วนใหญ่่บริิษััทจะใช้้วิิธีีการเช่่าพื้้�นที่่�เพื่่�อประกอบกิิจการสปาของบริิษััท ซึ่่�งหากบริิษััทไม่่ได้้รัับการต่่ออายุุสััญญาเช่่าดัังกล่่าว อาจจะ
ทำำ�ให้้บริิษััทสููญเสีียรายได้้จากสาขาของบริิษััทได้้ อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทจะทำำ�ข้้อตกลงตั้้�งแต่่ก่่อนเริ่่�มทำำ�สััญญาเช่่า โดยให้้สามารถต่่ออายุุสััญญา
เช่่าได้้อย่่างน้้อย ประมาณ 9 - 12 ปีี (3 ปีีต่่อ 3 ปีี ต่่อ 3 ปีี และ/หรืือ ต่่อ 3 ปีี) เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการลงทุุนในสาขาที่่�เช่่า นอกจากนี้้�การเช่่า
สถานที่่ป� ระกอบกิิจการแทนที่่ก� ารลงทุุน ซื้้อ� สถานประกอบการเป็็นของตััวเองซึ่่ง� เทีียบเท่่ากัับการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ จะทำำ�ให้้บริิษัทั มีีความ
ยืืดหยุ่่น� ใน การดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยทำำ�ให้้สามารถบริิหารต้้นทุุนในการขยายหรืือลดสถานที่่ใ� ห้้บริิการซึ่ง่� จะทำำ�ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholders) ได้้
รัับผลตอบแทนสููงสุุด ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับผู้้�ให้้เช่่าทุุกรายโดยเป็็นผู้้�เช่่าที่่�ดีี ทำำ�นุุบำำ�รุุงรัักษาสถานที่่�ให้้แก่่ผู้้�ให้้เช่่าเป็็นอย่่างดีี และ
ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขสััญญาเช่่าทุุกประการ จึึงทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับการต่่ออายุุสััญญาเช่่าจากผู้้�ให้้เช่่าทุุกรายตลอดมา ซึ่่�งหากบริิษััทไม่่ได้้รัับการต่่อ
อายุุสััญญาเช่่าสำำ�หรัับสาขาใด บริิษััทก็็สามารถที่่�จะจััดหาที่่�ตั้้�งสาขาใหม่่ทดแทนสาขาที่่�ไม่่ได้้รัับการต่่ออายุุสััญญาเช่่าดัังกล่่าวได้้

สััญญาเช่่ากัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ในการเช่่ากัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องในกรณีีของการเปิิดสาขาสปาและสำำ�นัักงานของบริิษััท บริิษััทมีีการทำำ�สััญญาเช่่าในลัักษณะเดีียวกััน
กัับการทำำ�สััญญาเช่่ากัับบุุคคลภายนอก โดยมีีเงื่่�อนไขการต่่ออายุุสััญญาเช่่าประมาณ 6 - 9 ปีี (3 ปีี ต่่อ 3 ปีี และ/หรืือ ต่่อ 3 ปีี) สำำ�หรัับที่่�ดิิน
ที่่�เชีียงใหม่่บริิษััทมีีการเช่่ากัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเพื่่�อใช้้ทำ�ำ RarinJinda Wellness Spa สาขาเชีียงใหม่่ และให้้บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท
จำำ�กัดั เช่่าช่่วงที่่ดิ� นิ เพื่่อ� ดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรม และร้้านอาหารที่่จั� งั หวััดเชีียงใหม่่ โดยบริิษัทั ดำำ�เนิินการเช่่าที่่ดิ� นิ จากบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกััน เป็็นระยะ
เวลา 30 ปีี โดยมีีเงื่่�อนไขว่่าบริิษััทสามารถต่่ออายุุสััญญาเช่่าได้้ โดยแจ้้งให้้คู่่�สััญญารัับทราบและตกลงล่่วงหน้้าก่่อนครบอายุุสััญญาอยู่่�แล้้ว ซึ่�ง่
ถืือเป็็นการผููกพัันระยะยาว และลดความเสี่่�ยงต่่อความไม่่แน่่นอน แต่่อย่่างไรก็็ตามหากครบกำำ�หนดสััญญาเช่่าแล้้วไม่่สามารถต่่ออายุุสััญญา
เช่่าดัังกล่่าวได้้ บริิษัทั อาจมีีความจำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการจััดหาที่่ดิ� นิ แปลงใหม่่ เพื่่อ� ดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไป ซึ่่ง� บริิษัทั ได้้มีีการทำำ�สัญ
ั ญาเช่่ากัับบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้องตามเงื่่�อนไขและ ระยะเวลาดัังกล่่าวในอััตรา ธุุรกิิจปกติิ (Fair market rate) โดยมีีบริิษััทผู้้�ประเมิินราคาอิิสระเป็็นผู้้�ประเมิินราคาเช่่า
ที่่เ� หมาะสม และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่อ� ให้้ความเห็็นชอบก่่อนแล้้วทุุกรายการ อนึ่่�งบริิษัทั ได้้ก่่อตั้้ง� โรงแรมระริินจิินดา เวลเนส
สปา รีีสอร์์ท เป็็นต้้นแบบในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมแบบรีีสอร์์ทเพื่่�อสุุขภาพ ซึ่่�งหากประสบความสำำ�เร็็จตามที่่�คาด และมีีตลาดรองรัับเพีียงพอ
บริิษััทอาจจะพิิจารณาขยายธุุรกิิจนี้้�ต่่อไปในตลาดและในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสม การเช่่าสถานที่่�ดัังกล่่าวทำำ�ให้้บริิษััทลดความเสี่่�ยงจากการลงทุุน
ในทรััพย์สิ์ นิ ประเภทอสัังหาริิมทรััพย์แ์ ละสามารถบริิหาร เงิินลงทุุนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อ� ใกล้้ครบกำำ�หนดอายุุสััญญา
เช่่าบริิษััทจะทำำ�การประเมิินความเหมาะสมในการต่่อสััญญาต่่อไปโดยจะคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholders) ทุุกราย

ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงผู้้�บริิหาร
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยอยู่่�ภายใต้้การจััดการ โดยผู้้�ก่่อตั้้�งและผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััท 2 ท่่าน คืือ นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต และ
นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์ ซึ่ง่� มีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการบริิหารงานบริิษัทั จนมีีชื่่อ� เสีียงและเป็็นที่่ย� อมรัับในอุุตสาหกรรม และทำำ�ให้้บริิษัทั มีีผลการ
ดำำ�เนิินงานที่่ดีี� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง หากบริิษัทั ขาดผู้้�บริิหารดัังกล่่าวไป อาจส่่งผลกระทบต่่อการบริิหารจััดการของบริิษัทั ได้้ อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั มีีการ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

กระจายอำ�นาจการดำ�เนินงาน ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารสายงานต่างๆ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารดังกล่าว ซึ่งจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะทำ�ให้บริษัทสามารถปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เป็นแบบสากลได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่่�ยงจากการถููกฟ้้องร้้องจากลููกค้้าผู้้�ใช้้บริิการ
บริิษัทั ประกอบธุุรกิิจสปาเพื่่อ� สุุขภาพ ซึ่่ง� ในการให้้บริิการของพนัักงานเทอราพิิสต์์แก่่ลููกค้้าที่่เ� ข้้ามาใช้้บริิการ หากพนัักงานเทอราพิิสต์์
ขาดความระมััดระวัังในการให้้บริิการนวดแก่่ลููกค้้า อาจก่่อให้้เกิิดการบาดเจ็็บต่่อร่่างกาย ของลููกค้้าได้้ ดัังนั้้�นทางบริิษัทั จึึงได้้จัดั ทำำ�ประกัันความ
เสี่่ย� งในกรณีีบาดเจ็็บของลููกค้้าไว้้ เพื่่อ� ป้้องกัันความเสี่่ย� งจาก การถููกฟ้้องร้้องจากลููกค้้าผู้้�ใช้้บริิการ โดยบริิษัทั ได้้จัดั ทำำ�ประกัันภััย Professional
Liability ซึ่่�งจะรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายจาก การถููกฟ้้องร้้องไว้้ในวงเงิินไม่่เกิิน 5,000,000 บาท ในระหว่่างช่่วงอายุุกรมธรรม์์ ทั้้�งนี้้� โดยบริิษััทต้้อง
รัับผิิดชอบ ค่่าใช้้จ่่ายส่่วนแรกไม่่เกิิน 200,000 บาทต่่อครั้้�ง นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีการอบรมพนัักงานให้้ระมััดระวัังในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
ด้้วย ซึ่่�งที่่�ผ่่านมานัับจากเริ่่�มดำำ�เนิินกิิจการบริิษััทยัังไม่่เคยถููกลููกค้้าฟ้้องร้้องในกรณีีดัังกล่่าวเลย

ความเสี่่�ยงจากการขาดแคลนพนัักงานเทอราพิิสต์์
บริิษััทประกอบธุุรกิิจสปาเพื่่�อสุุขภาพ ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจที่่�ใช้้พนัักงานเทอราพิิสต์์จำ�ำ นวนมาก ซึ่่�งหากขาดแคลนแรงงานดัังกล่่าวอาจส่่งผล
กระทบต่่อธุุรกิิจของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญได้้ ดัังนั้้�น บริิษััทได้้จััดให้้มีีระบบการบริิหารจััดการพนัักงาน ดัังกล่่าวอย่่างเหมาะสม โดยจััดสรร
พนัักงานให้้เหมาะสมกัับการให้้บริิการในสาขาต่่างๆ ของบริิษัทั ซึ่่ง� หากสาขาใดมีีลููกค้้าเข้้าใช้้บริิการมากหรืือน้้อย บริิษัทั จะทำำ�การบริิหารจััดการ
พนัักงานให้้เหมาะสมกัับจำำ�นวนลููกค้้าและมีีสวััสดิิการให้้ แก่่พนัักงานประเภทดัังกล่่าว โดยมีีการประกัันค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��ให้้แก่่พนัักงานที่่�ทำำ�งาน
ในสาขาที่่�เปิิดใหม่่ของบริิษััท มีีบ้้านพัักพนัักงาน และการทำำ�ประกัันชีีวิิตให้้กัับพนัักงานเทอราพิิสต์์ เป็็นต้้น ส่่งผลให้้พนัักงานมีีความมั่่�นใจใน
บริิษัทั และอยู่่ทำ� ำ�งานกัับบริิษัทั เป็็นระยะเวลานาน นอกจากนั้้�น บริิษัทั ยัังได้้เปิิดโรงเรีียนสอนนวดภายใต้้บริิษัทั ย่่อย เพื่่อ� พััฒนาพนัักงานให้้เป็็น
ไปตามมาตรฐานของบริิษัทั และเพื่่อ� รองรัับการขยายธุุรกิิจและทดแทนพนัักงานเทอราพิิสต์์ที่ล่� าออกไป ทำำ�ให้้เชื่่อ� มั่่น� ได้้ว่่าบริิษัทั จะไม่่มีีปััญหา
เรื่่อ� งการขาดแคลนพนัักงานเทอราพิิสต์์ในอนาคตด้้วย ในปีี 2563 อััตราการลาออกของพนัักงานเทอราพิิสต์์ของบริิษัทั ฯ ใกล้้เคีียงกัับปีีก่่อนอยู่่�
ที่่ป� ระมาณ 8-10% ซึ่ง่� ต่ำำ��กว่่าอััตราการลาออกของพนัักงานเทอราพิิสต์์ของอุุตสาหกรรมซึ่ง่� อยู่่ที่� ่� 15-20% สาเหตุุการลาออกส่่วนใหญ่่ คืือ ป่่วย
ชราภาพ และกลัับไปดููแลบิิดา มารดา บุุตรที่่ต่่� างจัังหวััด

ความเสี่่�ยงจากการถููกลอกเลีียนเครื่่�องหมายการค้้า
ด้้วยบริิษัทั ได้้ประกอบกิิจการนวดเพื่่อ� สุุขภาพภายใต้้แบรนด์์ Let’s Relax ซึ่ง่� เป็็นแบรนด์์ที่เ่� ป็็นที่่รู้้�จั
� กั กัันอย่่างกว่่างขวางและเป็็นแบรนด์์
ที่่นิ� ยิ มที่่สุุ� ดหากเทีียบกัับอีีก 4 แบรนด์์ของบริิษัทั โดยเฉพาะชาวจีีนที่่ม� าท่่องเที่่ย� วในประเทศไทย แต่่ในทางกลัับกัันชื่่อ� Let’s Relax นั้้�นเป็็นชื่่อ�
ที่่ยั� งั ไม่่สามารถนำำ�ไปจดทะเบีียนเครื่่อ� งหมายการค้้าที่่ป� ระเทศจีีนได้้ จึึงมีีผู้้�ประกอบการที่่เ� มืืองจีีนนำำ�แบรนด์์ Let’s Relax ไปใช้้ในการประกอบ
กิิจการ ซึ่ง่� เมื่่อ� บริิษัทั ทราบเรื่่อ� งก็็ได้้ดำำ�เนิินการทางคดีีไปเป็็นที่่เ� รีียบร้้อยแล้้ว จึึงมีีแนวโน้้มที่่จ� ะมีีผู้้�ประกอบการรายอื่่น� ในประเทศจีีนนำำ�แบรนด์์
Let’s Relax ไปใช้้ในการประกอบกิิจการ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายการ

1. ที่่�ดิิน*1
1.1) น.ส.3 ก เลขที่่� 5241, 5242, 5243, 5896
5918 และ 5919 เนื้้�อที่่�รวม 112.5 ตารางวา
ตั้้�งอยู่่�ที่่� ถนนราษฎร์์อุุทิิศ 200 ปีี ตำำ�บลป่่าตอง
อำำ�เภอกะทู้้� จัังหวััดภููเก็็ต (Let’s Relax ป่่าตอง
สาย 2 และบ้้านพัักพนัักงานภููเก็็ต)

กรรมสิิทธิิ

มููลค่่าสุุทธิิ
ตาม
บััญชีี ณ 31
ธ.ค.2563

บริิษััท

99,521

ภาระผููกพััน

น.ส.3 ก. เลขที่่� 5241, 5242, 5243, 5896 และ 5919
ใช้้เป็็นหลัักประกัันวงเงิินกู้้�ระยะยาวจำำ�นวน 240 ล้้าน
บาทกัับธนาคารพาณิิชย์์แห่่งหนึ่่�ง
น.ส.3 ก. เลขที่่� 5896 และ 5919 ใช้้เป็็นหลัักประกััน
สำำ�หรัับเงิินเบิิกเกิินบััญชีีจำำ�นวน 3 ล้้านบาทและ
หนัังสืือค้ำำ��ประกัันจำำ�นวน 10 ล้้านบาทกัับธนาคาร
พาณิิชย์์แห่่งหนึ่่�ง

1.2) โฉนดเลขที่่� 110538 เนื้้�อที่่� 18.1 ตารางวา
ตั้้�งอยู่่�ที่่� ถนนพััทยาเหนืือ ตำำ�บลนาเกลืือ อำำ�เภอ
บางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี (บ้้านพัักพนัักงานพััทยา)

บริิษััท

6,425

ใช้้เป็็นหลัักประกัันวงเงิินกู้้�ระยะยาวจำำ�นวน 240 ล้้าน
บาทและเป็็นหลัักประกัันสำำ�หรัับเงิินเบิิกเกิินบััญชีี
จำำ�นวน 3 ล้้านบาทและหนัังสืือค้ำำ��ประกัันจำำ�นวน 10
ล้้านบาทกัับธนาคารพาณิิชย์์แห่่งหนึ่่�ง

1.3) โฉนดเลขที่่� 20725 เนื้้�อที่่� 26.4 ตารางวา ตั้้ง�
อยู่่ที่� ่� ถนนรอบเกาะ ตำำ�บลบ่่อผุุด อำำ�เภอเกาะสมุุย
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี (บ้้านพัักพนัักงานสมุุย)

บริิษััท

3,196

ใช้้เป็็นหลัักประกัันวงเงิินกู้้�ระยะยาวจำำ�นวน 240 ล้้าน
บาทและเป็็นหลัักประกัันสำำ�หรัับเงิินเบิิกเกิินบััญชีี
จำำ�นวน 3 ล้้านบาทและหนัังสืือค้ำำ��ประกัันจำำ�นวน 10
ล้้านบาทกัับธนาคารพาณิิชย์์แห่่งหนึ่่�ง

1.4) โฉนดเลขที่่� 90025 เนื้้�อที่่� 54 ตารางวา ตั้้�ง
อยู่่�ที่่� ซอยอยู่่�เจริิญ ซอย 5 แขวงห้้วยขวางเขต
ห้้วยขวาง จัังหวััดกรุุงเทพฯ(บ้้านพัักพนัักงาน
กรุุงเทพฯ)

บริิษััท

11,610

ใช้้เป็็นหลัักประกัันวงเงิินกู้้�ระยะยาวจำำ�นวน 240 ล้้าน
บาทและเป็็นหลัักประกัันสำำ�หรัับเงิินเบิิกเกิินบััญชีี
จำำ�นวน 3 ล้้านบาทและหนัังสืือค้ำำ��ประกัันจำำ�นวน 10
ล้้านบาทกัับธนาคารพาณิิชย์์แห่่งหนึ่่�ง

1.5) โฉนดเลขที่่� 884,885 กระรน จัังหวััดภููเก็็ต

บริิษััท

24,830

ไม่่มีี

1.6) โฉนดเลขที่่� 42920, 42921, 49922 อ่่าว
นาง จัังหวััดกระบี่่�

บริิษััท

22,114

ใช้้เป็็นหลัักประกัันวงเงิินกู้้�ระยะยาวจำำ�นวน 70 ล้้าน
บาทกัับธนาคารพาณิิชย์์แห่่งหนึ่่�ง

1.7) โฉนดเลขที่่� 1288 จัังหวััดหนองคาย

บริิษััท

18,755

ไม่่มีี

1.8) โฉนดเลขที่่� 29667 อ.บางละมุุง จัังหวััด
ชลบุุรีี

บริิษััท

79,500

ใช้้เป็็นหลัักประกัันเงิินกู้้�ระยะยาววงเงิิน 80 ล้้านบาท
กัับธนาคารพาณิิชย์์แห่่งหนึ่่�ง

1.9) โฉนดเลขที่่� 110539, 110540 อ.บางละมุุง
จัังหวััดพััทยา

บริิษััท

12,815

รวมที่่�ดิิน

278,766

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

กรรมสิิทธิิ

มููลค่่าสุุทธิิ
ตาม
บััญชีี ณ 31
ธ.ค.2563

บริิษััทย่่อย

0

3.1) อาคารพาณิิชย์์ 5 ชั้้น� 3 คููหา เลขที่่� 209/2224 อาคารพาณิิชย์์ 5 ชั้้�น พร้้อมดาดฟ้้า 1 คููหา
เลขที่่� 207/47 และอาคารพาณิิชย์์ 4 ชั้้�น 2 คููหา
เลขที่่� 207/5-6 (Let’s Relax ป่่าตองสาย 2และ
บ้้านพัักพนัักงานภููเก็็ต)

บริิษััท

10,209

เป็็นส่่วนหนึ่่�งของหลัักประกัันบน น.ส.3 ก เลขที่่�
5241, 5242, 5243, 5896,และ 5919 ตำำ�บลป่่า
ตอง อำำ�เภอกระทู้้� จัังหวััดภููเก็็ตที่่�จำำ�นองกัับธนาคาร
พาณิิชย์์แห่่งหนึ่่�ง

3.2) อาคารพาณิิชย์์ 4 ชั้้�นพร้้อมดาดฟ้้า 1 คููหา
เลขที่่� 6/67 (บ้้านพัักพนัักงานพััทยา)

บริิษััท

523

เป็็นส่่วนหนึ่่�งของหลัักประกัันบนโฉนดที่่ดิ� นิ 110538
ที่่�จำำ�นองกัับธนาคารพาณิิชย์์แห่่งหนึ่่�ง

3.3) อาคารพาณิิชย์์ 3 ชั้้�น พร้้อมชั้้�นลอย เลขที่่�
119/25 ตำำ�บลบ่่อผุุด อำำ�เภอเกาะสมุุย จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี (บ้้านพัักพนัักงานสมุุย)

บริิษััท

2,135

เป็็นส่่วนหนึ่่�งของหลัักประกัันบนโฉนดเลขที่่� 20725
ตำำ�บลบ่่อผุุด อำำ�เภอเกาะสมุุย จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีีที่่�
จำำ�นองกัับธนาคารพาณิิชย์์แห่่งหนึ่่�ง

3.4) อาคารโรงแรมระริินจิินดา เวลเนส สปา
รีีสอร์์ทและร้้านอาหาร Deck 1 เลขที่่� 14 ถนน
เจริิญราษฎร์์ ตำำ�บลวััดเกต อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
เชีียงใหม่่

บริิษััทย่่อย

48,983

ไม่่มีี

3.5)อาคารบ้้านพัักพนัักงานที่่�ซอยอยู่่�เจริิญ 5

บริิษััท

8,546

เป็็นส่่วนหนึ่่�งของหลัักประกัันบนโฉนดเลขที่่� 90025
ซอยอยู่่�เจริิญ ซอย 5 แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง
จัังหวััดกรุุงเทพมหานคร ที่่จำ� �ำ นองกัับธนาคารพาณิิชย์์
แห่่งหนึ่่�ง

3.6) อาคารพาณิิชย์์ 3 ชั้้�น เลขที่่� 224/2, 224/3
กระรน จัังหวััดภููเก็็ต

บริิษััท

3,371

ไม่่มีี

3.7) อาคารพาณิิชย์์ 3 ชั้้�น เลขที่่� 437/2-4 อ่่าว
นาง จัังหวััดกระบี่่�

บริิษััท

5,865

เป็็นส่่วนหนึ่่�งของหลัักประกัันบนโฉนดเลขที่่� 42920,
42921,42922 อ่่าวนาง จัังหวััดกระบี่่� ที่่�จำำ�นองกัับ
ธนาคารพาณิิชย์์แห่่งหนึ่่�ง

3.8) อาคารบนที่่� ดิิ น โฉนด 1288 จัั ง หวัั ด
หนองคาย

บริิษััท

4,144

ไม่่มีี

3.9) อาคารพาณิิชย์์ 3.5 ชั้้�น 2 คููหา อ.บางละมุุง
จัังหวััดชลบุุรีี

บริิษััท

2,756

เป็็นส่่วนหนึ่่�งของหลัักประกัันบนโฉนดเลขที่่� 29667
อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีีที่่�จำำ�นองกัับธนาคาร
พาณิิชย์์แห่่งหนึ่่�ง

3.10) อาคารพาณิิชย์์ 4 ชั้้�น 2 คููหา ที่่�ดิินโฉนด
เลขที่่� 11539-11540 เลขที่่� 6-65, 6/66

บริิษััท

3,593

ไม่่มีี

รายการ

2. ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน

ภาระผููกพััน

ไม่่มีี

3. อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร*1
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รายการ

3.12) ส่่วนปรัับปรุุงอาคารประกอบไปด้้วย
- อาคารสำำ�นัักงานใหญ่่
- Let’s Relax สาขาพาวิิลเลี่่�ยน
- Let’s Relax สาขาพร้้อมพงษ์์
- Let’s Relax สาขาพััทยา
- Let’s Relax สาขาป่่าตองสาย 2
- Let’s Relax สาขาสมุุย
- Let’s Relax สาขาเทอร์์มิินอล 21
- Let’s Relax สาขาแมนดาริิน
- Let’s Relax สาขาป่่าตองสาย 3
- Let’s Relax สาขาสยามแสควร์์วััน
- Let’s Relax สาขาหััวหิิน
- Let’s Relax สาขาท่่าแพ
- Let’s Relax สาขาเอกมััย
- Let’s Relax สาขาสวนพลูู
- Let’s Relax สาขาเดอะสตรีีท
- Let’s Relax สาขามาบุุญครอง
- Let’s Relax สาขาเบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้ำำ��
- Let’s Relax สาขาพญาไท
- Let’s Relax สาขาทองหล่่อ
- Let’s Relax สาขา โรงแรม เวคอััพ
- Let’s Relax สาขา นิิมมาน
- Let’s Relax สาขา โรงแรมมิิลเลนเนี่่ย� มป่่าตอง
- Let’s Relax สาขา กะรน
- Let’s Relax สาขา โบ้้ทลากููน
- Let’s Relax สาขา สุุขุุมวิิท 31
- Let’s Relax สาขา หััวหิิน 100
- Let’s Relax สาขา ชะอำำ� เอซ ออฟ หััวหิิน รีีสอร์์ท
- Let’s Relax สาขา เทอร์์มิินอล 21 พััทยา
- Let’s Relax สาขา พััทยา บีีชฟรอนท์์
- Let’s Relax สาขา บีียอนด์์ ป่่าตอง ภููเก็็ต
- Let’s Relax สาขา โรงแรมอโนมา กรุุงเทพฯ
- Let’s Relax สาขา ดิิ อััลเลซ์์ สุุขุุมวิิท 13
- Let’s Relax สาขา เดอะมาร์์เก็็ต
- Let’s Relax สาขา กิินซ่่า ทองหล่่อ
- Let’s Relax สาขา ไอบิิส ห้้วยขวาง
- Let’s Relax สาขา เซ็็นทรััล เอมบาสซีี
- Let’s Relax สาขา โรงแรมเรืือรััษฎา
- Let’s Relax สาขา โรงแรมศรีีลัันตา
- Let’s Relax สาขา ไอแอม ไชน่่าทาวน์์
- Let’s Relax สาขา ปอร์์โต เดอ ภููเก็็ต
- Let’s Relax สาขา โรงแรมคาร์์ลตััน
- Let’s Relax สาขา เซ็็นทรััลเวิิลด์์
- Let’s Relax สาขา เมอเวนพิิค พััทยา

กรรมสิิทธิิ

บริิษััทและ
บริิษััทย่่อย

มููลค่่าสุุทธิิ
ตาม
บััญชีี ณ 31
ธ.ค.2563

626,551

ภาระผููกพััน

ไม่่มีี

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

รายการ

กรรมสิิทธิิ

- Let’s Relax สาขา มหานคร คิวบ์
- Dr. Spiller กินซ่า ทองหล่อ
- Dr. Spiller เทอร์มินอล 21 พัทยา
- Dr. Spiller เซ็นทรัลเวิลด์
- Stretch Me เซ็นทรัลเวิลด์
- Stretch Me ไอคอนสยาม
- Stretch me 101
- Stretch me กินซ่า ทองหล่อ
- Stretch me เดอะ อัลเลซ สุขุมวิท 13
- Stretch me Clinic เซ็็นทรััลเวิิลด์์
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาเชีียงใหม่่
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาราชดำำ�ริิ
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาเพลิินจิิต
- โรงแรมระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท ร้้าน
อาหาร Deck1
- Baan Suan สาขานนทบุุรีี
- Baan Suan สาขารามอิินทรา 62
- Baan Suan สาขาประชานุุกููล
- Baan Suan สาขาบรมราชชนนีี
- Baan Suan สาขาเจริิญนคร 68
- Baan Suan สาขาเทอมิินอล โคราช
- Baan Suan สาขา หนองคาย
- Baan Suan สาขา เพชรเกษม
- Baan Suan สาขา อุุดรธานีี
- ตู้้�คอนเทนเนอร์์โกดัังสิินค้้า
- สำำ�นัักงานที่่� บีี.ยูู.เพลส
รวมอาคาร และส่่วนปรัับปรุุงอาคาร

มููลค่่าสุุทธิิ
ตาม
บััญชีี ณ 31
ธ.ค.2563

ภาระผููกพััน

716,676

3. เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�ง และอุุปกรณ์์

บริิษััทและ
บริิษััทย่่อย

65,664

ไม่่มีี

4. ยานพาหนะ

บริิษััทและ
บริิษััทย่่อย

4,156

ไม่่มีี

บริิษััทและ
บริิษััทย่่อย

9,326

ไม่่มีี

5. งานระหว่่างก่่อสร้้าง
ณ. 31 ธ.ค.63 ประกอบด้้วย
- Let’s Relax สาขาป่่าตองสาย 2
- Let’s Relax สาขาคาร์์ลตััน โฮเทล
- Baan Suan สาขารามอิินทรา 62
- อาคารบ้้านพัักพนัักงาน
รวม ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์ สุุทธิิ

1,074,588
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หมายเหตุ
*1ที่่ดิ� นิ มีีราคาทุุนตามบััญชีีอยู่่ที่� ่� 165,557,167 บาท มีีการปรัับปรุุงมููลค่่าจากการประเมิินราคาใหม่่ รวม 50,878,894 บาท (ปรัับปรุุง
ในปีี 2555 จำำ�นวน 38,593,865 บาท ปรัับปรุุงในปีี 2556 จำำ�นวน 651,546 บาท ปรัับปรุุงในปีี 2557 จำำ�นวน 2,797,483 บาท ปรัับปรุุงใน
ปีี 2558 จำำ�นวน 8,836,000 บาท และปรัับปรุุงในปีี 2561 จำำ�นวน 62,330,400 บาท) รวมเป็็นมููลค่่าตามบััญชีีทั้้�งสิ้้�น 278,766,461 บาท
มีีรายละเอีียดการประเมิินราคาใหม่่ ดัังนี้้�
1. น.ส.3 ก เลขที่่� 5241, 5242, 5243, 5896, 5918 และ 5919 ตำำ�บลป่่าตอง อำำ�เภอกระทู้้� จัังหวััดภููเก็็ต มีีราคาทุุนตามบััญชีี
10,071,520 บาท ประเมิินราคาโดยบริิษััท ซีีพีีเอ็็ม แคปปิิทััล จำำ�กััด โดยนาย นพพัันธ์์ ลี้้�ฤทธิิกุุลชััย เป็็นผู้้�ลงนามในรายงานเมื่่�อวัันที่่�
27 กัันยายน 2561 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ ประเมิินมููลค่่าเฉพาะในส่่วนที่่�ดิินด้้วยวิิธีีเปรีียบเทีียบราคาตลาด
เป็็นมููลค่่ารวม 99,521,007 บาท (ตามทรััพย์์สิินในข้้อ 1.1)
2. โฉนดเลขที่่� 110538 ตำำ�บลนาเกลืือ อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี มีีราคาทุุนตามบััญชีี 1,427,332 บาท ประเมิินราคาโดยบริิษัทั
ซีีพีีเอ็็ม แคปปิิทัลั จำำ�กััด โดยนาย นพพัันธ์์ ลี้้�ฤทธิิกุุลชััย เป็็นผู้้�ลงนามในรายงานเมื่่�อวัันที่่� 26 กัันยายน 2561 ซึ่�ง่ ทำำ�การประเมิินราคาโดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ ประเมิินมููลค่่าเฉพาะในส่่วนที่่ดิ� ินด้้วยวิิธีีเปรีียบเทีียบราคาตลาด เป็็นมููลค่่ารวม 6,425,000 บาท (ตามทรััพย์์สิิน
ในข้้อ 1.2)
3. โฉนดเลขที่่� 20725 ตำำ�บลบ่่อผุุด อำำ�เภอเกาะสมุุย จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี มีีราคาทุุนตามบััญชีี 1,988,454 บาท ประเมิินราคาโดย
บริิษััท ซีีพีีเอ็็ม แคปปิิทััล จำำ�กััด โดยนาย นพพัันธ์์ ลี้้�ฤทธิิกุุลชััย เป็็นผู้้�ลงนามในรายงานเมื่่�อวัันที่่� 26 ตุุลาคม 2561 ซึ่�ง่ ทำำ�การประเมิินราคาโดย
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ ประเมิินมููลค่่าเฉพาะในส่่วนที่่�ดิินด้้วยวิิธีีเปรีียบเทีียบราคาตลาด เป็็นมููลค่่ารวม 3,195,600 บาท (ตามทรััพย์์สิิน
ในข้้อ 1.3)
4. โฉนดเลขที่่� 90025 แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง จัังหวััดกรุุงเทพฯ มีีราคาทุุนตามบััญชีี 4,411,800 บาท ประเมิินราคาโดย
บริิษััท ซีีพีีเอ็็ม แคปปิิทััล จำำ�กััด นาย นพพัันธ์์ ลี้้�ฤทธิิกุุลชััย เป็็นผู้้�ลงนามในรายงานเมื่่�อวัันที่่� 28 ธัันวาคม 2558 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ ประเมิินมููลค่่าเฉพาะในส่่วนที่่�ดิิน ด้้วยวิิธีีเปรีียบเทีียบราคาตลาด เป็็นมููลค่่ารวม 11,610,000 บาท (ตามทรััพย์์สิิน
ในข้้อ 1.4)
5. โฉนดเลขที่่� 884, 885 ตำำ�บลกะรน อำำ�เภอเมืืองภููเก็็ต จัังหวััดภููเก็็ต มีีราคาทุุนตามบััญชีี 20,632,045 บาท ประเมิินราคาโดย
บริิษััท ซีีพีีเอ็็ม แคปปิิทัลั จำำ�กััด นาย นพพัันธ์์ ลี้้�ฤทธิิกุุลชััย เป็็นผู้้�ลงนามในรายงานเมื่่�อวัันที่่� 27 กัันยายน 2561 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ ประเมิินมููลค่่าเฉพาะในส่่วนที่่ดิ� ิน ด้้วยวิิธีีเปรีียบเทีียบราคาตลาด เป็็นมููลค่่ารวม 24,830,010 บาท (ตามทรััพย์์สิิน
ในข้้อ 1.5)
6. โฉนดเลขที่่� 42920,42921,42922 ตำำ�บลอ่่าวนาง อำำ�เภอเมืืองกระบี่่� จัังหวััดกระบี่่� มีีราคาทุุนตามบััญชีี 19,762,977 บาท ประเมิิน
ราคาโดยบริิษััท ซีีพีีเอ็็ม แคปปิิทัลั จำำ�กััด นาย นพพัันธ์์ ลี้้�ฤทธิิกุุลชััย เป็็นผู้้�ลงนามในรายงานเมื่่�อวัันที่่� 28 ตุุลาคม 2561 ซึ่�ง่ ทำำ�การประเมิิน
ราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ ประเมิินมููลค่่าเฉพาะในส่่วนที่่�ดิิน ด้้วยวิิธีีเปรีียบเทีียบราคาตลาด เป็็นมููลค่่ารวม 22,114,330 บาท
(ตามทรััพย์์สิินในข้้อ 1.6)
7. โฉนดเลขที่่� 1288 ตำำ�บลในเมืือง อำำ�เภอเมืืองหนองคาย จัังหวััดหนองคาย มีีราคาทุุนตามบััญชีี 18,754,514 บาท ประเมิินราคา
โดยบริิษััท ซีีพีีเอ็็ม แคปปิิทััล จำำ�กััด นาย นพพัันธ์์ ลี้้�ฤทธิิกุุลชััย เป็็นผู้้�ลงนามในรายงานเมื่่�อวัันที่่� 8 ตุุลาคม 2561 ซึ่�ง่ ทำำ�การประเมิินราคาโดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ ประเมิินมููลค่่าเฉพาะในส่่วนที่่ดิ� ิน ด้้วยวิิธีีเปรีียบเทีียบราคาตลาด เป็็นมููลค่่ารวม 18,754,514 บาท (ตามทรััพย์์สิิน
ในข้้อ 1.7)
8. โฉนดเลขที่่� 29667 ตำำ�บลหนองปรืือ อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี มีีราคาทุุนตามบััญชีี 77,353,701 บาท ประเมิินราคาโดย
บริิษััท ซีีพีีเอ็็ม แคปปิิทััล จำำ�กััด นาย นพพัันธ์์ ลี้้�ฤทธิิกุุลชััย เป็็นผู้้�ลงนามในรายงานเมื่่�อวัันที่่� 26 กัันยายน 2561 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ ประเมิินมููลค่่าเฉพาะในส่่วนที่่�ดิิน ด้้วยวิิธีีเปรีียบเทีียบราคาตลาด เป็็นมููลค่่ารวม 79,500,000 บาท (ตามทรััพย์์สิิน
ในข้้อ 1.8)
9. โฉนดเลขที่่� 110539, 110540 ตำำ�บลนาเกลืือ อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี มีีราคาทุุนตามบััญชีี 11,154,824 บาท ประเมิิน
ราคาโดยบริิษััท ซีีพีีเอ็็ม แคปปิิทัลั จำำ�กััด นาย นพพัันธ์์ ลี้้�ฤทธิิกุุลชััย เป็็นผู้้�ลงนามในรายงานเมื่่�อวัันที่่� 26 กัันยายน 2561 ซึ่�ง่ ทำำ�การประเมิิน
ราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ ประเมิินมููลค่่าเฉพาะในส่่วนที่่�ดิิน ด้้วยวิิธีีเปรีียบเทีียบราคาตลาด เป็็นมููลค่่ารวม 12,815,500 บาท
(ตามทรััพย์์สิินในข้้อ 1.9)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

4.2 สิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร
บริิษัทั ประกอบธุุรกิิจสปา โดยสาขาส่่วนใหญ่่เป็็นการเช่่าพื้้�นที่่อ� าคารในการดำำ�เนิินงาน มีีมููลค่่าตามงบการเงิินรวมของบริิษัทั และบริิษัทั
ย่่อย ดัังนี้้�

รายการ

กรรมสิิทธิิ

มููลค่่าสุุทธิิ
ตาม
บััญชีี ณ 31
ธ.ค.2563

สิิทธิิการเช่่าที่่�ดิิน/อาคาร (Let’s Relax พััทยา,
สมุุย, SQ1, สวนพลูู, ท่่าแพ, Beyond Patong
Phuket, บ้้านสวนมาสสาจ บรมราชชนนีี และ
เพชรเกษม)

บริิษััท

6,506

หน่่วย : บาท
เงื่่�อนไข

สิิทธิิการเช่่าแสดงในราคาทุุน หัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
คำำ�นวณโดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุสััญญาเช่่า

ทั้้�งนี้้� รายการทางบััญชีีในส่่วนของสิิทธิิการเช่่าที่่ดิ� นิ จะเป็็นเฉพาะสิินทรััพย์เ์ ช่่าที่่�ต้อ้ งชำำ�ระเงิินค่่าสิิทธิิการเช่่าล่่วงหน้้า โดยระยะในการ
ตััดจำำ�หน่่าย เป็็นเวลาตามสััญญาเช่่ารวมสิิทธิิในการต่่ออายุุที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา
โดยบริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีการทำำ�สััญญาเช่่าที่่�ดิิน และสิ่่�งปลููกสร้้าง เพื่่�อใช้้เป็็นอาคารสำำ�นัักงาน บ้้านพัักพนัักงานเทอราพิิสต์์ และใช้้
ในการประกอบธุุรกิิจสปาของบริิษััท และใช้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมเเละร้้านอาหารของบริิษััทย่่อยดัังนี้้�
วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

30 ปีี
26 ส.ค. 2557 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าที่่�ดิิน และสิ่่�งปลููกสร้้าง
เริ่่�มต้้น
กัับนางปราณีี ศุุภวััฒนเกีียรติิ นายณรััล
วิิ ว รรธนไกร นายธนวัั ฒ น์์ อุุตสาหจิิ ต 1 มกราคม 2556
ถึึง
นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์ นางฐานิิศร์์
อมรธีีรสรรค์์ และนายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต 31 ธัันวาคม 2585
โดยชำำ�ระค่่าเช่่าให้้กัับห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ
ระริินจิินดา ที่่บุุ� คคลทั้้�ง 6 ร่่วมกัันจััดตั้้ง� ทั้้�งนี้้�
เป็็นที่่ดิ� นิ ตามโฉนดเลขที่่� 117, 2875, 8985,
554, 3010, 3009 และ 103754 รวม 7
โฉนด เนื้้�อที่่ร� วม 2 ไร่่ 3 งาน 62.4 ตารางวา
เพื่่� อ ประกอบธุุรกิิ จ สปา (RarinJinda
Wellness Spa สาขาเชีียงใหม่่) และ
ที่่�ดิินบางส่่วนให้้เช่่าช่่วงต่่อบริิษััท สยาม
เวลเนส รีีสอร์์ท จำำ�กััด ในการประกอบ
ธุุรกิิจโรงแรม และร้้านอาหาร (โรงแรม
ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท และร้้าน
อาหาร Deck 1)

เงื่่�อนไข

- สามารถต่่ออายุุได้้โดยต้้องบอกกล่่าวล่่วงหน้้าเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร ไม่่น้้อยกว่่า 3 ปีี ก่่อนครบกำำ�หนด
สััญญาเช่่า
- เมื่่อ� สิ้้น� สุุดสััญญาผู้้�เช่่าต้้องขนย้้ายทรััพย์สิ์ นิ ของผู้้�เช่่า
ออกจากพื้้�นที่่�เช่่า หากไม่่ดำำ�เนิินการผู้้�ให้้เช่่ามีีสิิทธิิเข้้า
ครอบครองทรััพย์์สิินให้้เช่่า และขนย้้ายทรััพย์์สิินของ
ผู้้�เช่่าออกด้้วยค่่าใช้้จ่่ายของผู้้�เช่่าเอง
- คู่่� สัั ญ ญาได้้ ทำำ� การจดทะเบีียนสิิ ท ธิิ ก ารเช่่า ณ
สำำ�นักั งานที่่ดิ� นิ โดยผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าธรรมเนีียม และ
ค่่าใช้้จ่่ายในการจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าทั้้�งหมด
(ทำำ� การจดทะเบีียนสิิ ท ธิิ ก ารเช่่าแล้้ ว เมื่่� อ วัั น ที่่� 29
สิิงหาคม 2557)
- ซากอาคาร 4 ชั้้�น เลขที่่� 14/1 และเรืือนไทย 2 ชั้้�น
เลขที่่� 14 ถนนเจริิญราษฎร์์ ตำำ�บลวััดเกต อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดเชีียงใหม่่ บนที่่ดิ� ิน ผู้้�เช่่าเป็็นผู้้�ปรัับปรุุง ไม่่คิิด
ค่่าเช่่าตลอดสััญญาเช่่า
- ผู้้�เช่่ามีีหน้้าที่่�ดููแลรัักษา ปรัับปรุุงพื้้�นที่่�เช่่าให้้อยู่่�ใน
สภาพดีี
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าภาษีีโรงเรืือน และค่่าธรรมเนีียม
อื่่�นๆ
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าสาธารณููปโภค
- สััญญาใช้้แทนสััญญาเดิิม ฉบัับลงวัันที่่� 1 มกราคม
2556

49

50

รายงานประจำำ�ปีี 2563

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

3 ปีี
28 ธ.ค. 2561 บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าอาคารกัั บ นายวิิ ธิิ ต
เริ่่�มต้้น
อุุตสาหจิิต ชั้้�นที่่� 1 และ 2 ของอาคารเลขที่่�
483 – 483/6 และชั้้น� ที่่� 3 ของอาคารเลขที่่� 1 มกราคม 2562
ถึึง
483/6 ซอยสุุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์์
แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 31 ธัันวาคม 2564
รวมพื้้�นที่่�ใช้้สอย 1,392 ตารางเมตร เพื่่�อ
ใช้้ เ ป็็ น อาคารสำำ�นัั ก งานของบริิ ษัั ท และ
บริิษััทย่่อย

เงื่่�อนไข

- สามารถต่่ออายุุได้้ 2 คราว คราวละ 3 ปีี โดยแจ้้งล่่วง
หน้้าก่่อนครบกำำ�หนดสััญญา 30 วััน
- ผู้้�เช่่ามีีหน้้าที่่�ดููแลรัักษา ปรัับปรุุง ซ่่อมแซม อาคาร
เช่่าให้้อยู่่�ในสภาพดีี
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าภาษีีโรงเรืือนและค่่าธรรมเนีียม
อื่่�นๆ
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าสาธารณููปโภค

1 ต.ค. 2561

- สามารถต่่ออายุุเพิ่่�มเติิมได้้อีีก 3 ปีี โดยต้้องแจ้้งล่่วง
3 ปีี
บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท
หน้้าก่่อนครบกำำ�หนดสััญญาไม่่น้้อยกว่่า 6 เดืือน
เริ่่�มต้้น
เอเชี่่�ยนฟอร์์จููนพร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด พื้้�นที่่�
อาคารสููง 3 ชั้้�น พร้้อมชั้้�นลอยตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 1 ตุุลาคม 2561
ถึึง
97/2-5 ถนนราชดำำ�เนิิน ต.พระสิิงห์์ อ.เมืือง
เชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่ มีีพื้้�นที่่�เช่่าประมาณ 30 กัันยายน 2564
920 ตารางเมตร เพื่่อ� ใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา
(Let’s Relax สาขาท่่าแพ)

1 ก.พ. 2562

1 ปีี เริ่่�มต้้น
บริิ ษัั ท ทำำ� เช่่าและบริิ ก ารพื้้� น ที่่� อ าคารกัั บ
บริิษััท เอเชี่่�ยนฟอร์์จููน พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด 1 กุุมภาพัันธ์์ 2562
ถึึง
ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 184/13, 184/15 ถนนผัังเมืือง
สาย ก ตำำ�บลป่่าตอง อำำ�เภอกะทู้้� จัังหวััด 31 มกราคม 2563
ภููเก็็ต พื้้�นที่่�ใช้้สอยอาคารเอเชี่่�ยนฟอร์์จููน
3 ปีี เริ่่�มต้้น
เนื้้�อที่่� 1,468 ตารางเมตรเพื่่�อใช้้เป็็นที่่�พััก
พนัักงาน (Let’s Relax สาขา ป่่าตองสาย 1 กุุมภาพัันธ์์ 2563
ถึึง
3 (พื้้�นที่่ส่่� วนขยาย)
31 มกราคม 2566

- สามารถต่่ออายุุได้้ 2 คราว คราวละ 3 ปีี โดยปรัับขึ้้�น
ได้้ไม่่เกิิน ร้้อยละ 15 ของค่่าเช่่าและบริิการ

3 ปีี
15 ม.ค. 2563 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการพื้้�นที่่� ชั้้�นที่่�
เริ่่�มต้้น
22 ของอาคาร จำำ�นวน 966 ตารางเมตร
กัั บ บริิ ษัั ท บีี.ยูู.เอ็็ น เตอร์์ ไ พรส์์ จำำ�กัั ด 1 มกราคม 2563
ถึึง
อาคารเลขที่่� 567 ซอยสุุทธิิพร 2 ถนน
ประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขตดิินแดง 31 ธัันวาคม 2565
กรุุงเทพมหานคร เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น สำำ�นัั ก งาน
ของบริิษััทฯ

- สามารถต่่ออายุุได้้ 1 คราว คราวละ 3 ปีี โดยแจ้้งล่่วง
หน้้าก่่อนครบกำำ�หนดสััญญาไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน และ
ผู้้�ให้้เช่่าจะปรัับอััตราค่่าเช่่าและค่่าบริิการขึ้้�นไม่่เกิิน
ร้้อยละ 10 ของค่่าเช่่าและค่่าบริิการ

3 ปีี
บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าและบริิ ก ารพื้้� น ที่่� กัั บ
เริ่่�มต้้น
บริิษััท เอเชี่่�ยนฟอร์์จููน พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
ตั้้� ง อยู่่� เ ลขที่่� 184/14 ถนนผัั ง เมืืองสาย 1 ก.พ. 2560
ถึึง
ก ตำำ�บลป่่าตอง อำำ�เภอกะทู้้� จัังหวััดภููเก็็ต
พื้้�นที่่�ใช้้สอยอาคารเอเชี่่�ยนฟอร์์จููน เนื้้�อที่่� 31 มกราคม 2563
2,418 ตารางเมตร เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจ (ต่่ออายุุสััญญา
ปีีที่่� 7–ปีีที่่� 9)
สปา (Let’s Relax สาขาป่่าตองสาย 3)

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 3 ปีี โดยต้้องแจ้้งล่่วงหน้้าไม่่
น้้อยกว่่า 6 เดืือน ก่่อนครบกำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่า
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าภาษีีโรงเรืือน ค่่าภาษีี ค่่าเบี้้�ย
ประกัันภััย และค่่าธรรมเนีียมอื่่�นๆ
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าสาธารณููปโภคตามจริิง ในอััตรา
ที่่�การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค และการประปาส่่วนภููมิิภาค
กำำ�หนด
- ปรัับเพิ่่�มค่่าเช่่าและค่่าบริิการ ค่่าเช่่าเพิ่่�มขึ้้�นจาก
172,500 บาท เป็็น 189,7500 บาท, ค่่าบริิการเพิ่่�มขึ้้น�
จาก 402,500 บาท เป็็น 442,750 บาท
- เมื่่�อวัันที่่� 24 พ.ย. 57 บริิษััทได้้มีีการทำำ�บัันทึึกแก้้ไข

1 ม.ค. 2563

1 ธ.ค 2559

- สามารถต่่ออายุุได้้ 1 คราว คราวละ 3 ปีี โดยปรัับขึ้้�น
อััตราค่่าเช่่า และค่่าบริิการได้้ไม่่เกิินร้้อยละ 15 ของค่่า
เช่่าและบริิการเดิิม

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

เงื่่�อนไข

เพิ่่�มเติิมสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�ในอาคารกัับบริิษััท เอเชี่่�ยน
ฟอร์์จููน พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงชื่่�อ
ประกอบกิิจการค้้าจาก “Rarinjinda Wellness Spa”
เป็็น “Let’s Relax” ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ธ.ค. 57 เป็็นต้้นไป
3 ปีี
เริ่่�มต้้น
1 ก.พ. 2563
ถึึง
31 มกราคม 2566
(ต่่ออายุุสััญญา
ปีีที่่� 10 – 12)

- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าภาษีีโรงเรืือน ค่่าภาษีี ค่่าเบี้้�ย
ประกัันภััย และค่่าธรรมเนีียมอื่่�นๆ
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าสาธารณููปโภคตามจริิงในอััตรา
ที่่�การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค และการประปาส่่วนภููมิิภาค
กำำ�หนด
- ปรัับเพิ่่�มค่่าเช่่าและค่่าบริิการ ค่่าเช่่าเพิ่่�มขึ้้�นจาก
189,750 บาท เป็็น 208,725 บาท, ค่่าบริิการเพิ่่�มขึ้้น�
จาก 442,750 บาท เป็็น 487,025 บาท
- เมื่่�อวัันที่่� 24 พ.ย. 57 บริิษััทได้้มีีการทำำ�บัันทึึกแก้้ไข
เพิ่่�มเติิมสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�ในอาคารกัับบริิษััท เอเชี่่�ยน
ฟอร์์จููน พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงชื่่�อ
ประกอบกิิจการค้้าจาก “RarinJinda Wellness Spa”
เป็็น “Let’s Relax” ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ธ.ค. 57 เป็็นต้้นไป

3 ปีี
16 ธ.ค. 2562 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าพื้้�นที่่�อาคารกัับบริิษััท
เริ่่�มต้้น
บลููมมิ่่�ง อิินเตอร์์กิ๊๊�ฟท์์ จำำ�กััด อาคารตั้้�ง
1
มกราคม
2563
อยู่่�ซอยสุุทธิิพร แยกจากซอยรััชดาภิิเษก 3
ถึึง
(ข้้างสถานทููตจีีน) ถนนรััชดาภิิเษก แขวง
ดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร บน 31 ธัันวาคม 2565
พื้้�นที่่�ตามโฉนดเลขที่่� 65264 (1 งาน 23
ตารางวา) และเลขที่่� 65265 (1 งาน 17
ตารางวา) เพื่่�อใช้้เก็็บสิินค้้าของบริิษััทฯ

- สามารถต่่ออายุุได้้ 1 คราว คราวละ 3 ปีี โดยแจ้้ง
ล่่วงหน้้าก่่อนครบกำำ�หนดสััญญาไม่่น้้อยกว่่า 30 วััน
และผู้้�ให้้เช่่าจะปรัับอััตราค่่าเช่่าขึ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 10
ของอััตราค่่าเช่่าเดิิม

3 ปีี
บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าและบริิ ก ารพื้้� น ที่่� กัั บ
เริ่่�มต้้น
บริิษััท แมนดาริิน โฮเต็็ล จำำ�กััด (มหาชน)
พื้้�นที่่�ชั้้�น M ของโรงแรมแมนดาริิน เลขที่่� 1 มกราคม 2563
สิ้้�นสุุด
662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรััก กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่ใ� ช้้สอยประมาณ 31 ธัันวาคม 2565
1,100 ตารางเมตร เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจ
สปา (Let’s Relax สาขาโรงแรมแมนดาริิน)

- สามารถต่่ออายุุได้้ 1 คราว คราวละ 3 ปีี โดยปรัับ
ขึ้้�นอััตราค่่าเช่่าไม่่เกิินร้้อยละ 15 ของอััตราค่่าเช่่าเดิิม
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าเบี้้�ยประกัันภััยอาคารเฉลี่่�ยตาม
พื้้�นที่่�
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าภาษีีโรงเรืือน และค่่าธรรมเนีียม
อื่่�นๆ เฉลี่่�ยตามพื้้�นที่่�
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าสาธารณููปโภคตามที่่ใ� ช้้จริิง โดยคิิด
ค่่าไฟฟ้้า 5.50 บาท/หน่่วย และค่่าน้ำำ��ประปา หน่่วย
แรก 50 บาท และหน่่วยถััดไป 20 บาท/หน่่วย

1 ม.ค. 2563

1 ม.ค. 2563

51

52

รายงานประจำำ�ปีี 2563

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

เงื่่�อนไข

1 ธ.ค. 2562

3 ปีี
บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าและบริิ ก ารพื้้� น ที่่� กัั บ
เริ่่�มต้้น
บริิษััท แอล แอนด์์ เอช โฮเทล แมเนจ
เมนท์์ จำำ�กััด พื้้�นที่่�ใช้้สอยโรงแรมแกรนด์์ 1 มกราคม 2563
สิ้้�นสุุด
เซนเตอร์์ พอยต์์ ราชดำำ�ริิ เลขที่่� 153/2 ซอย
มหาดเล็็กหลวง 1 ถนนราชดำำ�ริิ แขวงลุุมพิินีี 31 ธัันวาคม 2565
เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ ส่่วนร้้านค้้า ชั้้�น 6
และชั้้น� 8 เนื้้�อที่่� 823 ตารางเมตร และพื้้�นที่่�
อาคารจอดรถชั้้�น 6 เนื้้�อที่่� 80 ตารางเมตร
เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา (RarinJinda
Wellness Spa สาขาราชดำำ�ริิ)

- สามารถต่่ออายุุได้้ 3 ปีี โดยต้้องแจ้้งก่่อนครบกำำ�หนด
อย่่างน้้อย 3 เดืือน
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าภาษีีโรงเรืือน ค่่าภาษีี ค่่าเบี้้�ย
ประกัันภััย และค่่าธรรมเนีียมอื่่�นๆ เฉลี่่�ยตามพื้้�นที่่�
- ค่่าไฟฟ้้า 5 บาท/หน่่วย ค่่าน้ำำ��ประปา 20 บาท/ลบม.

1 ม.ค. 2563

3 ปีี
บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าและบริิ ก ารพื้้� น ที่่� กัั บ
เริ่่�มต้้น
กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์และสิิทธิิการ
เช่่าแลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ พื้้�นที่่ชั้้� น� ที่่� 1-3 อาคาร 1 มกราคม 2563
สิ้้�นสุุด
เซนต์์เตอร์์ พอยต์์ เรซิิเดนซ์์ พร้้อมพงษ์์
เลขที่่� 77 ซอยสุุขุุมวิิท 39 (พร้้อมพงษ์์) 31 ธัันวาคม 2565
(ต่่ออายุุปีีที่่�
ถนนสุุขุุมวิิท แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา
กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่ร� วม 706.82 ตารางเมตร 16 – ปีีที่่� 18)
และพื้้�นที่่�อาคารจอดรถชั้้�น 3 เนื้้�อที่่� 100
ตารางเมตรเพื่่� อ ใช้้ ป ระกอบธุุรกิิ จ สปา
(Let’s Relax สาขาสุุขุุมวิิท 39)

- หากต้้องการต่่อสััญญาต้้องแจ้้งก่่อนครบกำำ�หนด 6
เดืือน
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าภาษีีโรงเรืือน ค่่าภาษีี ค่่าเบี้้�ย
ประกัันภััย และค่่าธรรมเนีียมอื่่�นๆ เฉลี่่�ยตามพื้้�นที่่�
- ค่่าไฟฟ้้า 5 บาท/หน่่วย ค่่าน้ำำ��ประปา 20 บาท/ลบม.
โดยปรัับปรุุงได้้ตามสััดส่่วนราคาที่่�การไฟฟ้้า และการ
ประปาเปลี่่�ยนแปลงราคาเรีียกเก็็บ

3 ปีี
11 ก.ย. 2560 บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าและบริิ ก ารพื้้� น ที่่� กัั บ
เริ่่�ม
บริิษัทั แอล แอนด์์ เอช พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กัดั
พื้้�นที่่�ชั้้�น 6 ของศููนย์์การค้้า Terminal 21 11 ตุุลาคม 2560
สิ้้�นสุุด
เลขที่่� 2, 88 ซอยสุุขุุมวิิท 19 (วััฒนา) ถนน
สุุขุุมวิิท แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา 10 ตุุลาคม 2563
กรุุงเทพฯ เนื้้� อ ที่่� ใช้้ ส อยประมาณ 752
ตารางเมตร เพื่่� อ ใช้้ ป ระกอบธุุรกิิ จ สปา
(Let’s Relax สาขาเทอร์์มิินอล 21)

- หากต้้องการต่่อสััญญาต้้องแจ้้งก่่อนครบกำำ�หนด
90 วััน
- สามารถต่่ออายุุได้้ 2 คราว คราวละ 3 ปีี โดยขึ้้�นค่่า
เช่่าและค่่าบริิการไม่่เกิินร้้อยละ 25 ของค่่าเช่่าและค่่า
บริิการของปีีที่่� 3
- ผู้้�เช่่ารัั บผิิ ดชอบค่่าภาษีีโรงเรืือน ค่่าภาษีีค่่าเบี้้� ย
ประกัันภััย และค่่าธรรมเนีียมอื่่�นๆ เฉลี่่�ยตามพื้้�นที่่�
- ผู้้�ให้้เช่่าปรัับเพิ่่�มค่่าสาธารณููปโภครายเดืือนเป็็น 275
บาท/ตารางเมตร เมื่่�อ 1 ตุุลาคม 2556

3 ปีี
บริิ ษัั ท ต่่อการเช่่าและบริิ ก ารพื้้� น ที่่� กัั บ
เริ่่�ม
ทรัั ส ต์์ เ พื่่� อ การลงทุุนในสิิ ท ธิิ ก ารเช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ แอล เอช ช้้อปปิ้้�ง เซ็็นเตอร์์ 11 ตุุลาคม 2563
สิ้้�นสุุด
สาขา 00001 พื้้�นที่่�ชั้้�น 6 ของศููนย์์การค้้า
Terminal 21 เลขที่่� 2, 88 ซอยสุุขุุมวิิท 19 10 ตุุลาคม 2566
(วััฒนา) ถนนสุุขุุมวิิท แขวงคลองเตยเหนืือ
เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่ใ� ช้้สอยประมาณ
752 ตารางเมตร เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา
(Let’s Relax สาขาเทอร์์มิินอล 21)

- หากต้้องการต่่อสััญญาต้้องแจ้้งก่่อนครบกำำ�หนด
90 วััน
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าภาษีีโรงเรืือน ค่่าภาษีี ค่่าเบี้้�ย
ประกัันภััย และค่่าธรรมเนีียมอื่่�นๆ
- ค่่าสาธารณููปโภครายเดืือน 300 บาท/ตารางเมตร
- เงื่่�อนไขอื่่�นๆ เป็็นไปตามข้้อตกลงที่่�มีีการระบุุไว้้ใน
สััญญาเช่่าพื้้�นที่่�และสััญญาให้้บริิการสาธารณููปโภค
โครงการศููนย์์การค้้า Terminal 21 ฉบัับลงวัันที่่� 27
มกราคม 2554 ทุุกประการ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

เงื่่�อนไข

3 ปีี
บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการที่่�ดิินพร้้อม
เริ่่�มต้้น
สิ่่ง� ปลููกสร้้าง กัับ บริิษัทั ภููมิิลาภา เรสซิิเด้้นท์์
จำำ�กััด อาคารชั้้�นเดีียว เลขที่่� 108/42 หมู่่� 1 มกราคม 2562
สิ้้�นสุุด
1 ตำำ�บลบ่่อผุุด อำำ�เภอเกาะสมุุย จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี พื้้�นที่่�ใช้้สอย 1,588 ตาราง 31 ธัันวาคม 2564
เมตร เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา (Let’s (ยกเลิิกสััญญา
มีีผลวัันที่่� 1
Relax สาขาสมุุย)
กัันยายน 2563)

- ผู้้�ให้้เช่่าตกลงให้้เช่่าที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้างและให้้
คำำ�มั่่�นต่่อผู้้�เช่่าว่่าจะให้้ต่่อสััญญาเช่่าได้้อีีก 3 ปีี โดย
ให้้ผู้้�เช่่าแจ้้งให้้ผู้้�ให้้เช่่าทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรล่่วง
หน้้าไม่่น้้อยกว่่า 6 เดืือนก่่อนครบกำำ�หนดสััญญาใน
ครั้้�งต่่อไป
- บริิษััทและผู้้�ให้้เช่่าทำำ�บัันทึึกข้้อตกลงยกเลิิกสััญญา
เช่่าที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง มีีผลยกเลิิกสััญญาวัันที่่�
1 กัันยายน 2563

3 ปีี
24 เม.ย 2558 บริิษััททำำ�บัันทึึกข้้อตกลงแนบท้้ายสััญญา
เริ่่�มต้้น 1
เช่่าอาคารกัับบริิษััท ซัันไชน์์การ์์เด้้น พััทยา
จำำ�กััด อาคารเลขที่่� 240/9 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ�บล พฤษภาคม 2561
สิ้้�นสุุด
นาเกลืือ อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี
พื้้�นที่่�ใช้้สอยประมาณ 500 ตารางเมตร 30 เมษายน 2564
เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา (Let’s Relax
สาขาพััทยา)

- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าสาธารณููปโภคและค่่าบริิการอื่่น� ๆ
- ผู้้�เช่่าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบภาษีีทุุกประเภทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับกิิจการทั้้�งหมด (เช่่น ภาษีีโรงเรืือน, ภาษีีป้้าย และ
ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม)
- สามารถต่่ออายุุได้้ 2 คราว คราวละ 3 ปีี

4 ก.พ. 2562

- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าสาธารณููปโภค
3 ปีี
24 เม.ย 2558 บริิษััททำำ�บัันทึึกข้้อตกลงแนบท้้ายสััญญา
- สามารถต่่ออายุุได้้ 1 คราว คราวละ 3 ปีี
เริ่่�มต้้น 1
เช่่าอาคารกัับบริิษััท ซัันไชน์์การ์์เด้้น พััทยา
จำำ�กัดั อาคารชั้้�นเดีียว เลขที่่� 240/9 หมู่่ที่� ่� 5 พฤษภาคม 2561
สิ้้�นสุุด
ตำำ�บลนาเกลืือ อำำ�เภอบางละมุุง พื้้�นที่่ใ� ช้้สอย
ประมาณ 40 ตารางเมตร เพื่่อ� ใช้้เป็็นห้้องพััก 30 เมษายน 2564
พนัักงานเทอราพิิสต์์พััทยา
1 ต.ค. 2562

- หากผู้้�เช่่าประสงค์์จะต่่ออายุุสััญญาต้้องแจ้้งต่่อการ
1 ปีี
บริิษัทั ทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าพื้้�นที่่แ� ละสััญญาบริิการ
เช่่าล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 45 วััน
เริ่่�มต้้น
พื้้�นที่่�กัับบริิษััท หมู่่�บ้้านเสรีี จำำ�กััด พื้้�นที่่�
ใช้้สอยอาคารพาวิิลเลี่่ย� น ไนท์์บาซาร์์ เลขที่่� 16 กัันยายน 2562
สิ้้�นสุุด
145 ถนนช้้ า งคลาน ตำำ� บลช้้ า งคลาน
อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ชั้้�น 15 กัันยายน 2563
2 ห้้อง U32 พิิเศษ U41 และ U42 เนื้้�อที่่�
รวม 122 ตารางเมตร เพื่่อ� ใช้้ประกอบธุุรกิิจ
สปา (Let’s Relax สาขาพาวิิลเลี่่�ยน)

15 ก.ย. 2563 บริิษััททำำ�บัันทึึกข้้อตกลงแนบท้้ายสััญญา 3 เดืือน 15 วััน - ทั้้�งสองฝ่่ายตกลงปฏิิบัติั ติ ามบัันทึึกข้้อตกลงแนบท้้าย
สััญญาฉบัับนี้้�และให้้ยึึดถืือว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�ง “สััญญา
เริ่่�มต้้น
เช่่าพื้้�นที่่�และสััญญาบริิการพื้้�นที่่�กัับบริิษััท
หมู่่� บ้้ า นเสรีี จำำ�กัั ด พื้้� น ที่่� ใช้้ ส อยอาคาร 16 กัันยายน 2563 เดิิม” ด้้วย
สิ้้�นสุุด
พาวิิลเลี่่ย� น ไนท์์บาซาร์์ เลขที่่� 145 ถนนช้้าง
คลาน ตำำ�บลช้้างคลาน อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ 31 ธัันวาคม 2563
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ชั้้�น 2 ห้้อง U32 พิิเศษ
U41 และ U42 เนื้้�อที่่ร� วม 122 ตารางเมตร
เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา (Let’s Relax
สาขาพาวิิลเลี่่�ยน)

53

54

รายงานประจำำ�ปีี 2563

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

1 ต.ค. 2562

รายละเอีียด

ระยะเวลา

เงื่่�อนไข

- หากผู้้�เช่่าประสงค์์จะต่่ออายุุสััญญาต้้องแจ้้งต่่อการ
1 ปีี
บริิษัทั ทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าพื้้�นที่่แ� ละสััญญาบริิการ
เช่่าล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 45 วััน
เริ่่�มต้้น
กัับบริิษััท หมู่่�บ้้านเสรีี จำำ�กััด พื้้�นที่่�ใช้้สอย
อาคารพาวิิลเลี่่�ยน ไนท์์บาซาร์์ เลขที่่� 145 16 กัันยายน 2562
สิ้้�นสุุด
ถนนช้้างคลาน ตำำ�บลช้้างคลาน อำำ�เภอเมืือง
เชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ชั้้�น 1 ห้้อง U27 15 กัันยายน 2563
เนื้้�อที่่ร� วม 150 ตารางเมตร เพื่่อ� ใช้้ประกอบ
ธุุรกิิจสปา (Let’s Relax สาขาพาวิิลเลี่่�ยน)

15 ก.ย. 2563 บริิษััททำำ�บัันทึึกข้้อตกลงแนบท้้ายสััญญา 3 เดืือน 15 วััน - ทั้้�งสองฝ่่ายตกลงปฏิิบัติั ติ ามบัันทึึกข้้อตกลงแนบท้้าย
สััญญาฉบัับนี้้�และให้้ยึึดถืือว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�ง “สััญญา
เริ่่�มต้้น
เช่่าพื้้�นที่่�และสััญญาบริิการพื้้�นที่่�กัับบริิษััท
หมู่่� บ้้ า นเสรีี จำำ�กัั ด พื้้� น ที่่� ใช้้ ส อยอาคาร 16 กัันยายน 2563 เดิิม” ด้้วย
สิ้้�นสุุด
พาวิิลเลี่่ย� น ไนท์์บาซาร์์ เลขที่่� 145 ถนนช้้าง
คลาน ตำำ�บลช้้างคลาน อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ 31 ธัันวาคม 2563
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ชั้้น� 1 ห้้อง U27 เนื้้�อที่่ร� วม
150 ตารางเมตรเพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา
(Let’s Relax สาขาพาวิิลเลี่่�ยน)
1 ต.ค. 2562

บริิษัทั ทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าพื้้�นที่่แ� ละสััญญาบริิการ
- หากผู้้�เช่่าประสงค์์จะต่่ออายุุสััญญาต้้องแจ้้งต่่อการ
1 ปีี
กัับบริิษััท หมู่่�บ้้านเสรีี จำำ�กััด พื้้�นที่่�ใช้้สอย
เช่่าล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 45 วััน
เริ่่�มต้้น
อาคารพาวิิลเลี่่�ยน ไนท์์บาซาร์์ เลขที่่� 145 16 กัันยายน 2562
ถนนช้้างคลาน ตำำ�บลช้้างคลาน อำำ�เภอเมืือง
สิ้้�นสุุด
เชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ชั้้�น 2 ห้้อง U 39 15 กัันยายน 2563
และ U40 เนื้้�อที่่ร� วม 64 ตารางเมตร เพื่่�อ
ใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา (Let’s Relax สาขา
พาวิิลเลี่่�ยน)

15 ก.ย. 2563 บริิษััททำำ�บัันทึึกข้้อตกลงแนบท้้ายสััญญา 3 เดืือน 15 วััน - ทั้้�งสองฝ่่ายตกลงปฏิิบัติั ติ ามบัันทึึกข้้อตกลงแนบท้้าย
เช่่าและสััญญาบริิการให้้ใช้้สถานที่่กั� บั บริิษัทั
สััญญาฉบัับนี้้�และให้้ยึึดถืือว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�ง “สััญญา
เริ่่�มต้้น
หมู่่�บ้้านเสรีี จำำ�กััด พื้้�นที่่�ใช้้สอยอาคารพา 16 กัันยายน 2563 เดิิม” ด้้วย
วิิลเลี่่�ยน ไนท์์บาซาร์์ เลขที่่� 145 ถนนช้้าง
สิ้้�นสุุด
คลาน ตำำ�บลช้้างคลาน อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ 31 ธัันวาคม 2563
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ชั้้น� 2 ห้้อง U 39 และ U40
เนื้้�อที่่�รวม 64 ตารางเมตร เพื่่�อใช้้ประกอบ
ธุุรกิิจสปา (Let’s Relax สาขาพาวิิลเลี่่�ยน)
1 ต.ค. 2562

บริิษัทั ทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าพื้้�นที่่แ� ละสััญญาบริิการ
- หากผู้้�เช่่าประสงค์์จะต่่ออายุุสััญญาต้้องแจ้้งต่่อการ
1 ปีี
กัับบริิษััท หมู่่�บ้้านเสรีี จำำ�กััด พื้้�นที่่�ใช้้สอย
เช่่าล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 45 วััน
เริ่่�มต้้น
อาคารพาวิิลเลี่่�ยน ไนท์์บาซาร์์ เลขที่่� 145 16 กัันยายน 2562
ถนนช้้างคลาน ตำำ�บลช้้างคลาน อำำ�เภอเมืือง
สิ้้�นสุุด
เชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ชั้้�น A-G และ 15 กัันยายน 2563
A-2 ห้้อง U14-U16, U32, U35, U35/1,
U36 และ U37 รวม 8 ยููนิิต เนื้้�อที่่�รวม
332 ตารางเมตร เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา
(Let’s Relax สาขาพาวิิลเลี่่�ยน)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

เงื่่�อนไข

15 ก.ย. 2563 บริิษััททำำ�บัันทึึกข้้อตกลงแนบท้้ายสััญญา 3 เดืือน 15 วััน - ทั้้�งสองฝ่่ายตกลงปฏิิบัติั ติ ามบัันทึึกข้้อตกลงแนบท้้าย
สััญญาฉบัับนี้้�และให้้ยึึดถืือว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�ง “สััญญา
เริ่่�มต้้น
เช่่าและสัั ญ ญาบริิ ก ารพื้้� น ที่่� กัั บ บริิ ษัั ท
หมู่่� บ้้ า นเสรีี จำำ�กัั ด พื้้� น ที่่� ใช้้ ส อยอาคาร 16 กัันยายน 2563 เดิิม” ด้้วย
สิ้้�นสุุด
พาวิิลเลี่่ย� น ไนท์์บาซาร์์ เลขที่่� 145 ถนนช้้าง
คลาน ตำำ�บลช้้างคลาน อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ 31 ธัันวาคม 2563
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ชั้้�น A-G และ A-2 ห้้อง
U14-U16, U32, U35, U35/1, U36 และ
U37 รวม 8 ยููนิิต เนื้้�อที่่ร� วม 332 ตารางเมตร
เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา (Let’s Relax
สาขาพาวิิลเลี่่�ยน)
1 พ.ย. 2560

1 ต.ค. 2563

3 ปีี เริ่่�มต้้น 1 - เมื่่�อครบกำำ�หนดระยะเวลาการเช่่าผู้้�เช่่าต้้องแจ้้งให้้ผู้้�
บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าและบริิ ก ารพื้้� น ที่่� กัั บ พฤศจิิกายน 2560 ให้้เช่่าทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย
3 เดืือน ก่่อนสิ้้�นสุุดระยะเวลาการเช่่าตามสััญญา
สิ้้�นสุุด
บริิษัทั แอล แอนด์์ เอช พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กัดั
พื้้�นที่่ชั้้� น� 30 อาคารโรงแรมแกรนด์์ เซนเตอร์์ 31 ตุุลาคม 2563
พอยต์์ เพลิินจิิต เลขที่่� 100 ถนนลุุมพิินีี
แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่ร� วม 8 เดืือน เริ่่�มต้้น 1 - สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 3 ปีี
1,087 ตารางเมตร เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจ พฤศจิิกายน 2563 - เมื่่�อครบกำำ�หนดระยะเวลาการเช่่าผู้้�เช่่าต้้องแจ้้งให้้ผู้้�
ให้้เช่่าทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย
สิ้้�นสุุด
สปา (RarinJinda Wellness Spa สาขา
30 มิิถุุนายน 2564 3 เดืือน ก่่อนสิ้้�นสุุดระยะเวลาการเช่่าตามสััญญา
เพลิินจิิต)

3 ปีี
27 ก.พ. 2560 บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าและบริิ ก ารพื้้� น ที่่� กัั บ
เริ่่�มต้้น
บริิษััท มาร์์เก็็ต วิิลเลจ จำำ�กััด โครงการ
ศููนย์์การค้้า Hua Hin Market Village ชั้้�น 21 มิิถุุนายน 2560
สิ้้�นสุุด
2 ห้้อง E201 และ E201_TERRACE ชั้้�น
3 ห้้อง A313 และ E301 พื้้�นที่่�รวม 743 20 มิิถุุนายน 2563
ตรม. เลขที่่� 234/1 ถนนเพชรเกษม ตำำ�บล
หััวหิิน อำำ�เภอหััวหิิน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา (Let’s Relax
สาขาหััวหิิน)
3 ปีี
บริิษัทั ต่่อการเช่่าและบริิการพื้้�นที่่กั� บั บริิษัทั
เริ่่�มต้้น
โฮม โปรดัักส์์ เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
โครงการศููนย์์การค้้า Hua Hin Market 21 มิิถุุนายน 2563
สิ้้�นสุุด
Village ชั้้�น 2 ห้้อง E201 และ E201_
TERRACE ชั้้�น 3 ห้้อง A313 และ E301 20 มิิถุุนายน 2565
พื้้�นที่่�รวม 743 ตรม. เลขที่่� 234/1 ถนน
เพชรเกษม ตำำ� บลหัั ว หิิ น อำำ� เภอหัั ว หิิ น
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ เพื่่�อใช้้ประกอบ
ธุุรกิิจสปา (Let’s Relax สาขาหััวหิิน)

- ก่่อนครบกำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่า คู่่สั� ญ
ั ญาอาจตกลงทำำ�
สััญญาเช่่ากัันใหม่่ตามเงื่่�อนไขที่่�คู่่�สััญญาจะตกลงกััน
ต่่อไป โดยผู้้�เช่่าจะต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ให้้เช่่าทราบล่่วงหน้้า
เป็็นหนัังสืือก่่อนครบกำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่าฉบัับนี้้� โดย
ให้้แจ้้งล่่วงหน้้า 180 วััน
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

1 ม.ค. 2561

รายละเอีียด

ระยะเวลา

เงื่่�อนไข

3 ปีี
บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าบ้้ า นพร้้ อ มที่่� ดิิ น กัั บ
เริ่่�มต้้น
นางสาวสริินนา สุุระมงคล เลขที่่� 236/17
ถนนเพชรเกษม ตำำ�บลหััวหิิน อำำ�เภอหััวหิิน 1 มกราคม 2561
สิ้้�นสุุด
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ เพื่่�อใช้้เป็็นที่่�พััก
พนัักงานเทอราพิิสต์์ที่่� Let’s Relax สาขา 31 ธัันวาคม 2563
หััวหิิน

- ผู้้�เช่่าเป็็ นผู้้�ชำำ�ระค่่าน้ำำ��ประปา ค่่าไฟฟ้้ า และค่่า
โทรศััพท์์ รวมทั้้�งค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ อัันเกิิดจากการใช้้ของ
ผู้้�เช่่า ตลอดอายุุสััญญาเช่่า หรืือตลอดเวลาที่่�ครอบ
ครองทรััพย์์สิินที่่�เช่่า

3 ปีี เริ่่�มต้้น
บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าพื้้� น ที่่� แ ละบริิ ก าร 1 สิิงหาคม 2560
สิ้้�นสุุด 31
กัั บ จุุฬาลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย โครงการ
สยามสแควร์์ วััน ชั้้น� 6 ห้้อง SS 6032 พื้้�นที่่� กรกฎาคม 2563
424.43 ตรม. เลขที่่� 388 ถนนพระราม 1
15 ก.ย. 2563 แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ เพื่่�อ 1 ปีี เริ่่�มต้้น 1
ใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา (Let’s Relax สาขา สิิงหาคม 2563
สยามสแควร์์วััน เฟส 1)
สิ้้�นสุุด 31
กรกฎาคม 2564

- ในกรณีีครบกำำ�หนดอายุุสััญญาฉบัับนี้้� คู่่สั� ญ
ั ญาทั้้�งสอง
ฝ่่ายตกลงทำำ�สัญ
ั ญาเช่่ากัันใหม่่ โดยมีีกำำ�หนดระยะเวลา
เท่่ากัับสััญญาเช่่าทั้้�งนี้้�โดยอััตราค่่าบริิการและเงื่่�อนไข
อื่่�นๆ ให้้เป็็นไปตามที่่�ผู้้�ให้้บริิการกำำ�หนด

26 ก.ค. 2560

26 ก.ค. 2560

- ในกรณีีต่่อสััญญาเช่่า ผู้้�เช่่าต้้องแจ้้งความประสงค์์เป็็น
หนัังสืือให้้แก่่ผู้้�ให้้เช่่าทราบล่่วงหน้้าเป็็นเวลาไม่่น้้อย
กว่่า 6 เดืือนก่่อนสััญญาสิ้้�นสุุด

- แก้้ไขเพิ่่�มเติิมจากสััญญาเช่่าพื้้�นที่่ร้� า้ นค้้า ฉบัับลงวัันที่่�
26 กรกฎาคม 2560 และ 15 กัันยายน 2563
- ข้้อ 7.5 “การลงทุุนตกแต่่ง หรืือกระทำำ�การใดๆ
ภายในพื้้�นที่่เ� ช่่านั้้�นถืือว่่าเป็็นการกระทำำ�เพื่่อ� ประโยชน์์
ในการประกอบธุุรกิิจของผู้้�เช่่า ไม่่ถืือเป็็นค่่าตอบแทน
พิิเศษนอกเหนืือจากสััญญาเช่่าปกติิแต่่ประการใดฯ”
สััญญาแก้้ไขเพิ่่�มเติิมสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�ร้้านค้้า
- ข้้ อ 16.1 (ข) กรณีีการใช้้ สิิ ท ธิิ บ อกเลิิ ก สัั ญ ญา
อาคารสยามสแควร์์วััน ห้้อง SS 6032
15 ก.ย. 2563
1 ปีี เริ่่�มต้้น 1 “... ทั้้�งนี้้� ผู้้�เช่่ายัังคงมีีหน้้าที่่�ต้้องชำำ�ระค่่าเช่่าหรืือเงิิน
สิิงหาคม 2563 อื่่น� ใดตามสััญญาอยู่่เ� ต็็มจำำ�นวนจนถึึงวัันที่่ผู้้�� เช่่าพ้้นจาก
ความผููกพััน...”
สิ้้�นสุุด 31
กรกฎาคม 2564 - ข้้อ 17.2 “ผู้้�เช่่าจะต้้องขนย้้ายทรััพย์์สิินและบริิวาร
ออกจากพื้้�นที่่�เช่่าภายใน 30 วััน นัับจากวัันที่่�สััญญา
สิ้้�นสุุดลง”
3 ปีี เริ่่�มต้้น
1 สิิงหาคม 2560
สิ้้�นสุุด 31
กรกฎาคม 2563

31 ม.ค. 2561 บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าพื้้� น ที่่� แ ละบริิ ก าร
3 ปีี
เริ่่�มต้้น
กัั บ จุุฬาลงกรณ์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย โครงการ
สยามสแควร์์ วััน ชั้้�น 6 ห้้อง SS 6041 18 เมษายน 2561
สิ้้�นสุุด
พื้้�นที่่�ประมาณ 332.01 ตรม. เลขที่่� 388
ถนนพระราม 1 แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน 17 เมษายน 2564
กรุุงเทพฯ เพื่่อ� ใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา (Let’s
Relax สาขาสยามสแควร์์วััน เฟส 2)

- ชำำ�ระค่่าเช่่าภายในวัันที่่� 5 ของทุุกเดืือน
- ผู้้�เช่่าตกลงชำำ�ระค่่าภาษีีโรงเรืือนและที่่�ดิิน หรืือภาษีี
อากร อากรแสตมป์์ และค่่าธรรมเนีียมหรืือเงิินอื่่น� ใดที่่�
รััฐเรีียกเก็็บเกี่่�ยวกัับพื้้�นที่่�เช่่า
- การบอกเลิิกสััญญาและการต่่ออายุุสััญญา จะต้้อง
แจ้้งเป็็นหนัังสืือล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือน ก่่อนครบ
กำำ�หนดสััญญา
- สามารถต่่อสััญญาได้้อีีก 2 ครั้้ง� ๆ ละ 3 ปีี โดยจะปรัับ
ขึ้้�นค่่าเช่่าไม่่เกิินร้้อยละ 15 ของค่่าเช่่าเดิิมทุุกๆ 3 ปีี
- ให้้บริิการสาธารณููปโภคส่่วนกลาง ได้้แก่่ บริิการใช้้
ถนนภายในอาคารสยามสแควร์์วันั ทางเข้้า-ออก บัันได
ระเบีียง พื้้�นที่่�ส่่วนกลางภายในอาคาร, รัักษาความ
ปลอดภััยบริิเวณอาคาร 24 ชม. , ไฟฟ้้าพื้้�นที่่ส่่� วนกลาง

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

เงื่่�อนไข

และภายนอกอาคาร, ไอเย็็นปรัับอากาศ, ลิิฟต์โ์ ดยสาร,
ระบบป้้องกัันอััคคีีภััยในอาคาร, ทำำ�ความสะอาดและ
กำำ�จััดสััตว์์พาหะ(ยกเว้้นพื้้�นที่่�เช่่า), บำำ�รุุงรัักษาและ
ซ่่อมแซมสิ่่ง� ตกแต่่งพื้้�นที่่ส่่� วนกลางและภายนอกอาคาร,
บำำ�รุุงรัักษาต้้นไม้้และสวนต่่างๆ ในพื้้�นที่่�ส่่วนกลาง
3 ปีี
เริ่่�มต้้น
18 เมษายน 2561
สิ้้�นสุุด
17 เมษายน 2564

- แก้้ไขเพิ่่�มเติิมจากสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�ร้้านค้้า ฉบัับลงวััน
ที่่� 31 มกราคม 2561
- ข้้อ 7.5 “การลงทุุนตกแต่่ง หรืือกระทำำ�การใดๆ
ภายในพื้้�นที่่เ� ช่่านั้้�นถืือว่่าเป็็นการกระทำำ�เพื่่อ� ประโยชน์์
ในการประกอบธุุรกิิจของผู้้�เช่่า ไม่่ถืือเป็็นค่่าตอบแทน
พิิเศษนอกเหนืือจากสััญญาเช่่าปกติิแต่่ประการใดฯ”
- ข้้ อ 16.1 (ข) กรณีีการใช้้ สิิ ท ธิิ บ อกเลิิ ก สัั ญ ญา
“... ทั้้�งนี้้� ผู้้�เช่่ายัังคงมีีหน้้าที่่�ต้้องชำำ�ระค่่าเช่่าหรืือเงิิน
อื่่น� ใดตามสััญญาอยู่่เ� ต็็มจำำ�นวนจนถึึงวัันที่่ผู้้�� เช่่าพ้้นจาก
ความผููกพััน...”
- ข้้อ 17.2 “ผู้้�เช่่าจะต้้องขนย้้ายทรััพย์์สิินและบริิวาร
ออกจากพื้้�นที่่�เช่่าภายใน 30 วััน นัับจากวัันที่่�สััญญา
สิ้้�นสุุดลง”

1 ก.ค. 2561

3 ปีี
บริิษััททำำ�สััญญาเช่่า กัับ บริิษััท เกลสััน
เริ่่�มต้้น
ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััดพื้้�นที่่�อาคาร PARK
LANE BANGKOK เลขที่่� 18 ซอยสุุขุุมวิิท 1 กรกฎาคม 2561
สิ้้�นสุุด
61 ชั้้น� 2 ห้้อง B205 – B214 พื้้�นที่่ป� ระมาณ
578.25 ตร.ม. เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา 30 มิิถุุนายน 2564
(Let’s Relax เอกมััย)

- ผู้้�เช่่า ชำำ�ระค่่าไฟฟ้้ายููนิิตละ 5.50 บาท + VAT , ค่่าน้ำำ��
ประปายููนิิตตละ 18 บาท + VAT , ค่่าภาษีีโรงเรืือน ค่่า
อากรแสตมป์์ หรืือภาษีีอากรอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวกัับการเช่่า
- เมื่่�อครบกำำ�หนดอายุุการเช่่า ผู้้�ให้้เช่่าและผู้้�เช่่าตกลง
ทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าและสััญญาที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัันใหม่่ตามเงื่อ่� นไข
ที่่�จะตกลงกัันต่่อไป โดยผู้้�เช่่าจะต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ให้้เช่่า
ทราบล่่วงหน้้าเป็็นหนัังสืือไม่่น้้อยกว่่า 6 เดืือน ก่่อน
ครบกำำ�หนดอายุุการเช่่า และจะต้้องตกลงกัันและทำำ�
สััญญาเช่่าให้้แล้้วเสร็็จก่่อนสััญญาเช่่านี้้�จะสิ้้�นสุุดลงไม่่
น้้อยกว่่า 3 เดืือน
- ชำำ�ระค่่าบริิการสาธารณููปโภคและค่่าบริิการส่่วน
กลางภายในวัันที่่� 5 ของทุุกเดืือน

1 ก.พ. 2562

3 ปีี
บริิษััททำำ�สััญญาต่่ออายุุการเช่่าสถานที่่�เช่่า
เริ่่�มต้้น 1
บัันทึึกข้้อตกลงเพิ่่�มเติิมแนบท้้ายสััญญาต่่อ
อายุุการเช่่าสถานที่่� และสััญญาต่่ออายุุการ กุุมภาพัันธ์์ 2562
สิ้้�นสุุด
เช่่าอุุปกรณ์์งานระบบประกอบอาคาร กัับ
บริิษััท เอ็็ม บีี เค จำำ�กััด (มหาชน) พื้้�นที่่� 31 มกราคม 2565
บางส่่วนชั้้�น 5 ตำำ�แหน่่งพื้้�นที่่� PLA.F05.
A010000 ขนาด 615.49 (ตรม.) จำำ�นวน 1
หน่่วย เพื่่�อใช้้ประกอบกิิจการสปา (Let’s
Relax มาบุุญครอง)

- ข้้อตกลงและเงื่่�อนไขต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามสััญญาเช่่า
สถานที่่ร� ะยะสั้้น� สััญญาเช่่าอุุปกรณ์์งานระบบประกอบ
อาคารระยะสั้้น� และสััญญาบริิการระยะสั้้น� ฉบัับลงวััน
ที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2559

31 ม.ค. 2561 สััญญาแก้้ไขเพิ่่�มเติิมสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�ร้้านค้้า
อาคารสยามสแควร์์วััน ห้้อง SS 6041

57

58

รายงานประจำำ�ปีี 2563

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

8 ธ.ค. 63

1 ส.ค. 2558

รายละเอีียด

ระยะเวลา

3 ปีี
บริิษัทั ทำำ�สัญ
ั ญาเช่่า กัับ บริิษัทั เดอะ สตรีีท
เริ่่�มต้้น
รีีเทล ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด พื้้�นที่่� ภายใน
บริิเวณอาคารเลขที่่�ห้้อง 310 ชั้้�น 3 อาคาร 15 ธัันวาคม 2562
สิ้้�นสุุด
เลขที่่� 139 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง
เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400 รวม 14 ธัันวาคม 2565
เนื้้�อที่่�ประมาณ 714 ตารางเมตร เพื่่�อใช้้
ประกอบธุุรกิิจ (Let’s Relax เดอะสตรีีท)

- หากผู้้�เช่่า/ผู้้�รัับบริิการมีีความประสงค์์จะต่่อสััญญา
เช่่าและสััญญาบริิการ อีีก ทั้้�งนี้้�ผู้้�เช่่าจะต้้องตกลง
และทำำ�สััญญาเช่่ากัับผู้้�ให้้เช่่า/ผู้้�ให้้บริิการให้้เสร็็จสิ้้�น
ล่่วงหน้้า ไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน ก่่อนครบกำำ�หนดระยะ
เวลาการเช่่าตามสััญญาเช่่าและ/หรืือสััญญาบริิการ
เดิิม

- ผู้้�เช่่า เป็็นผู้้�ชำำ�ระค่่าไฟฟ้้า น้ำำ��ประปา โทรศััพท์์ ค่่า
3 ปีี
บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าที่่�ดิิน กัับ ห้้างหุ้้�นส่่วน
สาธารณููปโภคอื่่น� ๆ รวมทั้้�งค่่ารัักษาความสะอาดให้้กับั
เริ่่�มต้้น
สามััญ อััณณ์์-ปััณณ์์ อาคารเลขที่่� 7/24
ซ.สวนพลูู แขวงทุ่่� ง มหาเมฆ เขตสาทร 1 มกราคม 2562 หน่่วยงานที่่รั� ับผิิดชอบตลอดระยะเวลาเช่่า
สิ้้�นสุุด
กรุุงเทพมหานคร เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจ
31 ธัันวาคม 2564
(Let’s Relax สวนพลูู)

3 ปีี
30 ก.ค. 2561 บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าอาคาร กัั บ ชุุลีีพร
เริ่่�มต้้น
วิิชิินโรจน์์จรััล เลขที่่�อาคาร 70/40 ม.9
ต.ตลาดขวััญ อ.เมืือง จ.นนทบุุรีี อาคาร 1 1 สิิงหาคม 2561
สิ้้�นสุุด 31
และ อาคาร 2 เพื่่�อใช้้ประกอบกิิจการสปา
กรกฏาคม 2564
(บ้้านสวนมาสสาจ สาขานนทบุุรีี)

1 ม.ค. 2562

เงื่่�อนไข

- ผู้้�เช่่าตกลงเป็็นผู้้�ชำำ�ระค่่าเช่่าให้้แก่่ผู้้�ให้้เช่่าทุุกๆ วัันที่่�
5 ของเดืือน
- ก่่อนครบกำำ�หนดสััญญาเช่่า หากผู้้�เช่่าและผู้้�ให้้เช่่า
ประสงค์์จะบอกเลิิกสััญญาเช่่า ต้้องแจ้้งเป็็นลายลัักษณ์์
อัักษรให้้ผู้้�ให้้เช่่าทราบล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 60 วััน
- สามารถต่่ออายุุได้้ 2 คราว คราวละ 3 ปีี จนกว่่าจะ
ครบ 9 ปีี โดยอััตราค่่าเช่่าให้้ปรัับขึ้้�นครั้้�งละ 15% ของ
ค่่าเช่่าครั้้�งล่่าสุุด

3 ปีี
บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าสถานที่่� กัั บ บริิ ษัั ท
เริ่่�มต้้น
ชื่่�นรััชดา จำำ�กััด พื้้�นที่่�บางส่่วนในอาคาร
เลขที่่� 293 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงวงศ์์สว่่าง 1 มกราคม 2562
สิ้้�นสุุด
เขตบางซื่่� อ กรุุงเทพมหานคร เพื่่� อ ใช้้
ประกอบธุุรกิิจ (บ้้านสวนมาสสาจ สาขา 31 ธัันวาคม 2564
ประชานุุกููล)

3 ปีี
29 ต.ค. 2562 บริิษััททำำ�บัันทึึกข้้อตกลงแนบท้้ายสััญญา
เริ่่�มต้้น 18
เช่่าพื้้�นที่่� ชั้้�น 10 โรงแรมเดอะ เบอร์์เคลีีย์์
โฮเต็็ล ประตููน้ำำ�� กัับ บริิษััท เกรทไชน่่า มิิล กรกฎาคม 2562
สิ้้�นสุุด 17
เลนเนีียม (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด เลขที่่� 559
ถนนราชปรารภ แขวงมัักกะสััน เขตราชเทวีี กรกฎาคม 2565
กรุุงเทพมหานคร พื้้�นที่่�ประมาณ 260.90
ตารางเมตร เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจ (Let’s
Relax รร.เดอะเบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้ำำ�� )

- หากผู้้�เช่่ามีีความประสงค์์จะขอต่่ออายุุสััญญาเช่่า
ผู้้�เช่่าจะต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ให้้เช่่าทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
เป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 45 วััน
- ผู้้�เช่่าตกลงชำำ�ระค่่ากระแสไฟฟ้้าหน่่วยละ 6.50 บาท
- ผู้้�เช่่าตกลงชำำ�ระค่่าน้ำำ��ประปาหน่่วยละ 20 บาท
- ผู้้�เช่่าตกลงที่่จ� ะชำำ�ระค่่าติิดตั้้ง� คู่่ส� ายโทรศััพท์์ เป็็นเงิิน
10,000 บาท

3 ปีี
บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าพื้้�นที่่� กัับ นายชาตรีี
เริ่่�มต้้น
วนวิิทย์์ เลขที่่� 624 ถนนเจริิญนคร 68 แขวง
ดาวคะนอง เขตธนบุุรีี กรุุงเทพมหานคร 1 เมษายน 2562
สิ้้�นสุุด
พื้้� น ที่่� ป ระมาณ 187 ตารางวา เพื่่� อ ใช้้
ประกอบธุุรกิิจ (บ้้านสวนมาสสาจ สาขา 31 มีีนาคม 2565
เจริิญนคร 68)

- หากผู้้�เช่่ามีีความประสงค์์จะเช่่าทรััพย์์สิินที่่�เช่่าต่่อ
หลัังจากครบกำำ�หนดสััญญาเช่่า ผู้้�เช่่าต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ให้้
เช่่าทราบก่่อนล่่วงหน้้าเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรไม่่น้้อย
กว่่า 30 วัั น ซึ่่� ง ผู้้�ให้้ เช่่าให้้ คำำ�มั่่� น ว่่าจะให้้ ผู้้� เช่่าต่่อ
สััญญาเช่่าต่่อไปได้้อีีก 2 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 ปีี โดยจะปรัับ
อััตราค่่าเช่่าปีีที่่� 7-9 ไม่่เกิิน 15% จากอััตราค่่าเช่่าใน

4 มีี.ค. 2562

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

เงื่่�อนไข

ปีีที่่� 6 และปรัับอััตราค่่าเช่่าในปีีที่่� 10-12 ไม่่เกิิน 15%
จากอััตราค่่าเช่่าในปีีที่่� 9
4 ต.ค. 2562

- ผุ้้�เช่่าขอให้้คำำ�มั่่�นสััญญากัับผู้้�เช่่าว่่า ถ้้าหากสััญญา
3 ปีี
บริิษัทั ทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าพื้้�นที่่� กัับนางแสงจัันทร์์
เช่่าอาคารพร้้อมที่่�ดิินฉบัับนี้้�สิ้้�นสุุดลงแล้้วหาก ผู้้�เช่่า
เริ่่�มต้้น 14
แพรวพรายกุุล เลขที่่� 47/3-6 ถนน
พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวีี พฤศจิิกายน 2562 ประสงค์์จะเช่่าสถานที่่�ต่่อ ผู้้�ให้้เช่่า ให้้คำำ�มั่่�นว่่าจะให้้
สิิทธิิ ผู้้�เช่่า ต่่อสััญญาเช่่าอาคารพร้้อมที่่�ดิินนี้้�ต่่อไปได้้
สิ้้�นสุุด 13
กรุุงเทพมหานคร พื้้� น ที่่� ป ระมาณ 969
ตารางเมตร และพื้้� น ที่่� ชั้้� น ดาดฟ้้ า 223 พฤศจิิกายน 2565 อีีกจำำ�นวน 1 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 ปีี โดย ผู้้�ให้้เช่่าจะปรัับ
อััตราค่่าเช่่าอาคารพร้้อมที่่ดิ� นิ ในการต่่อสััญญาเช่่าทุุก
ตารางเมตร เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจ (Let’s
ครั้้ง� (ครั้้ง� ละ 3 ปีี) ไม่่เกิินร้้อยละ 10 จากยอดค่่าเช่่าใน
Relax พญาไท)
สััญญาเช่่าฉบัับที่่�สิ้้�นสุุดลง

1 ส.ค. 2562

3 ปีี
บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าพื้้� น ที่่� กัั บ คณะ
เริ่่�มต้้น
บุุคคล มนััส และอาทิิมา และอนัันตญา
ลีีลาภััทรพัันธุ์์� เลขที่่� 488 ถนนบรมราชชนนีี 1 สิิงหาคม 2562
สิ้้�นสุุด 31
แขวงศาลาธรรมสพน์์ เขตทวีีวัั ฒ นา
กรุุงเทพมหานคร พื้้�นที่่�ประมาณ 583.3 กรกฎาคม 2565
ตารางวา เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจ (บ้้านสวน
มาสสาจ สาขาบรมราชชนนีี)

- หากผู้้�เช่่ามีีความประสงค์์จะเช่่าทรััพย์์สิินที่่�เช่่าต่่อ
ผู้้�เช่่าจะทำำ�หนัังสืือบอกกล่่าวถึึงผู้้�ให้้เช่่าล่่วงหน้้าไม่่น้้อย
กว่่า 30 วััน ก่่อนครบกำำ�หนดอายุุสััญญานี้้� และผู้้�ให้้เช่่า
ตกลงให้้ผู้้�เช่่าเช่่าทรััพย์์สิินที่่�เช่่าตามสััญญานี้้�ต่่อไปอีีก
2 คราว มีีกำำ�หนดคราวละ 3 ปีี

- เมื่่�อครบกำำ�หนดระยะเวลาการเช่่า ผู้้�ให้้เช่่าตกลง
3 ปีี
15 พ.ย. 2562 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท
ให้้ผู้้�เช่่าต่่อระยะเวลาการเช่่าพื้้�นที่่�ต่่อไปอีีก 3 คราว
เริ่่�มต้้น 15
แอล เอช มอลล์์ แอนด์์ โฮเทล จำำ�กััด เลขที่่�
300 ซอยสุุขุุมวิิท 55 (ทองหล่่อ) แขวง พฤศจิิกายน 2562 คราวละ 3 ปีี
- ผู้้�เช่่าต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ให้้เช่่าทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
สิ้้�นสุุด 14
คลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
พื้้�นที่่�ประมาณ 621.2 ตารางเมตร สำำ�หรัับ พฤศจิิกายน 2565 ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 3 เดืือน ก่่อนสิ้้�นสุุดระยะเวลาการ
เช่่าตามสััญญา หรืือก่่อนสิ้้�นสุุดระยะเวลาการเช่่าตาม
พื้้� น ที่่� ส ปา และพื้้� น ที่่� ป ระมาณ 1,091.2
สััญญาที่่�ได้้มีีการต่่ออายุุออกไปในคราวอื่่�น
ตารางเมตร สำำ� หรัั บ พื้้� น ที่่� อ อนเซ็็ น เพื่่� อ
ใช้้ ป ระกอบธุุรกิิ จ (Let’s Relax สาขา
ทองหล่่อ)
15 ธ.ค. 2559 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ และบัันทึึก ปััจจุุบัันสิ้้�นสุุด
แนบท้้ายสััญญาเช่่าพื้้�นที่่� กัับ บริิษััท แอล. 14 มิิถุุนายน 2564
พีี.เอ็็น.ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) ทั้้�งนี้้� มีีสิิทธิิต่่ออายุุ
เลขที่่� 689 ถนนโพศรีี ต.หมากแข้้ง อ.เมืือง สััญญาเช่่าได้้ถึึง
อุุดรธานีี จ.อุุดรธานีี พื้้�นที่่ป� ระมาณ 712.27 14 ธัันวาคม 2568
ตารางเมตร เพื่่อ� ใช้้ประกอบธุุรกิิจ (บ้้านสวน
มาสสาจ สาขาอุุดรธานีี)

- ผู้้�ให้้เช่่าให้้คำำ�มั่่�นต่่อผู้้�เช่่าว่่าเมื่่�อครบกำำ�หนดสััญญา
เช่่าร้้านค้้าและสััญญาจ้้างบริิการ ผู้้�ให้้เช่่ายิินยอมให้้
ผู้้�เช่่าต่่อสััญญาเช่่าร้้านค้้าและสััญญาบริิการต่่อไปอีีก
จำำ�นวน 2 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 ปีี
- การต่่ออายุุสััญญาเช่่าครั้้�งที่่� 1 กำำ�หนดอััตราค่่าเช่่า
210 บาทต่่อตารางเมตร และค่่าบริิการ 150 บาท
ต่่อตารางเมตร
- การต่่ออายุุสััญญาเช่่าครั้้�งที่่� 2 กำำ�หนดอััตราค่่าเช่่า
270 บาทต่่อตารางเมตร และค่่าบริิการ 150 บาท
ต่่อตารางเมตร

59

60

รายงานประจำำ�ปีี 2563

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

เงื่่�อนไข

3 ปีี
19 ธ.ค. 2559 บริิษััททำำ�บัันทึึกข้้อตกลงแนบท้้ายสััญญา
เริ่่�มต้้น
เช่่าและบริิการพื้้�นที่่� กัับ บริิษัทั สยาม รีีเทล
ดีีเวลล็็อปเม้้นท์์ จำำ�กััด (สาขาที่่� 00002) 19 ธัันวาคม 2562
สิ้้�นสุุด
เลขที่่� 99 ถนนมิิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมืือง
อ.เมืืองนครราชสีีมา จ.นครราชสีีมา พื้้�นที่่� 18 ธัันวาคม 2565
ประมาณ 349 ตารางเมตร เพื่่�อใช้้ประกอบ
ธุุรกิิจ (บ้้านสวนมาสสาจ สาขาเทอร์์มิินอล
21 โคราช)

- เมื่่� อ ครบกำำ� หนดอายุุสัั ญ ญาเช่่า ผู้้�เช่่าจะต้้ อ ง
บอกกล่่าวเป็็ น หนัั ง สืือให้้ บ ริิ ษัั ท ทราบล่่วงหน้้ า
ไม่่น้้อยกว่่า 60 วัันก่่อนครบกำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่า
- ผู้้�เช่่าจะเป็็นผู้้�ชำำ�ระค่่าภาษีีโรงเรืือนและที่่�ดิินหรืือ
ภาษีีอากร
- อััตราค่่าบริิการสาธารณููปโภค 285 บาทต่่อตาราง
เมตร

3 ปีี
30 มิิ.ย. 2561 บริิษััททำำ�หนัังสืือสััญญาเช่่า กัับ นายวัันชััย
เริ่่�มต้้น
ลิ้้�มดำำ�รงนุุกููล เลขที่่� 673 ถนนเพชรเกษม
แขวงหนองค้้ า งพลูู เขตหนองแขม 1 กรกฎาคม 2562
สิ้้�นสุุด
กรุุงเทพมหานครพื้้� น ที่่� ป ระมาณ 532
ตารางเมตร เพื่่อ� ใช้้ประกอบธุุรกิิจ(บ้้านสวน 30 มิิถุุนายน 2565
มาสสาจ สาขาเพชรเกษม)

- หากผู้้�เช่่ามีีความประสงค์์จะเช่่าทรััพย์สิ์ นิ ต่่อหลัังจาก
ครบกำำ�หนดสััญญา ผู้้�เช่่าต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ให้้เช่่าทราบล่่วง
หน้้าเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรไม่่น้้อยกว่่า 30 วััน ซึ่�ง่ ผู้้�เช่่า
ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาว่่าจะให้้ผู้้�เช่่าต่่อสััญญาเช่่าต่่อไปอีีก
3 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 ปีี

3 ปีี
บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าและบริิ ก าร กัั บ
เริ่่�มต้้น 19
บริิษััท กระบี่่� เวคอััพ จำำ�กััด เลขที่่� 121/3
ม.2 ต.อ่่าวนาง อ.เมืืองกระบี่่� จ.กระบี่่� พื้้�นที่่� พฤศจิิกายน 2562
สิ้้�นสุุด 18
ประมาณ 638 ตารางเมตร และบริิเวณ
ชั้้� น ใต้้ ดิิ น พื้้� น ที่่� บ างส่่วนเนื้้� อ ที่่� ป ระมาณ พฤศจิิกายน 2565
60 ตารางเมตร เพื่่� อ ใช้้ ป ระกอบธุุรกิิ จ
(Let’s Relax กระบี่่� เวคอััพ)

- หากผู้้�เช่่ามีีความประสงค์์จะเช่่าสถานที่่�เช่่าต่่อ ผู้้�เช่่า
ต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ให้้เช่่าทราบล่่วงหน้้าเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร
ไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน ซึ่�ง่ ผู้้�เช่่าให้้คำำ�มั่่�นสััญญาว่่าจะให้้ผู้้�
เช่่าต่่อสััญญาเช่่าต่่อไปอีีก 2 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 ปีี

3 ปีี
23 ธ.ค. 2562 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับบริิษััท
เริ่่�มต้้น
ลุ่่�นเส็็ง จำำ�กััด พื้้�นที่่�ประมาณ 2.84 ไร่่ ตั้้�งอยู่่�
เลขที่่� 20/64 ม.2 ต.เกาะแก้้ว อ.เมืืองภููเก็็ต 1 มกราคม 2563
สิ้้�นสุุด
จ.ภููเก็็ต เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา (Let’s
31 ธัันวาคม 2565
Relax สาขาภููเก็็ต โบ๊๊ทลากููน)

- หากผู้้�เช่่าประสงค์์จะต่่ออายุุสััญญาเช่่า ผู้้�ให้้เช่่าขอให้้
คำำ�มั่่�นว่่าจะต่่ออายุุสััญญาไปอีีก 2 คราว คราวละ 3 ปีี
โดยมีีเงื่่�อนไขการเช่่าคงเดิิมทุุกประการ เว้้นแต่่อััตรา
ค่่าเช่่าที่่�จะปรัับขึ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 8 ในทุุกๆ 3 ปีี ผู้้�เช่่า
จะต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ให้้เช่่าทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรก่่อน
อายุุสััญญาจะสิ้้�นสุุด ไม่่น้้อยกว่่า 30 วััน

2 ปีี
บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าพื้้� น ที่่� กัั บ บริิ ษัั ท
เริ่่�มต้้น
เดอะซิิส กะตะ รีีสอร์์ท จำำ�กัดั พื้้�นที่่ป� ระมาณ
300 ตารางวา เพื่่อ� ใช้้ประกอบธุุรกิิจ (Let’s 17 มิิถุุนายน 2562
สิ้้�นสุุด
Relax สาขาเดอะซิิส กะตะ รีีสอร์์ท)
16 มิิถุุนายน 2564

- คู่่�สััญญาทั้้�งสองฝ่่ายจะทำำ�การทบทวนและประเมิิน
การให้้ บ ริิ ก ารเป็็ น รายไตรมาส และตกลงทำำ� การ
เปลี่่�ยนแปลงใดๆ ตามความจำำ�เป็็นเพื่่�อประโยชน์์ของ
ทั้้�งสองฝ่่าย
- สามารถต่่ออายุุสััญญาได้้อีีก 2 ปีี

3 ปีี
20 เม.ย. 2560 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่า กัับ นางสาวภาริินัันท์์
เริ่่�มต้้น
ดีีประดิิษฐ์กุุล
์ ตั้้ง� อยู่่เ� ลขที่่� 5/2 ซ.สุุขุุมวิิท 31
(สวััสดีี) แขวงคลองเตยเหนืือ พื้้�นที่่ป� ระมาณ 1 เมษายน 2560
สิ้้�นสุุด
30 ตารางวา เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจ (Let’s
31 มีีนาคม 2563
Relax สาขาสุุขุุมวิิท 31)

- หากผู้้�เช่่ามีีความประสงค์์จะต่่ออายุุสััญญาเช่่า ผู้้�เช่่า
ต้้ อ งแจ้้ ง ให้้ ผู้้� ให้้ เช่่าทราบล่่วงหน้้ า เป็็ น ลายลัั ก ษณ์์
อัักษรไม่่น้้อยกว่่า 30 ก่่อนสััญญาเช่่าสิ้้�นสุุด ซึ่่�งผู้้�ให้้
เช่่าให้้คำำ�มั่่�นสััญญาว่่าจะให้้เช่่าต่่อไปได้้อีีก 2 ครั้้�ง
ครั้้�งละ 3 ปีี

1 พ.ย. 2562

3 มิิ.ย. 2562

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

เงื่่�อนไข

3 ปีี
27 ก.ค. 2563 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่า กัับ นางสาวภาริินัันท์์
เริ่่�มต้้น
ดีีประดิิษฐ์กุุล
์ ตั้้ง� อยู่่เ� ลขที่่� 5/2 ซ.สุุขุุมวิิท 31
(สวััสดีี) แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา 1 เมษายน 2563
สิ้้�นสุุด
กรุุงเทพมหานคร พื้้�นที่่ป� ระมาณ 30 ตารางวา
เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจ (Let’s Relax สาขา 31 มีีนาคม 2566
สุุขุุมวิิท 31)

- หากผู้้�เช่่ามีีความประสงค์์จะต่่ออายุุสััญญาเช่่าผู้้�
เช่่าต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ให้้เช่่าทราบล่่วงหน้้าเป็็นลายลัักษณ์์
อัักษรไม่่น้้อยกว่่า 30 ก่่อนสััญญาเช่่าสิ้้�นสุุด ซึ่่�งผู้้�ให้้
เช่่าให้้คำำ�มั่่�นสััญญาว่่าจะให้้เช่่าต่่อไปได้้อีีก 1 ครั้้�ง
ครั้้�งละ 3 ปีี

3 ปีี
20 เม.ย. 2560 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่า กัับ นางสาวภััทร และ
เริ่่�มต้้น
นางสาวพิิณ ธััญญาการ ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 5/3
ซ.สุุขุุมวิิท 31 (สวััสดีี) แขวงคลองเตยเหนืือ 1 เมษายน 2560
สิ้้�นสุุด
เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร พื้้�นที่่ป� ระมาณ
30 ตารางวา เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจ (Let’s 31 มีีนาคม 2563
Relax สาขาสุุขุุมวิิท 31)

- หากผู้้�เช่่ามีีความประสงค์์จะต่่ออายุุสััญญาเช่่า ผู้้�เช่่า
ต้้ อ งแจ้้ ง ให้้ ผู้้� ให้้ เช่่าทราบล่่วงหน้้ า เป็็ น ลายลัั ก ษณ์์
อัักษรไม่่น้้อยกว่่า 30 ก่่อนสััญญาเช่่าสิ้้�นสุุด ซึ่่�งผู้้�ให้้
เช่่าให้้คำำ�มั่่�นสััญญาว่่าจะให้้เช่่าต่่อไปได้้อีีก 2 ครั้้�ง
ครั้้�งละ 3 ปีี

3 ปีี
27 ก.ค. 2563 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่า กัับ นางสาวภััทร และ
เริ่่�มต้้น
นางสาวพิิณ ธััญญาการ ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 5/3
ซ.สุุขุุมวิิท 31 (สวััสดีี) แขวงคลองเตยเหนืือ 1 เมษายน 2563
สิ้้�นสุุด
เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร พื้้�นที่่ป� ระมาณ
30 ตารางวา เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจ (Let’s 31 มีีนาคม 2566
Relax สาขาสุุขุุมวิิท 31)

- หากผู้้�เช่่ามีีความประสงค์์จะต่่ออายุุสััญญาเช่่า ผู้้�เช่่า
ต้้ อ งแจ้้ ง ให้้ ผู้้� ให้้ เช่่าทราบล่่วงหน้้ า เป็็ น ลายลัั ก ษณ์์
อัักษรไม่่น้้อยกว่่า 30 ก่่อนสััญญาเช่่าสิ้้�นสุุด ซึ่่�งผู้้�ให้้
เช่่าให้้คำำ�มั่่�นสััญญาว่่าจะให้้เช่่าต่่อไปได้้อีีก 1 ครั้้�ง
ครั้้�งละ 3 ปีี

3 ปีี เริ่่�มต้้น
1 ธัันวาคม 2560
สิ้้�นสุุด 30
บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท พฤศจิิกายน 2563
ตัันบุุญ จำำ�กััด พื้้�นที่่�ประมาณ 812 ตาราง
เมตรตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 1 ถนนนิิมมานเหมิินทร์์
ต.สุุเทพ เมืืองเชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่ เพื่่�อใช้้
ประกอบธุุรกิิจสปา (Let’s Relax สาขา
วััน นิิมมาน)
1 ปีี เริ่่�มต้้น 1
ธัันวาคม 2563
สิ้้�นสุุด 30
พฤศจิิกายน 2564

- เมื่่อ� ครบกำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่าแล้้ว หากผู้้�เช่่าประสงค์์
จะดำำ� เนิิ น การเช่่าทรัั พย์์ สิิ น ดัั ง กล่่าวต่่อไป ผู้้�เช่่า
จะต้้องบอกกล่่าวแสดงเจตนายืืนยัันการต่่อสััญญาเช่่า
ล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน การต่่อสััญญาเช่่าเมื่่อ� ครบ
กำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่า ผู้้�ให้้เช่่าจะปรัับขึ้้น� ค่่าเช่่าอีีก 7%
ของอััตราเช่่าเดิิม โดยจะคิิดค่่าเช่่าในอััตรา 1,284 บาท
ต่่อ 1 ตารางเมตร

1 ธ.ค. 2560

1 ธ.ค. 2563

1 พ.ย. 2560

3 ปีี
บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท
เริ่่�มต้้น 30
ภููเก็็ตสแควร์์ จำำ�กััด พื้้�นที่่�ประมาณ 645
ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 199 ถนนราชอุุทิิศ พฤศจิิกายน 2560
สิ้้�นสุุด
200 ปีี ต.ป่่าตอง อ.กะทู้้� จ.ภููเก็็ต เพื่่�อใช้้
ประกอบธุุรกิิจสปา (Let’s Relax สาขา 31 ตุุลาคม 2563
มิิลเลนเนีียม ภููเก็็ต)

- เมื่่อ� ครบกำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่าแล้้ว หากผู้้�เช่่าประสงค์์
จะดำำ�เนิินการเช่่าทรััพย์์สิินดัังกล่่าวต่่อไป ผู้้�เช่่าจะต้้อง
บอกกล่่าวแสดงเจตนายืืนยัันการต่่อสััญญาเช่่าล่่วงหน้้า
ไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน
- หากผู้้�เช่่ามีีความประสงค์์จะต่่ออายุุสััญญาเช่่า ผู้้�เช่่า
ต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ให้้เช่่าทราบล่่วงหน้้าเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร
ไม่่น้้อยกว่่า 30 ก่่อนสััญญาเช่่าสิ้้�นสุุด ซึ่่�งผู้้�ให้้เช่่าให้้
คำำ�มั่่น� สััญญาว่่าจะให้้เช่่าต่่อไปได้้อีีก 2 ครั้้ง� ครั้้ง� ละ 3 ปีี
- ปััจจุุบัันโรงแรมปิิดชั่่�วคราว

16 ธ.ค. 2562 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าอาคารที่่�พัักอาศััย สููง
- สามารถต่่ออายุุได้้ 3 ปีี โดยแจ้้งล่่วงหน้้าก่่อนครบ
3 ปีี
กำำ�หนดสััญญา 30 วััน และผู้้�ให้้เช่่าจะปรัับอััตราค่่าเช่่า
เริ่่�มต้้น
4 ชั้้น� ถนนรััชดาภิิเษก ซอย 3 กัับนายปิิยวััฒน์์
มงคลวรวััฒน์์ เพื่่�อใช้้เป็็นบ้้านพัักพนัักงาน 1 มกราคม 2563 ไม่่เกิินร้้อยละ 10 ของอััตราค่่าเช่่าครั้้�งหลัังสุุด
สิ้้�นสุุด
อาคาร เลขที่่� 582/449 ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่�ถนน
อโศก-ดิินแดง แขวงดิินแดง เขตดิินแดง 31 ธัันวาคม 2565
กรุุงเทพมหานคร
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1 ม.ค. 2564

- สามารถต่่ออายุุได้้ 1 ปีี โดยแจ้้งล่่วงหน้้าก่่อนสััญญา
1 ปีี
บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าบ้้ า นพัั ก พนัั ก งาน
สิ้้น� สุุด และจะปรัับอััตราค่่าเช่่าขึ้้น� ไม่่เกิินร้้อยละ 3 ของ
เริ่่�มต้้น
(ของสาขา บ้้ า นสวนมาสสาจ โคราช)
กัั บ นางสาวลัั ด ดาวัั ลย์์ เจริิ ญ สุุขโสภณ 1 มกราคม 2563 อััตราค่่าเช่่าครั้้�งหลัังสุุด
สิ้้�นสุุด
เป็็ นทาวน์์ เฮ้้ าส์์ เลขที่่� 58/26-27 ตำำ�บล
ในเมืือง อำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา จัังหวััด 31 ธัันวาคม 2563
นครราชสีีมา

1 มีี.ค. 2562

- หากผู้้�เช่่ามีีความประสงค์์จะต่่ออายุุสััญญาเช่่า ผู้้�เช่่า
1 ปีี เริ่่�มต้้น
บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าบ้้ า นพัั ก พนัั ก งาน 1 มีีนาคม 2562 ต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ให้้เช่่าทราบล่่วงหน้้า
(ของบ้้านสวนมาสสาส สาขาอุุดรธานีี) กัับ สิ้้�นสุุดสิ้้�นเดืือน
ว่่าที่่� ร.ต.ต. ธีีร์์ ปััญญาตระกููล เป็็น อาคารชุุด กุุมภาพัันธ์์ 2563
คอนโดลุุมพิิ นีี เพลส ยููดีี โพศรีี ตำำ� บล
- สามารถต่่ออายุุได้้ 1 ปีี โดยแจ้้งล่่วงหน้้าก่่อนสััญญา
1 ปีี
หมากแข้้ง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดอุุดรธานีี
เริ่่�มต้้น 1 มีีนาคม สิ้้�นสุุด และจะใช้้อััตราค่่าเช่่าเดิิมหรืือปรัับขึ้้�นไม่่เกิิน
ร้้อยละ 3 ของอััตราค่่าเช่่าครั้้�งหลัังสุุด
2563 สิ้้�น
สุุดสิ้้�นเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2564

1 มีี.ค. 2563

1 ม.ค. 2563

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 1 ปีี โดยแจ้้งให้้ผู้้�ให้้เช่่าทราบ
1 ปีี
บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าห้้ อ งพัั ก พนัั ก งานกัั บ
ล่่วงหน้้า และจะปรัับอััตราค่่าเช่่าไม่่เกิินร้้อยละ 3 ของ
เริ่่�มต้้น
นางอัักษร บำำ�รุุงวงศ์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่� ต. หมากแข้้ง
อ.เมืือง จ.อุุดรธานีี (เพื่่�อใช้้เป็็นบ้้านพััก 1 มกราคม 2563 อััตราค่่าเช่่าครั้้�งหลัังสุุด
สิ้้�นสุุด
พนัั ก งานของ สาขาบ้้ า นสวนมาสสาจ
31 ธัันวาคม 2563
สาขาอุุดรธานีี)

9 ก.ค. 2561

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 3 ปีี โดยแจ้้งล่่วงหน้้าก่่อนครบ
3 ปีี
บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท
กำำ�หนดสััญญา ไม่่น้้อยกว่่า 2 เดืือน
เริ่่�มต้้น
โรงแรมอโนมา กรุุงเทพ จำำ�กัั ด พื้้� น ที่่�
ประมาณ 154.50 ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 9 กรกฎาคม 2561
99 ถนนราชดำำ�ริิ แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน
กรุุงเทพมหานคร เพื่่� อ ใช้้ ป ระกอบธุุรกิิ จ 8 กรกฎาคม 2564
สปา (Let’s Relax สาขาโรงแรม อโนมา
กรุุงเทพฯ)

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 2 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 ปีี โดยแจ้้ง
3 ปีี
15 มิิ.ย. 2561 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท
ล่่วงหน้้าก่่อนครบกำำ�หนดสััญญา ไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือน
เริ่่�มต้้น
แลนมาร์์ค ป่่าตอง จำำ�กััด พื้้�นที่่�ประมาณ
597 ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 8 ถนนสวััสดิิ 20 กัันยายน 2561
รัักษ์์ ตำำ�บลป่่าตอง อำำ�เภอกะทู้้� จัังหวััดภููเก็็ต
เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา (Let’s Relax 19 กัันยายน 2564
สาขา บีียอนด์์ ป่่าตอง ภููเก็็ต)
1 ก.ค. 2561

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 2 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 ปีี โดยแจ้้ง
3 ปีี
บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท
ล่่วงหน้้าก่่อนครบกำำ�หนดสััญญา ไม่่น้้อยกว่่า 60 วััน
เริ่่�มต้้น
เรนทรีีเทอเรส จำำ�กัั ด พื้้� น ที่่� ป ระมาณ
934.8ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 8/62 ซอย 1 กรกฎาคม 2561
หมู่่�บ้้านหนองแก ตำำ�บลหนองแก อำำ�เภอ
หััวหิิน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ เพื่่�อใช้้ประ 30 มิิถุุนายน 2564
กอบธุุรกิิจสปา (Let’s Relax สาขา หััวหิิน
ซอย 100)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

เงื่่�อนไข

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 2 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 ปีี โดยแจ้้ง
3 ปีี
21 ธ.ค. 2560 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท
ล่่วงหน้้าก่่อนครบกำำ�หนดสััญญา ไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือน
เริ่่�มต้้น
แอล เอช มอลล์์ แอนด์์ โฮเทล จำำ�กััด พื้้�นที่่�
ประมาณ 1,213 ตารางเมตร ตั้้ง� อยู่่� ห้้องเลข 19 ตุุลาคม 2561
ที่่� SH-1054A, 1054B ชั้้น� 1 เลขที่่� 777 หมู่่�
6 ตำำ�บลนาเกลืือ อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััด 18 ตุุลาคม 2564
ชลบุุรีี เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา (Let’s
Relax สาขา เทอร์์มินิ อล 21 พััทยา – แกรนด์์
เซ็็นเตอร์์พอยต์์ พััทยา)
- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 2 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 ปีี โดยแจ้้ง
3 ปีี
14 ส.ค. 2561 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าพื้้�นที่่�และแบ่่งปัันราย
ล่่วงหน้้าก่่อนครบกำำ�หนดสััญญา ไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือน
เริ่่�มต้้น
ได้้กัับ บริิษััท แกรนด์์ แอสเสท โฮเทลส์์
แอนด์์ พรอพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด (มหาชน) พื้้�นที่่� 1 กัันยายน 2561
ประมาณ 851ตารางเมตร เลขที่่� 1 ชั้้�น
3 ซอยสุุขุุมวิิ ท 13 (แสงจัั น ทร์์ ) ถนน 31 สิิงหาคม 2564
สุุขุุมวิิท แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา
กรุุงเทพมหานคร เพื่่อ� ใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา
(Let’s Relax สาขา ดิิ อััลเลซ์์ สุุขุุมวิิท 13)
6 ธ.ค. 2561

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 2 ปีี โดยแจ้้งล่่วงหน้้าก่่อนครบ
3 ปีี
บริิษััททำำ�สััญญาแบ่่งปัันรายได้้ (สััญญาให้้
กำำ�หนดสััญญา ไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน
เริ่่�มต้้น
บริิ ก ารสปา-นวดเพื่่� อ สุุขภาพในโรงแรม)
กัับ บริิษััท เดอะรีีทรีีท หััวหิิน จำำ�กััด พื้้�นที่่� 19 ธัันวาคม 2561
ประมาณ 610 ตารางเมตร เลขที่่� 1392
ถนนเพชรเกษม (ทรายใต้้ ) ตำำ� บลชะอำำ� 18 ธัันวาคม 2564
อำำ�เภอชะอำำ� จัังหวััดเพชรบุุรีี เพื่่�อใช้้ประ
กอบธุุรกิิจสปา (Let’s Relax สาขา ชะอำำ�
เอซ ออฟ หััวหิิน รีีสอร์์ท)

-

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 2 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 ปีี โดยแจ้้ง
3 ปีี
บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท
ล่่วงหน้้าก่่อนครบกำำ�หนดสััญญา ไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือน
เริ่่�มต้้น
แอล เอช มอลล์์ แอนด์์ โฮเทล จำำ�กััด พื้้�นที่่�
ประมาณ 212 ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่� ห้้องเลข 19 ตุุลาคม 2561
ที่่� SH-1067, 1068 ชั้้�น 1 เลขที่่� 777 หมู่่�
6 ตำำ�บลนาเกลืือ อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััด 18 ตุุลาคม 2564
ชลบุุรีี เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจดููแลผิิวหน้้า
(Dr. Spiller สาขา เทอร์์มิินอล 21 พััทยา)

14 พ.ย. 2561 บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าและบริิ ก าร กัั บ
3 ปีี
เริ่่�มต้้น 1
กองทุุนรวม ธุุรกิิจไทย 4 พื้้�นที่่�ประมาณ
123.44 ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่� ศููนย์์การค้้า พฤศจิิกายน 2561
เซ็็นทรััลเวิิลด์์ เลขที่่� 4/4 ห้้องเลขที่่� F313
ชั้้�น 3 ถนนราชดำำ�ริิห์์ แขวงปทุุมวััน เขต 31 ตุุลาคม 2564
ปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร เพื่่�อใช้้ประกอบ
ธุุรกิิจสตููดิิโอยืืดกล้้ามเนื้้�อ (Stretch Me by
Let’s Relax สาขาเซ็็นทรััลเวิิลด์์)
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11 เม.ย. 2562 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท
3 ปีี
เริ่่�มต้้น 9
ไอคอนสยาม จำำ�กััด พื้้�นที่่�ประมาณ 224
ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่�ศููนย์์การค้้าไอคอนสยาม พฤศจิิกายน 2561
เลขที่่� 299 ห้้องเลขที่่� 529 ชั้้�น 5 ถนน
เจริิ ญ นคร แขวงคลองต้้ น ไทร แขวง 8 พฤศจิิกายน
2564
คลองสาน กรุุงเทพมหานคร เพื่่อ� ใช้้ประกอบ
ธุุรกิิจสตููดิิโอยืืดกล้้ามเนื้้�อ (Stretch me
สาขาไอคอนสยาม)
30 ม.ค. 2562 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท
3 ปีี
เริ่่�มต้้น 1
วิิซดอม แลนด์์มาร์์ก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กัดั พื้้�นที่่�
ประมาณ 207 ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่�ห้้องเลขที่่� กุุมภาพัันธ์์ 2562
สิ้้�นสุุด
221 ชั้้�น 2 ศููนย์์การค้้าวิิสซ์์ดอม วััน-โอ-วััน
เลขที่่� 101 ถนนสุุขุุมวิิท แขวงบางจาก เขต 31 มกราคม 2565
พระโขนง กรุุงเทพมหานคร เพื่่อ� ใช้้ประกอบ
ธุุรกิิจสตููดิิโอยืืดกล้้ามเนื้้�อ (Stretch me
สาขา101)
5 เม.ย. 62

- ในกรณีีผู้้�เช่่าปฏิิบัติั ติ ามสััญญาด้้วยดีีตลอดระยะเวลา
การเช่่า ผู้้�ให้้เช่่าตกลงให้้สิิทธิิในการต่่ออายุุการเช่่าอีีก
2 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 ปีี โดยผู้้�เช่่าต้้องแจ้้งเป็็นลายลัักษณ์์
อัักษรล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 180 วััน

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 2 ครั้้ง� ครั้้ง� ละ 3 ปีี โดยแจ้้งล่่วง
3 ปีี
บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท
หน้้าก่่อนครบกำำ�หนดสััญญาไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน และจะ
เริ่่�มต้้น 14
เดอะ แพลทิิ นัั ม มาร์์ เ ก็็ ต จำำ�กัั ด พื้้� น ที่่�
ประมาณ 765 ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่�ภายใน กุุมภาพัันธ์์ 2562 พิิจารณาปรัับค่่าเช่่าขึ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 15 ทุุกๆ 3 ปีี
สิ้้�นสุุด 13
โครงการเดอะ มาร์์ เ ก็็ ต แบงคอก ของ
อาคารเดอะ มาร์์เก็็ต แบงคอก อาคาร M1 กุุมภาพัันธ์์ 2565
เลขที่่� 111 ถนนราชดำำ�ริิห์์ แขวงลุุมพิินีี เขต
ปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร เพื่่�อใช้้ประกอบ
ธุุรกิิจ (Let’s Relax สาขาเดอะมาร์์เก็็ต
ประตููน้ำำ��)

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 3 ปีี โดยแจ้้งล่่วงหน้้าก่่อนครบ
3 ปีี
11 ต.ค. 2561 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท
กำำ�หนดสััญญาไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน และจะปรัับค่่าเช่่าขึ้้น�
เริ่่�มต้้น
แอสไปร์์ เอ็็ น เตอร์์ ไ พรส์์ จำำ�กัั ด พื้้� น ที่่�
ประมาณ 1,481 ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่�พื้้�นที่่� 1 เมษายน 2562 ร้้อยละ 10 ต่่อ 3 ปีี
สิ้้�นสุุด
เลขที่่� 201 ชั้้�น 2 ของอาคารโรงแรมนิิกโก้้
กรุุงเทพ เลขที่่� 27 ซอยสุุขุุมวิิ ท 55 31 มีีนาคม 2565
(ทองหล่่อ) แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา
กรุุงเทพมหานคร เพื่่� อ ใช้้ ป ระกอบธุุรกิิ จ
(Let’s Relax สาขากิินซ่่า ทองหล่่อ)
2 ก.ค. 2561

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 2 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 ปีี
3 ปีี
บริิษัทั ทำำ�ข้อ้ ตกลงแบ่่งปัันรายได้้ (ให้้บริิการ
เริ่่�มต้้น 14
สปา-นวดเพื่่อ� สุุขภาพในโรงแรม) กัับ บริิษัทั
พีี.ทีี.คอมเพล็็กซ์์ จำำ�กัดั พื้้�นที่่ป� ระมาณ 420 กุุมภาพัันธ์์ 2562
สิ้้�นสุุด 13
ตารางเมตร โรงแรมไอบิิส สไตล์์ กรุุงเทพฯ
รััชดา เลขที่่� 212 ถนนรััชดาภิิเษก แขวง กุุมภาพัันธ์์ 2565
ห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร
เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา (Let’s Relax
สาขาโรงแรมไอบิิส สไตล์์ กรุุงเทพฯ รััชดา)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

เงื่่�อนไข

1 ก.ค. 2562

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 2 ปีี โดยแจ้้งล่่วงหน้้าก่่อนครบ
3 ปีี
บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท
กำำ�หนดสััญญาไม่่น้้อยกว่่า 180 วััน
เริ่่�มต้้น 16
เซ็็ น ทรัั ล แอมบาสซีีโฮเต็็ ล จำำ�กัั ด พื้้� น ที่่�
ประมาณ 241.48 ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่�ห้้อง กรกฎาคม 2562
สิ้้�นสุุด 15
เลขที่่� LG-03 ชั้้� น LG ของศููนย์์ ก ารค้้ า
เซ็็นทรััล แอมบาสซีี เลขที่่� 1031 ถนน กรกฎาคม 2565
เพลิิ น จิิ ต แขวงลุุมพิิ นีี เขตปทุุมวัั น
กรุุงเทพมหานคร เพื่่� อ ใช้้ ป ระกอบธุุรกิิ จ
(Let’s Relax สาขาเซ็็นทรััลเอ็็มบาสซี่่�)

4 มีี.ค. 2562

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 4 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 ปีี โดยแจ้้ง
3 ปีี
บริิษัทั ทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าพื้้�นที่่� กัับ บริิษัทั ศรีีลัันตา
ล่่วงหน้้าก่่อนครบกำำ�หนดสััญญาไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน
เริ่่�มต้้น
จำำ�กััด พื้้�นที่่�ประมาณ 1,318 ตารางเมตร
ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 111 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ�บลเกาะลัันตา 1 ตุุลาคม 2562
สิ้้�นสุุด
ใหญ่่ อำำ�เภอเกาะลัันตา จัังหวััดกระบี่่� เพื่่�อ
ใช้้ประกอบธุุรกิิจ (Let’s Relax สาขากระบี่่� 30 กัันยายน 2565
เกาะลัันตา รีีสอร์์ท)

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 3 ปีี โดยการตกลงเป็็นลาย
3 ปีี
18 ก.ค. 2562 บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาให้้ บ ริิ ก ารสปา-นวดเพื่่� อ
ลัักษณ์์อัักษร
เริ่่�มต้้น
สุุขภาพในโรงแรม กัับ บริิษััท เรืือรััษฎา
โฮเต็็ล จำำ�กััด พื้้�นที่่�ประมาณ 200 ตาราง 15 กัันยายน 2562
สิ้้�นสุุด
เมตร โรงแรมเรืือรััษฎา เลขที่่� 188 ถนน
พััทลุุง ตำำ�บลทัับเที่่�ยง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด 14 กัันยายน 2565
ตรััง เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจสปาและนวด
เพื่่� อ สุุขภาพ (Let’s Relax สาขาตรัั ง
โรงแรมเรืือรััษฎา)
- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 2 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 ปีี โดยแจ้้ง
3 ปีี
10 พ.ค. 2562 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท
ล่่วงหน้้าก่่อนสิ้้�นสุุดระยะเวลาการเช่่าตามสััญญาไม่่
เริ่่�มต้้น 15
ไอแอมไชน่่าทาวน์์ จำำ�กััด พื้้�นที่่�ประมาณ
536.33 ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่�ห้้องเลขที่่� พฤศจิิกายน 2562 น้้อยกว่่า 90 วััน
สิ้้�นสุุด 14
F3-2 ชั้้�นที่่� 3 ของอาคารศููนย์์การค้้าแอม
ไชน่่าทาวน์์ ถนนเจริิญกรุุง แขวงป้้อมปราบ พฤศจิิกายน 2565
เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย กรุุงเทพมหานคร
เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจ (Let’s Relax สาขา
แอมไชน่่าทาวน์์)
3 ปีี เริ่่�มต้้น
16 เม.ย. 2563 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าพื้้�นที่่� กัับ บริิษััท ห้้าง
1 มกราคม
เซ็็นทรััล ดีีพาทเมนท์์สโตร์์ จำำ�กััด สาขา
เชิิงทะเล พื้้�นที่่�ประมาณ 741 ตารางเมตร 2563 สิ้้�นสุุด 31
ตั้้�งอยู่่�ห้้องเลขที่่� 509 ชั้้�น 1 ศููนย์์การค้้า ธัันวาคม 2565
ปอร์์โต เดอ ภููเก็็ต (Porto de Phuket)
เลขที่่� 19/1 – 6 ถนนบ้้านดอน-เชิิงทะเล
ตำำ�บลเชิิงทะเล อำำ�เภอถลาง จัังหวััดภููเก็็ต
เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจ (Let’s Relax สาขา
ภููเก็็ต ลากููน่่า ปอร์์โต เดอ ภููเก็็ต)

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 3 ปีี โดยปรัับอััตราค่่าเช่่าและ
บริิการเพิ่่�มขึ้้�นได้้ไม่่เกิินร้้อยละ 15 ของอััตราค่่าเช่่า
และค่่าบริิการเดืือนสุุดท้้ายของทุุกๆ ระยะเวลาการ
เช่่า 3 ปีี
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- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 3 ปีี โดยแจ้้งล่่วงหน้้าก่่อนสิ้้�น
3 ปีี
19 เม.ย. 2561 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าพื้้�นที่่� กัับ บริิษััท คาร์์ล
สุุดระยะเวลาสััญญาไม่่น้้อยกว่่า 6 เดืือน
เริ่่�มต้้น 19
ตััน โฮเทล แบงคอก จำำ�กััด พื้้�นที่่�ประมาณ
452 ตารางเมตร ตั้้ง� อยู่่ชั้้� น� 10 โรงแรมคาร์์ล กุุมภาพัันธ์์ 2563
สิ้้�นสุุด 18
ตััน กรุุงเทพฯ สุุขุุมวิิท เลขที่่� 491 ถนน
สุุขุุมวิิท แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กุุมภาพัันธ์์ 2566
กรุุงเทพมหานคร เพื่่� อ ใช้้ ป ระกอบธุุรกิิ จ
สปา (Let’s Relax สาขาโรงแรมคาร์์ลตััน
สุุขุุมวิิท)
1 ต.ค. 2563

3 ปีี
บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท
เริ่่�มต้้น
เซ็็ น ทรัั ลพัั ฒ นา จำำ�กัั ด (มหาชน) พื้้� น ที่่�
ประมาณ 1,821.98 ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่�ห้้อง 1 ตุุลาคม 2563
สิ้้�นสุุด
เลขที่่� D202/2, D203, D204, D205 ชั้้�นที่่�
2 อาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ เลขที่่� 30 กัันยายน 2566
4, 4/1 – 4/2, 4/4 ถนนราชดำำ�ริิห์์ แขวง
ปทุุมวัั น เขตปทุุมวัั น กรุุงเทพมหานคร
เพื่่� อ ใช้้ ป ระกอบธุุรกิิ จ (Let’s Relax,
Dr. Spiller สาขาเลย์์เชอร์์สเปซ เซ็็นทรััล
เวิิลด์์, Stretch me คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด)

- ก่่อนครบกำำ�หนดสััญญาเช่่าและสััญญาบริิการ และ
ผู้้�เช่่า/ผู้้�รัับบริิการไม่่ได้้ปฏิิบัติั ิผิิดสััญญา และ/หรืือ ไม่่
ได้้ค้้างชำำ�ระค่่าเช่่า ค่่าบริิการงานระบบ และ/หรืือ ค่่า
บริิการต่่างๆ คู่่�สััญญาทั้้�งสองฝ่่ายอาจตกลงทำำ�สััญญา
ต่่อไปได้้อีีก 2 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 ปีี (ปีีที่่� 4 ถึึงปีีที่่� 6 และ
ปีีที่่� 7 ถึึงปีีที่่� 9) โดยผู้้�เช่่าต้้องบอกกล่่าวและตกลงทำำ�
สััญญากัันให้้เสร็็จสิ้้�นล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 2 ครั้้ง� ครั้้ง� ละ 3 ปีี โดยแจ้้งล่่วง
3 ปีี
16 ธ.ค. 2563 บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ บริิษััท
หน้้าก่่อนสััญญาจะสิ้้�นสุุดไม่่น้้อยกว่่า 6 เดืือน
เริ่่�มต้้น
คิิง เพาเวอร์์ มหานคร จำำ�กัดั พื้้�นที่่ป� ระมาณ
663 ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่�ห้้อง F401 ชั้้�น 16 ธัันวาคม 2563
สิ้้�นสุุด
4 อาคารมหานครคิิวบ์์ เลขที่่� 96 ถนน
นราธิิ ว าสราชนคริิ น ทร์์ แขวงสีีลม เขต 15 ธัันวาคม 2566
บางรััก กรุุงเทพมหานคร เพื่่�อใช้้ประกอบ
ธุุรกิิจ (Let’s Relax สาขามหานคร คิิวบ์์)
1 ธ.ค. 2563

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 3 ปีี โดยการตกลงเป็็นลาย
3 ปีี
บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาให้้ บ ริิ ก ารสปา-นวดเพื่่� อ
ลัักษณ์์อัักษร
เริ่่�มต้้น
สุุขภาพในโรงแรม กัับ บริิษััท สยาม แอ็็ท
ชลบุุรีี จำำ�กััด พื้้�นที่่�ประมาณ 287 ตาราง 1 ธัันวาคม 2563
สิ้้�นสุุด 30
เมตร โรงแรมเมอเวนพิิค สยาม โฮเทล
นาจอมเทีียน พััทยา เลขที่่� 55 หมู่่� 2 ถนน พฤศจิิกายน 2566
สุุขุุมวิิท ตำำ�บลนาจอมเทีียน อำำ�เภอสััตหีีบ
กรุุงเทพมหานคร เพื่่� อ ใช้้ ป ระกอบธุุรกิิ จ
สปา (Let’s Relax สาขาโรงแรมเมอเวน
พิิค สยาม นาจอมเทีียน)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

เครื่่�องหมายการค้้า
บริิษััทมีีเครื่่�องหมายสิินค้้าและบริิการที่่�จดทะเบีียนกัับสำำ�นัักเครื่่�องหมายการค้้า กรมทรััพย์์สิินทางปััญญา ดัังนี้้�
รูปแบบเครื่องหมาย

เลขทะเบีียน /
ประเทศที่่�
จดทะเบีียน

ระยะเวลา
คุ้้�มครอง

สำำ�หรัับการให้้บริิการบริิการ
สถานดููแลรัักษาสุุขภาพ
แบบสปา สปาเพื่่�อดููแลรัักษา
สุุขภาพ สถานนวดตััว

บ64221 /
ประเทศไทย

10 ปีี (10 พ.ค. 56
– 9 พ.ค. 66)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการ
โรงแรมรีีสอร์์ท
โรงแรมตากอากาศ

บ64220 /
ประเทศไทย

10 ปีี (10 พ.ค. 56
– 9 พ.ค. 66)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการ
สถานดููแลรัักษาสุุขภาพ
แบบสปา สปาเพื่่�อดููแลรัักษา
สุุขภาพ สถานนวดตััว

บ64219 /
ประเทศไทย

10 ปีี (10 พ.ค. 56
– 9 พ.ค. 66)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการ
จััดงานเลี้้�ยง

บ64713 /
ประเทศไทย

10 ปีี (10 พ.ค. 56
– 9 พ.ค. 66)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับสิินค้้า ภาชนะ
เครื่่�องเคลืือบดิินเผา

ค395322 /
ประเทศไทย

10 ปีี (10 พ.ค. 56
– 9 พ.ค. 66)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับสิินค้้า ผลไม้้อบแห้้ง
บรรจุุห่่อผ่่านกรรมวิิธีีใช้้รัับ
ประทานเป็็นอาหารว่่าง

ค407800 /
ประเทศไทย

10 ปีี (10 พ.ค. 56
– 9 พ.ค. 66)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับสิินค้้า ชาชงสมุุนไพร
สำำ�หรัับชงดื่่�มที่่�ไม่่ได้้ใช้้ใน
ทางการแพทย์์ เครื่่�องดื่่�มชา
ที่่�มีีรสผลไม้้ ขนมคุุกกี้้�

ค407393 /
ประเทศไทย

10 ปีี (10 พ.ค. 56
– 9 พ.ค. 66)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับสิินค้้า ลููก
ประคบสมุุนไพร

ค420344 /
ประเทศไทย

10 ปีี (3 มีี.ค. 58
- 2 มีี.ค. 68)

ชื่่�อเจ้้าของ

ประเภทสิินค้้า / บริิการ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)
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รููปแบบเครื่่�องหมาย

ชื่่�อเจ้้าของ

ประเภทสิินค้้า / บริิการ

เลขทะเบีียน /
ประเทศที่่�
จดทะเบีียน

ระยะเวลา
คุ้้�มครอง

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการโรงเรีียน
สถานเสริิมสุุขภาพแบบสปา

บ64222 /
ประเทศไทย

10 ปีี (10 พ.ค. 56
– 9 พ.ค. 66)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการ
นวดเพื่่�อสุุขภาพ ดููแล
รัักษาสุุขภาพแบบสปา

บ34727 /
ประเทศไทย

10 ปีี (15 ก.ย. 59
-14 ก.ย. 69)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการ
สถานเสริิมความงาม

181106444 / 10 ปีี (24 พ.ย. 59
ประเทศไทย
- 23 พ.ย. 69)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

นวดแผนโบราณ นวดเพื่่�อ
สุุขภาพ สถานดููแลรัักษาสุุข
ภาพแบบสปา สถานนวดตััว
สปาเพื่่�อดููแลรัักษาสุุขภาพ

181106445 / 10 ปีี (28 เม.ย. 60
ประเทศไทย
- 27 เม.ย. 70)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

นวดแผนโบราณ นวดเพื่่�อ
สุุขภาพ สถานดููแลรัักษาสุุข
ภาพแบบสปา สถานนวดตััว
สปาเพื่่�อดููแลรัักษาสุุขภาพ

181106446 / 10 ปีี (28 เม.ย. 60
ประเทศไทย
- 27 เม.ย. 70)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

ครีีมขััดตััว ครีีมขััดเท้้า ครีีม
บำำ�รุุงมืือ เจลขััดผิิว เจลอาบน้ำำ��
แชมพููสระผมที่่�ไม่่มีีโอสถผสม
ถุุงบุุหงาเครื่่�องหอม ธููป น้ำำ��มััน
นวดเผื่่�อผ่่อนคลาย น้ำำ��มัันหอม
ระเหย เพื่่�อผ่่อนคลาย บาล์์ม
ทาบนร่่างกายเพื่่�อผ่่อนคลาย
โลชั่่�นทาผิิว สบู่่�ที่่�ไม่่มีีสารต้้าน
แบคทีีเรีีย และโอสถผสม

201102324 / 10 ปีี (16 ต.ค. 60
ประเทศไทย
- 15 ต.ค.70)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการ รีีสอร์์ท
โรงแรม นวดเพื่่�อสุุขภาพ ส
ปาเพื่่�อดููแลรัักษาสุุขภาพ

191118467 / 10 ปีี (16 ก.ย. 60
ประเทศไทย
- 7 ก.ย.70)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการด้้าน
เสริิมความงาม ผิิวพรรณ
และเส้้นผมให้้คำำ�แนะนำำ�
ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับเครื่่�องสำำ�อาง
และการดููแลผิิวพรรณ

201113246 / 10 ปีี (23 พ.ย. 61
ประเทศไทย
– 22 พ.ย. 71)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

รููปแบบเครื่่�องหมาย

เลขทะเบีียน /
ประเทศที่่�
จดทะเบีียน

ระยะเวลา
คุ้้�มครอง

ชื่่�อเจ้้าของ

ประเภทสิินค้้า / บริิการ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับธุุรกิิจให้้คำำ�แนะนำำ�และ
ให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ
แฟรนไชส์์, แฟรนไชส์์ธุุรกิิจ
สถานประกอบการนวดเพื่่�อ
สุุขภาพและสปา, จััดจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อาง

201127947 / 10 ปีี (17 มิิ.ย. 62
ประเทศไทย
– 16 มิิ.ย. 72)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับธุุรกิิจให้้คำำ�แนะนำำ�และ
ให้้คำ�ำ ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ
แฟรนไชส์์, แฟรนไชส์์ธุุรกิิจ
สถานประกอบการนวดเพื่่�อ
สุุขภาพและสปา, จััดจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อาง

201127935 / 10 ปีี (17 มิิ.ย. 62
ประเทศไทย
– 16 มิิ.ย. 72)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการฟื้้�นฟูู
สมรรถภาพร่่างกาย นวด
เพื่่�อสุุขภาพ สถานนวดตััว
ให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการ
ดููแลสุุขภาพและอนามััย

211103503 / 10 ปีี (21 พ.ย. 61
ประเทศไทย
– 20 พ.ย. 71)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

บริิการโฆษณา การ
จััดการธุุรกิิจ

2369998 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (14 เม.ย. 61
-13 เม.ย. 71)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการนวด
เพื่่�อสุุขภาพ สปาเพื่่�อดููแล
รัักษาสุุขภาพ และสิินค้้า
ประเภทผลิิตภััณฑ์์สปา

23700357 /
23699769 /
ประเทศจีน

10 ปีี (28 ก.ค. 61
– 27 ก.ค.71)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

บริิการโฆษณา การ
จััดการธุุรกิิจ

23699866 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (14 เม.ย. 61
- 13 เม.ย. 71)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการนวด
เพื่่�อสุุขภาพ สปาเพื่่�อดููแล
รัักษาสุุขภาพ และสิินค้้า
ประเภทผลิิตภััณฑ์์สปา

3699883 /
23699743 /
ประเทศจีน

10 ปีี (28 ก.ค. 61
– 27 ก.ค.71)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

บริิการโฆษณา การ
จััดการธุุรกิิจ

23699922 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (7 เม.ย. 61
– 6 เม.ย. 71)
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รููปแบบเครื่่�องหมาย

เลขทะเบีียน /
ประเทศที่่�
จดทะเบีียน

ระยะเวลา
คุ้้�มครอง

สำำ�หรัับการให้้บริิการนวดเพื่่�อ
สุุขภาพ สปาเพื่่�อดููแลรัักษา
สุุขภาพ และบริิการ โฆษณา
การจััดการธุุรกิิจ รวมถึึงสิินค้้า
ประเภทผลิิตภััณฑ์์สปา

27357998 /
27365877
27365891 /
ประเทศจีน

10 ปีี (21 ต.ค. 61
– 20 ต.ค. 71)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับสิินค้้าประเภท
ผลิิตภััณฑ์์สปา

27365353 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (21 ต.ค. 61
– 20 ต.ค. 71)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

บริิการโฆษณา การ
จััดการธุุรกิิจ

29316366 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (7 ม.ค. 62
– 6 ม.ค. 72)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

บริิการโฆษณา การ
จััดการธุุรกิิจ

29314930 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (7 ม.ค. 62
– 6 ม.ค. 72)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการนวด
เพื่่�อสุุขภาพ สปาเพื่่�อดููแล
รัักษาสุุขภาพ และสิินค้้า
ประเภทผลิิตภััณฑ์์

29314922 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (21 เม.ย. 62
– 20 เม.ย. 72)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการนวด
เพื่่�อสุุขภาพ สปาเพื่่�อดููแล
รัักษาสุุขภาพ และสิินค้้า
ประเภทผลิิตภััณฑ์์สปา

29313575 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (21 เม.ย. 62
– 20 เม.ย. 72)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

ให้้คำ�ำ แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับ
อาหารและโภชนาการ

35021668 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (28 ต.ค. 62
– 27 ต.ค. 72)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับบริิการประเภทนวด
นวดเพื่่�อสุุขภาพ บริิการ
เกี่่�ยวกัับความงาม บริิการ
โฆษณา จััดการธุุรกิิจ

27358581 /
27351157 /
ประเทศจีน

10 ปีี (28 ต.ค. 62
– 27 ต.ค. 72)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

บริิการโฆษณา การ
จััดการธุุรกิิจ

38261766 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (28 ม.ค. 63
– 27 ม.ค. 73)

ชื่่�อเจ้้าของ

ประเภทสิินค้้า / บริิการ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

รููปแบบเครื่่�องหมาย

ชื่่�อเจ้้าของ

ประเภทสิินค้้า / บริิการ

เลขทะเบีียน /
ประเทศที่่�
จดทะเบีียน

ระยะเวลา
คุ้้�มครอง

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

บริิการโฆษณา การ
จััดการธุุรกิิจ

38271382 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (7 ก.พ. 63
– 6 ก.พ. 73)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับบริิการประเภทนวด
นวดเพื่่�อสุุขภาพ บริิการ
เกี่่�ยวกัับความงาม

38545978 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (21 ก.พ. 63
– 20 ก.พ. 73)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

ให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับ
อาหารและโภชนาการ

38567459 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (28 มีี.ค. 63
– 27 มีี.ค. 73)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

บริิการโฆษณา การ
จััดการธุุรกิิจ

38370882 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (7 เม.ย. 63
– 6 เม.ย. 73)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

บริิการโฆษณา การ
จััดการธุุรกิิจ

43791283 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (28 พ.ย. 63
– 27 พ.ย. 73)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับสิินค้้าประเภท
ผลิิตภััณฑ์์สปา

41867625 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (28 ส.ค. 63
– 27 ส.ค. 73)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ประเภท
เครื่่�องสำำ�อาง ผลิิตภััณฑ์์
ที่่�ใช้้ทำ�ำ ความสะอาด
ร่่างกาย เครื่่�องหอม

38256052 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (21 ก.ย. 63
– 20 ก.ย. 73)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับบริิการนวด
นวดเพื่่�อสุุขภาพ

43597463 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (14 พ.ย. 63
– 13 พ.ย. 73)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยว
กัับอาหารและโภชนาการ
เนอร์์สซิ่่�งโฮม

29318280 /
ประเทศจีีน

10 ปีี (14 พ.ย. 63
– 13 พ.ย. 73)
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รููปแบบเครื่่�องหมาย

เลขทะเบีียน /
ประเทศที่่�
จดทะเบีียน

ระยะเวลา
คุ้้�มครอง

สำำ�หรัับให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยว
กัับอาหารและโภชนาการ
เนอร์์สซิ่่�งโฮม

29317276/
ประเทศจีีน

10 ปีี (14 พ.ย. 63
– 13 พ.ย. 73)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
กล้้อง อุุปกรณ์์วิิทยุุ
แบตเตอรี่่� อนิิเมชััน

43584667/
ประเทศจีีน

10 ปีี (21 ต.ค. 63
– 20 ต.ค. 73)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับบริิการนวดแผนโบราณ
1510523/
10 ปีี (7 พ.ย. 62
บริิการนวดเพื่่�อสุุขภาพและ ประเทศอิินโดนีีเซีีย – 6 พ.ย. 72)
จััดจำำ�หน่่ายเครื่่�องสำำ�อาง ค้้า (หมายเหตุุ: ยื่่�น
ส่่งและขายปลีีกเครื่่�องสำำ�อาง จดทะเบีียนภาย
จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ใช้้ ใต้้พิิธีีสารมาดริิด)
สำำ�หรัับนวดและสปา ค้้าส่่ง
และขายปลีีกผลิิตภััณฑ์์ใช้้
สำำ�หรัับนวดและสปา

ชื่่�อเจ้้าของ

ประเภทสิินค้้า / บริิการ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการรีีสอร์์ท
โรงแรม นวดเพื่่�อสุุขภาพ
สปาเพื่่�อดููแลรัักษาสุุขภาพ
สำำ�หรัับสิินค้้า ผลิิตภััณฑ์์สปา

1436125/
10 ปีี (8 มีี.ค. 61
ประเทศกััมพููชา- – 7 มีี.ค. 71)
ลาว-เวีียดนาม
(หมายเหตุุ: ยื่่�น
จดทะเบีียนภาย
ใต้้พิิธีีสารมาดริิด)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััทมีีเครื่่�องหมายสิินค้้าและบริิการที่่�ได้้ยื่่�นคำำ�ขอจดทะเบีียนกัับสำำ�นัักเครื่่�องหมายการค้้า กรมทรััพย์์สิินทางปััญญา ดัังนี้้�
รููปแบบเครื่่�องหมาย

เลขทะเบีียน /
ประเทศที่่�ยื่่�น
ขอจดทะเบีียน

ชื่่�อเจ้้าของ

ประเภทสิินค้้า / บริิการ

วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับสิินค้้า ผลิิตภััณฑ์์สปา

170136396 /
ประเทศไทย

16 ต.ค. 2560

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการนวด
เพื่่�อสุุขภาพ สปาเพื่่�อ
ดููแลรัักษาสุุขภาพ

170134759 /
ประเทศไทย

29 ก.ย. 2560

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับบริิการนวดแผนโบราณ
บริิการนวดเพื่่�อสุุขภาพและ
จััดจำำ�หน่่ายเครื่่�องสำำ�อาง ค้้า
ส่่งและขายปลีีกเครื่่�องสำำ�อาง
จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ใช้้
สำำ�หรัับนวดและสปา ค้้าส่่ง
และขายปลีีกผลิิตภััณฑ์์ใช้้
สำำ�หรัับนวดและสปา

190115703 /
ประเทศไทย

29 เม.ย.2562

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการนวด
เพื่่�อสุุขภาพ สปาเพื่่�อ
ดููแลรัักษาสุุขภาพ

25874779 /
ประเทศจีีน

15 ส.ค. 2560

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับการให้้บริิการนวด
เพื่่�อสุุขภาพ สปาเพื่่�อดููแล
รัักษาสุุขภาพ และบริิการ
โฆษณา การจััดการธุุรกิิจ

2731157 /
27358581 /
ประเทศจีน

8 พ.ย.2560

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับบริิการนวด
นวดเพื่่�อสุุขภาพ บริิการ
เกี่่�ยวกัับความงาม

43597457 /
ประเทศจีีน

6 ม.ค. 2563

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

บริิการโฆษณา การ
จััดการธุุรกิิจ

43791734 /
ประเทศจีีน

14 ม.ค. 2563

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับบริิการนวด
นวดเพื่่�อสุุขภาพ บริิการ
เกี่่�ยวกัับความงาม

43598379 /
ประเทศจีีน

1 มิิ.ย. 2563
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รููปแบบเครื่่�องหมาย

เลขทะเบีียน /
ประเทศที่่�ยื่่�น
ขอจดทะเบีียน

ชื่่�อเจ้้าของ

ประเภทสิินค้้า / บริิการ

วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับบริิการนวด
นวดเพื่่�อสุุขภาพ บริิการ
เกี่่�ยวกัับความงาม

43610303 /
ประเทศจีีน

1 มิิ.ย. 2563

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยว
กัับอาหารและโภชนาการ
เนอร์์สซิ่่�งโฮม

43584616 /
ประเทศจีีน

1 มิิ.ย. 2563

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับบริิการนวด
นวดเพื่่�อสุุขภาพ บริิการ
เกี่่�ยวกัับความงาม

49783025 /
ประเทศจีีน

19 ก.ย. 2563

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับสิินค้้าประเภทผลิิตภััณฑ์์
เครื่่�องสำำ�อาง ของใช้้ส่่วนตััว
แฟรนไชส์์ ให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยว
กัับธุุรกิิจสปา นวด นวดเพื่่�อ
สุุขภาพ สปา สปาเพื่่�อสุุขภาพ

T / 2020 /
13028 /
ประเทศพม่่า

22 ธ.ค. 2563

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับสิินค้้าประเภทผลิิตภััณฑ์์
เกี่่�ยวกัับสปา เครื่่�องสำำ�อาง
ของใช้้ส่่วนตััว แฟรนไชส์์
ให้้คำำ�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ
สปา นวด นวดเพื่่�อสุุขภาพ
สปา สปาเพื่่�อสุุขภาพ

T / 2020 /
13029 /
ประเทศพม่่า

22 ธ.ค. 2563

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ประเภท
เครื่่�องสำำ�อาง ของใช้้ส่่วนตััว

52429945 /
ประเทศจีีน

23 ธ.ค. 2563

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััทมีีเครื่่�องหมายสิินค้้าและบริิการที่่�ได้้ยื่่�นคำำ�ขอจดทะเบีียนเครื่่�องหมายการค้้าระหว่่างประเทศภายใต้้พิิธีีสารมาดริิด (MADRID
PROTOCOL) ดัังนี้้�
รููปแบบเครื่่�องหมาย

ชื่่�อเจ้้าของ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน)

ประเภทสิินค้้า / บริิการ

เลขทะเบีียน /
ประเทศที่่�ยื่่�น
ขอจดทะเบีียน

สำำ�หรัับบริิการนวดแผนโบราณ TH, 29.04.2019,
บริิการนวดเพื่่�อสุุขภาพและ
19093484
จััดจำำ�หน่่ายเครื่่�องสำำ�อาง ค้้า
(กััมพููชา-ลาว
ส่่งและขายปลีีกเครื่่�องสำำ�อาง
- เวีียดนาม)
จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ใช้้
สำำ�หรัับนวดและสปา ค้้าส่่ง
และขายปลีีกผลิิตภััณฑ์์ใช้้
สำำ�หรัับนวดและสปา

วัันที่่�ยื่่�นคำำ�ขอ

6 ก.ย.2562

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1. ข้อกำ�หนดหลัก

1. คำำ�จำำ�กััดความ ในนโยบายนี้้�
(1) “บริิษััทฯ” หมายถึึง บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
(2) “บริิษัทั ย่่อย” “บริิษัทั ร่่วม” และ “บุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง” ให้้มีีความหมายเช่่นเดีียวกัันกัับที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในประกาศของคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ที่่� กจ. 17/2551 เรื่่อ� งการกำำ�หนดบทนิิยามในประกาศเกี่่ย� วกัับการออกและการเสนอขายหลัักทรััพย์ฯ์ (รวมทั้้�งที่่แ� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม)

2. นโยบายนี้้�นอกจากให้้ใช้้กัับกรณีี “บริิษััทฯ” เป็็นผู้้�ลงทุุนแล้้ว ยัังให้้นำำ�ไปใช้้กัับบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่วม
่ ที่่�มีี การ
ลงทุุนในบริิษััทอื่่น� จนทำำ�ให้้บริิษััทอื่่น� นั้้�นมีีสถานะเป็็นบริิษััทย่อ่ ย และบริิษััทร่วมข
่ อง “บริิษััทฯ“ ทางอ้้อม ในทุุกๆ ทอด ด้้วย

2. ธุรกิจที่จะพิจารณาลงทุน

1. บริิษััทที่่�อยู่่�ในข่่ายพิิจารณาลงทุุน
(1) ไม่่ประกอบธุุรกิิจที่่�ผิิดกฎหมายหรืือมีีส่่วนสนัับสนุุนการกระทำำ�ที่่�ผิิดกฎหมาย
(2) ไม่่ประกอบธุุรกิิจที่่� “บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง” ดำำ�เนิินการอยู่่�ก่่อนแล้้ว
(3) มีีการประเมิินความคุ้้�มค่่าหรืือความเป็็นไปได้้อย่่างจำำ�เป็็น และเหมาะสม
(4) “บริิษััทฯ” “บริิษััทย่่อย” และ “บริิษััทร่่วม” จะไม่่ถืือหุ้้�นย้้อนกลัับไปยัังบริิษััทที่่�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของตนในลัักษณะที่่�เป็็นการถืือหุ้้�น
ไขว้้ ยกเว้้นมีีเหตุุจำำ�เป็็น แต่่ทั้้�งนี้้�ต้้องไม่่ขััดกัับกฎหมายจนทำำ�ให้้บริิษััทฯ ขาดคุุณสมบััติิที่่�จะได้้รัับอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นต่่อประชาชน ตาม
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2. บุุคคลที่่�บริิษััทฯ จะพิิจารณาร่่วมลงทุุนด้้วย
(1) บริิษััทฯ จะไม่่ร่่วมลงทุุนกัับ “บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง” เว้้นแต่่มีีเหตุุจำำ�เป็็น ทั้้�งนี้้�ให้้บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งนั้้�นร่่วมลงทุุน
ในจำำ�นวนที่่�ไม่่ทำำ�ให้้บริิษััทฯ ขาดคุุณสมบััติิที่่�จะได้้รัับอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นต่่อประชาชน
(2) หลัักเกณฑ์์พื้้�นฐานที่่�บริิษััทฯ ใช้้พิิจารณาคััดเลืือกบุุคคลที่่�จะร่่วมลงทุุนด้้วย เป็็นดัังนี้้�
		
• ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�การที่่�ผิิดกฎหมาย
		
• มีีความรู้้� ประสบการณ์์ ความสามารถ หรืือเครืือข่่ายความสััมพัันธ์์ในวงกว้้าง ที่่�จะช่่วยสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม ที่่จ� ะลงทุุนร่่วมกัันนั้้�นได้้เป็็นอย่่างดีี

3. สััดส่่วนหรืือจำำ�นวนเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่วม
่
(1) ถ้้าไม่่เป็็นการขััดกัับข้้อกำำ�หนดอื่่�นใด บริิษััทฯ ควรถืือหุ้้�นในบริิษััทที่่�บริิษััทฯ ไปลงทุุนนั้้�นในทางตรง และ/หรืือ ทางอ้้อมรวมกััน
แล้้วในสััดส่่วนหรืือในลัักษณะที่่�บริิษััทฯ สามารถควบคุุมหรืือมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดนโยบายและบริิหารกิิจการของบริิษััทที่่�บริิษััทฯ เข้้าไป
ลงทุุนได้้หรืือจะได้้รัับประโยชน์์อย่่างอื่่�นซึ่่�งบริิษััทฯ ต้้องการ
(2) จำำ�นวนเงิินลงทุุนในแต่่ละธุุรกิิจให้้ผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิเป็็นไปตามคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานเรื่่�องอำำ�นาจดำำ�เนิินการของบริิษััทฯ
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4.การช่่วยเหลืือทางการเงิินอื่่�นใดต่่อบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
(1) การให้้เงิินกู้้�ยืืมแก่่บริิษัทั ที่่ไ� ปลงทุุน ต้้องมีีการคิิดอััตราดอกเบี้้�ยตามอััตราที่่ใ� ช้้อยู่่ใ� นตลาดหรืือที่่� ใกล้้เคีียงกัับอััตราดอกเบี้้�ยที่่ส� ถาบััน
การเงิินคิิดสำำ�หรัับลููกค้้าชั้้น� ดีีหรืือลููกค้้าทั่่�วไป หรืือสููงกว่่าต้้นทุุนการกู้้�ยืืมของบริิษัทั ผู้้�ให้้กู้้�เล็็กน้้อย เพื่่อ� บริิษัทั ผู้้�ให้้กู้้�จะได้้ไม่่เสีียเปรีียบและจะได้้
ขจััดข้้อสงสััยในเรื่่�อง การถ่่ายโอนทรััพย์์สิิน
(2) ให้้ “บริิษััทฯ” ค้ำำ��ประกัันได้้เฉพาะกัับบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม ที่่� “บริิษััทฯ” ถืือหุ้้�นโดยตรงเท่่านั้้�น และเงื่่�อนไขการค้ำำ��ประกััน
ต้้องสมเหตุุสมผลกัับหนี้้�ที่บ่� ริิษัทั ย่่อย หรืือบริิษัทั ร่่วมนั้้�นได้้รับั ทั้้�งนี้้�วงเงิินที่่บ� ริิษัทั ฯ ค้ำำ��ประกัันต้้องไม่่เกิินสััดส่่วนที่่บ� ริิษัทั ฯ ถืือหุ้้�นในบริิษัทั นั้้�นๆ

5.การบริิหารงานในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
(1) บริิษััทฯ ควรมีีตััวแทนไปเป็็นกรรมการในคณะกรรมการบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วมโดยจำำ�นวนตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นไปตาม
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ เป็็นอย่่างน้้อย
(2) กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม ควรให้้มีีตััวแทนของบริิษััทฯ ร่่วมลงนาม	ด้้วยเสมอ
(3) ตััวแทนของบริิษัทั ฯ ควรจะมีีสิิทธิ์์�เข้้าร่่วมการพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือบุุคคลใดๆ ที่่รั� บั ผิิดชอบด้้านบััญชีีและการเงิิน
(4) ในกรณีีที่่บ� ริิษัทั ย่่อยตกลงเข้้าทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันหรืือรายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายซึ่ง่� ทรััพย์์สินิ ที่่มีีนั
� ยั สำำ�คัญ
ั บริิษัทั จะดำำ�เนิิน
การตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับการทำำ�รายการดัังกล่่าว

6. ขั้้�นตอนการอนุุมััติิการลงทุุนและการประเมิินผล
(1) การดำำ�เนิินการอนุุมััติิการลงทุุน
		
การอนุุมััติิการเข้้าลงทุุนซื้้�อหุ้้�น ควรมีีการประเมิินความคุ้้�มค่่าหรืือความเป็็นไปได้้ของการลงทุุนโดยการประเมิินดัังกล่่าว
จะมีีขอบเขตและรายละเอีียดเพีียงใดให้้ฝ่่ายบริิหารพิิจารณาให้้เหมาะสมกัับโครงการลงทุุนดัังกล่่าว ก่่อนเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทหรืือ
ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ
(2) การประเมิินผลการลงทุุน
		
- ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ ต้้องติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมอย่่างสม่ำำ��เสมอ และสรุุปผลการ
ดำำ�เนิินงานเป็็นรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อให้้ความเห็็นและนำำ�เสนอต่่อให้้คณะกรรมการบริิษััท ภายใน 45 วัันนัับแต่่วััน
สิ้้�นสุุดแต่่ละไตรมาส
		
- ให้้ฝ่า่ ยบริิหารของบริิษัทั ฯ ประสานงานกัับฝ่่ายบริิหารของบริิษัทั ย่่อยหรืือบริิษัทั ร่่วม ในการอำำ�นวยความสะดวกให้้คณะ
กรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ เข้้าชมกิิจการหรืือซัักถามการดำำ�เนิินงานอย่่างน้้อยปีีละหนึ่่�งครั้้�ง
(3) การตรวจสอบการปฏิิบััติิตามนโยบายนี้้�
		
- ให้้ฝ่า่ ยบริิหารของบริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินการให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในหรืือฝ่่ายตรวจสอบภายในของบริิษัทั ฯ ตรวจสอบการปฏิิบัติั ิ
ตามนโยบายนี้้� ทั้้�งนี้้�ในกรณีีของบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วม โดยให้้ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ ประสานงานกัับตััวแทนของบริิษััทฯ ในบริิษััทนั้้�นๆ
ให้้จััดส่่งเอกสารให้้เพีียงพอที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในหรืือฝายตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจสอบได้้
		
- ให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในหรืือฝ่่ายตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ นำำ�เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการตรวจ
สอบภายใน 45 วััน นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดแต่่ละไตรมาส เพื่่�อที่่�คณะกรรมการตรวจสอบจะได้้รายงานและให้้ความเห็็นต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััท

4.4 นโยบายการเปิดสาขาใหม่
ทั้้�งนี้้�ในการเปิิดสาขาสปาแห่่งใหม่่จะดำำ�เนิินการโดยบริิษััท หรืือหากมีีโครงการโรงแรมแห่่งใหม่่ ในอนาคตก็็จะดำำ�เนิินการโดยบริิษััท
สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด บริิษััทย่่อยที่่ดำ� ำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมที่่�เชีียงใหม่่อยู่่�แล้้ว
โดยในการที่่�บริิษััทจะเปิิดสาขาเพิ่่�มเติิมในแต่่ละแห่่งทางฝ่่ายบริิหารจะทำำ�การศึึกษาข้้อมููลถึึงความเหมาะสมประกอบไปด้้วย
- พื้้�นที่่�โดยรอบของสาขาที่่�จะเปิิดว่่าเป็็นแหล่่งที่่�มีีลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายจะเข้้ามาใช้้บริิการได้้สะดวก
- ขนาดพื้้�นที่่�อาคารที่่จ� ะใช้้ดำำ�เนิินการสาขาเหมาะสม และเพีียงพอสำำ�หรัับการเปิิดสาขา
- ราคาค่่าเช่่า และค่่าบริิการของพื้้�นที่่อ� ยู่่ใ� นระดัับที่่เ� หมาะสม และสามารถต่่ออายุุสััญญาเช่่าได้้ในระยะเวลาปานกลาง คืือ รวมระยะ
เวลาเช่่าและการต่่ออายุุแล้้วสามารถเช่่าได้้ประมาณ 6 - 9 ปีี
- สามารถจััดหาที่่�พัักให้้พนัักงานเทอราพิิสต์์ของบริิษััทได้้ ในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงในราคาไม่่แพง
- จััดทำำ�ประมาณการทางการเงิินแล้้ว คาดว่่าสาขาจะสามารถทำำ�กำำ�ไรได้้ และมีีจุุดคุ้้�มทุุนไม่่เกิินระยะเวลา 3-4 ปีี
สำำ�หรัับในกรณีีการจะเปิิดกิิจการโรงแรมเพิ่่�มเติิมของบริิษััทย่่อยนั้้�น หากจะทำำ�การลงทุุนเพิ่่�มเติิมจะเป็็นโรงแรม ในลัักษณะของ
Wellness Spa Resort ขนาดเล็็ก แบบ Low Rise ขนาดไม่่น้้อยกว่่า 35 ห้้องพััก โดยประมาณ 50 ห้้องพััก จะทำำ�ให้้เกิิดความคุ้้�มค่่าในการ
ลงทุุน โดยจะทำำ�เป็็นโรงแรมเพื่่�อสุุขภาพคู่่�ไปกัับสปาของบริิษััท เพื่่�อสนัับสนุุนธุุรกิิจร่่วมกัันเท่่านั้้�น ซึ่่�งบริิษััทและบริิษััทย่่อยไม่่มีีนโยบายจะเน้้น

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ทำำ�ธุุรกิิจโรงแรมเป็็นหลััก ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินการขึ้้�นอยู่่�กัับความเหมาะสมของพื้้�นที่่� มีีกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายที่่�ชััดเจน การศึึกษาถึึงความเป็็นไปได้้
ของโครงการ แหล่่งเงิินทุุน และโอกาสของการลงทุุนในขณะนั้้�นๆ โดยไม่่มีีข้้อกำำ�หนดตายตััวว่่าจะทำำ�การลงทุุนในพื้้�นที่่�ของบริิษััทเอง หรืือบน
ที่่�ดิินเช่่า อย่่างไรก็็ตาม หากเป็็นการดำำ�เนิินการบนที่่�ดิินเช่่าก็็จะต้้องมีีสััญญาเช่่าไม่่น้้อยกว่่า 30 ปีี และให้้สิิทธิิในการเช่่าต่่อเนื่่�องได้้ เพื่่�อใช้้ให้้
คุ้้�มค่่ากัับการลงทุุนก่่อสร้้างโรงแรมที่่�ต้้องใช้้เงิินลงทุุนจำำ�นวนมาก และมีีจุุดคุ้้�มทุุนที่่�นานกว่่า
ทั้้�งนี้้� จากข้้อมููลการศึึกษาความเป็็นไปได้้ของการลงทุุนสาขาดัังกล่่าว หากทางฝ่่ายบริิหารเห็็นว่่ามีีเหมาะสมที่่จ� ะลงทุุน ก็็จะนำำ�เข้้าเสนอ
ผ่่านคณะกรรมการบริิหารพิิจารณา เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา เพื่่�ออนุุมััติิ หรืือเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตามหลัักเกณฑ์์การ
ได้้มาซึ่่�งสิินทรััพย์์ เพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบก่่อนดำำ�เนิินการลงทุุนสาขาดัังกล่่าวต่่อไป
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทไม่่มีีข้้อพิิพาททางกฎหมายหรืือมีีคดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างการฟ้้องร้้อง ซึ่�ง่ อาจมีีผลกระทบด้้านลบต่่อการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ หรืือต้้องชดใช้้ค่่าเสีียหายเป็็นมููลค่่าเกิินกว่่าร้้อยละ 5 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ดัังนี้้�
ในส่่วนของบริิษััทย่่อยมีี ข้้อพิิพาททางกฎหมายที่่�บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด (SWR) เป็็นคู่่�ความหรืือ
คู่่�กรณีี ซึ่่�งเป็็นคดีีหรืือข้้อพิิพาทที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุดและเป็็นคดีีที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ SWR อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ดัังมีีราย
ละเอีียดดัังนี้้�
1.คดีีศาลปกครองกลางคดีีหมายเลขดำำ�ที่่� 1261/2559 ระหว่่างบริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด (ผู้้�ฟ้้องคดีี) กัับนายกเทศมนตรีี
นครเชีียงใหม่่ (ผู้้�ถููกฟ้้องที่่� 1) และ คณะกรรมการพิิจารณาอุุทธรณ์์ในเขตเทศบาลหรืือเขตราชการส่่วนท้้องถิ่่�นอื่่�นในจัังหวััดเชีียงใหม่่ตามพระ
ราชบััญญััติิควบคุุมอาคารพ.ศ. 2522 (ผู้้�ถููกฟ้้องที่่� 2) เป็็นคดีีขอให้้ศาลปกครองกลางมีีคำำ�สั่่�งเพิิกถอนคำำ�วิินิิจฉััยและคำำ�สั่่�งของผู้้�ถููกฟ้้องทั้้�งสอง
สืืบเนื่่�องจากเมื่่�อวัันที่่� 18 มีีนาคม 2559 ผู้้�ถููกฟ้้องที่่�1 ได้้มีีหนัังสืือแจ้้งมายัังกรรมการของผู้้�ฟ้้อง เพื่่�อให้้ระงัับการก่่อสร้้างอาคาร ห้้ามใช้้อาคาร
และ ให้้รื้้อ� ถอนอาคารร้้านอาหาร เดควััน โดยอ้้างว่่าอาคารดัังกล่่าว มีีบางส่่วนปลููกสร้้างอยู่่น� อกเขตโฉนดและรุุกล้ำำ��แม่่น้ำำ��ปิงิ ซึ่่ง� ผู้้�ฟ้้อง ได้้ดำำ�เนิิน
การยื่่�นอุุทธรณ์์คำำ�สั่่�งข้้างต้้นต่่อผู้้�ถููกฟ้้องที่่� 2 เมื่่�อวัันที่่� 25 เมษายน 2559 และเมื่่�อวัันที่่� 14 กรกฎาคม 2559 ผู้้�ถููกฟ้้องที่่� 2 ได้้แจ้้งคำำ�วิินิจฉั
ิ ัย
อุุทธรณ์์มายัังผู้้�ฟ้้อง โดยได้้ยกอุุทธรณ์์ของผู้้�ฟ้้อง และไม่่เพิิกถอนคำำ�สั่่�งของผู้้�ถููกฟ้้องที่่� 1 ดัังนั้้�นเมื่่�อวัันที่่� 10 สิิงหาคม 2559 ผู้้�ฟ้้องจึึงได้้ฟ้้องคดีี
ผู้้�ถููกฟ้้องทั้้�งสองต่่อ ศาลปกครองกลาง ขอให้้ศาลปกครองกลางมีีคำำ�สั่่ง� หรืือคำำ�พิพิ ากษาให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่ง� และคำำ�วินิิ จฉั
ิ ยั ของผู้้�ถููกฟ้้องทั้้�งสอง ต่่อ
มาเมื่่�อวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ศาลปกครองกลางพิิพากษาไม่่เพิิถอนคำำ�สั่่�งเทศมนตรีีและให้้ ผู้้�ฟ้้องคดีีรื้้�อถอนสิ่่�งปลููกสร้้างออก ซึ่่�งผู้้�ฟ้้องคดีี
ได้้ยื่่�นอุุทธรณ์์ต่่อศาลปกครองสููงสุุดไปเมื่่�อวัันที่่� 17 มีีนาคม 2562 และผู้้�ถููกฟ้้องได้้ยื่่�นแก้้อุุทธรณ์์ เมื่่�อวัันที่่� 14 มิิถุุนายน 2562 ขณะคดีีอยู่่�
ระหว่่างพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
2.คดีีศาลปกครองกลางคดีีหมายเลขดำำ�ที่่� 15/2560 ระหว่่างบริิษัทั สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กัดั (ผู้้�ฟ้้องคดีี) กัับผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั งาน
เจ้้าท่่าภููมิิภาคสาขาเชีียงใหม่่ (ผู้้�ถููกฟ้้องที่่� 1) และ ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเจ้้าท่่าภููมิิภาคที่่� 1 (ผู้้�ถููกฟ้้องที่่� 2) เป็็นคดีีขอให้้ศาลปกครองกลางมีี
คำำ�สั่่�งเพิิกถอนคำำ�วิินิิจฉัยั และคำำ�สั่่�งของผู้้�ถููกฟ้้องทั้้�งสอง สืืบเนื่่อ� งจากเมื่่อ� วัันที่่� 15 กรกฎาคม 2559 ผู้้�ถููกฟ้้องที่่�1 ได้้มีีหนัังสืือแจ้้งมายัังกรรมการ
ของผู้้�ฟ้้อง เพื่่อ� ให้้ดำำ�เนิินการรื้้�อถอนอาคารร้้านอาหาร เดควััน โดยอ้้างว่่าอาคารดัังกล่่าว มีีบางส่่วนปลููกสร้้างอยู่่น� อกเขตโฉนดและรุุกล้ำำ�� แม่่น้ำำ��
ปิิง ซึ่่�งผู้้�ฟ้้อง ได้้ดำำ�เนิินการยื่่�นอุุทธรณ์์คำ�สั่่
ำ �งข้้างต้้นต่่อผู้้�ถููกฟ้้องที่่� 2 เมื่่�อวัันที่่� 2 สิิงหาคม 2559 และเมื่่�อวัันที่่� 4 ตุุลาคม 2559 ผู้้�ถููกฟ้้องที่่� 2
ได้้แจ้้งคำำ�วิินิิจฉััยอุุทธรณ์์มายัังผู้้�ฟ้้อง โดยได้้ยกอุุทธรณ์์ของผู้้�ฟ้้อง และไม่่เพิิกถอนคำำ�สั่่�งของผู้้�ถููกฟ้้องที่่� 1 ดัังนั้้�นเมื่่�อวัันที่่� 6 มกราคม 2560 ผู้้�
ฟ้้องจึึงได้้ฟ้้องคดีีผู้้�ถููกฟ้้องทั้้�งสองต่่อ ศาลปกครองกลาง ขอให้้ศาลปกครองกลางมีีคำำ�สั่่�งหรืือคำำ�พิพิ ากษาให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่�งและคำำ�วิินิิจฉััยของผู้้�
ถููกฟ้้องทั้้�งสอง ซึ่่�งขณะนี้้�คดีีอยู่่�ระหว่่างพิิจารณาของศาลปกครองกลาง
3.คดีีของศาลจัังหวััดเชีียงใหม่่คดีีหมายเลขดำำ�ที่่� อ. 599/2560 ระหว่่างพนัักงานอััยการจัังหวััดเชีียงใหม่่ (โจทก์์) กัับบริิษััท สยาม
เวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด (จำำ�เลยที่่� 1) และ นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต (จำำ�เลยที่่� 2) เป็็นคดีีอาญา โดยเมื่่�อวัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ 2560 โจทก์์ฟ้้องว่่าจำำ�เลย
ทั้้�งสองก่่อสร้้างอาคารล่่วงล้ำำ��เข้้าไปในเขตแม่่น้ำำ�ปิ
� ิงบริิเวณถนนเจริิญราษฎร์์ ตำำ�บลวััดเกตุุ อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ขอให้้ลงโทษ
ปรัับจำำ�เลยทั้้�งสอง โดยศาลชั้้�นต้้นได้้มีีคำำ�พิิพากษาเมื่่�อวัันที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ยกฟ้้องโจทก์์ ต่่อมาศาลอทุุธรณ์์ได้้มีีพิพิ ากษากลัับเมื่่�อวัันที่่�
12 มีีนาคม 2563 ให้้จำำ�เลยทั้้�งสองชำำ�ระค่่าปรัับคนละ 400,140 บาท จำำ�เลยทั้้�งสองยื่่�นฎีีกาเมื่่�อวัันที่่� 5 พฤศภาคม 2563 ขณะนี้้�คดีีอยู่่�ระหว่่าง
พิิจารณาของศาลฎีีกา
อนึ่่�งหากคดีีในลำำ�ดัับที่่� 1 และ 2 ศาลมีีคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุดไม่่เพิิกถอนคำำ�สั่่�งของผู้้�ถููกฟ้้อง จะมีีผลกระทบต่่อฐานะทางการเงิินและการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทคืือบริิษััทอาจจะต้้องรื้้�อถอนร้้านอาหาร Deck 1 ออกจากพื้้�นที่่� คิิดเป็็นมููลค่่าความเสีียหายประมาณ16 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้�
ณ สิ้้�นปีี 2563 บริิษััทไม่่ได้้มีีการตั้้�งสำำ�รองหรืือค่่าเผื่่�อความเสีียหายดัังกล่่าวไว้้เนื่่�องจากยัังอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาคดีีในชั้้�นศาลซึ่่�งขณะนี้้�คดีียััง
ไม่่ถึึงที่่�สุุด คาดว่่าจะใช้้เวลาอีีกประมาณ 2-3 ปีี
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญ

1. ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััท
ชื่่�อบริิษััท :			
				
ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์ :			
เลขทะเบีียนบริิษััท :			
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ :		
				
				
				
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่	 :		
				
ที่่�ตั้้�งสาขา :			
			
				
				
				
				

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
Siam Wellness Group Public Company Limited
SPA
0107557000144
ประกอบธุุรกิิจสปา นวดเพื่่�อสุุขภาพ นวดเพื่่�อเสริิมความงาม และคลิินิิกกายภาพบำำ�บััด ภายใต้้ 6
แบรนด์์
- ระริินจิินดา เวลเนส สปา, เล็็ทส์์ รีีเเลกซ์์, บ้้านสวนมาสสาจ, เสตรซมีี บาย เล็็ทส์์ รีีแลกซ์์,
ดร. สปิิลเลอร์์ เพีียว สกิินแคร์์ โซลููชั่่�น และ เสตรซมีี คลิินิิกกายภาพบำำ�บััด
483 ซอยสุุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพมหานคร 10400
1) ระริินจิินดา เวลเนส สปา
• 14 ถ.เจริิญราษฎร์์ ต.วััดเกต อ.เมืืองเชีียงใหม่่ จ. เชีียงใหม่่
• โรงแรมแกรนด์์ เซนเตอร์์ พอยต์์ ราชดำำ�ริิ ชั้้�น 6, 8 เลขที่่� 153/2 ซ.มหาดเล็็กหลวง 1 ถ.ราชดำำ�ริิ
แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
• โรงแรมแกรนด์์ เซนเตอร์์ พอยต์์ เพลิินจิิตชั้้�น 30 เเละ 31 เลขที่่� 100 ถ.วิิทยุุ แขวงลุุมพิินีี
เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
				
				
				
				
				
				

2) เล็็ทส์์ รีีแลกซ์์
• ศููนย์์การค้้า Terminal 21 ชั้้�น 6 ห้้องเลขที่่� SH-6-003, 004 เลขที่่� 2, 88 ซอยสุุขุุมวิิท 19
ถนนสุุขุุมวิิท แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
• โครงการพาวิิลเลี่่�ยน ไนท์์บาร์์ซ่่า ชั้้�น 1 เเละ 2 เลขที่่� 145 ถ.ช้้างคลาน ต.ช้้างคลาน
อ.เมืืองเชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่
• 184/14 ถ.ผัังเมืืองสาย ก ต.ป่่าตอง อ.กระทู้้� จ.ภููเก็็ต
• เลขที่่� 77 ซ.สุุขุุมวิิท 39 ถ.สุุขุุมวิิท แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพ
• 209/22-24 ถ.ราษฎร์์อุุทิิศ 200 ปีี ต.ป่่าตอง อ.กะทู้้� จ.ภููเก็็ต
• 240/9 ม.5 ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี
• โรงแรมแมนดาริิน ชั้้�น M เลขที่่� 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรััก 		
กรุุงเทพมหานคร
• ศููนย์์การค้้าสยามสแควร์์วััน ชั้้�น 6 ห้้องเลขที่่� SS6032 เลขที่่� 388 ถ.พระราม1 แขวงปทุุมวััน
เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
• ศููนย์์การค้้าหััวหิิน มาร์์เก็็ต วิิลเลจ ชั้้�น 2 และ 3 ห้้องเลขที่่� E201, E201 Terrace, E301, A313
เลขที่่� 234/1 ถ.เพชรเกษม ต.หััวหิิน อ.หััวหิิน จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์
• ศููนย์์การค้้าสยามสแควร์์วััน ชั้้�น 6 ห้้องเลขที่่� SS6041 เลขที่่� 388 ถ.พระราม1 แขวงปทุุมวััน
เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
• ศููนย์์การค้้า Park Lane Bangkok ชั้้�น 2 ห้้องเลขที่่� B205-B214 เลขที่่� 18 ซ.สุุขุุมวิิท 61
แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
• 97/2, 97/3-4, 97/5 ถ.ราชดำำ�เนิิน ต.พระสิิงห์์ อ.เมืืองเชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่
• 7/24 ซ.สวนพลูู แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร
• ศููนย์์การค้้า The Street ชั้้น� 3 เลขที่่� 139 ถ.รััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร	

79

80

รายงานประจำำ�ปีี 2563

				
				
				
				
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
				
				
			
			
				
				
				

• ศููนย์์การค้้าเอ็็ม บีี เค เซ็็นเตอร์์ ชั้้�นที่่� 5 ห้้องเลขที่่� PLA.F05.A010000 เลขที่่� 444 ถ. พญาไท
แขวงวัังใหม่่ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
• โรงเเรมเดอะเบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้ำำ�� ชั้้�นที่่� 10 เลขที่่� 559 ถ. ราชปรารภ แขวงมัักกะสััน เขตราชเทวีี
กรุุงเทพมหานคร
• 47/3-6 ถ. พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวีี กรุุงเทพมหานคร
• โรงเเรมแกรนด์์ เซ็็นเตอร์์พ้้อยท์์ สุุขุุมวิิท 55 ชั้้�น 5 เลขที่่� 300 ซ. สุุขุุมวิิท 55 ถ. สุุขุุมวิิท
แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
• เลขที่่� 121/3 อาคารโรงแรม เวคอััพ อ่่าวนาง ชั้้�นที่่� 1 ต.อ่่าวนาง อ.เมืืองกระบี่่� จ.กระบี่่�
• เลขที่่� 224/2-3 ถนนกะรน ต.กะรน อ.เมืืองภููเก็็ต จ.ภููเก็็ต
• เลขที่่� 5/2-3 ซอยสุุขุุมวิิท 31 (สวััสดีี) แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
• เลขที่่� 255 ถนนโคกโตนด ต.กะรน อ.เมืืองภููเก็็ต จ.ภููเก็็ต
• เลขที่่� 20/64 หมู่่ที่� ่� 2 ถนนเทพกระษััตรีี ต.เกาะแก้้ว อ.เมืืองภููเก็็ต จ.ภููเก็็ต
• เลขที่่� 199 ถนนราษฎร์์อุุทิิศ 200 ปีี ต.ป่่าตอง อ.กะทู้้� จ.ภููเก็็ต
• เลขที่่� 1/5 ถนนนิิมมานเหมิินทร์์ ต.สุุเทพ อ.เมืืองเชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่
• เลขที่่� 224/27-28 หมู่่ที่� ่� 10 ต.หนองปรืือ อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี
• เลขที่่� 99 ถนนราชดำำ�ริิห์์ แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ
• เลขที่่� 8 ถนนสวััสดิิรัักษ์์ ต.ป่่าตอง อ.กะทู้้� จ.ภููเก็็ต
• เลขที่่� 8/62 ซอยหมู่่บ้� ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หััวหิิน จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์
• เลขที่่� 777 ชั้้�นที่่� 1 ห้้องเลขที่่� SH-1054A,1054B หมู่่�ที่่� 6 ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี
• เลขที่่� 1 ชั้้�นที่่� 3 ซอยสุุขุุมวิิท 13 (แสงจัันทร์์) แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
• เลขที่่� 1392 ถนน เพชรเกษม (ทรายใต้้) ตำำ�บล ชะอำำ� อ. ชะอำำ� จ.เพชรบุุรีี
• เลขที่่� 212 ชั้้�นที่่� 2 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร
• เลขที่่� 111 อาคารเดอะ มาร์์เก็็ต แบ็็งคอก ชั้้�นที่่� 4 ห้้องเลขที่่� M14SA01 ถนนราชดำำ�ริิห์์
แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
• โรงแรมนิิกโก้้ กรุุงเทพ ห้้องเลขที่่� 201 โซน A ชั้้�น 2 เลขที่่� 27 ซอยสุุขุุมวิิท 55 (ทองหล่่อ)
แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
• ห้้องเลขที่่� LG-03 ชั้้�น LG ของ ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล แอมบาสซีี เลขที่่� 1031 ถนนเพลิินจิิต
แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
• โรงแรมเรืือรััษฎา เลขที่่� 188 ถนนพััทลุุง ตำำ�บลทัับเที่่�ยง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดตรััง รหััสไปรษณีีย์์
• เลขที่่� 111 หมู่่ที่� ่� 6 ตำำ�บลเกาะลัันตาใหญ่่ อำำ�เภอเกาะลัันตา จัังหวััดกระบี่่�
• ศููนย์์การค้้า I’m Chinatown ห้้องเลขที่่� F3-2 ชั้้�น 3 เลขที่่� 531 ถนนเจริิญกรุุง แขวงป้้อมปราบ
เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย กรุุงเทพมหานคร
• Porto de Phuket ห้้องเลขที่่� 509 ชั้้�น 1 เลขที่่� 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6
ถนนบ้้านดอน-เชิิงทะเล ตำำ�บลเชิิงทะเล อำำ�เภอถลาง จัังหวััดภููเก็็ต
• เลขที่่� 491 อาคารโรงแรม คาร์์ลตััน โฮเทล แบงคอก ชั้้�นที่่� 10 ถนนสุุขถมวิิท
แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
• เลขที่่� 4, 4/1-4/2, 4/4 อาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ชั้้�นที่่� 2 ห้้องเลขที่่� D205
ถนนราชดำำ�ริิห์์ แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
• เลขที่่� 96 อาคารมหานครคิิวบ์์ ชั้้�นที่่� 4 ห้้องเลขที่่� F401 ถนนนราธิิวาสราชนคริินทร์์ แขวงสีีลม
เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
• เลขที่่� 55 อาคารโรงแรมเมอเวนพิิค สยาม โฮเทล นาจอมเทีียน พััทยา หมู่่�ที่่� 2 ถนนสุุขุุมวิิท
ตำำ�บลนาจอมเทีียน อำำ�เภอสััตหีีบ จัังหวััดชลบุุรีี
3.) บ้้านสวนมาสสาจ
• 27 ถนนนครอิินทร์์ ต.ตลาดขวััญ อ.เมืือง จ.นนทบุุรีี
• 293 ถ. รััชดาภิิเษก แขวงวงศ์์สว่่าง เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร
• 624 ถ. เจริิญนคร 68 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุุรีี กรุุงเทพมหานคร
• 488 ถ. บรมราชชนนีี แขวงศาลาธรรมสพน์์ เขตทวีีวััฒนา กรุุงเทพมหานคร

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

				
				
				
				
				
				
				
				

• ศููนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 โคราช ชั้้�น 2 ห้้องเลขที่่� 2020-2021 เลขที่่� 99
ถ. มิิตรภาพ-หนองคาย ต. ในเมืือง อ. เมืือง จ. นครราชสีีมา
• เลขที่่� 689 อาคารศููนย์์การค้้ามิิลล์์ เพลส โพศรีี ห้้องเลขที่่� M-0208, M-0209 ถ.โพศรีี
ต.หมากแข้้ง อ.เมืืองอุุดรธานีี จ.อุุดรธานีี
• เลขที่่� 1245-1245/1 หมู่่ที่� ่� 5 ซอยวรรณอุุทิิศ ถ.ประจัักษ์์ศิลิ ปาคม ต.ในเมืือง อ.เมืืองหนองคาย
จ.หนองคาย
• เลขที่่� 673 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้้างพลูู เขตหนองแขม กรุุงเทพมหานคร
• เลขที่่� 624/2 ถนนรามอิินทรา แขวงรามอิินทรา เขตคัันนายาว กรุุงเทพมหานคร

				
				
				
				
				
				
				
				

4) เสตรซมีี บาย เล็็ทส์์ รีีแลกซ์์			
• เลขที่่� 4, 4/1, 4/2, 4/4 อาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ชั้้�นที่่� 3 ห้้องเลขที่่� F313
ถนนราชดำำ�ริิห์์ แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ
• เลขที่่� 299 อาคารศููนย์์การค้้าไอคอนสยาม ชั้้�นที่่� 5 ห้้องเลขที่่� 529 ถนนเจริิญนคร
แขวงคลองต้้นไทร เขตคลองสาน กรุุงเทพมหานคร
• เลขที่่� 101 ชั้้�น 2 ห้้องเลขที่่� 221 ถนนสุุขุุมวิิท แขวงบางจาก พระโขนง กรุุงเทพมหานคร
• โรงแรมนิิกโก้้ กรุุงเทพ ห้้องเลขที่่� 201 โซน B ชั้้�น 2 เลขที่่� 27 ซอยสุุขุุมวิิท 55 (ทองหล่่อ)
แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร

			
			
				
			
				
				

5) ดร. สปิิลเลอร์์ เพีียว สกิินแคร์์ โวลููชั่่�น
• เลขที่่� 777 ชั้้�นที่่� 1 ห้้องเลขที่่� SH-1067,1068 หมู่่�ที่่� 6 ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี
• 4, 4/1 - 4/2, 4/4 อาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิล์์ด ชั้้�นที่่� 2 ห้้องเลขที่่� D205 ถ.ราชดำำ�ริิห์์
แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
• โรงแรมนิิกโก้้ กรุุงเทพ ห้้องเลขที่่� 201 โซนบีี ชั้้�น 2 เลขที่่� 27 ซ.สุุขุุมวิิท 55 (ทองหล่่อ)
แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร

			
			
				

6) เสตรซมีีคลิินิิกกายภาพบำำ�บััด
• 4, 4/1- 4/2, 4/4 อาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิล์์ด ชั้้�นที่่� 2 ห้้องเลขที่่� D202/2 ถนนราชดำำ�ริิห์์
แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร

โทรศััพท์์ / โทรสาร	 :		
เว็็บไซต์์ :				
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว :		
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ :		

(662) 641 6619-20 / (662) 641 6621
www.siamwellnessgroup.com
213,749,982.00 บาท (สองร้้อยสิิบสามล้้านเจ็็ดแสนสี่่�หมื่่�นเก้้าพัันเก้้าร้้อยแปดสิิบสองบาทถ้้วน)
0.25 บาท (ยี่่�สิิบห้้าสตางค์์)

2. ข้้อมููลนิิติิบุุคคลที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไปของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด

2.1 บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน :			
483 ซอยสุุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุุรกิิจ :			รีีสอร์์ทและร้้านอาหาร
ทุุนจดทะเบีียน (บาท) :		
60,000,000 บาท (หกสิิบล้้านบาทถ้้วน)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น :			ร้้อยละ 99.99
2.2 บริิษััท สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กััด
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน :			
483 ซอยสุุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุุรกิิจ :			จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา
ทุุนจดทะเบีียน :			
1,000,000 บาท (หนึ่่�งล้้านบาทถ้้วน)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น :			ร้้อยละ 99.99
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2.3 บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน :			
483 ซอยสุุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุุรกิิจ :			
โรงเรีียนสอนนวด
ทุุนจดทะเบีียน :			
1,000,000 บาท (หนึ่่�งล้้านบาทถ้้วน)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น :			ร้้อยละ 99.97

3. บุุคคลอ้้างอิิงอื่่�นๆ

นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์ :		
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
				
93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทาวเวอร์์ เอ ชั้้�น 14
				ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร
				
โทรศััพท์์ (662) 009-9000
				
โทรสาร (662) 009-9992
				
Website: http://www. set.or.th
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต :		
นางสาวสุุมนา พัันธ์์พงษ์์สานนท์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5872 และ/หรืือ
				
นายชยพล ศุุภเศรษฐนนท์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3972 และ/หรืือ
				
นางสาวอรวรรณ เตชวััฒนสิิริกุุล
ิ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4807 และ/หรืือ
				
นางสาวเกิิดศิิริิ กาญจนประกาสิิต ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 6014
				
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
				ชั้้�น 33 อาคารเลครััชดา 193/136-137 ถนนรััชดาภิิเษก เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ 10110
				
โทรศััพท์์ (662) 264-9090
				
โทรสาร (662) 264-0789-90

4. ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น

				

- ไม่่มีี –

ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษาข้้อมููลของบริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์เพิ่่�มเติิมได้้จากแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) ของบริิษััทที่่�แสดงไว้้
ใน www.sec.or.th หรืือเว็็บไซต์์ของบริิษััท

บริิษัั ท สยามเวลเนสกรุ๊๊� ป จำำ �กั ั ด (มหาชน)
ส่่ ว นที่่ � 2

การจัั ด การและการกำำ �กั ั บ ดูู แ ลกิิจการ
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7

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำ�นวนทุนจดทะเบียน และทุนชำ�ระแล้ว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียน 213,750,000 บาท เรีียกชำำ�ระแล้้ว 213,749,982 บาท โดยคิิดเป็็นจำำ�นวนหุ้้�น
สามััญ 854,999,928 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น
ณ วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีผู้้�ถืือหุ้้�นตามสมุุดทะเบีียนดัังนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

1

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

กลุ่่�มอุุตสาหจิิต
นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต
นางปราณีี ศุุภวััฒนเกีียรติิ
นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์
นายณรััล วิิวรรธนไกร
นายณภััทร วิิวรรธนไกร
นายณรุุจ วิิวรรธนไกร
นายชโนดม อุุตสาหจิิต
นางสาวชาลิิสา อุุตสาหจิิต
นางสาวธนััชพร อุุตสาหจิิต
นายวิิวััฒน์์ อุุตสาหจิิต
รวมจำำ�นวนหุ้้�น

2

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

กลุ่่�มจิิราวรรณสถิิตย์์
นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์
นางประอร จิิราวรรณสถิิตย์์
นางพรพิิศ จิิราวรรณสถิิตย์์
รวมจำำ�นวนหุ้้�น
กองทุุนเปิิดบััวหลวงปััจจััย 4 หุ้้�นระยะยาวปัันผล
กองทุุน ผสมบีีซีีเนีียร์์สำำ�หรัับวััยเกษีียณ
บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด
กองทุุนผสมบีีซีีเนีียร์์สำำ�หรัับวััยเกษีียณ เอ็็กซ์์ตร้้า
กองทุุนเปิิดบััวหลวงปััจจััย 4 เพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพ
กองทุุนเปิิดบััวหลวงหุ้้�นระยะยาว
นายคเชนทร์์ เบญจกุุล
กองทุุนเปิิด บััวแก้้วปัันผล
นายทรงพล ซำำ�ศิิริิพงษ์์
นายวิิชญ เมฆาอภิิรัักษ์์
กองทุุนเปิิดบััวหลวงปััจจััย 4
นายดรากร พิิมลภััทรกุุล
นายพรเทพ สถิิตถาวรชััย

จำำ�นวนหุ้้�น

ร้้อยละ

94,953,900
78,080,000
71,855,000
30,360,000
30,660,000
26,379,550
12,285,000
10,556,650
9,277,500
4,550,000

11.11
9.13
8.40
3.55
3.59
3.09
1.44
1.23
1.09
0.53

368,957,600.00

43.15

93,312,450
27,939,150
26,762,000

10.91
3.27
3.13

148,013,600
21,759,150.00
18,841,650.00
13,842,874.00
7,970,550.00
7,752,300.00
7,103,850.00
6,133,650.00
5,869,950.00
5,820,750.00
5,500,000.00
5,420,550.00
5,161,350.00
4,705,350.00

17.31
2.54
2.20
1.62
0.93
0.91
0.83
0.72
0.69
0.68
0.64
0.63
0.60
0.55
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ลำำ�ดัับที่่�

16
17
18
19
20
21

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

นายพิิสิิฐ ดุุรงคพิิทยา
กองทุุนเปิิด ทิิสโก้้ Mid/Small Cap อิิควิิตี้้�
นางอุุไรพร เฉลิิมทรััพยากร
นายอภิิรเมธ อุุตรวณิิช
กองทุุนเปิิดบััวแก้้ว
รวมจำำ�นวนหุ้้�น
ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ
รวมจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งสิ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น

ร้้อยละ

4,596,000.00
4,535,050.00
4,200,000.00
4,087,000.00
3,822,800.00
137,122,824.00
200,905,904.00
854,999,928.00

0.54
0.53
0.49
0.48
0.45
16.04
23.50
100

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริิษััทมีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 40 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีี สำำ�รองตามกฎหมาย และสำำ�รองอื่่�น (ถ้้ามีี) ตามงบ
การเงิินเฉพาะของบริิษััท ทั้้�งนี้้� โดยคำำ�นึึงถึึงความต้้องการกระแสเงิินสด และเงิินทุุนสำำ�รองสำำ�หรัับการลงทุุน และการดำำ�เนิินกิิจการในอนาคต
ของบริิษััท นโยบายการจ่่ายปัันผลดัังกล่่าวอาจมีีการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงได้้เป็็นครั้้�งคราวตามที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทจะพิิจารณาอนุุมััติิ

7.4 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ชื่่�อ

นางปราณีี ศุุภวััฒนเกีียรติิ
นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต
นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์
นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์
นายณรััล วิิวรรธนไกร
นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ
นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�
นางสุุภีี พงษ์์พานิิช

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ วัันที่่�
1 มกราคม 2563
(หุ้้�น)

การซื้อ
้� ขาย
ระหว่่างปีี 2563
(หุ้้�น)

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม2563
(หุ้้�น)

การถืือหุ้้�นของ
คู่่�สมรส

52,720,000
63,302,600
60,640,000
50,570,000
20,240,000
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี

25,360,000
31,651,300
32,672,450
21,285,000
10,120,000
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี

78,080,000 (9.13%)
94,953,900 (11.106%)
93,312,450 (10.914%)
71,855,000 (8.404%)
30,360,000 (3.551%)
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี

30,000
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
18,000
ไม่่มีี
ไม่่มีี
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8

โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีโครงสร้้างการจััดการ ดัังนี้้�
คณะกรรมการบริษัท
สำนักเลขานุการบริษัท
คุณปริญ เอกมโนชัย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

สำนักตรวจสอบภายใน
คุณพัชรี ธีรวโรดม

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
ฝายอาคารสถานที่

ประธานเจาหนาที่บริหาร

สายงานโครงการ

คุณฐานิศร อมรธีรสรรค

คุณปติพัฒน สันติวุฒิเมธี

ฝายจัดซื้อ

คุณเสาวณีย ควนสมบูรณ

คุณวิบูลย อุตสาหจิต

ฝายขาย

กรรมการผูจัดการ

สายงานการตลาด
คุณณรัล วิวรรธนไกร

คุณประเสริฐ จิราวรรณสถิตย

คุณอัฐพร ธนสารศิลป

ฝายการตลาด

คุณณัฐพล สิริพันธสวัสดิ์

ฝายประชาสัมพันธ

คุณศรัณยพร โชติชวงนาวา

ฝายกราฟฟก

คุณปทมา สุขสกุลชัย

รองกรรมการผูจัดการ

ฝายปฏิบัติการ

คุณฐานิศร อมรธีรสรรค

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

คุณณรัล วิวรรธนไกร
คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ

คุณอรอนงค รังษี
คุณชุตาภรณ จิราวรรณสถิตย

สายงานปฏิบัติการ

คุณประเสริฐ จิราวรรณสถิตย
รก

ฝายปฏิบัติการ บานสวน
คุณกนกอร เรือนงาม
คุณธรรศ เศรษฐภักดี
คุณอำพันธ ยืนชีวิต

ฝายคลังสินคา
ตำแหนงวาง

สายงานการเงิน

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ

ฝายบัญชี

คุณกุลศิริ จงวิวัฒนธรรม

ฝายการเงิน

คุณมนฤดี ระกำเหมก

ฝายกฏหมาย

คุณปริญ เอกมโนชัย

สายงานบริหารทั่วไป
คุณวิบูลย อุตสาหจิต
รก

ฝาย IT

คุณจีรนันท วงศชื่น

ฝาย SOFTWARE

คุณศิรพจน ปรีดาผล

ฝายธุรการ

คุณปริญ เอกมโนชัย
รก.

ฝายทรัพยากรบุคคล

คุณศิรวรรณ คงชำนาญลิขิต

ฝายโครงการ

คุณเมธพนธ อมรธีรสรรค

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

8.2 คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวน 9 ท่่านประกอบด้้วย
ชื่่�อ

1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต	

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
4. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร
	รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายณรัล วิวรรธนไกร	
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
7. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
8. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
9. นางสุภี พงษ์พานิช
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
				
				
				
				
				

ชื่อ-นามสกุล		
อายุ			
ตำ�แหน่งในบริษัท		
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง		
การศึกษา		

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
63 ปี
ประธานกรรมการ
7 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�เเหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)
Role of the chairman Program (RCP)

2556
2557

ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2556 - ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริิษััท กลมเกลีียวพััฒนา จำำ�กััด
บริิษััท บีี.ยูู. เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััด

อสัังหาริิมทรััพย์์
เซอร์์วิิสอพาร์์ทเม้้นท์์

บริิษััท เอเชี่่�ยนฟอร์์จููน พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์

บริิษััท ไซเบอร์์พริ้้�นท์์กรุ๊๊�ป จำำ�กััด

สิ่่�งพิิมพ์์

บริิษััท อุุตสาหจิิตโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
บริิษััท ไซเบอร์์พริ้้�นท์์ จำำ�กััด

ธุุรกิิจโฮลดิ้้�ง ถืือหุ้้�นในบริิษััทในเครืือ ซึ่่�งดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์และเซอร์์วิิส อพาร์์ทเม้้นท์์
สิ่่�งพิิมพ์์

บริิษััท ศรีีสยามพริ้้�นท์์แอนด์์แพคก์์ จำำ�กััด

สิ่่�งพิิมพ์์

บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด

สิ่่�งพิิมพ์์

2560- ปััจจุุบััน
2532 - ปััจจุุบััน
2553 - ปััจจุุบััน
2556 - ปััจจุุบััน
2556 - ปััจจุุบััน
2553 - 2556
2553 - 2556
2548- 2556

ตำ�แหน่งปัจจุบัน		
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน		

ประธานกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท
				
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จำ�นวน 5 บริษัท ได้แก่
				
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด
				
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
				
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำ�กัด
				
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำ�กัด
				
- กรรมการบริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำ�กัด
				
กิจการอื่นๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ		
รัฐศาสตร์
สััดส่่วนการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในรอบปีีผ่่านมา 5/5 ครั้้�ง (ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2563 - 31 ธัันวาคม 2563)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
			
ชื่อ-นามสกุล		
				
อายุ
		
				
ตำ�แหน่งในบริษัท
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
				
การศึกษา
							

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
57 ปี
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
28 พฤศจิกายน 2544
ปริญญาตรี สาขา Computer Science University of Southern
California, Los Angeles, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)
Financial Statements for Directors
Director Certification Program (DCP)

2556
2557
2557

ประวัติการอบรมอื่นๆ		

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 27

ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2544 - ปััจจุุบััน

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

สปา

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด

โรงแรมและร้้านอาหาร

บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จ�ำกัด
บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด

จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา
โรงเรีียนสอนนวดแผนไทย

2553 - ปััจจุุบััน
2553 - 2556
2556 - ปััจจุุบััน
2556 - ปััจจุุบััน

กรรมการบริิหาร
ประธานกรรมการบริิหาร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ�ำกัด

สิ่่�งพิิมพ์์
ธุุรกิิจโฮลดิ้้�ง ถืือหุ้้�นในบริิษััทใน เครืือซึ่่�งดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์ และเซอร์์วิิสอพาร์์ทเม้้นท์์

2553 - 2555
2544 - 2555
2535 - 2555

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริ้นท์ จ�ำกัด
บริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์กิ๊ฟท์ จ�ำกัด
บริษัท บลูมมิ่ง จำ�กัด

สิ่่�งพิิมพ์์
ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
จำำ�หน่่ายสิินค้้าพรีีเมี่่�ยม

2548 - ปััจจุุบััน
2556 - ปััจจุุบััน
2550 - ปััจจุุบััน
2554 - ปััจจุุบััน

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท

			
			
			
			
			
			
			
			
ความเชี่ยวชาญ

กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จำ�นวน 6 บริษัท ได้แก่
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำ�กัด
- กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จำ�กัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด
- กรรมการ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
- กรรมการ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำ�กัด
- กรรมการ บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำ�กัด
กิจการอื่นๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
Computer Science

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
				
ชื่อ-นามสกุล
นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
				
อายุ
58 ปี
				
ตำ�แหน่งในบริษัท กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
						
และพิจารณาค่าตอบแทน
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง 28 พฤศจิกายน 2544
				
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขา Marketing Bentley University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

2556

ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2544 - ปััจจุุบััน

กรรมการ
กรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
อุปนายกสมาคม
ประธานคณะอนุกรรมการ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด

โรงเเรมและร้านอาหาร

บริิษััท สยามเวลเนสเเล็็บ จำำ�กััด
บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด

จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
โรงเรียนสอนนวดแผนไทย

สมาคมสปาไทย

สมาคม

2560 – ปััจจุุบััน
2548 - ปััจจุุบััน
2556 - ปััจจุุบััน
2550 - ปััจจุุบััน
2554 - ปััจจุุบััน
2556 - ปััจจุุบััน

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท
			
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จำ�นวน 4 บริษัท ได้แก่
			
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำ�กัด
			
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด
			
- อุปนายก สมาคมสปาไทย
			
กิจการอื่นๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ
Marketing
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
				
ชื่อ-นามสกุล
				
อายุ
				
ตำ�แหน่งในบริษัท
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
				
การศึกษา
						
						

นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
58 ปี
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหาร/ กรรมการธรรมาภิบาล
28 พฤศจิกายน 2544
ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขา Graphic Design California State University, USA
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

2556

ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2553 - ปััจจุุบััน

กรรมการ
รองกรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จ�ำกัด
บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จ�ำกัด
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด
บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ�ำกัด

อสัังหาริิมทรััพย์์
จำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์สปา
โรงเเรมและร้้านอาหาร
ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
ธุุรกิิจโฮลดิ้้�ง ถืือหุ้้�นในบริิษััทในเครืือ ซึ่่�งดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์และเซอร์์วิิสอพาร์์ทเม้้นท์์
สิ่่�งพิิมพ์์
เซอร์์วิิสอพาร์์ทเม้้นท์์
สิ่่�งพิิมพ์์

2560 - ปััจจุุบััน
2550 - ปััจจุุบััน
2553 - ปััจจุุบััน
2553 - ปััจจุุบััน
2556 - ปััจจุุบััน
2556 - ปััจจุุบััน
2532 - 2556
2548 - 2556

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริ้นท์ จ�ำกัด

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล
			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท
			
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จำ�นวน 6 บริษัท ได้แก่
			
- กรรมการ บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำ�กัด
			
กิจการอื่นๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ
สถาปัตยกรรม Graphic Design และบริหารธุรกิจ
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
				
ชื่อ-นามสกุล
				
อายุ		
				
ตำ�แหน่งในบริษัท
						
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
			
การศึกษา
						
						
						

นายณรัล วิวรรธนไกร
33 ปี
กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี สาขา Economics /
Political Studies University of Auckland, New Zealand
ปริญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)
Risk Management Program (RMP)

2556
2557

ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2553 - ปััจจุุบััน

กรรมการ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการ
ผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริิษััท จีี.จีี.พีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด

ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
โรงเเรมและร้้านอาหาร

บริิษััท สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กััด
บริิษััท เอเชี่่�ยนฟอร์์จููน พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
บริิษััท ไซเบอร์์พริ้้�นท์์ จำำ�กััด

ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สปา
ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
สิ่่�งพิิมพ์์

2561 - ปััจจุุบััน
2548 - ปััจจุุบััน
2551 - ปััจจุุบััน
2553 - ปััจจุุบััน
2551 - 2552

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท
			
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จำ�นวน 4 บริษัท ได้แก่
			
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำ�กัด
			
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท จี.จี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
			
กิจการอื่นๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ
Marketing
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
				
ชื่อ-นามสกุล
				
อายุ		
				
ตำ�แหน่งในบริษัท
						
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
			
การศึกษา
						
						

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)
Audit Committee Program (ACP)

2549
2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries

			จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2556 – ปััจจุุบััน

กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
รองผู้้�อำำ�นวยการ
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ
กรรมการบริิหารกิิจการ
อนุุกรรมการกลั่่�นกรอง
และพััฒนาองค์์กร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายส่่งเสริิม
โครงการตามนโยบายรััฐบาล
กรรมการ
กรรมการ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริิษััท ปรีีชากรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท หลัักทรััพย์์ เออีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
หลัักทรััพย์์

บริิษััท อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล รีีเสริิช
คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ เอเอเอ็็มซีี จำำ�กััด
องค์์การคลัังสิินค้้า

เทคโนโลยีีสารสนเทศ

องค์์การอุุตสาหกรรมป่่าไม้้

รััฐวิิสาหกิิจ

สำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อม (สสว)
บริิษััท อุุตสาหกรรมการบิิน จำำ�กััด
บริิษััท อุุตสาหกรรมขนมไทย จำำ�กััด

หน่่วยงานของรััฐ

2560 – 2561
มิิ.ย. 2557
- มิิ.ย. 2560
2556 - 2559
2556 - 2557
2553
2551- 2552
2546 - 2551
2546 - 2551
2546 - 2551

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

			

บริิหารสิินทรััพย์์
รััฐวิิสาหกิิจ

ซ่่อมบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องบิิน
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ขนมไทย

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท ได้แก่

			
			

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท ได้แก่
กิจการอื่นๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
บริหารธุรกิจและวิศวกรรม
การถือหุ้นในบริษัทฯ จำ�นวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ความเชี่ยวชาญ
ความมีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

			
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
			
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
			
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
สััดส่่วนการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในรอบปีีผ่่านมา 5/5 ครั้้�ง (ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2563 - 31 ธัันวาคม 2563)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
				
ชื่อ-นามสกุล
				
อายุ
				
ตำ�แหน่งในบริษัท
						
						
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
				
การศึกษา

นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย
59 ปี
กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU Real Estate Development)

			จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2556 – ปััจจุุบััน

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิษััท

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริิษััท แสงเหนืือ ก่่อสร้้าง จำำ�กััด

ก่่อสร้้าง

กรรมการบริิษััท
กรรมการผู้้�จััดการ
ที่่�ปรึึกษา
อนุุกรรมการ
นายกสมาคมฯ
ที่่�ปรึึกษาผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

บริิษััท เอเบิ้้�ลบิิวด์์อิินฟอร์์เมชั่่�นโมเดล จำำ�กััด
บริิษััท เเลนด์์สเคป เเพลนนิ่่�ง จำำ�กััด
สมาคมภููมิิสถาปนิิกประเทศไทย
สภาสถาปนิิก
สมาคมภููมิิสถาปนิิกประเทศไทย
กรุุงเทพมหานคร

เขีียนและออกแบบก่่อสร้้าง
ออกแบบสถาปััตยกรรม
สมาคม
สภาวิิชาชีีพ
สมาคม
ราชการ

14 ธ.ค. 2561
- ปััจจุุบััน
2560 - ปััจจุุบััน
2532 - ปััจจุุบััน
2554 - ปััจจุุบััน
2554 - 2556
2552 - 2554
2552 - 2555

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง
			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท
			
กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 3 บริษัท ได้แก่
			
- กรรมการ บริษัท แสงเหนือ ก่อสร้าง จำ�กัด
			
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เเลนด์สเคป เเพลนนิ่ง จำ�กัด
		
- กรรมการ บริษัท เอเบิ้ลบิวด์อินฟอร์เมชั่นโมเดล จำ�กัด
			
กิจการอื่นๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ
ภูมิสถาปัตยกรรม
ความมีส่วนได้เสีย
การถือหุ้นในบริษัทฯ จำ�นวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

			
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
			
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
			
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
สััดส่่วนการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในรอบปีีผ่่านมา 5/5 ครั้้�ง (ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2563 - 31 ธัันวาคม 2563)
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
				
ชื่อ-นามสกุล
				
อายุ		
				
ตำ�แหน่งในบริษัท
						
						
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
				
การศึกษา
						

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร จัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2556 – ปััจจุุบััน

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการ ธรรมาภิิบาล
ผู้อำ�นวยการ สำ�นักกิจการพิเศษ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

มููลนิิธิิชััยพััฒนา

องค์กรการกุศล

12 พ.ย. 2561
- ปััจจุุบััน
2556 - 2561
2550 - 2556
2548 - 2550

ผู้อำ�นวยการกลุ่มงาน
โครงการพิเศษ
ผู้อำ�นวยการด้านกิจการพิเศษ
ผู้ประสานงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			
และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท
			
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จำ�นวน 1 บริษัท ได้แก่
			
- ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานกิจการพิเศษ มูลนิธิชัยพัฒนา
			
กิจการอื่นๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งเเวดล้อม
ความมีส่วนได้เสีย
การถือหุ้นในบริษัทฯ จำ�นวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

			
			
			

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
				
ชื่อ-นามสกุล
				
อายุ
				
ตำ�แหน่งในบริษัท
						
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
				
การศึกษา
						
						
						

นางสุภี พงษ์พานิช
65 ปี
กรรมการบริษทั ฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสยี่ ง /
กรรมการธรรมาภิบาล
22 สิงหาคม 2557
ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

2557

ประวัติการอบรมอื่นๆ - Management Problem Solving and Decision Making Programme, Princeton,

			
			
			
			
			

New Jersey, U.S.A.
- Certificate in Small and Medium Enterprises in An Ailing Economy,
The University of Sydney
- Managing Human Performance
- Mini MBA จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

22 ส.ค. 2557
- ปััจจุุบััน

กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง
กรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการบริิษััท

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริิษััท อิินเตอร์์ไพร์์ม มีีเดีีย จำำ�กััด

โฆษณา/งานแสดง

ที่่�ปรึึกษาเพื่่�อคนปััญญาอ่่อน
แห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมป์์
ที่่�ปรึึกษา Brand KU

มููลนิิธิิช่่วยคนปััญญาอ่่อนแห่่งประเทศไทยในพระ
บรมราชิินููปถััมป์์

มููลนิิธิิ

มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

มหาวิิทยาลััย

14 พ.ย. 2561
- ปััจจุุบััน
2560 - ปััจจุุบััน
2560 – ปััจจุุบััน

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล
			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท
			
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จำ�นวน 1 บริษัท
			
บริษัท อินเตอร์ไพร์ม มีเดีย จำ�กัด
			
กิจการอื่นๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการภาครัฐและเอกชน
ความมีส่วนได้เสีย
การถือหุ้นในบริษัทฯ จำ�นวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

			
			
			

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

สััดส่่วนการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในรอบปีีผ่่านมา 5/5 ครั้้�ง (ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2563 - 31 ธัันวาคม 2563)
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กรรมการผู้้�มีีอำ�ำ นาจลงนาม

นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต หรืือ นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์ หรืือ นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์ กรรมการสองในสามคนลงลายมืือชื่่�อ
ร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท

การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ลำำ�ดัับที่่�

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปีี 2563
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

รายชื่่�อกรรมการ

นางปราณีี ศุุภวััฒนเกีียรติิ
นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต
นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์
นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์
นายณรััล วิิวรรธนไกร
นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ
นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�
นางสุุภีี พงษ์์พานิิช

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อ - สกุุล

1. นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ
2. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
3. ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ (กรรมการตรวจสอบผู้้�มีีความรู้้�ทางด้้านบััญชีี)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ปีี 2563
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

ชื่่�อ - สกุุล

4/4
4/4
4/4

1. นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ
2. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
3. ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�

8.4 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อ - สกุุล

1. นางสุุภีี พงษ์์พานิิช
2. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
3. นายณรััล วิิวรรธนไกร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

การประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ปีี 2563
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

ชื่่�อ - สกุุล

4/4
4/4
4/4

1. นางสุุภีี พงษ์์พานิิช
2. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
3. นายณรััล วิิวรรธนไกร

8.5 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนของบริิษััท มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อ - สกุุล

1. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
2. ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�
3. นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์

ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

การประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ปีี 2563
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

ชื่่�อ - สกุุล

1/1
1/1
1/1

1. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
2. ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�
3. นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์

8.6 คณะกรรมการธรรมาภิิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิิบาล บริิษััท มีีจำำ�นวน 4 ท่่าน ประกอบด้้วย
ตำำ�แหน่่ง

ชื่่�อ - สกุุล

1.
2.
3.
4.

ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�
นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ
นางสุุภีี พงษ์์พานิิช
นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์

ประธานกรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการธรรมาภิิบาล

การประชุุมคณะกรรมการธรรมาภิิบาล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ชื่่�อ - สกุุล

1.
2.
3.
4.

ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�
นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ
นางสุุภีี พงษ์์พานิิช
นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์

ปีี 2563
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

1/1
1/1
1/1
1/1

99
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

8.7 คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหารของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวน 5 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ - สกุุล

1.
2.
3.
4.
5.

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
นายณรัล วิวรรธนไกร
นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการบริิหาร/ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กรรมการบริิหาร/ กรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริิหาร/ รองกรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริิหาร/ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริิหาร

การประชุุมคณะกรรมการบริิหาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ปีี 2563
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

ชื่่�อ - สกุุล

1.
2.
3.
4.
5.

17/17
16/17
16/17
17/17
13/17

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
นายณรัล วิวรรธนไกร
นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์

8.8 ผู้้�บริิหาร
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 5 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ - สกุุล

1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
2. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
3. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
4. นายณรัล วิวรรธนไกร
5. นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์

ตำำ�แหน่่ง

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ
รองกรรมการผู้้�จััดการ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี-การเงิิน(CFO)

8.9 เลขานุุการบริิษััท
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ครั้้ง� ที่่� 7/2559 เมื่่อ� วัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2559 ที่่ป� ระชุุมได้้มีีมติิอนุุมััติใิ ห้้แต่่งตั้้ง� นายปริิญ เอกมโนชััย
ซึ่่�งจบการศึึกษาทางด้้านกฎหมาย ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััท เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 โดยอำำ�นาจหน้้าที่่�ของเลขานุุการบริิษััท มีีดัังต่่อไปนี้้�

8.9.1 จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังนี้
8.9.1.1 ทะเบีียนกรรมการ
8.9.1.2 หนัังสืือเชิิญประชุุมคณะกรรมการ รายงานการประชุุมคณะกรรมการ และรายงานประจำำ�ปีี
ของบริิษััท
8.9.1.3 หนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

8.9.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งให้
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่ที่บริษัทฯได้
รับรายงานนั้น
8.9.3 ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด

8.10 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) มีีการกำำ�หนดการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทของปีี 2563 ไว้้อย่่างเป็็น
ทางการล่่วงหน้้าตลอดปีี และอาจจะมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มเติิม ตามความจำำ�เป็็น โดยมีีการกำำ�หนดตารางการประชุุมล่่วงหน้้าเป็็นรายปีี และ
ในการประชุุมแต่่ละครั้้�ง บริิษััทจะส่่งจดหมายนััดประชุุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุุมล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน ก่่อน
วัันประชุุม เพื่่�อให้้คณะกรรมการได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลเพีียงพอก่่อนการประชุุม เว้้นแต่่กรณีีมีีเหตุุจำำ�เป็็นสำำ�หรัับบางวาระที่่�เกิิดความล่่าช้้า
จะดำำ�เนิินการจััดส่่งให้้คณะกรรมการทัันทีีเมื่่�อข้้อมููลพร้้อมนำำ�เสนอ และมีีการบัันทึึกรายงานการประชุุม และจััดเก็็บรวมรวบเอกสารเอกสาร
รายงานที่่รั� บั รองแล้้วเพื่่อ� ใช้้ในการอ้้างอิิงและสามารถตรวจสอบได้้ ในการ ประชุุม ประธานกรรมการบริิษัทั และกรรมการผู้้�จััดการเป็็นผู้้�ร่่วมกััน
กํําหนดวาระการประชุุม และเปิิดโอกาสให้้กรรมการ แต่่ละคนสามารถเสนอเรื่่�องต่่างๆ เพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเป็็นวาระการประชุุมได้้ บริิษััท
กํําหนดองค์์ประชุุมต้้องไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งเข้้าร่่วมประชุุม และพิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ ประธานกรรมการ บริิษััท ซึ่่�งทํําหน้้าที่่�ประธานในที่่�ประชุุม
จะเปิิดโอกาสให้้กรรมการแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างอิิสระ โดยในบางวาระอาจมีี ผู้้�บริิหารระดัับสููง และหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระเข้้าร่่วมประชุุม
ด้้วยเพื่่�อให้้รายละเอีียดข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ เพิ่่�มเติิมในฐานะผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งจะได้้รัับทราบนโยบายโดยตรงเพื่่�อให้้สามารถนํําไปปฏิิบััติิ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� บริิษััทได้้จััดให้้มีีการประชุุมระหว่่างกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุม จำำ�นวน
1 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563

8.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.11.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่่าตอบแทนกรรมการ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในการประชุุมครั้้�งที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 29 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ได้้อนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท
และกรรมการชุุดย่่อย และได้้รัับการอนุุมััติิจากการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 30 เมษายน 2563 ดัังนี้้�
หน่่วย : บาท
ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการธรรมาภิิบาล

ค่่าตอบแทนรายเดืือน

เบี้้�ยประชุุมต่่อครั้้�ง

โบนััสประจำำ�ปีี

22,000
11,000
22,000
16,500
-

12,000
12,000
12,000
12,000
8,000
6,000
8,000

350,000
250,000
350,000
250,000
-

-

6,000

-

-

8,000
6,000

-
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

หมายเหตุ
- หากกรรมการท่่านใดได้้รัับเลืือกให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งมากกว่่า 1 ตำำ�แหน่่งในบริิษััท ให้้กรรมการท่่านนั้้�นได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือน ใน
อััตราที่่�สููงที่่�สุุดอััตราเดีียว
- กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารจะไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือนของกรรมการอีีก
- หากกรรมการท่่านใดได้้รัับเลืือกให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งมากกว่่า 1 ตำำ�แหน่่งในบริิษััท ให้้กรรมการท่่านนั้้�นได้้รัับโบนััสประจำำ�ในอััตราที่่�
สููงสุุดอััตราเดีียว
- กรรมการตรวจสอบ จะได้้รัับเพีียงค่่าตอบแทนรายเดืือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่่านั้้�น จะไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือนใน
ฐานะกรรมการของบริิษััทอีีก
สำำ�หรัับในปีี 2563 บริิษััทมีีการจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการความเสี่่�ยง คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิิบาล ในรููปแบบค่่าตอบแทนรายเดืือน และค่่าเบี้้�ยประชุุม ดัังต่่อไปนี้้�

ค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััทแต่่ละราย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ปีี 2563
รายชื่่�อกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริิหาร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
3. นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์ กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ
4. นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
รองกรรมการผู้้�จััดการ
5. นายณรััล วิิวรรธนไกร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
6. นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการอิิสระ
7. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ
กรรมการ
8. ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ
กรรมการ
9. นางสุุภีี พงษ์์พานิิช
กรรมการอิิสระ

ค่่า
ตอบแทน
รายเดืือน
AC
(บาท)

ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม
AC
(บาท)

ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม
BOD
(บาท)

ค่่าเบี้้�ย
ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม
ประชุุม
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
ความ
สรรหาฯ
เสี่่�ยง
(บาท)
(บาท)

60,000

6,000

60,000
60,000
264,000

48,000

60,000

198,000

48,000

60,000

198,000

48,000

60,000

660,000

ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม
คณะ
กรรมการ
ธรรมาภิิ
บาล
(บาท)

60,000
60,000

264,000

1. นางปราณีี ศุุภวััฒนเกีียรติิ
2. นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต

รวม

ค่่า
ตอบแทน
รายเดืือน
BOD
(บาท)

6,000
24,000
6,000

24,000

8,000
6,000

132,000

60,000

32,000

396,000

144,000 540,000

80,000

8,000
6,000

20,000

26,000

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีผู้้�บริิหารจำำ�นวน 5 ท่่าน โดยบริิษััทมีีการจ่่ายค่่าตอบแทนให้้ผู้้�บริิหารของบริิษััททั้้�งหมดในปีี 2563
ในรููปของเงิินเดืือนและโบนััส จำำ�นวน 8,566,800.00 บาท

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

8.11.2 ค่าตอบแทนอื่น
ในปีี 2563 บริิษัทั มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนให้้ผู้้�บริิหารของบริิษัทั ในรููปของกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ กองทุุนประกัันสัังคม และประกัันสุุขภาพ
(ไม่่รวมเงิินเดืือนและโบนััส) จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 310,139 บาท

	บุุคลากร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563จำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมดของกลุ่่�มบริิษััท ไม่่รวมผู้้�บริิหาร มีีดัังนี้้�
SPA
ที่่�

แผนก

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

แผนกบััญชีี
แผนกการเงิิน
แผนกบุุคคล
แผนกธุุรการและแม่่บ้้าน
แผนกกฎหมาย
แผนก IT + Software
แผนกจััดซื้้�อและสโตร์์
แผนกอาคารและสถานที่่�
แผนกขายเเละการตลาด
แผนกปฏิิบััติิการ (สำำ�นัักงานใหญ่่)
แผนกปฏิิบัติั ิการ (สาขา)

17
3
6
4
4
7
12
16
12
6
301

รวม

388

ที่่�

Department

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

แผนกบััญชีี
แผนกจััดซื้้�อ ธุุรการเเละสโตร์์
แผนกบุุคคล
แผนกการตลาด
แผนก IT
แผนกปฏิิบััติิการ
แผนกต้้อนรัับและเบลบอย
แผนกครััว
แผนกแม่่บ้้าน
แผนกช่่าง
แผนกห้้องอาหาร ( DECK 1 )

6
1
1
2
1
1
10
19
13
7
17

รวม

78

SWR

103

104

รายงานประจำำ�ปีี 2563

SWL
ที่่�

แผนก

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 63

1
2
3

ฝ่่ายบริิหาร
แผนกผลิิตภััณฑ์์
แผนกธุุรการเเละสโตร์์

1
3
4

รวม

8

ที่่�

แผนก

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 63

1
2

ฝ่่ายบริิหาร
แผนกอาจารย์์และธุุรการ

1
14

รวม

15

SWE

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีพนัักงาน (ไม่่รวมผู้้�บริิหาร) ทั้้�งหมด 388 คน โดยในปีี 2563 ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
ให้้แก่่พนัักงานที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�บริิหาร ได้้แก่่ เงิินเดืือน ค่่านายหน้้า โบนััส กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ กองทุุนประกัันสัังคม และค่่าล่่วงเวลา เป็็นจำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้�น 111,935,213. บาท
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2556 กัับกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เอไอเอ มาสเตอร์์พููล และในวัันที่่�
1 มิิถุุนายน 2562 ได้้เปลี่่�ยนแปลง บริิษััทจััดการกองทุุนฯ จากกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เอไอเอ มาสเตอร์์พููล มาเป็็น กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
ไทยพาณิิชย์์ มาสเตอร์์ฟัันด์์ ซึ่่�งจดทะเบีียนแล้้ว โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจให้้แก่่พนัักงาน และเพื่่�อจููงใจให้้พนัักงานทำำ�งาน
กัับบริิษััท ในระยะยาว
ข้้อพิิพาทด้้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
- ไม่่มีี นโยบายในการพััฒนาบุุคคลากร
บริิษััทมีีนโยบายพััฒนาพนัักงาน โดยจััดฝึึกอบรมให้้แก่่พนัักงานในระดัับผู้้�จััดการฝ่่าย เพื่่�อให้้พนัักงานในระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายดำำ�เนิิน
การถ่่ายทอดให้้แก่่พนัักงานในสัังกััดที่่ต� นเองดููแลอยู่่� และพนัักงานที่่�ให้้บริิการแก่่ลููกค้้า เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความสามารถ สามารถพััฒนา
ศัักยภาพของพนัักงานเพื่่�มขึ้้�น เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท และลููกค้้าต่่อไป ดัังต่่อไปนี้้�
จััดอบรมภาษาอัังกฤษให้้แก่่พนัักงาน ในระดัับผู้้�จััดการฝ่่าย ปีีละ 2 ครั้้�ง
จััดอบรมระบบเอกสารบริิการ (สต็็อค, รายงานขาย) ให้้แก่่ผู้้�จััดการส่่วน ขึ้้�นไป ปีีละ 1 ครั้้�ง
จััดอบรมการใช้้งานระบบโปรแกรมของบริิษััท ปีีละ 2 ครั้้�ง
จััดอบรมมารยาทในการบริิการลููกค้้า ตลอดทั้้�งปีี
โดยมีีการจััดประชุุมพนัักงานประจำำ�ปีี ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััท
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9

การกำ�กับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีีว่่
� าเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ที่่จ� ะช่่วยส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
ให้้มีีประสิิทธิิภาพ และมีีการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�ประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย ตั้้�งแต่่พนัักงาน ผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�นๆ ดัังนั้้�น คณะกรรมการบริิษััทซึ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�สููงสุุดขององค์์กร จึึงได้้กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีขึ้้�น เพื่่�อให้้
กรรมการบริิษัทั ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนได้้ยึดึ ถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั งิ านร่่วมกััน โดยครอบคลุุมเนื้้�อหาหลัักการสำำ�คัญ
ั ตั้้ง� แต่่โครงสร้้าง
บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของกรรมการ จนถึึงหลัักการสำำ�คัญ
ั ตั้้ง� แต่่โครงสร้้าง บทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
จนถึึงหลัักการในการบริิหารงานของผู้้�บริิหารอย่่างโปร่่งใส ชััดเจน และสามารถตรวจสอบได้้ เพื่่�อเป็็นแนวทางในการบริิหารองค์์กร ทำำ�ให้้เกิิด
ความเชื่่�อมั่่�นว่่าการดำำ�เนิินงานใดๆ ของบริิษััท กระทำำ�ด้้วยความเป็็นธรรม และคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
และได้้นำำ�ไปปรัับใช้้ในการกำำ�กับั ดููแลให้้กิจิ การมีีผลประกอบการที่่ดีี� ในระยะยาว เพื่่อ� ประโยชน์์ในการสร้้างคุุณค่่าในกิิจการอย่่างยั่่ง� ยืืน ตรงตาม
ความมุ่่�งหวัังของทั้้�งภาคธุุรกิิจผู้้�ลงทุุน ตลอดจนตลาดทุุน และสัังคมโดยรวม ภายใต้้ระเบีียบปฏิิบััติิของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตาม
หลัักการกำำ�กัับดููและกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2555 (Principles of Good Corporate Governance : “CG Principles”) ซึ่�ง่
ประกอบด้้วย 5 หมวด และภายใต้้ระเบีียบปฏิิบััติิของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตามหลัักการกำำ�กัับดููแล
และกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) ใน 8 หลัักปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
หลัักปฏิิบััติิ 1 ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลัักปฏิิบััติิ 2 กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน (Define Objectives that Promote
Sustainable Value Creation)
หลัักปฏิิบััติิ 3 เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลัักปฏิิบััติิ 4 สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
หลัักปฏิิบััติิ 5 ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)
หลัักปฏิิบััติิ 6 ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management
and Internal Control)
หลัักปฏิิบััติิ 7 รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลัักปฏิิบััติิ 8 สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่อ� สารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
โดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้้มีีมติิเห็็นชอบ “หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีีสำ
� �ำ หรัับบริิษัทั จดทะเบีียนปีี 2560” (Corporate Governance
Code: “CG Code”) เพื่่�อนำำ�มาใช้้แทนหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2555 (Principles of Good Corporate
Governance: “CG Principles”) ที่่�ออกโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ในปีี 2560 บริิษััทได้้นำำ�นโยบายเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มาส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานของบริิษััทให้้เป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น โดยมีีการ
แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการธรรมาภิิบาล ตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 10/2560 เมื่่อ� วัันที่่� 16 ธัันวาคม 2560 เพื่่อ� ให้้บริิษัทั สามารถ
ดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และที่่�สำำ�คััญเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส น่่าเชื่่�อถืือและ เป็็นธรรมต่่อทุุกฝ่่าย และ
สอดคล้้องกัับหลัักธรรมาภิิบาล (Code of Governance) โดยคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนได้้รัับทราบและเข้้าใจ “คู่่�มืือการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณธุุรกิิจ” ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการธรรมาภิิบาล ครั้้�งที่่� 2/2561 เมื่่�อวัันที่่� 5 ตุุลาคม 2561 เพื่่�อยึึดถืือ
เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานร่่วมกัันอย่่างเคร่่งครััด
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)

หากพิิจารณาแล้้ว เนื้้�อหาส่่วนใหญ่่ของ CG Code นี้้� นำำ�มาจาก หลัักการกำำ�กับั ดููและกิิจการที่่ดีีสำ
� ำ�หรัับบริิษัทั จดทะเบีียน ปีี 2555 เพีียง
แต่่ปรัับลำำ�ดัับ วิิธีีการนำำ�เสนอให้้เป็็นไปตามบริิบทการทำำ�หน้้าที่่�ของคณะกรรมการในแต่่ละกระบวนการประกอบธุุรกิิจ รวมทั้้�งได้้เพิ่่�มประเด็็น
ใหม่่ๆ เพื่่�อให้้ครอบคลุุมถึึงแนวคิิดหรืือปััจจััยที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ดัังนี้้�
1. เพิ่่�มความชััดเจนของบทบาทความเป็็นผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการ และการแบ่่งบทบาทระหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ โดย
แบ่่งเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ
		
		
ร่่วมกัันไว้้
		

(1) เรื่่�องที่่�คณะกรรมการควรดููแลให้้มีีการดำำ�เนิินการ
(2) เรื่่อ� งที่่ค� ณะกรรมการพิิจารณาร่่วมกัับฝ่่ายจััดการ โดยติิดตามให้้มั่่น� ใจว่่า ฝ่่ายจััดการได้้ไปดำำ�เนิินการตามที่่ไ� ด้้พิจิ ารณา
(3) เรื่่�องที่่�คณะกรรมการไม่่ควรดำำ�เนิินการ

2. เพิ่่�มความชััดเจนของบทบาทคณะกรรมการในการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ และบููรณาการหลัักความรัับ
ผิิดชอบในการประกอบธุุรกิิจเข้้าไปในชั้้น� วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักดัังกล่่าว เพื่่อ� ให้้การสร้้างคุุณค่่ากิิจการอย่่างยั่่ง� ยืืนแทรกเป็็นเนื้้�อเดีียว
กัับการประกอบธุุรกิิจ โดยคณะกรรมการควรดููแลให้้การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายทางธุุรกิิจนั้้�น ผ่่านการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม การ
วิิเคราะห์์ ความเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยต่่างๆ ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การทำำ�ความเข้้าใจและการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย ตลอดจนมีีการปลููกฝัังค่่านิิยมขององค์์กรที่่�สะท้้อนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้เกิิดการปฏิิบััติิจนเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร
3. ขยายความหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในการกำำ�กัับดููแลกลยุุทธ์์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกิิจการ โดยสนัับสนุุนการนำำ�
นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการ รวมทั้้�งการกำำ�กัับดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
4. เพิ่่�มคำำ�อธิิบายหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในการกำำ�กัับดููแลให้้กิิจการมีีนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลการจััดการข้้อมููลลัับเพื่่�อไม่่ให้้เกิิด
ข้้อมููลรั่่�วไหล การรัักษาความลัับของข้้อมููลลัับและข้้อมููลที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ (market sensitive information)
5. เพิ่่�มหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในการดููแลความเพีียงพอของสภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� และกลไกที่่�
จะสามารถกอบกู้้�ฐานะการดำำ�เนิินงานได้้ ในกรณีีกิิจการประสบปััญหาทางการเงิิน ตลอดจนการดููแลให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจในการ
บริิหารจััดการเงิิน และกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
6. เพิ่่�มความชััดเจนว่่า คณะกรรมการควรทำำ�ความเข้้าใจเรื่่�องโครงสร้้างความสััมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่ออำำ�นาจการ
ควบคุุมหรืือการบริิหารจััดการกิิจการ
7. เพิ่่�มความชััดเจนของบทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ และในกรณีีที่่�ประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ไม่่ได้้มีีการ
แยกออกจากกัันอย่่างชััดเจน คณะกรรมการอาจแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระคนหนึ่่�งร่่วมพิิจารณากำำ�หนดวาระการประชุุมคณะกรรมการ เพื่่�อเป็็น
อีีกหนึ่่�งทางเลืือกในการสร้้างความ
ถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ในทางปฏิิบััติินั้้�น คณะกรรมการบริิษััทได้้นำำ�หลัักปฏิิบััติิ 8 ข้้อ ในส่่วนที่่� 1 ไปปรัับใช้้ (Apply) ตามความเหมาะสมกัับธุุรกิิจของบริิษััท
เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน และในส่่วนที่่� 2 นั้้�น เป็็นแนวปฏิิบััติิและคำำ�อธิิบายในการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตาม
แนวปฏิิบััติิในส่่วนที่่� 1
ดัังนั้้�นบริิษัทั จึึงได้้กำำ�หนดระบบการดำำ�เนิินงานและการควบคุุมภายในของบริิษัทั ตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการข้้างต้้น ประกอบด้้วย
สาระสำำ�คััญ 5 หมวด ดัังต่่อไปนี้้�
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5

สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น (The Right of Shareholders)
การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน (Equitable Treatment)
บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholders)
การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส (Transparency)
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Right of Shareholders)
บริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นในการตััดสิินใจเกี่่ย� วกัับการเปลี่่ย� นแปลงที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของบริิษัทั และการได้้รับั ข้้อมููลของบริิษัทั
อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน เพีียงพอ ทัันเวลา และเท่่าเทีียมกััน เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจในทุุกๆ เรื่่�องของบริิษััท คณะกรรมการบริิษััทจึึงส่่งเสริิม
การใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น และไม่่ละเมิิดหรืือลิิดรอนสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยมีีแนวปฏิิบััติิดัังนี้้�
1. บริิษััทจะทำำ�การจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมฉบัับภาษาไทยและภาษาอัังกฤษพร้้อมทั้้�งข้้อมููลประกอบการประชุุมตามวาระต่่างๆ ให้้
เพีียงพอ ระบุุวััตถุุประสงค์์และเหตุุผล ตลอดจนความเห็็นของคณะกรรมการในทุุกวาระ เพื่่อ� เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ศึกึ ษาข้้อมููลอย่่างครบถ้้วน
ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่า 7 หรืือ 14 วััน แล้้วแต่่กรณีี ในกรณีีที่่ผู้้�ถืื
� อหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเองได้้ บริิษััท เปิิด
โอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระหรืือบุุคคลใดๆ เข้้าร่่วมประชุุมแทนตนได้้ โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะที่่�บริิษััทได้้จััดส่่งไป
พร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม และบริิษััทได้้ประกาศรายละเอีียดของการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นลงในหนัังสืือพิิมพ์์ ติิดต่่อกัันต่่อเนื่่�อง 3 วัันก่่อน
วัันประชุุมอย่่างน้้อย 3 วััน เพื่่�อเป็็นการบอกกล่่าวการเรีียกประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการล่่วงหน้้าสำำ�หรัับให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเตรีียมตััวมาร่่วมประชุุม
2. มีีนโยบายในการอำำ�นวยความสะดวกและส่่งเสริิมให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งรวมถึึงนัักลงทุุนสถาบัันเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยในการจััด
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทจะใช้้และจััดเตรีียมสถานที่่�ที่่�เดิินทางสะดวก โดยจะแนบแผนที่่�จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม รวมถึึง
เลืือกวัันเวลาที่่�เหมาะสม และจััดสรรเวลาในการประชุุมอย่่างเพีียงพอ
3. ก่่อนเริ่่�มการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทจะแถลงให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบถึึงวิิธีีการใช้้สิิทธิิลงคะแนน และสิิทธิิในการแสดงความเห็็น รวมทั้้�ง
การตั้้�งคำำ�ถามใดๆ ต่่อที่่ป� ระชุุมตามระเบีียบวาระการประชุุม ทั้้�งนี้้� ในระหว่่างการประชุุมจะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิอย่่างเท่่าเทีียมกัันในการ
แสดงความคิิดเห็็น และตั้้ง� คำำ�ถามในที่่ป� ระชุุมอย่่างเต็็มที่่� ตามระเบีียบวาระการประชุุมและเรื่่อ� งที่่เ� สนอและออกเสีียงลงมติิในวาระการประชุุม
โดยจััดให้้มีีบุุคคลที่่�เป็็นอิิสระเป็็นสัักขีีพยานในการตรวจนัับหรืือตรวจสอบคะแนนเสีียง และประธานกรรมการจะจััดสรรเวลาให้้อย่่าง
เหมาะสม เพื่่อ� ให้้กรรมการบริิษัทั ทุุกท่่านรวมทั้้�งคณะกรรมการเฉพาะเรื่่อ� ง ผู้้�บริิหารที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และเลขานุุการบริิษัทั ฯ เข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกครั้้�งหากไม่่ติิดภารกิิจสำำ�คััญ เพื่่�อตอบข้้อซัักถามและรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�บริิหารระดัับสููง ทุุกคนควรเข้้าร่่วมการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อตอบข้้อซัักถามเช่่นกััน
4. เพิ่่�มช่่องทางในการรัับทราบข้้อมููลและข่่าวสารของผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านทาง website ของบริิษัทั โดยนำำ�ข้อ้ มููลและข่่าวสารต่่างๆ ตลอดจน
รายละเอีียดต่่างๆ ไว้้ที่่� website ของบริิษััท โดยเฉพาะในกรณีีของหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เผยแพร่่ก่่อนวัันประชุุมล่่วงหน้้า เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือ
หุ้้�นสามารถ Download ข้้อมููลระเบีียบวาระการประชุุมได้้อย่่างสะดวกและครบถ้้วน และมีีเวลาในการศึึกษาข้้อมููลประกอบการประชุุมล่่วง
หน้้าอย่่างเพีียงพอก่่อนได้้รัับข้้อมููลในรููปแบบเอกสารจริิงจากบริิษััท นอกจากนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม โดยบริิษััท
ได้้กำ�ำ หนดหลัักเกณฑ์์การส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าพร้้อมกัับการนำำ�ส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยบริิษััท ได้้เผยแพร่่หลัักเกณฑ์์การส่่งคำำ�ถามล่่วง
หน้้าไว้้บน website ของบริิษััท
5. บริิษััทนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้กัับการลงทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น การลงคะแนนเสีียง การนัับคะแนน การแสดงผลการลงคะแนนเสีียงในการ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท เพื่่�อให้้การประชุุมสามารถกระทำำ�ได้้รวดเร็็ว ถููกต้้อง แม่่นยำำ� และเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการเข้้าร่่วม
ประชุุม
6. บริิษััทจััดให้้มีีบุุคคลที่่�เป็็นอิิสระเป็็นผู้้�ตรวจนัับคะแนนและตรวจสอบคะแนนเสีียงในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท และเปิิดเผยให้้
ที่่�ประชุุมทราบ พร้้อมทั้้�งบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุม
7. การจดบัันทึึกรายงานการประชุุม บริิษััทจะดำำ�เนิินการให้้บัันทึึกให้้ครบถ้้วน ถููกต้้อง และบัันทึึกประเด็็นซัักถามและข้้อคิิดเห็็นที่่�
สำำ�คััญไว้้ในรายงานการประชุุม ได้้แก่่ รายชื่่�อกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เข้้าประชุุม และสััดส่่วนกรรมการที่่�เข้้าร่่วมการประชุุม หรืือ ไม่่เข้้าร่่วม
การประชุุม วิิธีีการลงคะแนนและนัับคะแนน มติิที่่�ประชุุม และผลการลงคะแนน (เห็็นชอบ ไม่่เห็็นชอบงดออกเสีียง) ของแต่่ละวาระ ประเด็็น
คำำ�ถามและคำำ�ตอบในที่่ป� ระชุุม รวมทั้้�งชื่่อ� -นามสกุุลของผู้้�ถามและผู้้�ตอบ เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่ง� ภายหลัังจากบริิษัทั เป็็นบริิษัทั
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทยแล้้ว บริิษัทั มีีการบัันทึึกวีีดีีทััศน์์ ภาพการประชุุมเพื่่อ� เก็็บรัักษาไว้้อ้า้ งอิิง และเผยแพร่่ใน website
ของบริิษััท นอกจากนี้้� บริิษััทได้้นำำ�รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเผยแพร่่ใน website ของบริิษััท เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้พิิจารณา รวมถึึงส่่งรายการ
ประชุุมดัังกล่่าวไปยัังระบบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ภายใน 14 วััน นัับแต่่วัันที่่มีี� การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�น
8. บริิษััทได้้เปิิดเผยมติิการลงคะแนนของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้แก่่สาธารณชนทราบหลัังจากการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันนั้้�น หรืือในวััน
ทำำ�การถััดไปบนระบบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ website ของบริิษััท
9. บริิษััททำำ�การเพิ่่�มความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการได้้รัับเงิินปัันผลโดยการโอนเงิินเข้้าบััญชีีธนาคาร หรืือสั่่�งจ่่ายผ่่านเช็็ค (ในกรณีีที่่�
มีีการจ่่ายเงิินปัันผล) เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อให้้ได้้รัับเงิินปัันผลตรงเวลาและป้้องกัันปััญหาเรื่่�องเช็็คชำำ�รุุด สููญหาย หรืือส่่งถึึงผู้้�
ถืือหุ้้�นล่่าช้้า
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10. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการออกเสีียงแสดงความเห็็นอย่่างเท่่าเทีียมดัังที่่�ได้้ระบุุไว้้ในข้้อบัังคัับบริิษััท โดยผู้้�ถืือหุ้้�น 1 หุ้้�นมีีสิิทธิิ
ออกเสีียงลงคะแนน 1 เสีียง
11. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการรัับทราบถึึงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี โดยบริิษััท
จะดำำ�เนิินการจััดทำำ�เอกสารประกอบคำำ�อธิิบายผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีที่ี ค่� รอบคลุุมเนื้้�อหาสาระที่่สำ� ำ�คัญ
ั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินงานที่่ผ่่� าน
มาของบริิษััท รวมถึึง งบการเงิิน คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ (Management Discussion and Analysis) อย่่างชััดเจน และ
ครบถ้้วน ได้้แก่่ รายงานประจำำ�ปีีในแผ่่นซีีดีี ที่่�ทางบริิษััทได้้แจกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม และแจกเป็็นรููปเล่่มในวัันประชุุมผู้้�
ถืือหุ้้�น หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถดาวน์์โหลดรายงานประจำำ�ปีีได้้บน website ของบริิษััท
12. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั มีีสิิทธิิในการพิิจารณาและอนุุมััติงิ บการเงิินของบริิษัทั โดยบริิษัทั จะทำำ�การจััดทำำ�งบการเงิินที่่มีี� ความถููกต้้อง ครบ
ถ้้วน เชื่่อ� ถืือได้้ และครอบคลุุมสาระสำำ�คัญ
ั ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่รั� บั รองทั่่�วไป โดยงบการเงิินของบริิษัทั ได้้ผ่่านการตรวจสอบและแสดงความ
เห็็นจากผู้้�สอบบััญชีีที่่มีี� ความอิิสระ และ มีีชื่่�อเสีียงเป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป
13. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั มีีสิิทธิิในการพิิจารณาและอนุุมััติกิ ารจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษัทั โดยบริิษัทั จััดทำำ�รายละเอีียดการคำำ�นวณเงิินปัันผล
ที่่�ถููกต้้อง ชััดเจนและครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพิิจารณาของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล ข้้อมููล
เปรีียบเทีียบการจ่่ายเงิินปัันผลกัับปีีที่่�ผ่่านมา โดยบริิษััทจะอธิิบายถึึงเหตุุผลและความจำำ�เป็็นหากบริิษััทไม่่สามารถจ่่ายเงิินปัันผล ให้้เป็็นไป
ตามนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลที่่�บริิษััทเคยประกาศไว้้ โดยเงิินปัันผลที่่�ถููกเสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�ออนุุมััติินั้้�น ได้้ผ่่านการพิิจารณากลั่่�นกรองอย่่าง
ระมััดระวััง รอบคอบและมีีมติิเห็็นชอบแล้้วจากคณะกรรมการบริิษััท ก่่อนที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
14. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการพิิจารณาและแต่่งตั้้�งกรรมการบริิษััทเป็็นรายบุุคคล โดยบริิษััทจะดำำ�เนิินการจััดทำำ�รายละเอีียด/
ประวััติิของกรรมการบริิษััทที่่�ถููกเสนอชื่่�อเพื่่�อเข้้ารัับการแต่่งตั้้�งอย่่างถููกต้้อง ชััดเจนและครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อการพิิจารณาของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น ชื่่�อ ประวััติิ จำำ�นวนปีีที่ดำ่� ำ�รงตำำ�แหน่่งและผลการปฏิิบััติิงานในฐานะกรรมการบริิษััท ที่่�ผ่่านมา (กรณีีแต่่งตั้้�ง
กรรมการรายเดิิม) ประเภทกรรมการที่่เ� สนอแต่่งตั้้ง� หลัักเกณฑ์์และวิิธีีสรรหา การถืือหุ้้�นในบริิษัทั การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทั อื่่น� ทั้้�งที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
และไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั เป็็นต้้น และกำำ�หนดคำำ�นิยิ ามกรรมการอิิสระ ในกรณีีที่่มีี� การแต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระ โดยกรรมการ
ที่่ถูู� กเสนอชื่่อ� ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อ� อนุุมััติแิ ต่่งตั้้ง� นั้้�นจะผ่่านการพิิจารณากลั่่น� กรองอย่่างระมััดระวัังรอบคอบ และมีีมติิเห็็นชอบแล้้วจากคณะกรรมการ
ก่่อนที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
15. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการพิิจารณาและอนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท โดยบริิษััทจะดำำ�เนิินการจััดทำำ�รายละเอีียดค่่า
ตอบแทนกรรมการบริิษััทที่่ถูู� กต้้อง ชััดเจนและครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพิิจารณาของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น นโยบาย
การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ องค์์ประกอบของค่่าตอบแทนแยกตามตำำ�แหน่่งและ/หรืือ หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของกรรมการ ข้้อมููลเปรีียบ
เทีียบกัับค่่าตอบแทนกรรมการในปีีที่่�ผ่่านมา วิิธีีการเสนอค่่าตอบแทน เป็็นต้้น โดยค่่าตอบแทนกรรมการที่่ถูู� กเสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�ออนุุมััติินั้้�น
ได้้ผ่่านการพิิจารณากลั่่�นกรองอย่่างระมััดระวัังรอบคอบแล้้วจากคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน และมีีมติิเห็็นชอบแล้้วจากคณะกรรมการ
บริิษััทก่่อนที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
16. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และอนุุมััติิค่่าสอบบััญชีี โดยบริิษััทจััดทำำ�รายละเอีียดข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
ชััดเจนและครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระสำำ�คัญ
ั ต่่างๆ ที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่่อการพิิจารณาของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น ชื่่อ� ผู้้�สอบบััญชีีและสำำ�นักั งานสอบบััญชีีที่่สั� งั กััด
ความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี จำำ�นวนปีีที่ผู้้�่� สอบบััญชีีรายนั้้�นเป็็นผู้้�สอบบััญชีีให้้กับั บริิษัทั ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่ง� แบ่่งแยกอย่่างชััดเจน
ระหว่่างค่่าสอบบััญชีีและค่่าบริิการอื่่น� ๆ (ถ้้ามีี) และจััดให้้มีีการเปรีียบเทีียบค่่าสอบบััญชีีกัับปีีที่ผ่่่� านมา เป็็นต้้น โดยผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบบััญชีี
ที่่ถูู� กเสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อ� อนุุมััตินั้้ิ น� ได้้ผ่่านการพิิจารณากลั่่น� กรองอย่่างระมััดระวัังรอบคอบแล้้ว จากคณะกรรมการตรวจสอบด้้วยการประเมิิน
ผลงานที่่ผ่่� านมาของผู้้�สอบบััญชีี และมีีมติิเห็็นชอบแล้้วจากคณะกรรมการบริิษััท ก่่อนที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
17. เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการพิิจารณาและอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการที่่�
เกี่่ย� วโยงกัันที่่มีีมููลค่่
�
าอย่่างมีีสาระสำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั โดยการเข้้าทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันของบริิษัทั นั้้�นจะคำำ�นึงึ ถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัทั
และผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นสำำ�คััญ และผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่�ง่ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�งหมด
18. บริิษััทจะดำำ�เนิินการจััดทำำ�รายละเอีียดการเพิ่่�มทุุนที่่�ถููกต้้องในกรณีีที่่�มีีการเพิ่่�มทุุนอย่่างชััดเจนและครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญ
ต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพิิจารณาของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น วััตถุุประสงค์์และความจำำ�เป็็นในการเพิ่่�มทุุน วิิธีีการและเงื่่�อนไขของการเพิ่่�มทุุน
ผลกระทบของการเพิ่่�มทุุนที่่มีี� ผลต่่อบริิษัทั ตลอดจนผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นต้้น โดยเรื่่อ� งดัังกล่่าวได้้ผ่่านการพิิจารณากลั่่น� กรองอย่่างระมััดระวัังรอบคอบ
และมีีมติิเห็็นชอบแล้้วจากคณะกรรมการบริิษััทก่่อนที่่จ� ะเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน ซึ่ง่� ได้้รับั การปฏิิบัติั แิ ละปกป้้องสิิทธิิขั้้น� พื้้�นฐานอย่่างเท่่าเทีียมกัันและเป็็นธรรม
เช่่น การเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร การตรวจสอบ และแสดงความคิิดเห็็นต่่อการดำำ�เนิินการของบริิษััท โดยมีีแนวปฏิิบััติิดัังนี้้�
1. อำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอชื่่�อกรรมการ หรืือเสนอวาระการประชุุมเพิ่่�มเติิมได้้ก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยการดาวน์์โหลดเอกสารที่่�ทางบริิษััทได้้จััดเตรีียมไว้้เพื่่�อเสนอกรรมการ หรืือ วาระการประชุุม ผ่่านทาง website บริิษััท
2. กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจนเป็็นการล่่วงหน้้าเพื่่�อพิิจารณาว่่าจะเพิ่่�มวาระที่่ผู้้�ถืื
� อหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอหรืือไม่่รวมถึึงมีีการกำำ�หนดวิิธีีการ
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
3. ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะพิิจารณาและลงคะแนนเสีียงตามวาระที่่กำ� ำ�หนดโดยไม่่เปลี่่ย� นแปลงข้้อมููลสำำ�คัญ
ั หรืือเพิ่่�มวาระการประชุุม
ที่่�ไม่่ได้้แจ้้งล่่วงหน้้า เว้้นแต่่ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ความเห็็นชอบโดยให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
4. เพิ่่�มการอำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่ไ� ม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมได้้ด้ว้ ยตนเองนั้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิมอบฉัันทะให้้บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง
หรืือให้้มีีกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 คน เข้้าร่่วมประชุุมและลงมติิแทนได้้ และแจ้้งรายชื่่�อกรรมการอิิสระดัังกล่่าวไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือ
หุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิได้้รัับประวััติิและข้้อมููลการทำำ�งานของกรรมการอิิสระแต่่ละท่่านที่่�ครบถ้้วนเหมาะสมในการพิิจารณา
5. ให้้ปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกัันไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นชาวไทยหรืือผู้้�
ถืือหุ้้�นต่่างชาติิ เช่่น เอกสารต่่างจะจััดทำำ�ขึ้้�นทั้้�งภาษาไทย และภาษาอัังกฤษ
6. สนัับสนุุนให้้มีีการใช้้บัตรล
ั งคะแนนเสีียงในทุุกวาระ เพื่่อ� ความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ ในกรณีีที่่มีีข้
� อ้ โต้้แย้้งในภายหลััง และในวาระ
การเลืือกตั้้�งกรรมการ จะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิในการแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล
7. มีีการกำำ�หนดแนวทางในการเก็็บรัักษาและป้้องกัันการใช้้ข้อ้ มููลภายในเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรและได้้แจ้้งแนวทางดัังกล่่าวให้้ทุุกคนใน
บริิษัทั ถืือปฏิิบัติั ิ และได้้กำำ�หนดให้้กรรมการทุุกคนและผู้้�บริิหารที่่มีี� หน้้าที่่ร� ายงานการถืือครองหลัักทรััพย์ต์ ามกฎหมาย และมีีหน้้าที่่จั� ดั ส่่งรายงาน
ดัังกล่่าวให้้แก่่คณะกรรมการ
8. ในกรณีีที่่�กรรมการบริิษััท หรืือผู้้�บริิหารบริิษััท รายใดมีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีผลประโยชน์์ขััดแย้้งกัับการเข้้าทำำ�รายการใดๆ ให้้บุุคคล
นั้้�นเปิิดเผยความมีีส่่วนได้้เสีียของตนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััทสามารถพิิจารณาธุุรกรรมของบริิษััทได้้อย่่างเป็็นธรรมเพื่่�อ
ประโยชน์์ของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ให้้บัันทึึกความมีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าวไว้้ในรายงานการประชุุม
9. คณะกรรมการบริิษััทได้้ตระหนัักถึึงสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น และบริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเป็็นธรรม
และเท่่าเทีียม ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นที่่เ� ป็็นผู้้�บริิหารและผู้้�ถืือหุ้้�นที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิและผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย บริิษัทั จึึงมีีนโยบาย
ปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียม รวมถึึงปกป้้องและรัักษาสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนี้้�ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายที่่�สิิทธิิเท่่าเทีียมกััน ในการซื้้�อ
ขายหรืือโอนหุ้้�น การมีีส่่วนแบ่่งในกำำ�ไรของบริิษัทั อย่่างเท่่าเทีียมกััน การได้้รับั ข่่าวสารข้้อมููลของกิิจการอย่่างเพีียงพอ การเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่อ� ใช้้
สิิทธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการ การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อบริิษััท เช่่น การจััดสรร
เงิินปัันผล การกำำ�หนดหรืือแก้้ไขข้้อบัังคัับและหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ การลดทุุนหรืือเพิ่่�มทุุน และการอนุุมััติิรายการพิิเศษ เป็็นต้้น
10. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการออกเสีียงแสดงความเห็็นอย่่างเท่่าเทีียมกััน ดัังที่่�ได้้ระบุุไว้้ในข้้อบัังคัับบริิษััท โดยผู้้�ถืือหุ้้�น 1 หุ้้�น มีี
สิิทธิิออกเสีียงคงคะแนนได้้ 1 เสีียง
11. บริิษัทั จะทำำ�การเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารของบริิษัทั ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นโดยสม่ำำ��เสมอ โดยผ่่านช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย
รวมทั้้�ง website ของบริิษััท
12. บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิในการเสนอเรื่่�องเพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม และเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อพิิจารณารัับเลืือกตั้้�ง
เป็็นกรรมการบริิษััท เพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีเป็็นการล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 1 เดืือนก่่อนวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�บริิษััทกำำ�หนด
13. บริิษััทจะดำำ�เนิินการจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมทั้้�งเอกสารข้้อมููลประกอบการประชุุมในวาระต่่างๆ รวมทั้้�งมีีความเห็็นของ
คณะกรรมการบริิษััทในทุุกวาระ โดยส่่งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน หรืือ 14 วััน เว้้นแต่่กรณีีที่่�ข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�
สั่่ง� หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์กำ์ ำ�หนดไว้้เป็็นอย่่างอื่่น�
และเผยแพร่่หนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมทั้้�งเอกสารข้้อมููลประกอบการประชุุมทาง website ของบริิษััทล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อย
กว่่า 30 วััน เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีเวลาศึึกษาข้้อมููลได้้อย่่างละเอีียดและสามารถตััดสิินใจได้้อย่่างเหมาะสม โดยมีีข้้อมููลเหมืือนกัับข้้อมููลที่่�บริิษััทจะ
ส่่งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นในรููปแบบเอกสาร
14. บริิษัทั จะดำำ�เนิินการแจ้้งกฎเกณฑ์์และวิิธีีการในการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ ในหนัังสืือเชิิญประชุุม และแจ้้งขั้้น� ตอน
การออกเสีียงลงมติิให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้มีีการกำำ�หนดเป็็นลำำ�ดัับขั้้�นตอนอย่่างชััดเจน มีีการนำำ�
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เสนอ ซัักถาม ออกเสีียงลงคะแนน และสรุุปมติิ ที่่�ประชุุมอย่่างชััดเจนรวมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม บริิษััทได้้
อำำ�นวยความสะดวกให้้กับั ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน โดยให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมได้้ล่่วงหน้้า ก่่อนเวลาประชุุมอย่่าง
น้้อย 2 ชั่่�วโมง และต่่อเนื่่�องจนกว่่าการประชุุมจะแล้้วเสร็็จ
15. บริิษััทไม่่ลิิดรอนสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นในการศึึกษาสารสนเทศของบริิษััทที่่ต้� ้องเปิิดเผยตามข้้อกำำ�หนดต่่างๆ และการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�
ถืือหุ้้�น เช่่น ไม่่แจกเอกสารที่่�มีีข้้อมููลสำำ�คััญเพิ่่�มเติิมในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างกะทัันหััน ไม่่เพิ่่�มวาระการประชุุมหรืือเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลสำำ�คััญ
โดยไม่่ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า ไม่่จำำ�กััดสิิทธิิในการเข้้าประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาสาย เป็็นต้้น
16. บริิษััทได้้อำำ�นวยความสะดวก และสนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าร่่วมประชุุมใช้้สิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น การ
ประชุุมดำำ�เนิินตามลำำ�ดับั ขั้้น� ตอนที่่แ� จ้้งไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมในการเลืือกตั้้ง� กรรมการผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้ง� กรรมการได้้เป็็น
รายบุุคคล มีีการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นซัักถามหรืือแสดงความคิิดเห็็นโดยกรรมการที่่�เกี่่�ยวข้้องตอบข้้อซัักถามอย่่างเพีียงพอ
17. ในกรณีีที่่ผู้้�ถืื
� อหุ้้�นไม่่สามารถมาประชุุมด้้วยตนเอง บริิษัทั ได้้อำ�ำ นวยความสะดวกโดยจััดส่่งแบบฟอร์์ม หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ข. ซึ่่�ง
เป็็นรููปแบบที่่ผู้้�ถืื
� อหุ้้�นสามารถระบุุความเห็็นในการลงคะแนนเสีียงได้้ โดยผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั สามารถดาวน์์โหลดหนัังสืือมอบฉัันทะ แบบ ก. และ
แบบ ข. ได้้ที่่� website ของบริิษััท รวมถึึงหนัังสืือมอบฉัันทะ แบบ ค. ในกรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�ลงทุุนต่่างประเทศ และแต่่งตั้้�งให้้คััสโตเดีียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็็นผู้้�รัับฝากและดููแลหุ้้�น และเสนอรายชื่่�อกรรมการอิิสระของบริิษััทอย่่างน้้อย 1 คน ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณามอบ
ฉัันทะให้้เข้้าร่่วมประชุุม
18. บริิษััทจะดำำ�เนิินการจััดให้้มีีการบัันทึึกรายงานการประชุุมที่่�ชััดเจนถููกต้้องครบถ้้วน เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่�งบริิษััท
จะเผยแพร่่รายงานการประชุุมผ่่าน website ของบริิษััท ภายหลัังจากที่่�ส่่งรายงานการประชุุมให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว

หมวดที่ 3 การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
บริิษัทั ตระหนัักและรัับรู้้�ถึงึ สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่ม� ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายใน ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ภายนอก ได้้แก่่ ลููกค้้า คู่่ค้� า้ เจ้้าหนี้้� คู่่แ� ข่่ง ภาครััฐ และหน่่วยงานอื่่น� ๆ รวมทั้้�งชุุมชนใกล้้เคีียงที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เนื่่อ� งจากบริิษัทั ได้้รับั การสนัับสนุุนจาก
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ ซึ่ง่� สร้้างความสามารถในการแข่่งขัันและสร้้างกำำ�ไรให้้บริิษัทั ซึ่่ง� ถืือว่่าเป็็นการสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้กับั บริิษัทั โดยบริิษัทั
จะปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มให้้เป็็นไปตามกฎหมายและ/หรืือข้้อตกลงที่่�มีีกัับบริิษััท ในการนี้้�คณะกรรมการบริิษััทจึึงมีีนโยบาย ดัังนี้้�
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่มีีต่
� ่อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััท ตระหนัักดีีว่่า ผู้้�ถืือหุ้้�นคืือเจ้้าของกิิจการและบริิษัทั มีีหน้้าที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาวจึึงกำำ�หนดให้้พนัักงานรวมถึึง
กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััท ต้้องปฏิิบััติิตามแนวทางต่่อไปนี้้�
1.ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ตลอดจนตััดสิินใจดำำ�เนิินการใดๆ ด้้วยความระมััดระวัังรอบคอบและเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกราย เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม
2. กำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินการ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั มีีสถานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานที่่ดีี� และมีีการนำำ�เสนอรายงานสถานภาพ
ของบริิษััท ผลประกอบการ ฐานะข้้อมููลทางการเงิิน การบััญชีีและรายงานอื่่�นๆ โดยสม่ำำ�� เสมอและครบถ้้วนตามความเป็็นจริิง
3. รายงานให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบอย่่างเท่่าเทีียมกัันถึึงแนวโน้้มในอนาคตของบริิษัทั ทั้้�งในด้้านบวกและด้้านลบ ซึ่่ง� ตั้้ง� อยู่่บ� นพื้้�นฐานของความ
เป็็นไปได้้ มีีข้้อมููลสนัับสนุุนและมีีเหตุุมีีผลอย่่างเพีียงพอ
4. ไม่่แสวงหาผลประโยชน์์ให้้ตนเองและผู้้�อื่่�น โดยใช้้ข้้อมููลใดๆ ของบริิษััท ซึ่่�งยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ หรืือดำำ�เนิินการใดๆ ใน
ลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับองค์์กร
5. บริิษััท ต้้องปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกัันในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่มีีต่
� ่อภาครััฐ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทให้้ความสำำ�คััญในการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับทั้้�งในส่่วนงานของภาครััฐ โดยเฉพาะในการก
ระทำำ�ธุุรกรรม บริิษััทจะหลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ที่่�อาจจููงใจให้้รััฐ หรืือพนัักงานของรััฐดำำ�เนิินการที่่�ไม่่ถููกต้้องเหมาะสม แต่่จะเน้้นการสร้้างความ
สััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างกัันในขอบเขตที่่�เหมาะสมและสามารถทำำ�ได้้ เช่่น การพบปะพููดคุุยในที่่�สาธารณะต่่างๆ การไปแสดงความยิินดีีในวาระ
โอกาส เทศกาล หรืือตามประเพณีีปฏิิบััติิ เป็็นต้้น โดยมีีหลัักปฏิิบัติั ิดัังต่่อไปนี้้�
1. ดำำ�เนิินการอย่่างถููกต้้อง เมื่่�อต้้องมีีการติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่� หรืือหน่่วยงานของรััฐ
2. ตระหนัักอยู่่�เสมอว่่ากฎหมาย กฎเกณฑ์์ หรืือข้้อบัังคัับในหน่่วยงานภาครััฐต่่างๆ อาจมีีเงื่่�อนไข ขั้้�นตอน หรืือวิิธีีปฏิิบััติิที่่�แตกต่่างกััน
และบริิษััท พึึงรัับรู้้�และปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด 		

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อพนัักงาน
บริิษััท ตระหนัักอยู่่�เสมอว่่าพนัักงานทุุกคนเป็็นทรััพยากรที่่�ทรงคุุณค่่าที่่�สุุดของบริิษััท เป็็นปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จของการบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลัักของบริิษัทั อย่่างยั่่น� ยืืน บริิษัทั จึึงกำำ�หนดนโยบายความรัับผิิดชอบที่่มีีต่่
� อพนัักงานเพื่่อ� ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีีการ
ปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรม โดยยึึดหลัักปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. ปฏิิบัติั ต่่ิ อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรม ให้้ความเคารพสิิทธิิส่่วนบุุคคลและสิิทธิิมนุุษยชน ด้้วยความด้้วยความเสมอภาคอย่่างเท่่าเทีียมกััน
2. ดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้มีีความปลอดภััยต่่อชีีวิิต สุุขภาพ ร่่างกาย และทรััพย์์สิินของพนัักงานอยู่่�เสมอ
3. การแต่่งตั้้ง� และโยกย้้าย รวมถึึงการให้้รางวััลและการลงโทษพนัักงานต้้องกระทำำ�ด้ว้ ยความเสมอภาค สุุจริิตใจ และตั้้ง� อยู่่บ� นพื้้�นฐาน
ของความรู้้� ความสามารถ และความเหมาะสมของพนัักงานคนนั้้�นๆ
4. ให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาความรู้้� ความสามารถ และทัักษะของพนัักงาน โดยมีีการพััฒนาอย่่างสม่ำำ��เสมอ อาทิิเช่่น การจััดอบรม
สััมมนา การอบรมให้้ความรู้้� พััฒนาศัักยภาพและส่่งเสริิมความก้้าวหน้้า รวมถึึงเปิิดโอกาสให้้พนัักงานมีีโอกาสพััฒนาทัักษะการทำำ�งานในด้้าน
อื่่�นๆ และให้้โอกาสอย่่างทั่่�วถึึงกัับพนัักงานทุุกคน
5. กำำ�หนดค่่าตอบแทน สวััสดิิการ และผลประโยชน์์อื่น่� ๆ ที่่เ� ป็็นธรรมต่่อพนัักงาน ในระดัับที่่ไ� ม่่น้้อยกว่่าหรืือมากกว่่าที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด
ไว้้ และเหมาะสมตามความรู้้� ความสามารถ และผลการปฏิิบััติิงานของแต่่ละบุุคคล
6. หลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ใดๆ ที่่�ไม่่เป็็นธรรม ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อความมั่่�นคงในหน้้าที่่�การงานของพนัักงาน
7. เปิิดโอกาสให้้พนัักงานเสนอแนะหรืือร้้องทุุกข์์เกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน และกำำ�หนดวิิธีีการแก้้ไข เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ทุุกฝ่่าย และ
สร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีในการทำำ�งานร่่วมกััน
8. ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และมาตรฐานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงาน โดยปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรมและเคารพสิิทธิิ
มนุุษยชนอย่่างเคร่่งครััด
9. รัับฟัังข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากพนัักงานทุุกระดัับอย่่างเท่่าเทีียมและเสมอภาค
10. ส่่งเสริิมให้้พนัักงานเข้้าใจในเรื่่�องจรรยาบรรณและบทบาทหน้้าที่่�ต่่อองค์์กร พนัักงานด้้วยกััน ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�ง
ภายในและภายนอกองค์์กร เพื่่�อสร้้างเสริิมให้้เกิิดพฤติิกรรมที่่�อยู่่�ในกรอบของจรรยาบรรณอย่่างทั่่�วถึึง
11. จััดให้้มีีช่่องทางให้้พนัักงานสามารถแจ้้งเบาะแสการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบของรััฐ หรืือหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
จรรยาบรรณธุุรกิิจ นโยบาย และระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ หรืือการส่่อทุุจริิตคอร์์รััปชัันผ่่านวิิธีีการต่่างๆ เช่่น ทางเว็็บไซต์์และรายงาน
ประจำำ�ปีีของบริิษััท รวมทั้้�งได้้มีีมาตรการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมแก่่ผู้้�ร้้องเรีียนหรืือ ผู้้�แจ้้งเบาะแส และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วยเจตนาสุุจริิต
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่มีีต่
� ่อลููกค้้า
บริิษััท มุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจการให้้บริิการสปา นวดเพื่่�อสุุขภาพ โดยประสงค์์ที่่�จะให้้มีีการสร้้างสรรค์์ นำำ�เสนอ และบริิหารจััดการผลิิตภััณฑ์์
และการบริิการของบริิษััท แก่่ลููกค้้าอย่่างมีีมาตรฐานและมีีจริิยธรรมภายใต้้หลัักการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
1. มุ่่�งมั่่�นบริิการลููกค้้าด้้วยความสุุภาพ มีีความกระตืือรืือร้้น พร้้อมให้้บริิการ ต้้อนรัับด้้วยความจริิงใจ เต็็มใจ ตั้้�งใจ และใส่่ใจ ดููแลผู้้�รัับ
บริิการดุุจญาติิสนิิท คำำ�นึึงถึึงสุุขภาพ ความปลอดภััย ความเป็็นธรรม และความพึึงพอใจของลููกค้้าเป็็นหลััก โดยติิดตามผลความพึึงพอใจของ
ลููกค้้า เพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงสิินค้้าและการให้้บริิการอย่่างสม่ำำ��เสมอ
2. ให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับวิิธีีการให้้บริิการของบริิษััท ให้้มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นประโยชน์์กัับลููกค้้าสููงสุุด
3. ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และการบริิการที่่�ถููกต้้อง เพีียงพอ เพื่่�อให้้ลููกค้้ามีีข้้อมููลเพีียงพอในการตััดสิินใจ โดยไม่่มีีการกล่่าวเกิิน
ความเป็็นจริิง ทั้้�งในการโฆษณาหรืือในการสื่่อ� สารช่่องทางอื่่น� ๆ กัับลููกค้้า อัันเป็็นเหตุุให้้ลููกค้้าเกิิดความเข้้าใจผิิดเกี่่ย� วกัับคุุณภาพ ปริิมาณ หรืือ
เงื่่�อนไขใดๆ ของสิินค้้าหรืือบริิการ
4. จััดให้้มีีกระบวนการที่่�สามารถให้้ลููกค้้าแจ้้งถึึงปััญหาหรืือการให้้บริิการที่่�ไม่่เหมาะสม เพื่่�อที่่�บริิษััท จะได้้ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาให้้
กัับลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็วและนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวไปปรัับปรุุงหรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ และการให้้บริิการดัังกล่่าวต่่อไป
5. รัักษาข้้อมููลและความลัับของลููกค้้า โดยไม่่นำำ�ไปเปิิดเผยหรืือใช้้ประโยชน์์ในทางมิิชอบ
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญา
บริิษัทั ต้้องดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นกลางและเป็็นธรรมต่่อคู่่ค้� า้ และคู่่สั� ญ
ั ญาซึ่่ง� ถืือเป็็นหุ้้�นส่่วนและปััจจัยั แห่่งความสำำ�เร็็จทางธุุรกิิจที่สำ่� ำ�คัญ
ั
ประการหนึ่่�งด้้วยความเสมอภาค และคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกััน โดยมีีขั้้�นตอนและวิิธีีปฏิิบััติิในการคััดเลืือกคู่่�ค้้า ประพฤติิปฏิิบััติิตามกรอบ

111

112

รายงานประจำำ�ปีี 2563

กติิกาและการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรมต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า และปฏิิบััติิตามสััญญา ข้้อตกลง และเงื่่�อนไขอย่่างเคร่่งครััด โดยบริิษััทมีีแนวทางปฏิิบััติิ
ดัังต่่อไปนี้้�
1. บริิษััท ประสงค์์ที่่�จะให้้การจััดหาสิินค้้าและบริิการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพภายใต้้หลัักการดัังต่่อไปนี้้�
		
- มีีการแข่่งขัันบนข้้อมููลที่่�เท่่าเทีียมกััน
		
- มีีหลัักเกณฑ์์ในการประเมิินและคััดเลืือกคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญา
		
- จััดทำำ�รููปแบบสััญญาที่่�เหมาะสม และเป็็นธรรมแก่่ทั้้�ง 2 ฝ่่าย
		
- จััดให้้มีีระบบการจััดการ และติิดตามเพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่า มีีการปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ่� นไขของสััญญาครบถ้้วน และป้้องกัันการทุุจริิต
ประพฤติิมิิชอบในทุุกขั้้�นตอนของกระบวนการจััดหา
		
- จ่่ายเงิินให้้คู่่�ค้้าและคู่่สั� ัญญาตรงเวลา ตามเงื่่�อนไขการชำำ�ระเงิินที่่�ตกลงกััน
2. บริิษัทั มุ่่ง� หมายที่่จ� ะพััฒนาและรัักษาสััมพัันธภาพที่่ยั่่� ง� ยืืนกัับคู่่ค้� า้ และคู่่สั� ญ
ั ญาที่่มีีวั
� ตถุุ
ั ประสงค์์ชัดั เจนในเรื่่อ� งคุุณภาพของสิินค้้าและ
บริิการที่่คุ้้�� มค่่ากัับมููลค่่าเงิินและมีีความเชื่่�อถืือซึ่่�งกัันและกััน
3. ห้้ามผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนรัับผลประโยชน์์ใดๆ เป็็นส่่วนตััวจากคู่่�ค้้าและคู่่สั� ัญญาไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
4. ไม่่ใช้้ข้้อมููลที่่�ได้้ทราบอัันเนื่่�องมาจากการจััดซื้้�อ จััดหา เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตััวหรืือผู้้�อื่่�น
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อเจ้้าหนี้้�
บริิษััทยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีหลัักการและวิินััย เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อถืือให้้กัับเจ้้าหนี้้� โดยบริิษััทได้้ยึึดหลัักปฏิิบััติิ ดัังต่่อไปนี้้�
1. ไม่่เรีียก หรืือรัับ หรืือจ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุุจริิตในการค้้ากัับเจ้้าหนี้้�
2. กรณีีที่่�มีีข้้อมููลว่่ามีีการเรีียก หรืือรัับ หรืือการจ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุุจริิตเกิิดขึ้้�น ต้้องเปิิดเผย รายละเอีียดต่่อเจ้้าหนี้้� และร่่วม
กัันแก้้ไขปััญหาโดยยุุติิธรรมและรวดเร็็ว
3. ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขต่่างๆ ตามสััญญาหรืือที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้อย่่างเคร่่งครััด
4. หากเกิิดกรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบัติั ิตามเงื่่�อนไขที่่�ตกลงกัันไว้้ได้้ บริิษััท จะแจ้้งให้้เจ้้าหนี้้�ทราบล่่วงหน้้าเพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทาง
แก้้ไขปััญหา			
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า
บริิษัทั มุ่่ง� ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเปิิดเผย โปร่่งใส และไม่่สร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันอย่่างไม่่เป็็นธรรม ภายใต้้กรอบกติิกาการแข่่งขััน
ที่่�ดีี โดยมีีหลัักการปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้าดัังนี้้�
1. ประพฤติิปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�ดีี
2. ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้า ด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิตหรืือไม่่เหมาะสม เพื่่�อผลประโยชน์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััท
3. ไม่่กล่่าวหาในทางร้้าย หรืือมุ่่�งทำำ�ลายชื่่�อเสีียงแก่่คู่่�แข่่งทางการค้้า เช่่น การจ่่ายสิินจ้้างให้้แก่่พนัักงานของคู่่�แข่่ง เป็็นต้้น
4. ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาของผู้้�อื่่�นหรืือคู่่�แข่่งทางการค้้า
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อสัังคมส่่วนรวม
บริิษััท ให้้ความสำำ�คััญกัับชุุมชนและสัังคมโดยรอบ ด้้วยตระหนัักดีีว่่าบริิษััทเปรีียบเสมืือนส่่วนหนึ่่�งของสัังคมที่่�จะร่่วมก้้าวเดิินไปสู่่�การ
พััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืนสืืบไป บริิษััทจึึงได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อชุุมชนและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง ควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ภายใต้้ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคมโดยรวม ดัังนี้้�
1. มีีนโยบายในการประกอบธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงสภาพสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คััญและปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�บัังคัับใช้้อยู่่�อย่่างเคร่่งครััด
2. มีีนโยบายการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR) อย่่างชััดเจน และยึึดถืือปฏิิบััติิกัันภายในองค์์กร
3. ส่่งเสริิมให้้พนัักงานของบริิษััท มีีจิิตสำำ�นึึกและความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
4. เคารพต่่อขนบธรรมเนีียม ประเพณีี และวััฒนธรรมของแต่่ละท้้องถิ่่�นที่่�บริิษััทเข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ
5. ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อร่่วมสร้้างสรรค์์สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมํ่่�าเสมอ เพื่่�อให้้ชุุมชนที่่�บริิษััทตั้้�งอยู่่�มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นทั้้�ง
ที่่�ดำำ�เนิินการเองและร่่วมมืือกัับหน่่วยงานของภาครััฐ ภาคเอกชน และชุุมชน
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6. ให้้ความร่่วมมืือในกิิจกรรมต่่างๆ กัับชุุมชนโดยรอบในพื้้�นที่่�ที่่�บริิษััทเข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ตามควรแก่่กรณีี
7. ตอบสนองอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพต่่อเหตุุการณ์์ที่่�มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน ชีีวิิตและทรััพย์์สิิน อัันเนื่่�องมาจากการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััท โดยให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่กั� ับเจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิต
บริิษััท มีีนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตและการจ่่ายสิินบนภายใต้้หลัักการ ดัังนี้้�
1. ห้้ามมิิให้้พนัักงานเรีียกหรืือรัับประโยชน์์หรืือทรััพย์์สิินใดที่่�ส่่อไปในทางจููงใจให้้ปฏิิบััติิ หรืือละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในทางที่่�มิิชอบ
หรืืออาจทำำ�ให้้บริิษััท เสีียประโยชน์์อัันชอบธรรม
2. พนัักงานพึึงละเว้้นการเสนอหรืือให้้ประโยชน์์ หรืือทรััพย์์สินิ ใดแก่่บุุคคลภายนอกเพื่่อ� จููงใจให้้ผู้้�นั้้น� กระทำำ� หรืือ ละเว้้นการกระทำำ�ใด
ที่่�ผิิดกฎหมายหรืือโดยมิิชอบต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ของตน
นอกจากนี้้� ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถสอบถามรายละเอีียด แจ้้งข้้อร้้องเรีียน หรืือแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิดทางกฎหมาย ความถููกต้้อง
ของรายงานทางการเงิิน ระบบควบคุุมภายในที่่�บกพร่่อง หรืือการผิิดจริิยธรรมธุุรกิิจของบริิษััทผ่่าน website ของบริิษััท หรืือ กรรมการอิิสระ
หรืือกรรมการตรวจสอบของบริิษััทได้้ ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแสจะได้้รัับการคุ้้�มครองและเก็็บไว้้เป็็นความลัับ โดยกรรมการอิิสระ
หรืือกรรมการตรวจสอบจะดำำ�เนิินการสั่่�งการตรวจสอบข้้อมููล และหาแนวทางแก้้ไข (ถ้้ามีี) และจะรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท ต่่อไป
นโยบายการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
ด้้วย บริิษัทั สยามเวลเนสกรุ๊๊ป� จำำ�กัดั (มหาชน) ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั เกี่่ย� วกัับการรัับแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอก สามารถแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนกรณีีที่่�มีีข้้อสงสััยว่่ามีีการกระทำำ�ที่่�ฝ่่าฝืืนกฎหมาย จรรยาบรรณ ละเมิิด
สิิทธิิ รายงานทางการเงิินที่่ไ� ม่่ถููกต้้อง หรืือระบบควบคุุมภายในที่่บ� กพร่่องต่่อบริิษัทั ได้้ โดยได้้กำำ�หนดช่่องทางแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน และ
กระบวนการดำำ�เนิินการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนดัังนี้้�
ช่่องทางในการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
ทางไปรษณีีย์์ : 		

คณะกรรมการตรวจสอบ และสำำ�นัักงานเลขานุุการบริิษััท
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483 ซอยสุุทธิิพร แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400

ทางจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ :

secretary.ir@siamwellnessgroup.com

เว็็บไซค์์ของบริิษััท :		

http://www.siamwellnessgroup.com

โทรศััพท์์ : 			
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มาตรการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส
ผู้้�แจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนจะได้้รัับมาตรการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมอย่่างเสมอภาค โปร่่งใส และเอาใจใส่่ รวมทั้้�งให้้ความเป็็นธรรม
แก่่ทุุกฝ่่าย กำำ�หนดระยะเวลาสอบสวนอย่่างเหมาะสม ชื่่�อของผู้้�ร้้องเรีียนจะถููกปิิดเป็็นความลัับผู้้�ร้้องเรีียนจะได้้รัับความคุ้้�มครอง ไม่่ให้้ถููก
กลั่่�นแกล้้ง ทั้้�งในระหว่่างการสอบสวน และภายหลัังการสอบสวนตามหลัักเกณฑ์์ดัังนี้้�
1. บริิษััทได้้จััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููลเก็็บความลัับของข้้อมููลผู้้�แจ้้งเบาะแส และกำำ�หนดบทลงโทษ สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบข้้อมููลดััง
กล่่าวเมื่่�อข้้อมููลถููกเปิิดเผย
2. บริิษัทั ถืือเป็็นหน้้าที่่ข� องผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือหััวหน้้าหน่่วยงานของผู้้�ที่ถูู่� กร้้องเรีียนทุุกคน ในการใช้้ดุุลพินิิ จสั่่
ิ ง� การที่่ส� มควร เพื่่อ� คุ้้�มครอง
ผู้้�ร้้องเรีียน พยานและบุุคคลที่่�ให้้ข้้อมููลในการ สืืบสวนสอบสวนมิิให้้ต้้องรัับภััย หรืือความไม่่ชอบธรรมอัันเนื่่�องมาจากการร้้องเรีียน การเป็็น
พยานหรืือการให้้ข้้อมููล
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หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency)
บริิษััทตระหนัักดีีถึึงความสำำ�คััญของการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินที่่�เป็็นไปตามมาตรฐานการ
บััญชีีที่่รั� บั รองโดยทั่่�วไป ผ่่านการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีอิิสระและข้้อมููลที่่มิ� ใิ ช่่ข้้อมููลทางการเงิิน ตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างความถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลาและโปร่่งใส ดัังนั้้�น
คณะกรรมการบริิษััทมีีนโยบายดัังนี้้�
1. คณะกรรมการบริิษััท มีีนโยบายที่่�จะเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศที่่�สำ�คั
ำ ัญและจำำ�เป็็น ไม่่ว่่าจะก่่อให้้เกิิดผลดีีหรืือผลเสีียต่่อบริิษััท ทั้้�งที่่�
เป็็นสารสนเทศทางการเงิินและที่่�ไม่่ใช่่ทางการเงิิน ที่่�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจและผลประกอบการของบริิษััท ที่่�ตรงต่่อความเป็็นจริิง ครบถ้้วน เพีียงพอ
สม่ำำ�� เสมอ ทัันเวลา แสดงให้้เห็็นถึึงสถานภาพทางการเงิินและการประกอบการที่่�แท้้จริิงของบริิษััท รวมทั้้�งอนาคตทางธุุรกิิจของบริิษััท ตามข้้อ
กำำ�หนดของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทยและข้้อมููลอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เช่่น นโยบายการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการจรรยาบรรณธุุรกิิจ การบริิหารความเสี่่�ยง การดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม ผลการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือ
หุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทฯ ได้้รัับสารสนเทศอย่่างเท่่าเทีียมกัันตามที่่�กำำ�หนดโดยกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ
2. คณะกรรมการบริิษััท มุ่่�งมั่่�นที่่�จะดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููล
และความโปร่่งใสอย่่างเคร่่งครััด จััดให้้มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลใน website ของบริิษััท ทั้้�งภาษาไทย และภาษาอัังกฤษ ผ่่านช่่องทางเผยแพร่่
ทางสื่่�อมวลชน สื่่�อเผยแพร่่ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ ได้้รัับทราบข้้อมููลของบริิษััทได้้อย่่าง
ทั่่�วถึึง และจะทำำ�การปรัับปรุุงเปลี่่ย� นแปลงให้้สอดคล้้องกัับแนวทางที่่ตล
� าดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทยและสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศใช้้บัังคัับ
3. บริิษัทั จััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่ฝ่� า่ ยนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ (Investor Relations) รวมทั้้�งกำำ�หนดหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
ให้้ชััดเจน เพื่่�อให้้การสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับนัักลงทุุนหรืือ ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึง
นัักลงทุุนสถาบัันและผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย หรืือภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม บริิษััทจะจััดให้้มีีการประชุุมเพื่่�อวิิเคราะห์์ผลการ
ดำำ�เนิินงานเป็็นประจำำ� รวมทั้้�งจะเผยแพร่่ข้้อมููลขององค์์กร ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลทั่่�วไปให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ บริิษััท
จััดอัันดัับความน่่าเชื่่อ� ถืือ และหน่่วยงานรััฐที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ผ่่านทางช่่องทางต่่างๆ ได้้แก่่ การรายงานต่่อตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย สำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ website ของบริิษััท นอกจากนี้้�บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญในการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ โดยนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเผยแพร่่ข้้อมููล เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รับั ข่่าวสารเป็็นประจำำ� โดย
ผ่่านช่่องทาง website ของบริิษััท โดยข้้อมููลที่่�อยู่่�บน website ของบริิษััท จะมีีการปรัับปรุุงให้้ทัันสมััยอยู่่�เสมอ ไม่่ว่่าจะเป็็นวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ
งบการเงิิน ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ รายงานประจำำ�ปีี โครงสร้้างบริิษััท และผู้้�บริิหาร ตลอดจนโครงสร้้างการถืือหุ้้�นและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
4. บริิษััท ให้้ความสำำ�คััญต่่อรายงานทางการเงิิน เพื่่�อให้้แสดงถึึงสถานะทางการเงิินและผลการประกอบการที่่�แท้้จริิงของบริิษััท โดย
อยู่่�บนพื้้�นฐานของข้้อมููลทางบััญชีีที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอตามมาตรฐานการบััญชีีซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป และผ่่านการสอบบััญชีี
โดยผู้้�สอบบััญชีีที่่�เป็็นอิิสระ โดยได้้เปิิดเผยงบการเงิิน รายงานประจำำ�ปีี แบบ 56-1 สามารถสะท้้อนฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานอย่่าง
เพีียงพอ รวมทั้้�งควรสนัับสนุุนให้้บริิษััทจััดทำำ�คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ (management discussion and analysis หรืือ
MD&A) เพื่่�อประกอบการเปิิดเผยงบการเงิินทุุกไตรมาส ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้นัักลงทุุนได้้รัับทราบข้้อมููลและเข้้าใจการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับฐานะ
การเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในแต่่ละไตรมาสได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น นอกจากข้้อมููลตััวเลขในงบการเงิินเพีียงอย่่างเดีียว
5. บริิษััทจะเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกรรมการแต่่ละท่่าน บทบาทและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อยของ
บริิษััท ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมและจำำ�นวน
ครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมในปีีที่่�ผ่่านมา รวมถึึงการเปิิดเผยค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงในรายงานประจำำ�ปีี
ของบริิษััท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1)
6. บริิษััทจะเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ ไว้้ใน website ของบริิษััท เช่่น วิิสััยทััศน์์ และพัันธกิิจของบริิษััท
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษัทั งบการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั แบบ 56-1 และรายงานประจำำ�ปีี โครงสร้้างการถืือหุ้้�นหนัังสืือ
เชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ข้้อบัังคัับ หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ นโยบายต่่างๆ ของบริิษััท กฎบััตรของคณะกรรมการ และ/หรืือ คณะกรรมการตรวจสอบ
จรรยาบรรณสำำ�หรัับพนัักงานและกรรมการของบริิษััท
7. คณะกรรมการ ได้้ดููแลให้้ฝ่่ายจััดการ (ฝ่่ายoperation) ติิดตามและประเมิินฐานะทางการเงิินของกิิจการและมีีการรายงานต่่อ
คณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการจะร่่วมกัันหาทางแก้้ไขโดยเร็็วหากเริ่่�มมีีสััญญาณบ่่งชี้้�ถึึงปััญหาสภาพคล่่อง
ทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� นอกจากนี้้�ในการอนุุมััติิการทำำ�รายการใดๆ หรืือการเสนอความเห็็นให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ
คณะกรรมการจะต้้องมั่่น� ใจได้้ว่่า การทำำ�รายการดัังกล่่าวจะไม่่กระทบต่่อความต่่อเนื่่อ� งในการดำำ�เนิินกิิจการสภาพคล่่องทางการเงิิน หรืือความ
สามารถในการชำำ�ระหนี้้�
8. ในภาวะที่่�กิิจการประสบปััญหาทางการเงิินหรืือมีีแนวโน้้มจะประสบปััญหา คณะกรรมการ ต้้องมั่่�นใจได้้ว่่า กิิจการมีีแผนในการ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

แก้้ไขปััญหา หรืือมีีกลไกอื่่�นที่่�จะสามารถแก้้ไขปััญหาทางการเงิินได้้ ทั้้�งนี้้� ภายใต้้การคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และการติิดสิินใจนั้้�นต้้อง
เป็็นไปอย่่างสมเหตุุสมผล
9. คณะกรรมการ จััดให้้มีีนโยบายการสื่่�อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล (disclosure policy) เพื่่�อ
ให้้มั่่�นใจได้้ว่่า การสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อบุุคคลภายนอกเป็็นไปอย่่างเหมาะสม เท่่าเทีียมกััน ทัันเวลา ใช้้ช่่องทางที่่�เหมาะสม ปกป้้อง
ข้้อมููลลัับและข้้อมููลที่่มีีต่่
� อผลต่่อราคาหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งมีีการสื่่�อสารให้้เข้้าใจตรงกัันทั้้�งองค์์กรในการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว

หมวด 5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการที่่มีี� ความรู้้� ความสามารถและประสบการณ์์ที่ส่� ามารถบริิหารงานให้้แก่่บริิษัทั ฯ ได้้เป็็นอย่่าง
ดีี มีีความทุ่่�มเท มีีภาวะผู้้�นำำ� มีีวิิสััยทััศน์์กว้้างไกล และมีีความเป็็นอิิสระในการตััดสิินใจ เพื่่�อดููแลระบบบริิหารงานกิิจการต่่างๆ ของบริิษััทฯ ได้้
ดำำ�เนิินไปในลัักษณะที่่�ถููกต้้องตามกรอบของกฎหมายและจริิยธรรมควบคู่่กั� ันไป ประกอบกัับต้้องรัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
ในการบริิหารงาน คณะกรรมการบริิษััทฯ ต้้องเป็็นอิิสระจากฝ่่ายจััดการ โดยมีีระบบแบ่่งแยกหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่างคณะ
กรรมการและฝ่่ายจััดการที่่ชั� ัดเจน บริิษััท ได้้วางนโยบายเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการไว้้โดยมีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งฝ่่ายบริิหารเพื่่�อรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจ และแต่่งตั้้�งคณะกรรมการเฉพาะเรื่่�องเพื่่�อรัับ
ผิิดชอบเฉพาะเรื่่�องที่่�ได้้รัับมอบหมาย แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ รวมทั้้�งแต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััทฯ รัับผิิดชอบการดำำ�เนิินการประชุุม การ
จััดการเอกสารการประชุุม เอกสารสำำ�คััญต่่างๆ ของคณะกรรมการรวมทั้้�งประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการ และการปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายและกฎเกณต่่างๆ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ - โครงสร้้างและคณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการบริิษััท
องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการที่่มีี� ความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทำำ�หน้้าที่่กำ� ำ�หนดนโยบาย
และทบทวนวิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย ภารกิิจ แผนธุุรกิิจ และงบประมาณของบริิษััท ตลอดจนกำำ�กัับดููแลให้้คณะผู้้�บริิหาร บริิหารงานให้้
เป็็นไปตามนโยบายที่่กำ� ำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผลภายใต้้กรอบของกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ มติิที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการ และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความรัับผิิดชอบ ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ระมััดระวััง ตามหลัักการข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีี เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
สููงสุุดให้้แก่่กิิจการ และความมั่่�นคงสููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
1. เป็็นผู้้�นำำ�องค์์กรในการบริิหารกิิจการโดยกำำ�หนดและทบทวนวิิสัยั ทััศน์์ วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก และกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงาน รวม
ถึึงแสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์และมีีส่่วนร่่วมแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเต็็มที่่�
2. คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้้อยกว่่า 9 คน และเป็็นกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมดซึ่่�งต้้องไม่่น้้อยกว่่า 3 คน โดยกรรมการอิิสระเป็็นบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนและประกาศ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� กรรมการทั้้�งหมดของบริิษััทมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในประเทศไทย
กรรมการแต่่ละท่่านสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�และใช้้ดุุลยพิินิจิ อย่่างเป็็นอิิสระในการพิิจารณาตััดสิินใจในเรื่่�องต่่างๆ โดยสามารถตั้้�งคำำ�ถาม
แสดงความคิิดเห็็น หรืือ คััดค้้านในกรณีีที่่มีี� ความเห็็นขััดแย้้งในเรื่่อ� งที่่มีี� ผลกระทบต่่อผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยไม่่อยู่่ภ� าย
ใต้้อิิทธิิพลของกลุ่่�มบุุคคลใด
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1. ในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั นอกเหนืือจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษัทั รวม
ทั้้�งมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการยัังได้้กำำ�หนดบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทด้้วย โดยมีีรายละเอีียด
ตามที่่�ปรากฏในข้้อกำำ�หนดขอบเขต อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
2. ติิดตามดููแลให้้ฝ่่ายจััดการนำำ�เสนอแผนกลยุุทธ์์ไปถ่่ายทอดเป็็นแผนการดำำ�เนิินงาน (Operational Plan) รวมถึึงการประเมิินผล
การดำำ�เนิินงาน และกำำ�กับั ดููแลบริิษัทั ในกลุ่่ม� โดยกำำ�หนดให้้ฝ่า่ ยบริิหารรายงานผลการปฏิิบัติั งิ าน ตลอดจนเรื่่อ� งที่่สำ� ำ�คัญ
ั อื่่น� ๆ ให้้คณะกรรมการ
บริิษััทรัับทราบในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกเดืือน
3. กรรมการแต่่ละคนจะดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้ไม่่เกิิน 3 บริิษััท ทั้้�งนี้้� ไม่่
กระทบการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในปััจจุุบัันของกรรมการ
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4. บริิหารกิิจการเพื่่อ� สร้้างคุุณค่่าแก่่กิิจการอย่่างยั่่ง� ยืืนซึ่่ง� ครอบคลุุมถึึงการประกอบกิิจการที่่ดีี� สร้้างคุุณค่่าระยะยาว (Creative Value
with Long-Term Perspective) การประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรมและรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Ethical and Responsible Business)
และเป็็นประโยชน์์หรืือลดผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (Good Corporate Citizen) รวมถึึงสามารถปรัับตััวได้้ภายในการเปลี่่�ยนแปลง
ต่่างๆ
5. คณะกรรมการไม่่ได้้มีีการประชุุมทุุกเดืือน คณะกรรมการควรกำำ�หนดให้้ฝ่า่ ยจััดการรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการทราบ
ในเดืือนที่่ไ� ม่่ได้้มีีการประชุุม เพื่่�อให้้คณะกรรมการสามารถกำำ�กับั ควบคุุมและดููแลการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายจััดการได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� งและทัันการณ์์
6. คณะกรรมการควรให้้ความสำำ�คัญ
ั และสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่ก่่� อให้้เกิิดมููลค่่าแก่่ธุุรกิิจควบคู่่ไ� ปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์ต่่อ
ลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
7. คณะกรรมการควรติิดตามดููแลให้้ฝ่า่ ยจััดการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม และสะท้้อนอยู่่ใ� นแผน
ดำำ�เนิินการ (operational plan) เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจได้้ว่่า ทุุกฝ่่ายขององค์์กรได้้ดำำ�เนิินการสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก และแผนกลยุุทธ์์
(strategies) ของกิิจการ
8. คณะกรรมการควรติิดตามดููแลให้้ฝ่่ายจััดการจััดสรรและจััดการทรััพยากรให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดยคำำ�นึึง
ถึึงผลกระทบและการพััฒนาทรััพยากรตลอดสาย value chain เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักได้้อย่่างยั่่�งยืืน
9.คณะกรรมการควรจััดให้้มีีกรอบการกำำ�กับั ดููแลและการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร ที่่ส� อดคล้้องกัับความต้้องการ
ของกิิจการ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจและพััฒนาการดำำ�เนิินงาน การบริิหารความเสี่่ย� ง เพื่่อ�
ให้้กิิจการสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ
10. คณะกรรมการควรกำำ�กับั ดููแลให้้มีีระบบการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล ซึ่ง่� รวมถึึงการกำำ�หนดนโยบายและวิิธีีปฏิิบัติั ใิ นการรัักษา
ความลัับ (confidentiality) การรัักษาความน่่าเชื่่อ� ถืือ (integrity) และความพร้้อมใช้้ของข้้อมููล (availability) รวมทั้้�งการจััดการข้้อมููลที่่อ� าจมีี
ผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ (market sensitive information) นอกจากนี้้� คณะกรรมการควรดููแลให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง และพนัักงาน
ตลอดจนบุุคคลภายนอกที่่เ� กี่่ย� วข้้อง อาทิิ ที่่ป� รึึกษาทางกฎหมาย ที่่ป� รึึกษาทางการเงิิน ปฏิิบัติั ติ ามระบบการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลด้้วย
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
บริิษััท กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการบริิษััท มีีการกำำ�หนดการประชุุม อย่่างน้้อยไตรมาสละครั้้�งต่่อปีี และมีีการประชุุมพิิเศษ เพิ่่�มเติิมตามความจำำ�เป็็น
และเหมาะสม โดยแจ้้งล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 7 วััน และการประชุุมทุุกครั้้�งจะต้้องมีี กรรมการมาประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมด จึึงจะครบเป็็นองค์์ประชุุม
2. มีีการกำำ�หนดวาระชััดเจนล่่วงหน้้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการควรร่่วมกัันพิิจารณาเลืือกเรื่่�องเข้้าวาระการประชุุม
คณะกรรมการและจะต้้องมีีการกำำ�หนดวาระให้้ชััดเจน ทั้้�งนี้้� เลขานุุการบริิษััทมีีหน้้าที่่ดูู� แลให้้กรรมการได้้รัับเอกสารการประชุุมล่่วงหน้้าก่่อน
การประชุุมเป็็นเวลาเพีียงพอสำำ�หรัับการศึึกษา และพิิจารณาเรื่่�องเพื่่�อการให้้ความเห็็น และการออกเสีียงลงคะแนน
3. คณะกรรมการบริิษััทได้้รัับข้้อมููลที่่�เพีียงพอ ครบถ้้วน ต่่อเนื่่�อง และทัันเวลาก่่อนการประชุุมทุุกครั้้�ง ทั้้�งนี้้� กรรมการบริิษััทสามารถ
ติิดต่่อเลขานุุการบริิษััทได้้โดยตรงอย่่างอิิสระ เลขานุุการบริิษััทมีีหน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่คณะกรรมการบริิษััทในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายและระเบีียบต่่างๆ
4. ประธานกรรมการมีีหน้้าที่่จั� ดั สรรเวลาให้้อย่่างเพีียงพอที่่ฝ่� า่ ยจััดการจะเสนอเอกสารข้้อมููลเพื่่อ� การอภิิปราย และเพีียงพอสำำ�หรัับคณะ
กรรมการที่่จ� ะอภิิปรายในประเด็็นสำำ�คัญ
ั เปิิดโอกาส และสนัับสนุุนให้้กรรมการแต่่ละคนแสดงความคิิดเห็็นก่่อนสรุุปความเห็็นที่่ไ� ด้้จากที่่ป� ระชุุม
5. คณะกรรมการมีีนโยบายให้้กรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้�บริิหารมีีโอกาสที่่จ� ะประชุุมระหว่่างกัันเองตามความจำำ�เป็็นเพื่่อ� อภิิปรายปััญหาต่่างๆ เกี่่ย� ว
กัับการจััดการที่่�อยู่่�ในความสนใจ โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมด้้วย และควรแจ้้งให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารทราบถึึงผลการประชุุมด้้วย
6. คณะกรรมการสนัับสนุุนให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการผู้้�จััดการเชิิญผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการเพื่่อ�
ให้้สารสนเทศรายละเอีียดต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิมในฐานะที่่เ� ป็็นผู้้�ปฏิิบัติั งิ านโดยตรง และเพื่่อ� มีีโอกาสทำำ�ความรู้้�จักั ผู้้�บริิหารระดัับสููงสำำ�หรัับใช้้ประกอบ
การพิิจารณาแผนการสืืบทอดงาน
7. ในการพิิจารณาระเบีียบวาระต่่างๆ กรรมการซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องที่่�พิิจารณาจะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงและต้้องไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุมใน
วาระดัังกล่่าว
8. การประชุุมทุุกครั้้�ง ต้้องมีีการจดบัันทึึกการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และจััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่�ผ่่านการรัับรองจากคณะ
กรรมการพร้้อมให้้คณะกรรมการและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถตรวจสอบได้้

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
กรณีีหากมีีกรรมการเข้้าใหม่่ บริิษััทฯ จะจััดให้้มีีการบรรยายและเยี่่�ยมชมกิิจการ รวมถึึงจััดทำำ�แนวทางคำำ�แนะนำำ�ให้้กัับกรรมการ เพื่่�อ
ให้้กรรมการใหม่่ได้้รับั ทราบลัักษณะและแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ กฎระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้อง การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� และข้้อมููลอื่่น� ที่่จำ� ำ�เป็็นและ
เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การประเมิินตนเอง และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของกรรมการ
ภายหลัังจากบริิษััทเป็็นบริิษััทมหาชน และการนำำ�หุ้้�นของบริิษััทขอจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย คณะกรรมการ
จะจััดให้้มีีการประเมิินผลการงานประจำำ�ปีีทุุกปีีของทั้้�งคณะ และได้้เปิิดเผยหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลงานคณะกรรมการทั้้�งคณะ และจััดให้้มีี
การประเมิินผลงาน เปิิดเผยกระบวนการ และหลัักเกณฑ์์ในการประเมิินผลงานเป็็นรายบุุคคล ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการได้้จััดให้้มีีการประเมิินผล
งานของคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด เพื่่�อประเมิินผลการปฏิิบััติิงานในปีีที่่�ผ่่านมา และหาแนวทางในการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน
ของคณะกรรมการในปีีต่่อๆ ไป
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – นโยบายสรรหากรรมการ
ในการสรรหากรรมการนั้้�น บริิษััทฯ จะให้้ความสำำ�คััญกัับบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์ มีีประวััติิการทำำ�งานที่่�ดีี และ
มีีภาวะผู้้�นำำ� วิิสััยทััศน์์กว้้างไกล รวมทั้้�งมีีคุุณธรรม จริิยธรรม ตลอดจนมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อองค์์กร สามารถอุุทิิศเวลาให้้ได้้อย่่างพอเพีียง อัันเป็็น
ประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ นอกจากนี้้� ยัังคำำ�นึึงถึึงความหลากหลายในโครงสร้้างของคณะกรรมการ และจััดทำำ�ตารางความรู้้�
ความชำำ�นาญเพื่่�อกำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการที่่�ต้้องการสรรหา โดยพิิจารณาจากทัักษะที่่�จำำ�เป็็นที่่�ยัังขาด รวมถึึงคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมและ
สอดคล้้องกัับองค์์ประกอบโครงสร้้างของกรรมการตามกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ และจะใช้้ฐานข้้อมููลกรรมการสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD) เป็็นส่่วนประกอบในการสรรหากรรมการคนใหม่่ โดยมีีกระบวนการที่่�โปร่่งใส สร้้างความมั่่�นใจให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – ค่่าตอบแทนกรรมการ
บริิษััท มีีนโยบายจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารในระดัับที่่�เหมาะสม โดยคำำ�นึึงถึึงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และความ
สอดคล้้องกัับธุุรกิิจ รวมถึึงความเหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหารแต่่ละท่่าน โดยบริิษััท ใช้้ความระมััดระวััง
ในการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารของบริิษััท ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมและเป็็นอััตราที่่�แข่่งขัันได้้ในกลุ่่�มธุุรกิิจเดีียวกััน เพื่่�อที่่จ� ะดููแลและรัักษาผู้้�
บริิหารที่่มีีคุุณ
� ภาพไว้้ ผู้้�บริิหารที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายภาระหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้น� จะได้้รับั ค่่าตอบแทนที่่เ� หมาะสมกัับหน้้าที่่แ� ละความรัับ
ผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายเพิ่่�มมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�บริิษััท จััดให้้มีีค่่าตอบแทนกรรมการไว้้อย่่างชััดเจนและโปร่่งใส และได้้ผ่่านการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นโดยกำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยค่่าตอบแทนที่่�จ่่ายให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหารตามแบบที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์กำ�ำ หนด
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษัทั มีีนโยบายส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกให้้มีีการฝึึกอบรมและการให้้ความรู้้�แก่่กรรมการผู้้�เกี่่ย� วข้้องในระบบการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท เช่่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความเสี่่ย� ง กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน กรรมการ
ธรรมาภิิบาล ผู้้�บริิหาร เป็็นต้้น เพื่่อ� ให้้มีีการปรัับปรุุงการปฏิิบัติั งิ านอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และในกรณีีที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลงกรรมการหรืือแต่่งตั้้ง� กรรมการ
ใหม่่ ฝ่่ายจััดการจะจััดให้้มีีเอกสารและข้้อมููลที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องกรรมการใหม่่ รวมถึึงการจััดให้้มีีการแนะนำำ�ลักั ษณะธุุรกิิจ
และแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ให้้แก่่กรรมการใหม่่
กรรมการของบริิษัทั ทุุกท่่านได้้ผ่่านการอบรมหลัักสููตรกรรมการจากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย โดยบางท่่านผ่่านการ
อบรมหลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่่านผ่่านการอบรมในหลัักสููตร Director Certification Program (DCP)
จากสถาบัันเดีียวกััน และเลขานุุการบริิษัทั ได้้เข้้าร่่วมอบรม และสััมมนาหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) จััดอบรม
-	สััมมนาหลัักสููตร Company Secretary Program (CSP) นายปริิญ เอกมโนชััย
-	สััมมนาหลัักสููตร Company Reporting Program (CRP) นายปริิญ เอกมโนชััย
-	สััมมนาหลัักสููตร Board Reporting Program (BRP) นายปริิญ เอกมโนชััย
- กรรมการเดิินทางศึึกษาดููงานที่่�ประเทศจีีน
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การควบคุุมภายในและการกำำ�กัับปฏิิบััติิงาน
1. คณะกรรมการบริิษััท จััดให้้บริิษััทมีีระบบควบคุุมภายในที่่�ครอบคลุุมทุุกด้้าน ทั้้�งด้้านการเงิิน และการปฏิิบััติิงาน ให้้เป็็นไปตาม
กฎหมาย ข้้อบัังคัับ และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และจััดให้้มีีกลไกการตรวจสอบและถ่่วงดุุลที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอในการปกป้้องดููแลรัักษา
ทรััพย์์สิินของบริิษััทอยู่่�เสมอ จััดให้้มีีการกำำ�หนดลำำ�ดัับขั้้�นของอำำ�นาจอนุุมััติิ และความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�มีีการตรวจสอบ
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และถ่่วงดุุลในตััว กำำ�หนดระเบีียบการปฏิิบัติั งิ านอย่่างเป็็น ลายลัักษณ์์อักั ษร มีีหน่่วยงานตรวจสอบภายในที่่เ� ป็็นอิิสระ ทำำ�หน้้าที่่ตร
� วจสอบการ
ปฏิิบัติั งิ านของทุุกหน่่วยงานให้้เป็็นไปตามระเบีียบที่่ว� างไว้้ รวมทั้้�งประเมิินประสิิทธิิภาพและความเพีียงพอของการควบคุุมภายในของหน่่วยงาน
ต่่างๆ ในบริิษััท
2.	จััดให้้มีีส่่วนกำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ าน (Compliance Division) หรืือฝ่่ายกฎหมาย (Legal Department) เพื่่อ� รัับผิิดชอบเรื่่อ� ง Compliance
ติิดตามดููแลให้้ทุุกส่่วนของบริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน อาทิิ การกำำ�กับั ดููแลการต่่ออายุุใบอนุุญาตการประกอบธุุรกิิจสปา
และนวดเพื่่�อสุุขภาพ รวมถึึงการต่่อสััญญาเช่่าสถานที่่�เพื่่�อใช้้ในการประกอบกิิจการ โดยมีีระบบแจ้้งเตืือนการต่่อใบอนุุญาตและสััญญาเช่่าของ
บริิษััทฯผ่่านทางอีีเมล์์ แจ้้งไปยัังผู้้�บัังคัับบััญชา และพนัักงานที่่�รัับผิิดชอบ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
คณะกรรมการบริิษัทั ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� และเพื่่อ� ความโปร่่งใสและป้้องกัันการแสวงหาผลประโยชน์์
ส่่วนตนจากการใช้้ข้้อมููลภายในของบริิษััทที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชน บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการใช้้ข้้อมููลของบริิษััทตามที่่�ปรากฏใน
นโยบายการใช้้ข้้อมููลภายใน		
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – รายงานประจำำ�ปีี
คณะกรรมการบริิษััท เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของบริิษััท และสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงาน
ประจำำ�ปีี การจััดทำำ�รายงานทางการเงิินเป็็นการจััดทำำ�ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่รั� ับรองโดยทั่่�วไป โดยเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือ
ปฏิิบัติั สิ ม่ำำ��เสมอ และใช้้ดุุลยพิินิจิ อย่่างระมััดระวัังในการจััดทำำ� รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คัญ
ั อย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิิน โดยคณะกรรมการบริิษััท มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ดููแลเกี่่�ยวกัับคุุณภาพของรายงานทางการเงิิน และเป็็นผู้้�ให้้
ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนกรรมการ
ที่่ป� ระชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้ง� ที่่� 1/2557 เมื่่อ� วัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้กำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนของกรรมการไว้้อย่่างชััดเจนและ
โปร่่งใส โดยค่่าตอบแทนอยู่่�ในระดัับเดีียวกัับอุุตสาหกรรม และสููงเพีียงพอที่่�จะดึึงดููด และรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�ต้้องการ กรรมการที่่�
ได้้รัับมอบหมายให้้มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มมากขึ้้�น จะได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย
ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารเป็็นไปตามหลัักการและนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
และผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารแต่่ละท่่าน ปััจจุุบัันคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณาค่่าตอบแทนของประธานเจ้้า
หน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการโดยใช้้ข้้อมููลค่่าตอบแทนของบริิษััทในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน และมีีขนาดใกล้้เคีียงกััน รวมทั้้�งผลประกอบ
การของบริิษััทมาประกอบการพิิจารณา
จริิยธรรมทางธุุรกิิจ และข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งาน
บริิษััทได้้กำำ�หนดข้้อปฏิิบัติั ิเกี่่�ยวกัับจริิยธรรมทางธุุรกิิจ และข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งานเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และแจ้้งให้้กรรมการ ฝ่่าย
บริิหาร และพนัักงานทุุกคนได้้รัับทราบ และยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามภารกิิจของบริิษััทด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต อย่่างมีี
จริิยธรรม และคุุณธรรม เพื่่�อให้้บรรลุุผลตามเจตนารมณ์์ที่กำ่� ำ�หนดไว้้ต่่อไป
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดนโยบายเกี่่ย� วกัับการทำำ�รายการระหว่่างกััน บนหลัักการในการตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
จะต้้องทำำ�เพื่่�อผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทเท่่านั้้�น โดยบริิษััทได้้กำำ�หนดขั้้�นตอนในการพิิจารณาทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าว เพื่่�อให้้การเข้้าทำำ�รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันนั้้�น เป็็นไปด้้วยความโปร่่งใส ไม่่ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เป็็นประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย ดัังนี้้�
1. บริิษัทั จะพิิจารณาว่่าธุุรกรรมดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันประเภทใด และหากเป็็นรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันประเภทรายการธุุรกิิจ
ปกติิ หรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ ก็็จะพิิจารณาต่่อไปว่่ารายการนั้้�นมีีข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขที่่�ถืือว่่าเป็็นเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไปหรืือไม่่
โดยบริิษััท จะใช้้เกณฑ์์เรื่่�องราคาและเงื่่�อนไขที่่�บริิษััท ให้้กัับลููกค้้าทั่่�วไป หรืือราคาและเงื่่�อนไขที่่�ใช้้กัันทั่่�วไปในตลาดสำำ�หรัับการทำำ�ธุุรกรรมใน
ลัักษณะเดีียวกัันหรืือคล้้ายคลึึงกััน และในกรณีีที่่ไ� ม่่มีีราคาตลาดที่่ส� ามารถนำำ�มาใช้้อ้า้ งอิิงได้้เนื่่อ� งจากสิินค้้าหรืือบริิการภายใต้้การทำำ�ธุุรกรรมนั้้�น
มีีลัักษณะเฉพาะตััวหรืือเพราะเหตุุผลอื่่น� ใด บริิษัทั ก็็อาจให้้คณะกรรมการตรวจสอบหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั หรืือผู้้�เชี่่ย� วชาญอิิสระ พิิจารณา
ตรวจสอบและให้้ความเห็็นถึึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการด้้วย

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

2. ในกรณีีที่่�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป และ ค่่าตอบแทนไม่่สามารถคำำ�นวณ
ได้้จากทรััพย์์สิินหรืือมููลค่่าอ้้างอิิง หรืือเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ หรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่่�ไม่่มีีเงื่่�อนไขทางการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือเป็็น
รายการเช่่า หรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ไม่่เกิิน 3 ปีี และไม่่สามารถแสดงได้้ว่่ามีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือเป็็นรายการประเภทอื่่�น บริิษััท
จะทำำ�การคำำ�นวณขนาดของรายการว่่าเป็็นรายการขนาดเล็็ก ขนาดกลาง หรืือขนาดใหญ่่ เพื่่อ� จะได้้ทราบว่่าจะต้้องดำำ�เนิินการต่่อไปอย่่างไรเช่่น
จะต้้องเสนอขออนุุมััติิการทำำ�รายการจากคณะกรรมการบริิษััท เช่่น จะต้้องเสนอขออนุุมััติิการทำำ�รายการจากคณะกรรมการบริิษััท หรืือจาก
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นต้้น
3. บริิษััท จะเสนอรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อยให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรืือพิิจารณาความเห็็น แล้้วแต่่
กรณีี รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันรายการใดที่่จ� ะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท จะต้้องเสนอความเห็็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับรายการนั้้�นให้้คณะกรรมการบริิษััท และหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาด้้วย
4. บริิษััท จะรายงานการตกลงเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยมีี ข้้อมููลรายละเอีียดต่่างๆ ครบ
ถ้้วนตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย และจะเปิิดเผยการทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันในรายงาน
ประจำำ�ปีี แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี และหรืือแบบรายงานอื่่น� ตามหลัักเกณฑ์์ที่ค่� ณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย กำำ�หนด
และในงบการเงิินตามมาตรฐานการบััญชีีกำำ�หนด
5. สำำ�หรัับรายการระหว่่างกัันที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ในอนาคต คณะกรรมการบริิษัทั จะต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมตลอดถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
เกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงและการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่�ง่ ทรััพย์์สิินที่่�สำำ�คััญของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อยตามมาตรฐาน
การบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสมาคมนัักบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแห่่งประเทศไทย
6. ในกรณีีที่่มีีร
� ายการระหว่่างกัันของบริิษัทั ที่่น� อกเหนืือจากการค้้าปกติิ ที่่เ� กิิดขึ้้น� กัับบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือมีี
ส่่วนได้้เสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในอนาคต บริิษัทั จะให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่ย� วกัับความจำำ�เป็็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้้�น ในกรณีีที่่ค� ณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� บริิษัทั จะ
ให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประกอบการตััดสิินใจของ
คณะกรรมการ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นตามแต่่กรณีีทั้้�งนี้้� บริิษััทจะเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�ได้้รัับการตรวจสอบ
จากผู้้�สอบบััญชีีบริิษััท
7. ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการทำำ�รายการใดๆ จะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงหรืืออนุุมััติิการทำำ�รายการนั้้�นๆ
8. ห้้ามมิิให้้พนัักงานกระทำำ�การใดๆ อัันเป็็นการขััดต่่อผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ บริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ�แบบแจ้้งให้้พนัักงานทราบผ่่านฝ่่าย
บุุคคล เพื่่�อให้้พนัักงานทราบนโยบาย
ระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานระบบควบคุุมภายในของบริิษัทั โดยได้้พิจิ ารณาและสอบทานร่่วมกัับฝ่่าย
บริิหารของบริิษัทั และมีีความเห็็นว่่าบริิษัทั มีีความเพีียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุุมภายในที่่จ� ะสามารถป้้องกัันทรััพย์์สินิ อัันเกิิด
จากการที่่ผู้้�� บริิหารนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบ หรืือโดยไม่่มีีอำำ�นาจ เช่่น มีีการกำำ�หนดอำำ�นาจอนุุมััติิสั่่�งการ และมีีการจััดทำำ�ระเบีียบการปฏิิบััติิงานที่่�เป็็น
ลายลัักษณ์์อักั ษร รวมทั้้�งบริิษัทั ยัังได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ของระบบควบคุุมภายใน โดยจััดให้้มีีหน่่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการว่่าจ้้างผู้้�เชี่่ย� วชาญเข้้า
ทำำ�การตรวจสอบระบบควบคุุมภายในขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นกลไกที่่สำ� ำ�คัญ
ั ที่่เ� ป็็นอิิสระในการติิดตาม และประเมิินผลการควบคุุมภายใน นอกจากนี้้� บริิษัทั
ยัังมีีระบบการจััดเก็็บเอกสารสำำ�คััญที่่�ทำ�ำ ให้้กรรมการ ผู้้�สอบบััญชีี และผู้้�มีีอำำ�นาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้้ภายในระยะเวลาอัันควร

9.2 คณะกรรมการ
โครงสร้้างคณะกรรมการประกอบด้้วย 1. คณะกรรมการบริิษัทั และ 2. คณะกรรมการชุุดย่่อย 5 ชุุด ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการธรรมาภิิบาล โดยมีีการ
กำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการแต่่ละชุุดไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ดัังนี้้�

9.2.1 ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิด
ชอบของคณะกรรมการบริิษัทั โดยคณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับบริิษััท และให้้มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามที่่กำ� ำ�หนด
ดัังต่่อไปนี้้�
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คณะกรรมการบริิษััทมีีขอบเขต อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ดัังต่่อไปนี้้�:1. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของบริิษััท มติิคณะกรรมการบริิษััทและมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความ
รัับผิิดชอบ ความระมััดระวััง และความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
2. พิิจารณากำำ�หนดรายละเอีียดและให้้ความเห็็นชอบ วิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ ทิิศทางของธุุรกิิจ นโยบายทางธุุรกิิจ เป้้าหมาย
แนวทาง แผนการดำำ�เนิินงาน แผนการบริิหารทุุน แผนการบริิหารความเสี่่ย� งของกิิจการ และงบประมาณของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย ตามที่่ค� ณะ
กรรมการบริิหารและฝ่่ายจััดการจััดทำำ�และนำำ�เสนอให้้พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
3. กำำ�กับั ดููแลการบริิหารงานและผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการบริิหาร ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายจััดการ
หรืือบุุคคลใด ๆ ซึ่่�งได้้รัับมอบหมายให้้ทำ�ำ หน้้าที่่�ดัังกล่่าว เพื่่�อให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย แผนธุุรกิิจ และนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
4. ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เป็็นไปตามแผนการดำำ�เนิินงาน แผนการบริิหารทุุน แผนการบริิหารความ
เสี่่�ยงของกิิจการและงบประมาณของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
5. ดำำ�เนิินการให้้บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยนำำ�ระบบงานบััญชีีที่่เ� หมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพมาใช้้ รวมทั้้�งจััดให้้มีีระบบควบคุุมภายใน และ
ระบบการตรวจสอบภายใน
6. จััดให้้มีีการทำำ�งบดุุล และงบกำำ�ไรขาดทุุน ณ วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของบริิษััท และลงลายมืือชื่่�อเพื่่�อรัับรองงบการเงิินดัังกล่่าว และ
เปิิดเผยงบการเงิินเพื่่อ� แสดงถึึงฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่ผ่่่� านมา รวมถึึงจััดทำำ�รายงานประจำำ�ปีขี องคณะกรรมการเพื่่อ�
นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
7. พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการคััดเลืือกและเสนอแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีี และพิิจารณาค่่าตอบแทนที่่เ� หมาะสม ตามที่่ค� ณะกรรมการตรวจ
สอบนำำ�เสนอ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
8. จััดให้้มีีนโยบายเกี่่ย� วกัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่เ� ป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร และการปรัับใช้้นโยบายดัังกล่่าวอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ เพื่่อ� ให้้เชื่่อ� มั่่น� ได้้ว่่าบริิษัทั มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องทุุกกลุ่่ม� ด้้วยความเป็็นธรรม และพิิจารณานโยบายและการปฏิิบัติั ิ
ตามนโยบายเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
9. พิิจารณาอนุุมััติแิ ต่่งตั้้ง� บุุคคลที่่มีีคุุณ
� สมบััติแิ ละไม่่มีีคุุณสมบััติต้ิ อ้ งห้้ามตามที่่กำ� ำ�หนดในพระราชบััญญััติบิ ริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั พ.ศ. 2535
(รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) รวมถึึง ประกาศ ข้้อ
บัังคัับ และ/หรืือระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากออกตามวาระ และพิิจารณา
ให้้ความเห็็นชอบแต่่งตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ และการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการและนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อ
พิิจารณาอนุุมััติิ
10. แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย เช่่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหาร หรืือคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นใดและกำำ�หนด
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยดัังกล่่าวเพื่่�อช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
11. พิิจารณากำำ�หนดและแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงชื่่�อกรรมการซึ่่�งมีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทได้้
12. พิิจารณาแต่่งตั้้ง� ผู้้�บริิหารตามคำำ�นิยิ ามที่่กำ� ำ�หนดโดยคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์ห์ รืือคณะกรรมการกำำ�กับั
ตลาดทุุน และเลขานุุการบริิษััท รวมทั้้�ง พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารดัังกล่่าว
13. ขอความเห็็นทางวิิชาชีีพจากองค์์กรภายนอก หากมีีความจำำ�เป็็นเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจที่่�เหมาะสมโดยค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััท
14. ส่่งเสริิมให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทเข้้าร่่วมหลัักสููตรสััมมนาต่่างๆ ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย ใน
หลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหารนั้้�น
15. จััดให้้มีีกลไกกำำ�กับั ดููแลบริิษัทั ย่่อย เพื่่อ� ดููแลรัักษาผลประโยชน์์ในเงิินลงทุุนของบริิษัทั โดยพิิจารณาความเหมาะสมของบุุคคลที่่จ� ะ
ส่่งไปเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อย เพื่่�อควบคุุมการบริิหารให้้เป็็นไปตามนโยบายของบริิษััท และการทำำ�รายการต่่างๆ ให้้ถููกต้้องตามกฎหมาย
และหลัักเกณฑ์์ของกฎหมายหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ทั้้�งนี้้� การมอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทนั้้�น จะไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจ หรืือมอบ
อำำ�นาจช่่วงที่่�ทำำ�ให้้คณะกรรมการบริิษััทหรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิษััทสามารถอนุุมััติิรายการที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััด
แย้้ง (ตามที่่นิ� ิยามไว้้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรืือประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน) อาจมีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจได้้รัับประโยชน์์
ในลัักษณะใดๆ หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยของบริิษััท ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นไปตาม
นโยบาย และหลัักเกณฑ์์ที่ที่่� ่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิไว้้ เว้้นแต่่อำำ�นาจในการดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้� จะกระทำำ�
ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อน

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

		

(ก) เรื่่�องที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

		
(ข) การทำำ�รายการใดๆ ที่่�กรรมการมีีส่่วนได้้เสีียและอยู่่�ในข่่ายที่่�กฎหมายหรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยระบุุให้้ต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งนี้้� รายการที่่�กรรมการหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััท ให้้กรรมการ
ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องนั้้�นไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบริิษัทั ในการประชุุมของคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 5/2563 เมื่่อ� วัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2563

9.2.2 ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
9.2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิด
ชอบที่่�สำำ�คััญของคณะกรรมการตรวจสอบ ดัังต่่อไปนี้้�
1. สอบทานให้้บริิษััท มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ
2 สอบทานให้้บริิษััท มีีระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผลและพิิจารณาความเป็็นอิิสระ
ของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�งโยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือ
หน่่วยงานอื่่�นใดที่่รั� ับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้้บริิษััท ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน รวมทั้้�งกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
4. พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้ง� บุุคคลซึ่่ง� มีีความเป็็นอิิสระเพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั และเสนอค่่าตอบแทนของบุุคคล
ดัังกล่่าว รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายบริิหารเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
5. พิิจารณารายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน หรืือรายการที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ
กำำ�กับั ตลาดทุุน และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุด
ต่่อบริิษััท
6. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย ด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7. จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีขี องบริิษัทั ซึ่ง่� รายงานดัังกล่่าวต้้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบและต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
1) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
		

2) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท

		
3) ความเห็็นเกี่่ย� วกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ข้อ้ กำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่ง
ประเทศไทย หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
		

4) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี

		

5) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

		

6) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยง

		

7) จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการแต่่ละท่่าน

		

8) ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร

		
9) รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษััท
8.สอบทานงานของฝ่่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
1) พิิจารณาขอบเขตการปฏิิบัติั งิ าน แผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี (Audit Plan) และงบประมาณ รวมทั้้�งบุุคลากรว่่าเหมาะ
สม สอดคล้้องกัับขอบเขตการปฏิิบััติิงาน และเพีียงพอที่่�จะสนัับสนุุนงานในหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

		

2) พิิจารณาการแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย หรืือ เลิิกจ้้าง ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย หรืือผู้้�ตรวจสอบภายใน

		

3) พิิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิิบััติิงาน

		

4) พิิจารณาความเป็็นอิิสระของฝ่่ายตรวจสอบภายใน หรืือผู้้�ตรวจสอบภายใน

9. พิิจารณาและทบทวนหลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการตรวจสอบ ให้้เหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจอยู่่�เสมอ
10. รายงานผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้้คณะกรรมการบริิษััททราบอย่่างน้้อยปีีละ 4 ครั้้�ง
11. รายงานสิ่่ง� ที่่ตร
� วจพบหรืือมีีข้้อสงสััยว่่ามีีรายการหรืือการกระทำำ�ดังั ต่่อไปนี้้� ซึ่่ง� อาจมีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ต่่อฐานะการเงิินและ
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ให้้คณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขภายในระยะเวลาที่่�คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นสมควร
		

1) รายการที่่�เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

		

2) การทุุจริิต หรืือมีีสิ่่�งผิิดปกติิ หรืือมีีความบกพร่่องที่่�สำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายใน

		
3) การฝ่่าฝืืนกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท หากคณะกรรมการบริิษััท หรืือผู้้�บริิหาร ไม่่ดำำ�เนิินการให้้มีีการ
ปรัับปรุุงแก้้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่่�ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่่�งอาจรายงานว่่ามีีรายการหรืือการกระทำำ�ตามวรรคหนึ่่�งต่่อ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรืือ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
12. ในกรณีีที่่ผู้้�� สอบบััญชีีพบพฤติิการณ์์อัันควรสงสััยว่่า กรรมการ ผู้้�จััดการ หรืือบุุคคลซึ่่�งรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ได้้
กระทำำ�การอัันเป็็นความผิิดตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และได้้รายงานพฤติิการณ์์ดัังกล่่าวต่่อคณะกรรมการตรวจ
สอบของบริิษััท เพื่่�อดำำ�เนิินการตรวจสอบต่่อไปแล้้ว ให้้คณะกรรมการตรวจสอบดำำ�เนิินการตรวจสอบและแจ้้งผลการตรวจสอบเบื้้�องต้้นให้้
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และผู้้�สอบบััญชีีทราบภายในสามสิิบวัันนัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับแจ้้งจากผู้้�สอบบััญชีี
13. สอบทานความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี และพิิจารณานโยบายการรัับบริิการอื่่น� ที่่มิ� ใิ ช่่การสอบบััญชีีจากสำำ�นักั สอบบััญชีีเดีียวกััน
14. ดำำ�เนิินการตามข้้อ 1-13 ข้้างต้้น ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบกิิจการของบริิษััทย่่อย เท่่าที่่�ได้้รัับการมอบหมายหรืือร้้องขอ
จากบริิษััทย่่อยและเท่่าที่่�อำ�ำ นาจหน้้าที่่�จะเปิิดช่่องให้้ดำำ�เนิินการได้้
15.ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท มอบหมายด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการต่่างๆ ได้้แก่่ การเชิิญกรรมการ พนัักงาน หรืือลููกจ้้างของบริิษัทั มาร่่วมประชุุม
หารืือชี้้�แจง หรืือตอบข้้อซัักถามในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึึกษาหารืือผู้้�เชี่่�ยวชาญหรืือ
ที่่�ปรึึกษาของบริิษััท (ถ้้ามีี) หรืือจ้้างที่่�ปรึึกษาหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญซึ่่�งเป็็นบุุคคลภายนอกเป็็นครั้้�งคราวในกรณีีจำำ�เป็็นด้้วยค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััท การ
ขอให้้พนัักงานของบริิษััท ส่่งเอกสารหลัักฐานเกี่่ย� วกัับกิิจการของบริิษัทั เพื่่อ� ประโยชน์์ในการตรวจสอบ การตรวจสอบหรืือสอบสวนในเรื่่อ� งต่่างๆ
เพื่่อ� ให้้การปฏิิบัติั งิ านภายใต้้หน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบสำำ�เร็็จลุุล่่วงไปด้้วยดีี การมอบหมายให้้พนักั งานหรืือลููกจ้้างของบริิษัทั คนหนึ่่�งหรืือหลายคน
กระทำำ�การใดๆ ภายในขอบเขตหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่อ� ประโยชน์์ในการตรวจสอบ รวมถึึงการดำำ�เนิินการต่่างๆ ที่่ก� ล่่าวแล้้ว ใน
ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทย่่อย เท่่าที่่�ได้้รัับมอบหมายหรืือร้้องขอจากบริิษััทย่่อย และเท่่าที่่�อำำ�นาจหน้้าที่่�จะเปิิดช่่องให้้ดำำ�เนิินการได้้
รายชื่่�อกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้� และประสบการณ์์ในการสอบทานงบการเงิินของบริิษััทคืือ นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ ซึ่่�ง
ประสบการณ์์ในอดีีต ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จััดการ ของบริิษััท แมคเนท เมเนทเมนท์์ แอนด์์ คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด
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ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุุมของคณะกรรมกาตรวจสอบ ครั้้ง� ที่่� 4/2563 เมื่่อ� วัันที่่� 13 พฤศจิิกายน

9.2.2.2 คณะกรรมการบริิหาร

ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิด
ชอบของคณะกรรมการบริิหาร ดัังต่่อไปนี้้�

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
1. คณะกรรมการบริิหาร มีีหน้้าที่่�ในการบริิหารกิิจการของบริิษััท ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์การประกอบกิิจการของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ใน
การบริิหารกิิจการของบริิษััทดัังกล่่าวจะต้้องเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ นโยบาย ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด หรืือคำำ�สั่่�งใดๆ มติิของที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือ มติิของที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั นอกจากนี้้� ให้้คณะกรรมการบริิหารมีีหน้้าที่่ใ� นการพิิจารณากลั่่น� กรองเรื่่อ� ง
ต่่างๆ ที่่จ� ะนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิหรืือให้้ความเห็็นชอบ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

2. จััดทำำ�วิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ ทิิศทางของธุุรกิิจ นโยบายทางธุุรกิิจ เป้้าหมาย แนวทาง แผนการดำำ�เนิินงาน แผนการพััฒนา
บุุคลากร และงบประมาณของบริิษััทและบริิษััทย่่อย เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
3. ตรวจสอบ ติิดตาม การดำำ�เนิินนโยบาย และแนวทางการบริิหารงานด้้านต่่างๆ ของบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั มอบ
หมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
4. มีีอำำ�นาจพิิจารณาอนุุมััติเิ ฉพาะกรณีีหรืือการดำำ�เนิินการใดๆ อัันเป็็นปกติิธุุรกิิจของบริิษัทั ภายใต้้วงเงิินหรืืองบประมาณประจำำ�ปีตี าม
ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท และให้้สอดคล้้องกัับคู่่มืื� อปฏิิบััติิงาน ว่่าด้้วยเรื่่�องอำำ�นาจดำำ�เนิินการตามที่่�กำำ�หนดไว้้
5. ให้้คณะกรรมการบริิหาร รายงานผลการดำำ�เนิินงานภายในกำำ�หนดเวลาในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้� ให้้คณะกรรมการบริิษััททราบ
		

5.1 รายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทรายไตรมาส

		
5.2 รายงานของผู้้�ตรวจสอบบััญชีีเกี่่�ยวกัับงบการเงิินของบริิษััท ซึ่่�งรวมถึึงงบการเงิินประจำำ�ปีีและงบการเงิินรายไตรมาส
ภายในกรอบระยะเวลาที่่�กำำ�หนดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
		

5.3 รายงานอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิหารพิิจารณาเห็็นสมควร

6. ทำำ�การศึึกษาความเป็็นไปได้้ (Feasibility) ของโครงการต่่างๆ
7. กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และงบประมาณการขึ้้�นค่่าจ้้าง เงิินรางวััล หรืือการจ่่ายผลตอบแทนอื่่�น รวมถึึงกำำ�หนดและแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลง
สวััสดิิการต่่าง ๆ ของพนัักงาน
8. ให้้แนวนโยบายคำำ�ปรึึกษาและข้้อเสนอแนะต่่อกรรมการผู้้�จััดการในการตััดสิินใจประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญ

การแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานหรืือบุุคคลใดๆ
1. คณะกรรมการบริิหาร จะแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งาน และ/หรืือบุุคคลใดๆ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กลั่่�นกรองงานที่่�นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิหาร
หรืือเพื่่�อให้้ดำำ�เนิินงานใดๆ
2. เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร หรืือเพื่่�อให้้ดำำ�เนิินการใดๆ แทน ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริิหารภายในขอบเขตแห่่งอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหารก็็ได้้
3. ให้้มีีอำำ�นาจในการมอบอำำ�นาจช่่วง และ/หรืือมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นปฏิิบััติิงานเฉพาะอย่่างแทนได้้ โดยการมอบอำำ�นาจช่่วง และ/
หรืือการมอบหมายดัังกล่่าวให้้อยู่่�ภายใต้้ขอบเขตแห่่งการมอบอำำ�นาจตามหนัังสืือมอบอำำ�นาจที่่�ให้้ไว้้ และ/หรืือเป็็นไปตามระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด
tหรืือคำำ�สั่่�งที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� การมอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารนั้้�น จะต้้อง
ไม่่เกิินขอบเขตแห่่งอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร และไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจหรืือมอบอำำ�นาจช่่วงที่่�ทำำ�ให้้คณะกรรมการ
บริิหาร หรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิหารสามารถอนุุมััติิรายการที่่ต� นหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง (ตามที่่นิ� ิยามไว้้ในประกาศ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน หรืือประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์) อาจมีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจได้้รัับประโยชน์์
ในลัักษณะใดๆ หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อยของบริิษััท
9.2.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

ตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 1/2560 เมื่่อ� วัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2560 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความ
รัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนดัังต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ซึ่ง่� ต้้องมีีกรรมการอิิสระเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง ทั้้�งนี้้�
ต้้องมีีกรรมการอย่่างน้้อย 1 คน เป็็นผู้้�ที่่มีี� ความรู้้�ความสามารถหรืือความเชี่่ย� วชาญในด้้านการบริิหารงาน บุุคคล และประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทนต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ทำำ�หน้้าที่่พิ� จิ ารณาหลัักเกณฑ์์ในการจ่่าย
และรููปแบบค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงเพื่่อ� เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษัทั โดยคณะกรรมการบริิษัทั จะเป็็นผู้้�อนุุมััติิ
ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง ส่่วนค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิษััทจะต้้องนำำ�เสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็นผู้้�อนุุมััติิ

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
(ก) ด้้านการสรรหา
1. พิิจารณาและทบทวนโครงสร้้างคณะกรรมการ ทั้้�งในเรื่่�องขนาด องค์์ประกอบ สััดส่่วนกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ ที่่�เหมาะสมและจำำ�เป็็น
ต่่อการนำำ�พาองค์์กรสู่่�วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักที่่กำ� ำ�หนดไว้้
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2. พิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาบุุคคลเพื่่อ� ให้้ได้้กรรมการที่่มีีคุุณ
� สมบััติที่ิ จ่� ะทำำ�ให้้คณะกรรมการมีีองค์์ประกอบ ความรู้้� ความ
ชำำ�นาญที่่เ� หมาะสม รวมทั้้�งมีีการพิิจารณาประวััติขิ องบุุคคลดัังกล่่าว และเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการ ก่่อนจะนำำ�เสนอที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้
เป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการ โดยผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้รัับข้้อมููลอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับบุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจ
3. พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งดูแลการบริหารและพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูงให้มคี วามรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสเู้ ป้าหมายของธุรกิจอยา่ งเหมาะสม
4 ทบทวนหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหากรรมการ เพื่่�อเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบริิษััทก่่อนที่่�จะมีีการสรรหากรรมการที่่�ครบวาระ
และในกรณีีที่่�มีีการเสนอชื่่�อกรรมการรายเดิิม คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนต้้องคำำ�นึึงถึึงผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ
รายเดิิมที่่�มีีการเสนอชื่่�อดัังกล่่าวประกอบด้้วย
5 จัดท�ำแผนการพัฒนากรรมการ และจัดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ และมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6 จัดท�ำและทบทวนแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้
สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
(ข) ด้้านการพิิจารณาค่่าตอบแทน
1 พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง ให้มคี วามเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
เพื่อจูงใจให้น�ำพาองค์กรให้ด�ำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2 พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้
รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
3 เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง ส่่วนค่่าตอบแทน
ของกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อยให้้เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการก่่อน เพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�อนุุมััติิโครงสร้้างและอััตราค่่า
ตอบแทนกรรมการต่่อไป
9.2.2.4 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2560 เมื่่�อวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2560 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความ
รัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงดัังต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้กำำ�หนดนโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Policy) ให้้ครอบคลุุมทั้้�งองค์์กร
โดยมีีการปรึึกษาหารืือร่่วมกัันระหว่่างคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง (ฝ่่ายจััดการ) โดยให้้ฝ่่ายจััดการเป็็นผู้้�ปฏิิบััติิตามนโยบายและรายงานให้้
คณะกรรมการบริิษััททราบเป็็นประจำำ� และมีีการทบทวนระบบหรืือประเมิินประสิิทธิิผลของการจััดการความเสี่่�ยงทุุกๆ ไตรมาส อย่่างน้้อย
ปีีละ 4 ครั้้�ง และได้้เปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี และในทุุกๆ ระยะเวลาที่่�พบว่่าระดัับความเสี่่�ยงมีีการเปลี่่�ยนแปลง

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
1. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง มีีอำำ�นาจให้้หน่่วยงานต่่างๆ ของกลุ่่ม� บริิษัทั ชี้้แ� จง ข้้อมููลเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร หรืือเชิิญให้้ผู้้�บริิหาร
และเจ้้าหน้้าที่่ที่� เ่� กี่่ย� วข้้องของกลุ่่ม� บริิษัทั เข้้าร่่วมการประชุุมกัับคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง เพื่่อ� ชี้้แ� จง หรืือให้้ข้อ้ มููลด้้วยวาจา สำำ�หรัับความ
เสี่่ย� ง และการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� ามความรัับผิิดชอบ ตามที่่ค� ณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งเห็็นควร ทั้้�งนี้้� ให้้ผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่ที่� เ่� กี่่ย� วข้้องของ
กลุ่่�มบริิษััท ที่่�ได้้รัับเชิิญ สอบถาม หรืือขอข้้อมููล โดยถืือเป็็นหน้้าที่่�ในการให้้ความร่่วมมืือคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ�ำนาจในการให้หน่วยงานของกลุ่มบริษัท ด�ำเนินหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จ�ำเป็น
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความ รับผิดชอบที่ก�ำหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้
ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
3. พิิจารณากลั่่�นกรองนโยบายและแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในโดยรวมของบริิษััทฯ ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงความ
เสี่่�ยงประเภทต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญ เช่่น ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุน ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ และความเสี่่�ยง
ที่่�มีีผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงของกิิจการ เป็็นต้้น เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้ความเห็็นชอบ
4. พิิจารณาและให้้ความเห็็นในการกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และความเบี่่�ยงเบนของระดัับความเสี่่�ยงที่่�

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ยอมรัับได้้ขององค์์กร (Risk Tolerance) ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นและอนุุมััติิ
5. รายงานความเสี่่�ยงที่่สำ� ำ�คััญขององค์์กร รวมถึึงสถานะของความเสี่่�ยง แนวทางในการจััดการความเสี่่�ยง ความคืืบหน้้า ผลของการ
บริิหารความเสี่่�ยง และการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ที่่�ส่่งผลกระทบความเสี่่�ยงโดยรวมของบริิษััท รวมถึึงสิ่่�งที่่�ต้้องดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขเพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับนโยบายและกลยุุทธ์์ที่กำ่� ำ�หนดให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อรัับทราบเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง
6. รัับทราบ พิิจารณา และให้้ความเห็็นในผลการประเมิินความเสี่่ย� ง แนวทาง และมาตรการจััดการความเสี่่ย� ง และแผนปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ�
จััดการความเสี่่�ยงที่่�เหลืืออยู่่�ของกลุ่่�มบริิษััท เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากลุ่่�มบริิษััทมีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เพีียงพอและเหมาะสม
7. ดููแลและสนัับสนุุนให้้การบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กรประสบความสำำ�เร็็จ เสนอแนะวิิธีีป้อ้ งกััน และวิิธีีลดระดัับความเสี่่ย� งให้้อยู่่ใ� นระดัับ
ที่่ย� อมรัับได้้ ติิดตามแผนการดำำ�เนิินงานเพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และเหมาะสมกัับสภาวะการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าความเสี่่�ยงได้้
รัับการบริิหารจััดการอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
8. ให้้คำำ�แนะนำำ� และการสนัับสนุุนแก่่คณะกรรมการบริิษัทั ฝ่่ายบริิหาร และคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่ย� ง ในเรื่่อ� งการบริิหารความเสี่่ย� ง
ระดัับองค์์กร รวมถึึงส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีีการปรัับปรุุง และพััฒนาระบบการบริิหารความเสี่่�ยงภายในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ��เสมอ
9. กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์และแนวทางในการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหาร
ความเสี่่�ยง โดยสามารถประเมิิน ติิดตาม และดููแลปริิมาณความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
10. ดููแลและติิดตามการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการบริิหารความเสี่่ย� งภายใต้้แนวทางและนโยบายที่่ไ� ด้้รับั อนุุมััติจิ ากคณะกรรมการบริิษัทั ฯ
11. กำำ�หนดเกณฑ์์วััดความเสี่่�ยงและระดัับความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทฯ จะยอมรัับได้้
12. กำำ�หนดมาตรการที่่�จะใช้้ในการจััดการความเสี่่�ยงให้้เหมาะสมต่่อสภาวการณ์์
13. สนัับสนุุนให้้มีีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย กลยุุทธ์์ แผนงานและกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กรเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อย
ทุุกปีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่านโยบาย และกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงดัังกล่่าว ยัังคงสอดคล้้องและเหมาะสมกัับสภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจในภาพรวม
และกิิจกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษััท โดยให้้ครอบคลุุมและสอดคล้้องกัับแนวทางของความเสี่่�ยงของหน่่วยงานราชการที่่�กำำ�กัับ
ดููแลและเกี่่�ยวข้้อง
14. พิิจารณารายงานผลของการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร และให้้ข้้อคิิดเห็็นในความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น รวมทั้้�งแนวทางการกำำ�หนด
มาตรการควบคุุม หรืือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพััฒนาระบบการจััดการบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กรเพื่่อ� ให้้มีีประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
15. พิิจารณาทบทวนกระบวนการปฏิิบัติั งิ านในแต่่ละสายงานให้้มีีระบบตรวจสอบ และควบคุุมภายใน (Check and Balance) ที่่เ� หมาะ
สมและมีีประสิิทธิิภาพ
16. พิิจารณาทบทวนแผนการบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management, BCM) เป็็นประจำำ�อย่่าง
น้้อยปีีละครั้้�ง
17. จััดให้้มีีคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงย่่อยตามความจำำ�เป็็น
18. สนัับสนุุนคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่ย� งย่่อยในด้้านบุุคลากร งบประมาณ และทรััพยากรอื่่น� ที่่จำ� �ำ เป็็น ให้้สอดคล้้องกัับขอบเขตความ
รัับผิิดชอบ
19. ประสานงานกัับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่ย� วกัับความเสี่่ย� งที่่สำ� ำ�คัญ
ั และมีีหน่่วยงานตรวจสอบภายในเป็็นผู้้�สอบทานเพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจ
ว่่า บริิษัทั ฯ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่เ� หมาะสมต่่อการจััดการความเสี่่ย� ง รวมทั้้�งการนำำ�ระบบการบริิหารความเสี่่ย� งมาปรัับใช้้อย่่างเหมาะสม
และมีีการปฏิิบััติิตามทั่่�วทั้้�งองค์์กร
20. ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะในการใช้้บริิการจากบุุคคลภายนอกเพื่่อ� ให้้คำ�ำ ปรึึกษาแนะนำำ�ที่เ่� ป็็นอิิสระเกี่่ย� วกัับกรอบ ขอบเขต และ
การปฏิิบัติั งิ าน ในการบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
21. ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะในการว่่าจ้้างบุุคคลภายนอกเพื่่อ� ช่่วยในการปฏิิบัติั งิ านของส่่วนบริิหารความเสี่่ย� ง ในกรณีีที่่มีี� ปริิมาณ
งานมากเกิินกว่่าอััตรากำำ�ลังั ของส่่วนบริิหารความเสี่่ย� งที่่มีี� อยู่่ที่� จ่� ะสามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ใ� ห้้บรรลุุผลได้้ภายในระยะเวลาที่่กำ� ำ�หนด และการว่่าจ้้าง
ดัังกล่่าวจะเป็็นผลดีีแก่่กลุ่่�มบริิษััท ทั้้�งนี้้� ต้้องเป็็นการว่่าจ้้างเฉพาะคราว
22. สื่่อ� สารแลกเปลี่่ย� นข้้อมููล และประสานงานเกี่่ย� วกัับความเสี่่ย� ง และการควบคุุมภายในกัับคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง�
23. ปฏิิบัติั กิ ารอื่่น� ใดเกี่่ย� วกัับการบริิหารความเสี่่ย� งตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั มอบหมาย
ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการความเสี่่ย� งในการประชุุมของคณะกรรมการคณะกรรมการความเสี่่ย� ง ครั้้ง� ที่่� 4/2562 เมื่่อ� วััน
ที่่� 14 พฤศจิิกายน 2562

125

126

รายงานประจำำ�ปีี 2563

9.2.2.5 คณะกรรมการธรรมาภิิบาล

คณะกรรมการบริิษััท ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการธรรมาภิิบาลขึ้้�นตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 10 เมื่่�อวัันที่่� 16 ธัันวาคม
2560 เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลัักของกิิจการ และนโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่างๆ ขององค์์กร ให้้สอดคล้้องและ
เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจริิยธรรมธุุรกิิจ เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการบริิษััทเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส มีีจริิยธรรม
เคารพสิิทธิิ และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์กรทุุกระดัับ สัังคมโดยรวมและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสร้้าง
คุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่ง� ยืืน และสามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปัจจั
ั ยั การเปลี่่ย� นแปลงของสภาพธุุรกิิจ และเป็็นแนวทางปฏิิบัติั ใิ ห้้กรรมการบริิษัทั
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนได้้ยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานร่่วมกััน

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิิบาล
1. กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืนของกิิจการ
2. กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยบรรณธุุรกิิจ รวมทั้้�งการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ
และเกี่่�ยวเนื่่�อง ภายใต้้กรอบของกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับขององค์์กรและหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อ
เสนอคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
3. พิิจารณาทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
แนวทางปฏิิบััติิตามมาตรฐานสากล และข้้อเสนอแนะของฝ่่ายพััฒนาธรรมภิิบาลเพื่่�อตลาดทุุน ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือหน่่วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการธรรมาภิิบาล ในการประชุุมของคณะกรรมการธรรมาภิิบาล ครั้้�งที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 13
พฤศจิิกายน 2563

9.2.3 ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิด
ชอบของกรรมการผู้้�จััดการ ดัังต่่อไปนี้้�

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการผู้้�จััดการ
1. มีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการเป็็นผู้้�บริิหารงาน จััดการและควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินกิิจการตามปกติิของบริิษััท
2. มีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือคณะกรรมการบริิหารได้้มอบหมาย ตลอดจนให้้มีีอำำ�นาจในการมอบหมาย
ให้้บุุคคลอื่่น� ๆ ที่่ก� รรมการผู้้�จััดการเห็็นสมควรทำำ�หน้้าที่่จั� ดั การและดำำ�เนิินการแทน ทั้้�งนี้้� การไม่่มีีการมอยอำำ�นาจช่่วงให้้แก่่บุุคคลที่่อ� าจมีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในการดำำ�เนิินการ
3. มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�ง ระเบีียบ ประกาศ บัันทึึก เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์์ของบริิษััท และเพื่่�อรัักษา
ระเบีียบวิินััยการทำำ�งานในองค์์กร
บริิษััท

4. มีีอำำ�นาจกระทำำ�การแทน และแสดงตนเป็็นตััวแทนบริิษััท ต่่อบุุคคลภายนอกในกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท และเป็็นประโยชน์์ต่่อ
5. พิิจารณากลั่่�นกรองการลงทุุนต่่างๆ เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือคณะกรรมการบริิหาร

บริิหาร

6. พิิจารณาแต่่งตั้้ง� ที่่ป� รึึกษาต่่างๆ ที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัทั เพื่่อ� เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือคณะกรรมการ

7. พิิจารณาการปรัับตำำ�แหน่่งงานและการปรัับเงิินเดืือน การว่่าจ้้างและบรรจุุตำำ�แหน่่งตามงบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ เปลี่่�ยนแปลงค่่า
ตอบแทน เงิินเดืือน สำำ�หรัับพนัักงาน การเลื่่�อนขั้้�น การโยกย้้ายพนัักงาน การว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษาภายนอก หรืือ ต่่อสััญญา พิิจารณาวิินััยและการ
ลงโทษ ตั้้�งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษทางวิินััยพนัักงานเมื่่�อกระทำำ�ความผิิด การอนุุมััติิเปลี่่�ยนแปลงอััตราค่่าคอมมิิชชั่่�น โบนััสและเงิิน
รางวััลพิิเศษ ของพนัักงาน
8. ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่อื่� น่� ๆ ตามที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือคณะกรรมการบริิหารเป็็นคราวๆ ไป ทั้้�งนี้้� กรรมการผู้้�จััดการจะ
พิิจารณาและอนุุมััติริ ายการที่่ก� รรมการผู้้�จััดการมีีส่่วนได้้เสีีย หรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่น่� ใดกัับบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อยไม่่ได้้ ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิ
รายการที่่เ� ป็็นไปตามนโยบาย และหลัักเกณฑ์์ที่ค่� ณะกรรมการบริิษัทั หรืือที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาและอนุุมััติไิ ว้้แล้้ว และเป็็นไปตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด
ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการทบทวนขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องกรรมการผู้้�จััดการ ในการประชุุมของคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 5/2563 เมื่่อ� วัันที่่� 13
พฤศจิิกายน 2563

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ฝ่่ายบริิหารของบริิษััท ได้้กำำ�หนดวิิธีีการในการสรรหากรรมการบริิษััท และผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท ดัังนี้้�
กรรมการบริิษััท

กรรมการบริิษััท จะต้้องมีีความรู้้�ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท หรืืออาจมีีความรู้้�ในเรื่่�องอื่่�นๆ ที่่�อาจนำำ�มาใช้้
ประโยชน์์ได้้กัับการบริิหารงานของบริิษััท และมีีประสบการณ์์ในเรื่่�องดัังกล่่าวเป็็นระยะเวลาตามสมควร ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือกรรมการบริิษััท
อาจเสนอชื่่�อบุุคคลใด บุุคคลหนึ่่�งขึ้้�นมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทได้้ โดยให้้วิธีีิ การแต่่งตั้้�งกรรมการบริิษััท สามารถกระทำำ�ได้้ดัังนี้้�
1. ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่าจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ตนถืือ
2. ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีีอยู่่�เลืือกตั้้�งบุุคคลคนเดีียว หรืือหลายคนเป็็นกรรมการได้้ ในกรณีีที่่�เลืือกตั้้�งบุุคคลหลายคน
เป็็นกรรมการจะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลง เพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลืือกบุุคคลซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิ และ
ไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััด เข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของ
กรรมการเหลืือน้้อยกว่่า 2 (สอง) เดืือน
บุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการแทนดัังกล่่าว จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนแทน
มติิของกรรมการต้้องประกอบด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่� (3/4) ของจำำ�นวนกรรมการที่่ยั� ังเหลืืออยู่่�
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท

ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษัทั เช่่น ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ จะต้้องได้้รับั คััดเลืือกมาจากที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั
หรืือคณะกรรมการของบริิษัทั หรืือ บุุคคลอื่่น� ที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือคณะกรรมการบริิษัทั โดยอาจพิิจารณาจากความรู้้�ความสามารถ
ทัักษะ ประสบการณ์์ในการทำำ�งานที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั และเข้้าใจในธุุรกิิจของบริิษัทั และสามารถบริิหารงานให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดไว้้ได้้
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ

คณะกรรมการบริิษััท หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้้�นโดยประกอบด้้วยกรรมการ
อิิสระไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ซึ่่�งมีีวาระอยู่่�ในตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี กรรมการตรวจสอบซึ่�ง่ พ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่อีีกได้้
แต่่ไม่่เกิิน 3 วาระติิดต่่อกััน เว้้นแต่่คณะกรรมการบริิษัทั จะเห็็นสมควรให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไปนี้้� ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบต้้องเป็็นกรรมการ
อิิสระ โดยมีีคุุณสมบััติิดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท โดยให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน พนัักงาน ลููกจ้้าง ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้น
จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้ามดัังกล่่าวไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็น
ข้้าราชการ หรืือที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
3. ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิตหรืือโดยการจดทะเบีียนในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของ
บุุตร ของกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััท ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของกรรมการอิิสระรายนั้้�น รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่มีี่� ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกับั บริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง ทั้้�งนี้้� ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจให้้รวมถึึงรายการ
ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ. 28/2551 เรื่่�องการขออนุุญาตและการอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ ทั้้�งนี้้�ให้้รวมถึึงการ
ทำำ�รายการทางการค้้าที่่ก� ระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่อ� ประกอบกิิจการ การเช่่าหรืือให้้เช่่า อสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่ย� วกัับสิินทรััพย์ห์ รืือบริิการ หรืือการ
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ให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน การให้้สิินทรััพย์์ เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นอง
เดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลให้้บริิษััท หรืือคู่่สั� ัญญา มีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 3 ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิของบริิษััท หรืือ
ตั้้�งแต่่ 20 ล้้านบาทขึ้้�นไป แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า
	ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันโดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นใน
ระหว่่างหนึ่่�งปีีก่่อนวัันที่่มีี� ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั และ
ไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มีีนั
� ยั ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นักั งานสอบบััญชีี ซึ่ง่� มีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถืือ
หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั สัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รับั การแต่่งตั้้ง�
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับค่่า
บริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท และไม่่เป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า
2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่มีี� สภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่มีีนั
� ยั กัับกิิจการของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่มีีนั
� ยั ใน
ห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่มีีส่่
� วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงานที่่ป� รึึกษาที่่รั� บั เงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�
มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทั อื่่น� ซึ่่ง� ประกอบกิิจการที่่มีี� สภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่มีีนั
� ยั กัับกิิจการของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่ทำ� ำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
10. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััท
ร่่วม บริิษััทร่่วมลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
11. ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน เฉพาะที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน

ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบต้้องมีีคุุณสมบััติิเพิ่่�มเติิม ดัังต่่อไปนี้้�
1. ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััท หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ให้้เป็็นกรรมการตรวจสอบ
		

2. กรรมการตรวจสอบทุุกท่่านต้้องเป็็นกรรมการอิิสระของบริิษััท

		
3. ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ตัดั สิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย
บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััท
		

4. ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย และบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน เฉพาะที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน

		
5. มีีหน้้าที่่ใ� นลัักษณะเดีียวกัับที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในประกาศตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทยว่่าด้้วยคุุณสมบััติิ และขอบเขตการ
ทำำ�งานของคณะกรรมการตรวจสอบ
		
6. มีีความรู้้� และประสบการณ์์เพีียงพอที่่จ� ะสามารถทำำ�หน้้าที่่ใ� นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� ต้้องมีีกรรมการตรวจสอบ
อย่่างน้้อย 1 ท่่าน ที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่จ� ะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้
		
7. ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือคณะกรรมการตรวจสอบ หรืือคณะกรรมการบริิษััท เป็็นผู้้�คััดเลืือกสมาชิิกคณะกรรมการตรวจ
สอบ 1 ท่่าน ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการตรวจสอบ
		
8. ให้้เลขานุุการบริิษััท หรืือ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายในของบริิษััท หรืือผู้้�ตรวจสอบภายใน หรืือ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย
บััญชีีและการเงิินเป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
		

* ในกรณีีของบริิษััท ให้้เลขานุุการของบริิษััท ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการตรวจสอบดำำ�รงตำำ�แหน่่งวาระละ 3 ปีี กรรมการตรวจสอบซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งแต่่งตั้้�งใหม่่อีีกได้้
แต่่ไม่่เกิิน 3 วาระติิดต่่อกััน เว้้นแต่่คณะกรรมการบริิษััทจะเห็็นสมควรขอให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไป

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

กรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้้อยกว่่า 9 คน และเป็็นกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
ทั้้�งนี้้�กรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งจะต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในประเทศไทย
คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการที่่มีี� ความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทำำ�หน้้าที่่กำ� ำ�หนดนโยบาย
วิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย ภารกิิจ แผนธุุรกิิจ และงบประมาณของบริิษััท ตลอดจนกำำ�กัับดููแลให้้คณะผู้้�บริิหาร บริิหารงานให้้เป็็นไปตาม
นโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผลภายใต้้กรอบของกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ มติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความรัับผิิดชอบ ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ระมััดระวััง ตามหลัักการข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีี เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงสุุดให้้แก่่
กิิจการ และความมั่่�นคงสููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น 		
กรรมการแต่่ละท่่านสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�และใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างเป็็นอิิสระในการพิิจารณาตััดสิินใจในเรื่่�องต่่างๆ โดยสามารถตั้้�งคำำ�ถาม
แสดงความคิิดเห็็น หรืือ คััดค้้านในกรณีีที่่มีี� ความเห็็นขััดแย้้งในเรื่่อ� งที่่มีี� ผลกระทบต่่อผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยไม่่อยู่่ภ� าย
ใต้้อิิทธิิพลของกลุ่่�มบุุคคลใด

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�งให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งเป็็นอััตราจำำ�นวน 1 ใน 3 ถ้้าจำำ�นวนกรรมการที่่จ� ะแบ่่งออก
ให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับอััตรา 1 ใน 3 กรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรก และปีีที่่�สองภายหลัังการ
แปรสภาพบริิษััทเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััดนั้้�นให้้จัับสลากกััน ส่่วนปีีต่่อไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง
กรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งอาจได้้รัับเลืือกตั้้�งใหม่่อีีกได้้โดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
นอกจากการพ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระแล้้ว กรรมการพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
		
1. เสีียชีีวิิต
		
2. ลาออก
		
3. ขาดคุุณสมบััติิ หรืือมีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมาย
		
4. ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นลงมติิให้้ออก ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่ม� าประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
และมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
		
5. ศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้ออก
ผู้้�บริิหาร

คณะกรรมการบริิษััท หรืือบุุคคลที่่�ได้้รัับมอบหมายจากผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหาร โดยคััดเลืือกจากบุุคคลากรที่่�มีีความ
สามารถ ประสบการณ์์ และมีีความเชี่่�ยวชาญในสายงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

9.4 การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริิษัทั มีีนโยบายการลงทุุนในกิิจการที่่ส� ามารถเอื้้อ� ประโยชน์์ต่่อบริิษัทั เพื่่อ� เป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพในการ แข่่งขััน โดยมีีการประเมิินความ
คุ้้�มค่่า หรืือความเป็็นไปได้้อย่่างจำำ�เป็็นและเหมาะสม โดยการบริิหารงานในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมนั้้�น บริิษััทจะมีีการกำำ�กัับดููแลดัังต่่อไปนี้้�
1. บริิษััทจะส่่งตััวแทนไปเป็็นกรรมการในคณะกรรมการบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วม โดยจำำ�นวนตััวแทนของบริิษััทเป็็นไปตามสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นของบริิษััทเป็็นอย่่างน้้อย ซึ่่�งเป็็นกรรมการบริิษััท หรืือบุุคคลอื่่�นที่่�ได้้รัับมอบหมาย
2. กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมส่่วนหนึ่่�งเป็็นตััวแทนของบริิษััท และจะมีีตััวแทนของบริิษััทร่่วมลงนาม
ด้้วยเสมอ
3. ตััวแทนของบริิษััทจะมีีสิิทธิ์์�เข้้าร่่วมการพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือบุุคคลใดๆ ที่่�รัับผิิดชอบด้้านบััญชีีและการเงิินของ
บริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม
4. ในกรณีีที่่�บริิษััทย่่อยตกลงเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญบริิษััทจะดำำ�เนิินการ
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับการทำำ�รายการดัังกล่่าว รวมถึึงนโยบายเที่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันของบริิษััท
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9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริิษัทั มีีนโยบายดููแล กรรมการ ผู้้�บริิหาร ในการนำำ�ข้อ้ มููลภายในของบริิษัทั ซึ่ง่� ยัังไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณชนไปใช้้เพื่่อ� แสวงหาประโยชน์์
ส่่วนตน รวมทั้้�งการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ ดัังนี้้�
1. ให้้ความรู้้�แก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขึ้้�นไป
หรืือเทีียบเท่่าหน้้าที่่�ที่่�ต้้องจััดทำำ�และส่่งรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ของตน คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์ต์ ามมาตรา 59 และบทกำำ�หนดโทษตามมาตรา275 แห่่งพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535
2. บริิษััท กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย
ขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า จััดทำำ�และนำำ�ส่่งรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ของตน ของคู่่�สมรส และของบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะส่่งผ่่านมายัังเลขานุุการ
ของบริิษััท ก่่อนนำำ�ส่่งสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ทุุกครั้้�ง โดยให้้จััดทำำ�และนำำ�ส่่งภายใน 30 วััน นัับแต่่วัันที่่�
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวย
การฝ่่ายขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า หรืือรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ ภายใน 3 (สาม) วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�มีีการซื้้�อขายโอนหรืือ
รัับโอนหลัักทรััพย์์นั้้�น
3. บริิษััท กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย
ขึ้้น� ไปหรืือเทีียบเท่่า และผู้้�ปฏิิบัติั งิ านที่่เ� กี่่ย� วข้้องที่่ไ� ด้้รับั ทราบข้้อมููลภายในที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� มีีผลต่่อการเปลี่่ย� นแปลงของราคาหลัักทรััพย์จ์ ะ
ต้้องระงัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั ในช่่วงเวลาก่่อนที่่จ� ะเผยแพร่่งบการเงิินหรืือเผยแพร่่เกี่่ย� วกัับฐานะทางการเงิินและสถานะของบริิษัทั
จนกว่่าบริิษััทจะได้้เปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณะชนแล้้วโดยบริิษััทจะแจ้้งให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงาน
บััญชีีหรืือการเงิินที่่เ� ป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขึ้้น� ไปหรืือเทีียบเท่่างดการซื้้�อขายหลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั อย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรเป็็นเวลาอย่่าง
น้้อย 30 วัันล่่วงหน้้าก่่อนการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่่างน้้อย 24 ชั่่�วโมงภายหลัังการเปิิดเผยข้้อมููลให้้แก่่สาธารณชน
แล้้ว รวมทั้้�งห้้ามไม่่ให้้เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญนั้้�นต่่อบุุคคลอื่่�น
บริษัท ก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�ำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ดังต่อไปนี้
		

1. การตัักเตืือนเป็็นหนัังสืือ

		

2. การพัักงานชั่่�วคราวโดยไม่่ได้้รัับค่่าจ้้าง

		

3. ให้้ออกจากงาน

ทั้้�งนี้้�บริิษััท จะพิิจารณากำำ�หนดบทลงโทษจากเจตนาของการกระทำำ�และความร้้ายแรงของความผิิดนั้้�นๆ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริิษััทและบริิษััทย่่อย จ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีให้้แก่่ผู้้�สอบบััญชีีในปีี 2563 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 2,200,000 บาท (สองล้้านสอง
แสนบาทถ้้วน) ซึ่่�งค่่าสอบบััญชีีนี้้�ไม่่รวมค่่าบริิการอื่่�น (Non-Audit Fee) ซึ่่�งบริิษััทฯไม่่มีีค่่าบริิการอื่่�นที่่�จ่่ายให้้กัับผู้้�สอบบััญชีี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี สร้้างความมั่่น� คงให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่ง� ยืืน ผลการดำำ�เนิินงาน
เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่ว� างไว้้โดยผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกท่่านมีีส่่วนร่่วม เกิิดการรัับรู้้� ตระหนััก และเข้้าใจถึึงความเสี่่ย� งในด้้านต่่างๆ ที่่จ� ะเกิิดขึ้้น�
และสามารถหาวิิธีีจัดั การกัับความเสี่่ย� ง เพื่่อ� ป้้องกัันหรืือลดความเสี่่ย� งด้้านต่่างๆ ที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ให้้อยู่่ใ� นระดัับที่่ย� อมรัับได้้ ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทครั้้�งที่่� 7/2559 เมื่่�อวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2559 จึึงมีีมติิอนุุมััติิให้้แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

หน้้าที่่�ของคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง
1. พิิจารณาหรืือไตร่่ตรองถึึงลัักษณะความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทประสบอยู่่� หรืือคาดว่่าจะประสบ
2. ประเมิินความเสี่่�ยงโดยวิิเคราะห์์ผลกระทบของความเสี่่�ยงนั้้�นๆ ต่่อบริิษััท และโอกาสที่่�ความเสี่่�ยงนั้้�นๆ จะเกิิดขึ้้�น
3. กำำ�หนดมาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
4. จััดทำำ�คู่่�มืือบริิหารความเสี่่�ยง และแผนบริิหารความเสี่่�ยง
5. นำำ�เสนอมาตรการ/แผนบริิหารความเสี่่�ยงต่่อคณะกรรมการบริิหารเพื่่�ออนุุมััติิ
6. จััดกิิจกรรมในการดำำ�เนิินงานตามแผนบริิหารความเสี่่�ยงรวมถึึงแจ้้ง/ให้้ข้้อแนะนำำ�แก่่หน่่วยงานต่่างๆ รัับทราบ และปฏิิบััติิตาม
มาตรฐานบริิหารความเสี่่�ยงที่่กำ� ำ�หนดไว้้ให้้เป็็นไปทางเดีียวกัันทั้้�งองค์์กร
7. กำำ�หนดให้้มีีมาตรการติิดตามเหตุุการณ์์ที่่�เป็็นสาเหตุุของปััจจััยความเสี่่�ยง รวมทั้้�งมาตรการในการลดความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ต่่อไป

8. พิิจารณาวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งทั้้�งหมดของบริิษัทั และจััดทำำ�รายงานให้้กับั คณะกรรมการบริิหารเพื่่อ� รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
9. รายงานความเสี่่�ยงต่่อคณะกรรมการบริิษััท ทุุกไตรมาส
10. ดููแลให้้การติิดต่่อสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงให้้มีีประสิิทธิิผลอย่่างต่่อเนื่่�อง

รัับการประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ปีี 2563 บริิษััทมีีการจััดประชุุมคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงรวม 4 ครั้้�ง เพื่่�อประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิการ และความเสี่่�ยงด้้าน
ทรััพย์์สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทในอนาคต เพื่่�อเตรีียมมาตรการป้้องกััน ในด้้านต่่างๆ ให้้แก่่บริิษััทอย่่างทัันการณ์์
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10

ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม
บริิษััทมีีนโยบายให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทและบริิษััทย่่อยเป็็นไปด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ด้้วยการมีีวิิสััยทััศน์์ที่่�คำำ�นึึงว่่า “บริิษััทเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคมที่่�จะร่่วมก้้าวเดิินไปสู่่�การพััฒนาสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืนตลอดไป”
ดัังนั้้�นบริิษัทั จึึงดำำ�เนิินภารกิิจด้ว้ ยการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่อ� ชุุมชนและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ควบคู่่ไ� ปกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ภายใต้้ความรัับผิิดชอบต่่อ
ชุุมชนและสัังคมโดยรวม เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่ค� วามยั่่ง� ยืืนของบริิษัทั ต่่อไป โดยบริิษัทั มีีนโยบายการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR) อย่่าง
ชััดเจน และยึึดถืือปฏิิบััติิกัันภายในองค์์กรตามมติิคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2557 และมติิคณะกรรมการ
ธรรมาภิิบาลครั้้�งที่่� 1/2561 เมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2561 เกี่่�ยวกัับเรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ตามหลัักการในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
1. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
บริิษััทมีีนโยบายในการประกอบกิิจการดัังกล่่าวโดยได้้จััดทำำ�แนวทางการปฏิิบััติิไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรในนโย บายความ รัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมของบริิษััท โดยบริิษััทได้้ดำำ�เนิินการให้้บรรลุุถึึงภารกิิจดัังต่่อไปนี้้�

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริิษัทั ยึึดการประกอบธุุรกิิจตามกฎหมาย โดยเน้้นการประกอบธุุรกิิจอย่่างสุุจริิต เที่่ย� งตรง และมีีจริิยธรรม โดยมุ่่ง� เน้้นการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้วยความยุุติิธรรม และไม่่เอารััดเอาเปรีียบผู้้�ใช้้บริิการ คู่่�ค้้า คู่่�สััญญา เจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่งทางการค้้า และผู้้�ถืือหุ้้�น โดยปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญา

บริิษัทั ต้้องดำำ�เนิินุุรกิจิ อย่่างเป็็นกลางและเป็็นธรรมต่่อคู่่�ค้า้ และคู่่สั� ญ
ั ญาซึ่ง�่ ถืือเป็็นหุ้้�นส่่วนและปััจจัยั แห่่งความสำำ�เร็็จทางธุุรกิิจที่่�สำำ�คัญ
ั
ประการหนึ่่�งด้้วยความเสมอภาค และคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกััน โดยมีีขั้้�นตอนและวิิธีีปฏิิบััติิในการคััดเลืือกคู่่�ค้้า ประพฤติิปฏิิบััติิตามกรอบ
กติิกาและการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรมต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า และปฏิิบััติิตามสััญญา ข้้อตกลง และเงื่่�อนไขอย่่างเคร่่งครััด โดยบริิษััทมีีแนวทางปฏิิบััติิ
ดัังต่่อไปนี้้�
		

1. บริิษััท ประสงค์์ที่จ่� ะให้้การจััดหาสิินค้้าและบริิการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพภายใต้้หลัักการดัังต่่อไปนี้้�

			

- มีีการแข่่งขัันบนข้้อมููลที่่�เท่่าเทีียมกััน

			

- มีีหลัักเกณฑ์์ในการประเมิินและคััดเลืือกคู่่�ค้้าและคู่่สั� ัญญา

			

- จััดทำำ�รููปแบบสััญญาที่่�เหมาะสม และเป็็นธรรมแก่่ทั้้�ง 2 ฝ่่าย

			
- จััดให้้มีีระบบการจััดการ และติิดตามเพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่า มีีการปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ่� นไขของสััญญาครบถ้้วน และป้้องกััน
การทุุจริิตประพฤติิมิิชอบในทุุกขั้้�นตอนของกระบวนการจััดหา
			

- จ่่ายเงิินให้้คู่่�ค้้าและคู่่สั� ัญญาตรงเวลา ตามเงื่่�อนไขการชำำ�ระเงิินที่่�ตกลงกััน

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

		
2. บริิษััท มุ่่�งหมายที่่�จะพััฒนาและรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืนกัับคู่่�ค้้าและคู่่สั� ัญญาที่่มีีวั
� ตถุุ
ั ประสงค์์ชััดเจนในเรื่่�องคุุณภาพ
ของสิินค้้าและบริิการที่่คุ้้�� มค่่ากัับมููลค่่าเงิินและมีีความเชื่่�อถืือซึ่�ง่ กัันและกััน
		

3. ห้้ามผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนรัับผลประโยชน์์ใดๆ เป็็นส่่วนตััวจากคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม

		

4. ไม่่ใช้้ข้้อมููลที่่�ได้้ทราบอัันเนื่่�องมาจากการจััดซื้้�อ จััดหา เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตััวหรืือผู้้�อื่่�น

การปฏิิบัติ
ั ิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อเจ้้าหนี้้�

บริิษััทยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีหลัักการและวิินััย เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อถืือให้้กัับเจ้้าหนี้้� โดยบริิษััทได้้ยึึดหลัักปฏิิบััติิ ดัังต่่อไปนี้้�
		

1. ไม่่เรีียก หรืือรัับ หรืือจ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุุจริิตในการค้้ากัับเจ้้าหนี้้�

		
2. กรณีีที่่มีีข้
� ้อมููลว่่ามีีการเรีียก หรืือรัับ หรืือการจ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุุจริิตเกิิดขึ้้�น ต้้องเปิิดเผย รายละเอีียดต่่อเจ้้า
หนี้้� และร่่วมกัันแก้้ไขปััญหาโดยยุุติิธรรมและรวดเร็็ว
		

3. ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขต่่างๆ ตามสััญญาหรืือที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้อย่่างเคร่่งครััด

		
4. หากเกิิดกรณีีที่่ไ� ม่่สามารถปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ่� นไขที่่ต� กลงกัันไว้้ได้้ บริิษัทั จะแจ้้งให้้เจ้้าหนี้้�ทราบล่่วงหน้้าเพื่่อ� ร่่วมกัันพิิจารณา
หาแนวทางแก้้ไขปััญหา
การปฏิิบัติ
ั ิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า

บริิษัทั มุ่่ง� ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเปิิดเผย โปร่่งใส และไม่่สร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันอย่่างไม่่เป็็นธรรม ภายใต้้กรอบกติิกาการแข่่งขััน
ที่่�ดีี โดยมีีหลัักการปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้าดัังนี้้�
		

1. ประพฤติิปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�ดีี

		
2. ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้า ด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิตหรืือไม่่เหมาะสม เพื่่�อผลประโยชน์์ในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
		

3. ไม่่กล่่าวหาในทางร้้าย หรืือมุ่่�งทำำ�ลายชื่่�อเสีียงแก่่คู่่�แข่่งทางการค้้า เช่่น การจ่่ายสิินจ้้างให้้แก่่พนัักงานของคู่่�แข่่ง เป็็นต้้น

		

4. ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาของผู้้�อื่่�นหรืือคู่่�แข่่งทางการค้้า

การปฏิิบัติ
ั ิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษััท ตระหนัักดีีว่่า ผู้้�ถืือหุ้้�นคืือเจ้้าของกิิจการและบริิษััท มีีหน้้าที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาวจึึงกำำ�หนดให้้พนัักงานรวมถึึง
กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััท ต้้องปฏิิบััติิตามแนวทางต่่อไปนี้้�
		
1. ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ด้� ว้ ยความซื่่อ� สััตย์สุุจ
์ ริิต ตลอดจนตััดสิินใจดำำ�เนิินการใดๆ ด้้วยความระมััดระวัังรอบคอบและเป็็นธรรมต่่อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม
		
2. กำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินการ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั มีีสถานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานที่่ดีี� และมีีการนำำ�เสนอรายงาน
สถานภาพของบริิษััท ผลประกอบการ ฐานะข้้อมููลทางการเงิิน การบััญชีีและรายงานอื่่�นๆ โดยสมํ่่�าเสมอและครบถ้้วนตามความเป็็นจริิง
		
3. รายงานให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบอย่่างเท่่าเทีียมกัันถึึงแนวโน้้มในอนาคตของบริิษััท ทั้้�งในด้้านบวกและด้้านลบ ซึ่�ง่ ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�น
ฐานของความเป็็นไปได้้ มีีข้้อมููลสนัับสนุุนและมีีเหตุุมีีผลอย่่างเพีียงพอ
		
4. ไม่่แสวงหาผลประโยชน์์ให้้ตนเองและผู้้�อื่่�น โดยใช้้ข้้อมููลใดๆ ของบริิษััท ซึ่�ง่ ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ หรืือดำำ�เนิิน
การใดๆ ในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับองค์์กร
		

5. บริิษััท ต้้องปฏิิบัติั ิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

การปฏิิบัติ
ั ิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อสัังคมส่่วนรวม

บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับชุุมชนและสัังคมโดยรอบ ด้้วยตระหนัักดีีว่่าบริิษัทั เปรีียบเสมืือนส่่วนหนึ่่�งของสัังคมที่่จ� ะร่่วมก้้าวเดิินไปสู่่ก� าร
พััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืนสืืบไป บริิษััทจึึงได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อชุุมชนและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง ควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ภายใต้้ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคมโดยรวม ดัังนี้้�

133

134

รายงานประจำำ�ปีี 2563

		
1. มีีนโยบายในการประกอบธุุรกิิจโดยคำำ�นึงึ ถึึงสภาพสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คัญ
ั และปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบัังคัับเกี่่ย� วกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�บัังคัับใช้้อยู่่�อย่่างเคร่่งครััด
		

2. มีีนโยบายการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR) อย่่างชััดเจน และยึึดถืือปฏิิบััติิกัันภายในองค์์กร

		

3. ส่่งเสริิมให้้พนัักงานของบริิษััท มีีจิิตสำำ�นึึกและความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม

		

4. เคารพต่่อขนบธรรมเนีียม ประเพณีี และวััฒนธรรมของแต่่ละท้้องถิ่่�นที่่�บริิษััทเข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ

		
5. ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อร่่วมสร้้างสรรค์์สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมํ่่�าเสมอ เพื่่�อให้้ชุุมชนที่่�บริิษััท ตั้้�งอยู่่�มีีคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นทั้้�งที่่ดำ� ำ�เนิินการเองและร่่วมมืือกัับหน่่วยงานของภาครััฐ ภาคเอกชน และชุุมชน
		

6. ให้้ความร่่วมมืือในกิิจกรรมต่่างๆ กัับชุุมชนโดยรอบในพื้้�นที่่�ที่่�บริิษััทเข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ตามควรแก่่กรณีี

		
7. ตอบสนองอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพต่่อเหตุุการณ์์ที่มีี่� ผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมชุุมชน ชีีวิิตและทรััพย์สิ์ นิ อัันเนื่่อ� ง
มาจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััท โดยให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่กั� ับเจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2. นโยบายการต่อต้านทุจริต
บริิษััท มีีนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตและการจ่่ายสิินบนภายใต้้หลัักการ ดัังนี้้�
1. ห้้ามมิิให้้พนัักงานเรีียกหรืือรัับประโยชน์์หรืือทรััพย์์สิินใดที่่�ส่่อไปในทางจููงใจให้้ปฏิิบััติิ หรืือละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในทางที่่�มิิชอบ
หรืืออาจทำำ�ให้้บริิษััท เสีียประโยชน์์อัันชอบธรรม
2. พนัักงานพึึงละเว้้นการเสนอหรืือให้้ประโยชน์์ หรืือทรััพย์์สิินใดแก่่บุุคคลภายนอกเพื่่�อจููงใจให้้ผู้้�นั้้�นกระทำำ� หรืือละเว้้นการกระทำำ�ใด
ที่่�ผิิดกฎหมายหรืือโดยมิิชอบต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ของตน
นอกจากนี้้� ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถสอบถามรายละเอีียด แจ้้งข้้อร้้องเรีียน หรืือแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิดิ ทางกฎหมาย ความถููกต้้องของ
รายงานทางการเงิิน ระบบควบคุุมภายในที่่บ� กพร่่อง หรืือการผิิดจริิยธรรมธุุรกิิจของบริิษัทั ผ่่าน website ของบริิษัทั หรืือ กรรมการอิิสระ หรืือ
กรรมการตรวจสอบของบริิษััท ได้้ ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแสจะได้้รัับการคุ้้�มครองและเก็็บไว้้เป็็นความลัับ โดยกรรมการอิิสระหรืือ
กรรมการตรวจสอบจะดำำ�เนิินการสั่่�งการตรวจสอบข้้อมููล และหาแนวทางแก้้ไข (ถ้้ามีี) และจะรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทต่่อไป

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริิษัทั ตระหนัักอยู่่เ� สมอว่่าพนัักงานทุุกคนเป็็นทรััพยากรที่่ท� รงคุุณค่่าที่่สุุ� ดของบริิษัทั เป็็นปััจจัยั แห่่งความสำำ�เร็็จของการบรรลุุเป้้าหมาย
ของบริิษัทั บริิษัทั จึึงกำำ�หนดนโยบายให้้มีีการปฏิิบัติั โิ ดยการปฏิิบัติั ต่่ิ อพนัักงานด้้วยความเคารพในเกีียรติิ ศัักดิ์์�ศรีีและสิิทธิิส่่วนบุุคคล รวมถึึงการ
ดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้มีีความปลอดภััย ต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของพนัักงานอยู่่�เสมอ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- การแต่่งตั้้�ง และโยกย้้าย รวมถึึงการให้้รางวััล และการลงโทษพนัักงาน กระทำำ�ด้้วยความสุุจริิตใจ และตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของความรู้้�
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนัักงานคนนั้้�นๆ
- บริิษััท ให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาความรู้้� ความสามารถของพนัักงาน โดยมีีการพััฒนาอย่่างสม่ำำ��เสมอ เช่่น การจััดอบรมสััมมนา
การฝึึกอบรม และให้้โอกาสอย่่างทั่่�วถึึงกัับพนัักงานทุุกคน
- กำำ�หนดค่่าตอบแทนแก่่พนัักงานอย่่างเป็็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่่งขัันทางธุุรกิิจ ลัักษณะของงาน ผลการปฏิิบัติั งิ าน และความ
สามารถของบริิษััทในการจ่่ายค่่าตอบแทน
- หลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ใดๆ ที่่�ไม่่เป็็นธรรมซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อความมั่่�งคงในหน้้าที่่�การงานของพนัักงาน
- เปิิดโอกาสให้้พนักั งานเสนอแนะ หรืือร้้องทุุกข์์เกี่่ย� วกัับการทำำ�งาน และกำำ�หนดวิิธีีการแก้้ไข เพื่่อ� ให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ทุุกฝ่่าย และสร้้าง
ความสััมพัันธ์์อัันดีีในการทำำ�งานร่่วมกััน
- ปฏิิบััติติ ามกฎหมาย และข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานอย่่างเคร่่งครััด

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริิษัทั มุ่่ง� ดำำ�เนิินธุุรกิิจการให้้บริิการนวดเพื่่อ� สุุขภาพ โดยประสงค์์ที่จ่� ะให้้มีีการสร้้างสรรค์์นำำ�เสนอและบริิหารจััดการผลิิตภัณ
ั ฑ์์และการ
บริิการของบริิษััทแก่่ลููกค้้าอย่่างมีีมาตรฐานและมีีจริิยธรรมภายใต้้หลัักการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
1) มุ่่�งมั่่�นบริิการลููกค้้าด้้วยความสุุภาพ มีีความกระตืือรืือร้้น พร้้อมให้้บริิการ ต้้อนรัับด้้วยความจริิงใจ เต็็มใจ ตั้้�งใจ และใส่่ใจ ดููแลผู้้�รัับ
บริิการดุุจญาติิสนิิท คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย และความพึึงพอใจของลููกค้้าเป็็นหลััก
2) ให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับวิิธีีการให้้บริิการของบริิษััทให้้มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นประโยชน์์กัับลููกค้้าสููงสุุด
3) ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และการบริิการที่่�ถููกต้้อง เพีียงพอ เพื่่�อให้้ลููกค้้ามีีข้้อมููลเพีียงพอในการตััดสิินใจ โดยไม่่มีีการกล่่าวเกิิน
ความเป็็นจริิง ทั้้�งในการโฆษณาหรืือในการสื่่อ� สารช่่องทางอื่่น� ๆ กัับลููกค้้า อัันเป็็นเหตุุให้้ลููกค้้าเกิิดความเข้้าใจผิิดเกี่่ย� วกัับคุุณภาพ ปริิมาณ หรืือ
เงื่่�อนไขใดๆ ของสิินค้้าหรืือบริิการ
4) จััดให้้มีีกระบวนการที่่�สามารถให้้ลููกค้้าแจ้้งถึึงปััญหาหรืือการให้้บริิการที่่�ไม่่เหมาะสม เพื่่�อที่่�บริิษััทจะได้้ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาให้้
กัับลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็วและนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวไปปรัับปรุุงหรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และการให้้บริิการดัังกล่่าวต่่อไป
5) รัักษาข้้อมููลและความลัับของลููกค้้า โดยไม่่นำำ�ไปเปิิดเผยหรืือใช้้ประโยชน์์ในทางมิิชอบ นอกจากนี้้�แล้้ว บริิษััทมีีนโยบายในการ
ประกอบธุุรกิิจโดยปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับอย่่างเคร่่งครััด ดำำ�เนิินการตาม ระเบีียบปฏิิบััติิของกระทรวงสาธารณสุุข และกระทรวง
มหาดไทย โดยมีีใบรัับรองสปาเพื่่�อสุุขภาพ และผู้้�ดำำ�เนิินการสปา เรื่่�องความปลอดภััยของลููกค้้า บริิษััทมีีระบบรัักษาความปลอดภััย 24 ชั่่�วโมง
โดยมีีพนัักงานรัักษาความปลอดภััย ระบบกล้้องวงจรปิิด ตลอดจนระบบดัับเพลิิง และบัันไดหนีีไฟ ที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานจากทางรััฐ
เป็็นต้้นนอกจากการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวข้้างต้้นแล้้ว บริิษััทมีีระบบบริิการ หลัังการใช้้บริิการ (after sale service) เพื่่�อตรวจเช็็คความพึึงพอใจ
ของลููกค้้า กรณีีไม่่พึึงพอใจ บริิษััทมีีแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อให้้หลัักการดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปตามวิิสััยทััศน์์ของบริิษััท

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับชุุมชนและสัังคมโดยรอบ ด้้วยตระหนัักดีีว่่า บริิษัทั เปรีียบเสมืือนเป็็นส่่วนหนึ่่�ง ของสัังคมที่่จ� ะร่่วมก้้าวเดิินไปสู่่�
การพััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืนสืืบไป บริิษััทจึึงได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อชุุมชน และสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง ควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจภายใต้้ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคมโดยรวม ดัังต่่อไปนี้้�
1) มีีนโยบายในการประกอบธุุรกิิจโดยคำำ�นึงึ ถึึงสภาพสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คัญ
ั และปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย และข้้อบัังคัับเกี่่ย� วกัับสิ่่ง� แวดล้้อม
ที่่�บัังคัับใช้้อยู่่�อย่่างเคร่่งครััด
2) ส่่งเสริิมให้้พนัักงานของบริิษััทมีีจิิตสำำ�นึึกและความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
3) ตอบสนองอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพต่่อเหตุุการณ์์ที่มีี่� ผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ชุุมชน ชีีวิิตและทรััพย์สิ์ นิ อัันเนื่่อ� งมาจากการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษัทั โดยให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่กั� บั เจ้้าหน้้าที่่ภ� าครััฐ และหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง นอกจากนี้้�แล้้ว สาขาของบริิษัทั ยัังเน้้นการ
อนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศธรรมชาติิให้้คงเดิิม ด้้วยการรัักษาพื้้�นที่่�สวน และต้้นไม้้ให้้มากที่่สุุ� ด และให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
- ระบบนิิเวศ

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องสถานที่่�และสิ่่�งแวดล้้อม สาขาของบริิษััทเน้้นการอนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศธรรมชาติิให้้คงเดิิม จึึงมีีหลัักการ
ออกแบบด้้านสถานที่่�และสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยการรัักษาพื้้�นที่่�สวนและต้้นไม้้ให้้มากที่่�สุุด
- การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีีการดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมโดยรอบของบริิเวณสาขาทุุกสาขาตลอดเวลา เพื่่อ� ให้้สาขาทุุกสาขาอยู่่ใ� นสภาพที่่เ� รีียบร้้อย
และมีีสิ่่�งแวดล้้อมที่่ดีี� อยู่่เ� สมอ นอกจากนั้้�นแล้้วยัังมีีการจััดการ เกี่่ย� วกัับ สิ่่ง� ปฏิิกููล โดยทางบริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีีระบบบำำ�บัดั น้ำำ��เสีีย มีีการจััดทำำ�ระบบ
แยกขยะเพื่่�อป้้องกััน มลภาวะต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในอนาคต
- การลดการใช้้สารเคมีี

บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการในด้้านการลดใช้้สารเคมีี โดยการจััดให้้มีีการนำำ�สมุุนไพรจากลููกประคบที่่�ใช้้แล้้วมาโรยบริิเวณต่่างๆ เพื่่�อไล่่ยุุง และ
ให้้มีีกลิ่่�นหอม รวมถึึงการใช้้น้ำำ��มัันหอมระเหย (Essential Oil) แทนการใช้้สารเคมีีเพื่่�อไล่่ยุุง เป็็นต้้น
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการร่่วมพััฒนาชุุมชน หรืือสัังคม โดยมุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อร่่วมสร้้างสรรค์์สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ เพื่่อ� ให้้ชุุมชนที่่ส� าขาของบริิษัทั ตั้้ง� อยู่่�มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้น� ทั้้�งที่่ดำ� ำ�เนิินการเอง และร่่วมมืือกัับหน่่วยงานของภาครััฐ ภาคเอกชน และ
ชุุมชน โดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อให้้ประชากรที่่�ดำำ�เนิินกิิจการอยู่่�ในชุุมชนมีีรายได้้ที่่�มากขึ้้�นมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี เพื่่�อช่่วยพััฒนาชุุมชน หรืือสัังคมให้้
ดีีขึ้้�น โดยมีีการดำำ�เนิินการ ดัังต่่อไปนี้้�
1) ให้้เคารพต่่อขนบธรรมเนีียม ประเพณีี และวััฒนธรรมของแต่่ละท้้องถิ่่�นที่่�บริิษััทเข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ
2) ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อร่่วมสร้้างสรรค์์สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมํ่่�าเสมอ เพื่่�อให้้ชุุมชนที่่�บริิษััทตั้้�งอยู่่�มีีคุุณภาพชีีวิิตที่ดีีขึ้้
่� �นทั้้�ง
ที่่�ดำำ�เนิินการเองและร่่วมมืือกัับหน่่วยงานของภาครััฐ ภาคเอกชน และชุุมชน
3) ให้้ความร่่วมมืือในกิิจกรรมต่่างๆ กัับชุุมชนโดยรอบในพื้้�นที่่�ที่่�บริิษััทเข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ตามควร แก่่กรณีี
4) บริิษััทมีีนโยบายจััดหาพนัักงานในพื้้�นที่่�ที่่�สาขาของบริิษััทเปิิดอยู่่�
5) บริิษััทเน้้นใช้้วััตถุุดิิบในชุุมชน และสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ผลิิตในท้้องถิ่่�น หรืือบริิษััทผู้้�ขายในประเทศในการตกแต่่งสาขาของบริิษััท

8. การมีนวัตกรรมซึ่งได้จากการดำ�เนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริิษััทมีีนโยบายเผยแพร่่นวััตกรรมจากธุุรกิิจสปา เพื่่�อส่่งเสริิมและการพััฒนาธุุรกิิจสปาไทยอย่่างยั่่�งยืืน โดยจะดำำ�เนิินการจััดให้้มีีการ
เผยแพร่่ธุุรกิิจด้้านสปาไทย โดยเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาที่่�มีีคุุณสมบััติิเข้้าฝึึกงาน และ/หรืือ ให้้เรีียนรู้้�ธุุรกิิจสปาไทย เพื่่�อเผยแพร่่นวััตกรรมจาก
ธุุรกิิจสปาไทยต่่อไป

10.2 การดำ�เนินงานและการจัดทำ�รายงาน
บริิษััทมีีการปฏิิบััติิเพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายภาพรวมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ดัังนี้้�

10.2.1 การจัดอบรมให้ความรู้กับบุคคลากร
บริิษััทกำำ�หนดแผนพััฒนาบุุคคลากรประจำำ�ปีีและส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้เข้้ารัับการอบรมอย่่างสม่ำำ��เสมอโดยการจััดปฐมนิิเทศพนัักงาน
ใหม่่ทุุกท่่านเพื่่อ� ให้้พนักั งานมีีความเข้้าใจในการทำำ�งานเป็็นองค์์กร เพื่่อ� ให้้พนักั งานสามารถปฏิิบััติิตามนโยบายของบริิษัทั ไปในทิิศทางเดีียวกััน
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังจััดให้้มีีการอบรมอื่่�นๆ เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน เช่่น การอบรมการให้้บริิการ เป็็นต้้น

10.2.2 การจัดทำ�รายงาน
บริิษััทมีีแผนรายงานผลการปฏิิบััติิตามนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม รายงานผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น และผลลััพธ์์ทั้้�งเชิิงบวกและลบ
ต่่อเศรษฐกิิจสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินกิิจการ โดยจะเปิิดเผยในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี เพื่่�อเผยแพร่่ทุุกปีีภาย
หลัังการเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

10.3 การดำ�เนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
-ไม่่มีี-

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. บริิษััทมีีการลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย เพื่่�อพััฒนาด้้านวิิชาการเเละการส่่งเสริิมการจััดการ
ศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษา
2. บริิษััทมีีการเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยต่่างๆ เยี่่�ยมชมกิิจการและเรีียนรู้้�ดููงานด้้านธุุรกิิจสปาไทย ในปีี 2562
3. บริิษัทั มีีการเปิิดโอกาสให้้นักั ศึึกษาที่่มีีคุุณ
� สมบััติเิ ข้้ามาฝึึกงานที่่บ� ริิษัทั เพื่่อ� เรีียนรู้้�การทำำ�งานจากสถานการณ์์จริิงกัับลููกค้้า โดยมีีระยะ
เวลาฝึึกงานไม่่ต่ำำ��กว่่า 60 วััน โดยที่่�ในขณะฝึึกงาน นัักศึึกษาจะได้้รัับค่่าจ้้างรายวัันขั้้�นต่ำำ��ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
4. บริิษััทมีีการนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่�นมาเพิ่่�มมููลค่่า โดยร่่วมกัับมููลนิิธิิชััยพััฒนาในการพััฒนาน้ำำ��มัันชามาใช้้เป็็น Base Oil ของน้ำำ��มััน
นวดเพื่่�อให้้บริิการลููกค้้า เเละตะกร้้าสานจากกลุ่่�มชุุมชน OTOP จัังหวััดต่่างๆ มาใช้้เป็็นบรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับกระเช้้าผลิิตภััณฑ์์สปา รวมไปถึึง
เฟอร์์นิิเจอร์์ไม้้จากวััดสวนเเก้้ว มาใช้้ในสถานบริิการ
5. บริิษัทั สนัับสนุุนให้้พนักั งานเข้้าร่่วมการบริิจาคเลืือดกัับสภากาชาดไทย ในโอกาสเป็็นเจ้้าภาพร่่วมจััดกิิจกรรมบริิจาคเลืือด ที่่อ� าคาร
บีี.ยูู. เพลส
6. โครงการ ยืืดให้้สุุด หยุุดความเมื่่�อยล้้า
7. โครงการ Green Office สำำ�นัักงานสีีเขีียว
8. โครงการ Eco Friendly ลดการใช้้พลาสติิกช่่วยโลก
9. สนัับสนุุนการจััดซื้้�อครุุภััณฑ์์และอุุปกรณ์์การเรีียนการสอน “ศููนย์์เรีียนรู้้�สิ่่�งแวดล้้อมกายภาพสู่่�สัังคม” จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
10. สนัับสนุุนอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์และไอทีีให้้กัับมููลนิิธิวัิ ัดสวนแก้้ว
11. สนัับสนุุนซื้้�อชาจากมููลนิิธิพิิ ิทัักษ์์ดวงตาลำำ�ปาง
12. มอบทุุนเรีียนนวดไทยให้้แก่่นัักเรีียนนวดไทยจัังหวััดพะเยา
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
บริิษััท ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของระบบควบคุุมภายในที่่ดีี� ซึ่่�งจะช่่วยสนัับสนุุนให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจ เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผล โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด ครั้้�งที่่� 2/2557 เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน 2557 ได้้เห็็นชอบให้้แต่่งตั้้�งคณะ
กรรมการตรวจสอบ และที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้อนุุมััติิให้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�ง
ประกอบ ด้้วยกรรมการ ตรวจสอบ 3 ท่่าน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�สอบทานประสิิทธิิภาพและความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน รวมถึึงตรวจสอบ
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััท และบริิษััทย่่อยดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ รวมถึึงกฎหมายอื่่�นๆ
ที่่�บัังคัับใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษััท ได้้แต่่งตั้้�งบริิษััท พีี แอนด์์ แอล จำำ�กััด (“ผู้้�ตรวจสอบภายใน”) เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายใน โดยให้้ทำ�ำ การตรวจสอบ
และประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััท พร้้อมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะและติิดตามผลการปรัับปรุุงระบบควบคุุมภายใน
การปฏิิบัติั ติ ามนโยบายและระเบีียบปฏิิบัติั ที่ิ เ่� กี่่ย� วข้้องตามแผนการตรวจระบบควบคุุมภายในที่่กำ� ำ�หนด ซึ่ง่� รวมถึึงแนวทางการประเมิินของ The
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO 5 ด้้าน ได้้แก่่
1)
2)
3)
4)
5)

สภาพแวดล้้อมการควบคุุม
การประเมิินความเสี่่�ยง
มาตรการควบคุุม
ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล และ
ระบบการติิดตาม

โดยผู้้�ตรวจสอบภายในได้้รายงานผลของการตรวจสอบ การติิดตามการปรัับปรุุงแก้้ไข ต่่อคณะ กรรมการตรวจสอบ เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าการดำำ�เนิินการของบริิษััท และบริิษััทย่่อย และธุุรกรรมรายการระหว่่างกััน ของบริิษััท และบริิษััทย่่อยกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีประสิิทธิิภาพ
และเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย
บริิษัทั ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของระบบควบคุุมภายในที่่ดีี� เพื่่อ� สนัับสนุุนประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิิน ธุุรกิิจให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� ดัังนั้้�น คณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษัทั ได้้มอบหมายให้้ผู้้�ตรวจสอบภายใน ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามข้้อเสนอแนะในรายงานผลการ
ประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุม ภายในและได้้ทำำ�การรายงานให้้คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณา และคณะกรรมการบริิษัทั รัับทราบ
นอกจากนี้้� ผู้้�ตรวจสอบภายในได้้จััดทำำ�แผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2563 เป็็นรายไตรมาส โดยให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในเข้้าตรวจสอบ
กระบวนการ รวมทั้้�งให้้ติิดตามผลการตรวจสอบและนำำ�มารายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิษััทเป็็นรายไตรมาส
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 1/2563 เมื่่อ� วัันที่่� 29 กุุมภาพัันธ์์ 2563 มีีคณะกรรมการ ตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมครบทั้้�ง
3 ท่่าน เข้้าร่่วมประชุุมกัับคณะกรรมการบริิษััท โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน
ของบริิษััท จากการซัักถามข้้อมููลจากฝ่่ายบริิหาร ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่า ระบบควบคุุมภายในของบริิษััทมีีความเพีียงพอและ
เหมาะสมกัับขนาดของบริิษััท และสภาวการณ์์ในปััจจุุบััน

ข้้อสัังเกตของผู้้�ตรวจสอบภายในเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุมภายในของบริิษััท
ในปีี 2563 ผู้้�ตรวจสอบภายในได้้เข้้าตรวจสอบระบบควบคุุมภายในของบริิษััท จำำ�นวน 4 ครั้้�ง ในเรื่่�องต่่างๆ ดัังปรากฏตามรายงานผล
การตรวจสอบภายใน ดัังต่่อไปนี้้�
		
1. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้้�งที่่� 1/2563 ลงวัันที่่� 29 กุุมภาพัันธ์์ 2563
			
- เรื่่�อง วงจรรายจ่่าย-ธุุรกิิจโรงแรมและร้้านอาหาร
		
2. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้้�งที่่� 2/2563 ลงวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2563
			
- ประเมิินการควบคุุมภายในของบริิษััทย่่อย SWL เรื่่�องกระบวนการบริิหารจััดการวงจรรายได้้และรายจ่่าย
		
3. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้้�งที่่� 3/2563 ลงวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563
			
- IT General Application Control
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4. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้้�งที่่� 4/2563 ลงวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2563
			
- การควบคุุมการปฏิิบััติิงานการเปิิดสาขา และการควบคุุมอาคาร
จากการประเมิินความเพีียงพอและประสิิทธิิภาพของระบบควบคุุมภายในพิิจารณาโดยภาพรวมแล้้ว บริิษัทั มีีการกำำ�หนดแผนการดำำ�เนิิน
การ กระบวนการปฏิิบัติั งิ าน การบริิหารจััดการ และการดำำ�เนิินงานที่่มีี� การ ควบคุุมภายในเพีียงพอตามควร และมีีส่่วนที่่ค� วรได้้รับั การปรัับปรุุง
บางประการ อย่่างไรก็็ดีี ประสิิทธิิภาพ การควบคุุมโดยรวมสามารถให้้ความมั่่�นใจได้้ว่่า บริิษััทจะสามารถดำำ�เนิินงานบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของ
เป้้าหมาย และนโยบายตามที่่ค� าดหวัังได้้ โดยสามารถสรุุปได้้เป็็นข้้อเสนอแนะให้้บริิษัทั โดยแบ่่งเป็็นข้้อเสนอแนะสำำ�คัญ
ั ที่่บ� ริิษัทั ควรเร่่งพิิจารณา
ดำำ�เนิินการ และข้้อเสนอแนะที่่�บริิษััทควรพิิจารณา

11.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท ได้้ตรวจสอบงบการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ตามมาตรฐาน
การสอบบััญชีีที่่รั� บั รองทั่่�วไป และมีีความเห็็นว่่างบการเงิินดัังกล่่าว แสดงฐานะการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสดสำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวััน
ที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

11.3 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
บริิษัทั ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของระบบบริิหารจััดการความเสี่่ย� งทั้้�งองค์์กร เพื่่อ� สนัับสนุุนประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสปาและ
นวดเพื่่�อสุุขภาพให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ตามกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร (ERM Framework) ประกอบกัับ นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
(Enterprise Risk Management Policy) ซึ่่�งจััดทำำ�โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
โดยมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง 3 ท่่าน (คณะกรรมการฯ) ดัังนี้้�
1. นางสุุภีี พงษ์์พานิิช 		
ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย		
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
3. นายณรััล วิิวรรธนไกร		
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและหััวหน้้าคณะทำำ�งาน
ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมานั้้�น ได้้มีีการประชุุมของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้�ง โดยการประชุุมแต่่ละครั้้�งนั้้�น คณะกรรม
การฯ และหััวหน้้าคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง (ฝ่่ายจััดการ) ร่่วมกัันพิิจารณาความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ ของบริิษััทฯ ซึ่่�งประกอบด้้วย ความ
เสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิตามกฎหมาย ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิการ และความเสี่่�ยงด้้านทรััพย์์สิิน รวม
ทั้้�งโอกาสเกิิดความเสี่่ย� งและผลกระทบที่่เ� กิิดขึ้้น� ในแต่่ละไตรมาส เพื่่อ� ประเมิินความเสี่่ย� ง และวางแผนรองรัับผลกระทบที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้น� ต่่อการ
ประกอบธุุรกิิจ รวมทั้้�งได้้มีีการทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบัติั ขิ องหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลหลัักการ
กำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่มีี� การปรัับปรุุง (หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� สำำ�หรัับบริิษัทั จดทะเบีียน ปีี 2560 (Corporate Governance Code 2017)
1. การประชุุมของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ครั้้�งที่่� 1 ในวัันที่่� 29 กุุมภาพัันธ์์ 2563
		
• คณะกรรมการฯ ได้้พิจิ ารณารายงานสรุุปความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ ของบริิษััทฯ ในปีี 2562 และร่่วมกัันพิิจารณาผลการ
ประเมิินความเสี่่�ยงใน ไตรมาสที่่� 1 ปีี 2563 และมาตรการรองรัับความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทฯ
2. การประชุุมของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ครั้้�งที่่� 2 ในวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2563
		
• คณะกรรมการฯ ได้้พิิจารณาและวิิเคราะห์์ภาพรวมของผลการประเมิินความเสี่่�ยงในไตรมาสที่่� 2 ปีี 2563 รัับทราบ
สถานการณ์์และพิิจารณาแผนบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ เรื่่�องการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 รวมถึึงรัับทราบการเตรีียมความพร้้อม
มาตรการต่่างๆ ทั้้�งเรื่่�องการบริิการ ความปลอดภััยของพนัักงานและสถานที่่� เพื่่�อรองรัับการกลัับมาเปิิดให้้บริิการสาขาของสปาหลัังจากมีีคำำ�
สั่่�งของศอฉ. ให้้ธุุรกิิจนวดและสปาในแต่่ละจัังหวััดปิิดให้้บริิการเป็็นการชั่่�วคราวตั้้�งแต่่ 18 มีีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563
3. การประชุุมของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ครั้้�งที่่� 3 ในวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2563
		
• คณะกรรมการฯ ได้้พิิจารณาและวิิเคราะห์์ภาพรวมของผลการประเมิินความเสี่่�ยงในไตรมาสที่่� 3 ปีี 2563 รัับทราบผล
การดำำ�เนิินหลัังจากการกลัับมาเปิิดให้้บริิการสาขาของสปา โดยเน้้นเรื่่�องการปฎิิบััติิตามประกาศของศอฉ. เช่่น การคัักรองพนัักงานและผู้้�ใช้้
บริิการ การลงทะเบีียนผ่่านแพลตฟอร์์มไทยชนะ ฯลฯ นอกจากนี้้�ยังั ติิดตามผลตอบรัับของมาตรการต่่างๆ ของบริิษัทั ฯ อาทิิ การใช้้เครื่่อ� ง UVC
ในการฆ่่าเชื้้�อ พนัักงานผู้้�ให้้บริิการใส่่หน้้ากากอนามััย แว่่นกัันละอองและถุุงมืือ
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4. การประชุุมของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ครั้้�งที่่� 4 ในวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2563
		
• คณะกรรมการฯ ได้้พิจิ ารณาและวิิเคราะห์์ภาพรวมของผลการประเมิินความเสี่่ย� งใน ไตรมาสที่่� 4 ปีี 2563 และ มาตรการ
รองรัับความเสี่่ย� งที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้น� กัับบริิษัทั ฯ สำำ�หรัับไตรมาสถััดไป รวมถึึงปััจจัยั หลัักๆ ที่่อ� าจจะส่่งผลกระทบกัับอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่ย� วของ
ไทยและการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ อาทิิ วััคซีีน Special Tourist Visa, Travel Bubble การระบาดระลอกใหม่่ เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้ทบทวนพััฒนาและปรัับปรุุงกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� งเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่อ� ให้้สามารถตอบรัับกัับสภาพแวดล้้อมทั้้�ง
ภายในและภายนอกของธุุรกิิจที่เ่� ปลี่่ย� นแปลงไปตามเหตุุการณ์์ที่เ่� กิิดขึ้้น� ในปััจจุุบันั และคาดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต และจััดทำำ�มาตรการป้้องกััน
ความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� และแผนบริิหารความเสี่่ย� งที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ โดยมุ่่ง� หวัังลดระดัับความเสี่่ย� งด้้านต่่างๆ ขององค์์กรให้้อยู่่ใ� นระดัับที่่ย� อมรัับ
ได้้ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจจะเกิิดผลสำำ�เร็็จได้้ตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวของบริิษััทอย่่างยั่่�งยืืน
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12

รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีการทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งต่่างๆ โดยรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นเป็็นรายการกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
และ/หรืือผู้้�บริิหารของบริิษัทั รวมถึึงการทำำ�รายการกัับบริิษัทั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกััน ซึ่่ง� มีีบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น และ/หรืือเป็็นผู้้�บริิหาร
ซึ่่�งสามารถสรุุปลัักษณะความสััมพัันธ์์ ได้้ดัังนี้้�
ชื่่�อบริิษััท/บุุคคล

ประเภทธุุรกิิจ

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

บริษัท บลูมมิ่ง จ�ำกัด

ขายลููกประคบ ของชำำ�ร่่วย

ผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน

บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด

ร้้านอาหาร / ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์

ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ำกัด

รัับจ้้างผลิิตสิ่่�งพิิมพ์์

ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน

บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์

ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน

บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จ�ำกัด

ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์

หุ้้�นส่่วนเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น และกรรมการบริิษััท

บริษัท จี.จี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์

กรรมการบริิษััท

บริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์กิ๊ฟท์ จ�ำกัด

ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์

ผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน

นายวิธิต อุตสาหจิต

ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์

พี่่�ชายนางปราณีี, นางฐานิิศร์์เเละนายวิิบููลย์์

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต

-

กรรมการบริิษััท

นายณรัล วิวรรธนไกร

-

กรรมการบริิษััท

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ

-

กรรมการบริิษััท

นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์

-

กรรมการบริิษััท

นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์

-

กรรมการบริิษััท

นายจัักรพััชร์์ จิิราวรรณสถิิตย์์

-

กรรมการบริิษััทย่่อย
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1. นายวิธิต อุตสาหจิต
2. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
3. นายธนวัฒน อุตสาหจิต
4. นางฐานิศร อมรธีรสรรค
5. นายวิบูลย อุตสาหจิต
6. นางสุวิมล อุตสาหจิต
7. นายวิวัฒน อุตสาหจิต
8. นายวิชัย อุตสาหจิต
9. นายณภัทร วิวรรธนไกร
10. นายบันลือ อุตสาหจิต
11. นายณรัล วิวรรธนไกร
12. นายณรุจ วิวรรธนไกร
13. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย
14. นายอิศวงศ ศุภวัฒนเกียรติ
15. นายนธีกรณ จิราวรรณสถิตย
16. นายฑิตยาภรณ ทาบทอง
17. นางสาวรัตนปาลี ศุภวัฒนเกียรติ
18. บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด
19. นางสาวภาดารี อุตสาหจิต
20. นายภีมเดช อุตสาหจิต
21. นายภีมธัช อุตสาหจิต
22. นางสาวภีมนิดา อุตสาหจิต
23. นายกฤษณะพงศ ศุภวัฒนเกียรติ
24. นายชโนดม อุตสาหจิต
25. นางสาวธนัชพร อุตสาหจิต
26. นางสาวชาลิสา อุตสาหจิต
27. นางสาวพิมรดา อุตสาหจิต
28. นางพรพิศ จิราวรรณสถิตย
29. นางประอร จิราวรรณสถิตย
รวม

กรรมการ

√
√
√
√
√
√
√
√
√

หุนที่ถือ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
69,999,940
70,000,000

สัดสวน

หุนที่ถือ

กรรมการ

สัดสวน

หุนที่ถือ

กรรมการ

สัดสวน
1,602 8.01%
38,750 7.75%
0.00%
√
1,602 8.01%
38,750 7.75%
0.00%
1,602 8.01%
38,750 7.75%
0.00%
1,602 8.01%
38,750 7.75%
0.00%
1,602 8.01%
0.00%
38,750 7.75%
0.00%
38,750 7.75% √ 1,602 8.01%
1,602 8.01%
0.00%
38,750 7.75%
1,602 8.01%
0.00%
38,750 7.75%
534 2.67%
0.00%
12,916 2.58%
5,582 27.91%
0.00%
38,750 7.75%
534 2.67%
0.00%
12,917 2.58%
534 2.67%
0.00%
12,917 2.58%
- 0.00%
0.00%
112,500 22.50%
√
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
100%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
- 0.00%
0.00%
- 0.00%
20,000 100.00%
100.00%
500,000 100.00%

กรรมการ

√

√
√
√
√

หุนที่ถือ
- 0.00%
400,000 20.00%
400,000 20.00%
400,000 20.00%
400,000 20.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
133,333 6.66%
- 0.00%
133,334 6.66%
133,333 6.66%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
2,000,000 100.00%

สัดสวน

ชื่อ
กรรมการ

√

√

0.00%
1,683,207 16.67%
1,683,206 16.67%
1,683,207 16.67%
1,683,207 16.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1,683,206 16.67%
0.00%
1,683,207 16.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
10,099,240 100.00%

หุนที่ถือ

บริษัท กลมเกลียว
พัฒนา จำกัด
สัดสวน

บริษัท เอเชี่ยนฟอรจูน
พร็อพเพอรตี้ จำกัด

บริษัท อุตสาหจิต
โฮลดิ้ง จำกัด

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

กรรมการ

บริษัท บี.ยู.
เอนเตอรไพรส จำกัด
สัดสวน

50,000 0.16%
1,000,000 3.33%
100,000 0.33%
2,500,000 8.33%
2,500,000 8.33%
100,000 0.33%
100,000 0.33%
100,000 0.33%
833,334 2.77%
7,500,000 25.00%
833,333 2.77%
833,333 2.77%
- 0.00%
500,000 1.66%
- 0.00%
- 0.00%
500,000 1.66%
- 0.00%
490,000 1.63%
490,000 1.63%
490,000 1.63%
490,000 1.63%
500,000 1.66%
800,000 2.66%
800,000 2.66%
800,000 2.66%
2,400,000 8.00%
- 0.00%
- 0.00%
30,000,000 100.00%

หุนที่ถือ

บริษัท บลูมมิ่ง
จำกัด

บริษัท จี จี พี
พร็อพเพอรตี้ จำกัด

√

√

กรรมการ

บริษัท ไซเบอร
พริ้นทกรุป จำกัด

1,500
500
1,500
2,000
1,500
2,000
500
500
500
500
10,000

หุนที่ถือ

ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดกรรมการ และผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทที่่�เป็็นกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน เป็็นดัังนี้้�

0.00%
15.00%
5.00%
15.00%
20.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
15.00%
0.00%
20.00%
0.00%
0.00%
5.00%
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
5.00%
100.00

สัดสวน
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กรรมการ

√

0.00%
11.00%
11.00%
11.00%
33.99%
11.00%
11.00%
0.00%
3.66%
3.67%
3.66%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

2,000,000.00 100.00%

220,000
220,000
220,000
679,999
220,000
220,000
73,333
73,334
73,333
1
-

บริษัท สวางสุข จำกัด
กรรมการ

√

√

หุนที่ถือ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
49.99%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
49.99%
0.02%
0.00%
10,000.00 100.00%

4,999
4,999
2
-

สัดสวน

หมายเหตุุ : 1. สััดส่่วนการถืือหุ้้�น เป็็นการคำำ�นวณโดยปััดทศนิิยมเป็็น 2 ตำำ�แหน่่ง ซึ่�ง่ เมื่่�อบวกรวมสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละราย อาจทำำ�ให้้ตััวเลขคลาดเคลื่่�อน
		
จากตััวเลขสััดส่่วนรวมของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด

รวม

1. นายวิธิต อุตสาหจิต
2. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
3. นายธนวัฒน อุตสาหจิต
4. นางฐานิศร อมรธีรสรรค
5. นายวิบูลย อุตสาหจิต
6. นางสุวิมล อุตสาหจิต
7. นายวิวัฒน อุตสาหจิต
8. นายวิชัย อุตสาหจิต
9. นายณภัทร วิวรรธนไกร
10. นายบันลือ อุตสาหจิต
11. นายณรัล วิวรรธนไกร
12. นายณรุจ วิวรรธนไกร
13. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย
14. นายอิศวงศ ศุภวัฒนเกียรติ
15. นายนธีกรณ จิราวรรณสถิตย
16. นายฑิตยาภรณ ทาบทอง
17. นางสาวรัตนปาลี ศุภวัฒนเกียรติ
18. บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด

หุนที่ถือ

ชื่อ
สัดสวน

บริษัท บลูมมิ่ง
อินเตอรกิ๊ฟท จำกัด

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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12.2 ลักษณะรายการระหว่างกัน
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย มีีการทำำ�รายการระหว่่างกัันอัันเนื่่อ� งมาจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจกับั บุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง ซึ่่ง� สามารถสรุุปลัักษณะ
และมููลค่่าของการทำำ�รายการระหว่่างกััน โดยแบ่่งตามประเภท ได้้ดัังนี้้�
1.รายการซื้อ
้� ขายสิินค้้าระหว่่างกัันที่่�เป็็นรายการซื้อ
้� ขายปกติิ (เสนอให้้คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณา)
หน่่วย : พัันบาท
ลำำ�ดัับ

1

2

3

บริิษััท / บุุคคล
ที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้ง

ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ
ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

21

137

3,591

ซื้้�อสิินค้้าและบริิการ

14,292

16,953

4,541

ลููกหนี้้�การค้้า

-

135

2,397

เจ้้าหนี้้�การค้้า

1,291

1,540

277

4

6

6

ซื้้�อสิินค้้าและบริิการ

947

342

194

ลููกหนี้้�การค้้า

-

5

5

เจ้้าหนี้้�การค้้า

63

10

47

บริิษััท บลููมมิ่่�งจำำ�กััด รายได้้จากการขายสิินค้้า
และบริิการ

รายได้้จากการขายสิินค้้า
บริิษััท บีี.ยูู.
และบริิการ
เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััด

รายได้้จากการขายสิินค้้า 530
บริิษััท
และบริิการ
ไซเบอร์์พริ้้�นท์์ กรุ๊๊�ป
จำำ�กััด
ซื้้�อสิินค้้าและบริิการ 2,462

201

150

2,557

1,185

ลููกหนี้้�การค้้า

216

175

251

เจ้้าหนี้้�การค้้า

-

-
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ความสมเหตุุสมผล

- บริิษััท บลููมมิ่่�ง จำำ�กััด ซื้้�อผลิิตภััณฑ์์
สปาจากบริิษัทั ย่่อย เพื่่อ� เป็็นของขวััญช่่วง
เทศกาล
- บริิษััทและบริิษััทย่่อย ซื้้�อลููกประคบ
สครัับ เครื่่�องหอม ที่่�ใช้้ในการนวดของ
บริิษัทั และว่่าจ้้างให้้บรรจุุผลิิตภัณ
ั ฑ์์สปา
ลงบรรจุุภััณฑ์์ จ้้างสกรีีนงาน และสิินค้้า
พรีีเมีียมเพื่่อ� จำำ�หน่่ายในราคาที่่ต� กลงกััน
ทั้้�งนี้้�บริิษัทั ได้้คุุณภาพของสิินค้้าที่่ถูู� กต้้อง
ตามวััตถุุประสงค์์ สามารถส่่งตรงกำำ�หนด
เวลาที่่�ต้้องการและได้้ราคาที่่�ดีีกว่่าเมื่่�อ
เทีียบกัับรายอื่่น� ในตลาด
- บริิษััทบีี.ยูู.เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััด ซื้้�อ
บรรจุุภััณฑ์์จากบริิษััทย่่อย เพื่่�อนำำ�ไปใช้้
ในการบรรจุุเพื่่�อจำำ�หน่่าย
- บริิษัทั ได้้คุุณภาพของสิินค้้าที่่ถูู� กต้้องตาม
วััตถุุประสงค์์ สามารส่่งตรงกำำ�หนดเวลา
ที่่�ต้้องการและได้้ราคาที่่�ดีีกว่่าเมื่่�อเทีียบ
กัับรายอื่่น�

- บริิ ษัั ท ไซเบอร์์ พริ้้� น ท์์ ก รุ๊๊� ป จำำ�กัั ด ซื้้� อ
ตะกร้้ากิิฟท์เ์ ซ็็ทจากบริิษัทั ย่่อยให้้ลููกค้้า
เพื่่�อเป็็นของขวััญช่่วงเทศกาล
- บริิ ษัั ท และบริิ ษัั ท ย่่อย จ้้ า งผลิิ ตสิ่่� ง
พิิมพ์์ต่่างๆ เพื่่�อใช้้ในธุุรกิิจของบริิษััท
และบริิษััทย่่อยในราคาที่่�ตกลงกัันทั้้�งนี้้�
บริิ ษัั ท ได้้ คุุณ ภาพของสิิ น ค้้ า ที่่� ถูู กต้้ อ ง
ตามวััตถุุประสงค์์ สามารส่่งตรงกำำ�หนด
เวลาที่่�ต้้องการและได้้ราคาที่่�ดีีกว่่าเมื่่�อ
เทีียบกัับรายอื่่�น

หมายเหตุุ รายละเอีียดเงื่่�อนไขการค้้าต่่างๆ ระหว่่างบริิษััทและบริิษััทย่่อย กัับบริิษััท บลููมมิ่่�งจำำ�กััดบริิษััทบีี.ยูู.เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััดและ
บริิษััทไซเบอร์์พริ้้�นท์์กรุ๊๊�ป จำำ�กััด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

2. รายการระหว่่างกัันที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการเช่่า ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบเรีียบร้้อยแล้้ว
(รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อรัับทราบ)
หน่่วย : พัันบาท
ลำำ�ดัับ

1

บริิษััท / บุุคคล
ที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้ง

ลัักษณะรายการ

บริิษััท เอเชี่่�ยนฟอร์์จููน
พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

มููลค่่ารายการ
ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ค่่าเช่่าและค่่า
สาธารณููปโภค

14,569

14,590

2,925

ค่่าเช่่าและค่่า
สาธารณููปโภคค้้างจ่่าย

231

201

21

ความจำำ�เป็็นและ
ความสมเหตุุสมผล

- บริิษัทั เช่่าพื้้�นที่่อ� าคารเพื่่อ� ประกอบธุุรกิิจ
สปา(Let’s Relax สาขาป่่าตองสาย 3,
ป่่าตองสาย 3 ส่่วนขยายและLet’s Relax
สาขาท่่าแพ) ในราคาตามสััญญาที่่�ตกลง
กััน
Let’s Relax สาขา ป่่าตองสาย 3
- ทำำ�เลที่่�ตั้้�งเหมาะสมต่่อการทำำ�ธุุรกิิจ
และอยู่่ใ� นราคาที่่ส� มเหตุุสมผล เมื่่อ� เทีียบ
กัับรายอื่่น� ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบ
มีีมติิ เห็็นชอบการต่่อสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�
ในอาคารและสัั ญ ญาบริิ ก ารดัั ง กล่่าว
(สััญญาระหว่่างวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2563
ถึึงวัันที่่� 31 มกราคม 2565)
พื้้�นที่่�ป่่าตองสาย 3 ส่่วนขยาย
- ทำำ�เลที่่�ตั้้�งเหมาะสมต่่อการทำำ�ธุุรกิิจ
และอยู่่ใ� นราคาที่่ส� มเหตุุสมผล เมื่่อ� เทีียบ
กัับรายอื่่น� ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบ
มีีมติิ เ ห็็ น ชอบการต่่อสัั ญ ญาเช่่าพื้้� น ที่่�
ในอาคารและสัั ญ ญาบริิ ก ารดัั ง กล่่าว
(สััญญาระหว่่างวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2563
ถึึงวัันที่่� 31 มกราคม 2566) ในการ
ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้้�งที่่�
4/2562 เมื่่อ� วัันที่่� 14 พฤศจิิกายน 2562
Let’s Relax สาขาท่่าแพ
-ทำำ� เลที่่� ตั้้� ง เหมาะสมต่่อการทำำ� ธุุรกิิ จ
และอยู่่� ใ นราคาที่่� ส มเหตุุสมผล เมื่่� อ
เทีียบกัับรายอื่่�น ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีีมติิเห็็นชอบเข้้าทำำ�สััญญา
เช่่าพื้้�นที่่�ในอาคารและสััญญาบริิการดััง
กล่่าว (สััญญาระหว่่างวัันที่่� 1 ตุุลาคม
2561 ถึึงวัันที่่� 30 กัันยายน 2564) ใน
การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้้�งที่่� 4/2560 เมื่่�อวัันที่่�
13 พฤศจิิกายน 2560
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หน่่วย : พัันบาท
ลำำ�ดัับ

2

3

4

บริิษััท / บุุคคล
ที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้ง

บริิษััท
กลมเกลีียวพััฒนา
จำำ�กััด

บริิษััท บลููมมิ่่�ง
อิินเตอร์์กิ๊๊�ฟท์์ จำำ�กััด

บริิษััท บีี.ยูู.เอ็็นเตอร์์
ไพรส์์ จำำ�กััด

ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ
ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ค่่าเช่่าและค่่า
สาธารณููปโภค

3,324

3,762

832

ค่่าเช่่าและค่่า
สาธารณููปโภคค้้างจ่่าย

-

97

18

ค่่าเช่่าและค่่า
สาธารณููปโภค

714

723

763

ค่่าเช่่าและค่่า
สาธารณููปโภคค้้างจ่่าย

9

9

502

ค่่าเช่่าและค่่า
สาธารณููปโภค

4,836

7,370

6.783

ค่่าเช่่าและค่่า
สาธารณููปโภคค้้างจ่่าย

49

95

-

ความจำำ�เป็็นและ
ความสมเหตุุสมผล

- บริิษััทเช่่าที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างเพื่่�อ
ประกอบธุุรกิิจสปา และให้้บริิษัทั สยาม
เวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด เช่่าช่่วงที่่�ดิินบาง
ส่่วนต่่อเพื่่อ� ประกอบธุุรกิิจโรงแรม และ
ร้้านอาหาร ระยะเวลา 30 ปีี ในราคาตาม
สััญญาที่่ต� กลงกััน
- ทำำ�เลที่่�ตั้้�งเหมาะสมต่่อการทำำ�ธุุรกิิจ
และอยู่่ใ� นราคาที่่ส� มเหตุุสมผล เมื่่อ� เทีียบ
กัับรายอื่่น� ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบ
มีีมติิรัับรองการเข้้าทำำ�สััญญาเช่่าที่่�ดิิน
และสััญญาเช่่าช่่วงที่่ดิ� นิ ดัังกล่่าว (สััญญา
ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2556 ถึึงวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2585) ในการประชุุมคณะ
กรรมการตรวจสอบครั้้ง� ที่่� 2/2556 เมื่่อ�
วัันที่่� 28 มีีนาคม 2556
- บริิษัทั เช่่าที่่ดิ� นิ พร้้อมสิ่่ง� ปลููกสร้้างตั้้ง� อยู่่�
ที่่ซ� อยสุุทธิิพร แยกจากซอยรััชดาภิิเษก 3
(ข้้างสถานทููตจีีน) เพื่่�อเป็็นสถานที่่�เก็็บ
สิินค้้าของบริิษัทั
- ทำำ�เลที่่ตั้้� ง� เหมาะสมต่่อการทำำ�ธุุรกิิจ และ
อยู่่ใ� นราคาที่่ส� มเหตุุสมผล เมื่่อ� เทีียบกัับ
รายอื่่น� ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบมีีมติิ
เห็็นชอบต่่อสััญญาเช่่าที่่ดิ� นิ ในการประชุุม
ครั้้�งที่่� 4/2562 (ระยะเวลาในการเช่่า
1 มกราคม 2563-31 ธัันวาคม 2564) เมื่่อ�
วัันที่่� 14 พฤศจิิกายน 2562
- บริิษัทั เช่่าพื้้�นที่่ข� อง บจ.บีี.ยูู.เอ็็นเตอร์์
ไพร์์ส จำำ�นวน 2 ชั้้น� ชั้้น� 21 และ ชั้้น�
22 ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 567 ซอยสุุทธิิพร
2 ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง
เขตดิินแดง กทม. เพื่่อ� ใช้้เป็็นสำำ�นักั งาน
ของบริิษัทั ฯ
- ทำำ�เลที่่ตั้้� ง� เหมาะสมต่่อการทำำ�ธุุรกิิจ และ
อยู่่ใ� นราคาที่่ส� มเหตุุสมผล เมื่่อ� เทีียบกัับ
รายอื่่น� ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ครั้้ง� ที่่�
7/2562 มีีมติิเห็็นชอบการเข้้าทำำ�สัญ
ั ญา
เช่่าอาคารชั้้�นดัังกล่่าว (สััญญาระหว่่างวััน
ที่่� 1 มกราคม 2563-31 ธัันวาคม 2565)
เมื่่อ� วัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2559

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

หน่่วย : พัันบาท
ลำำ�ดัับ

5

6

บริิษััท / บุุคคล
ที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้ง

นายวิิธิิต อุุตสาหจิิต

บริิษััท จีี.จีี.พีี.
พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ
ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ค่่าเช่่าและค่่า
สาธารณููปโภค

1,320

1,390

1,390

ค่่าเช่่าและค่่า
สาธารณููปโภคค้้างจ่่าย

-

-

-

ค่่าเช่่าและค่่า
สาธารณููปโภค

160

961

960

ค่่าเช่่าและค่่า
สาธารณููปโภคค้้างจ่่าย

-

160

-

ความจำำ�เป็็นและ
ความสมเหตุุสมผล

- บริิษัทั เช่่าอาคารพาณิิชย์์ 7 คููหา เลขที่่�
483-483/6 เพื่่อ� ใช้้เป็็นสำำ�นักั งานใหญ่่ของ
บริิษัทั และให้้เช่่าช่่วงต่่อกัับบริิษัทั ย่่อยใน
ราคาตามสััญญาที่่ต� กลงกััน
- ทำำ�เลที่่ตั้้� ง� เหมาะสมต่่อการทำำ�ธุุรกิิจ และ
อยู่่ใ� นราคาที่่ส� มเหตุุสมผล เมื่่อ� เทีียบกัับ
รายอื่่�นทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบ
มีีมติิเห็็นชอบการเข้้าทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าอาคาร
ดัังกล่่าว (สััญญาระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม
2562 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564) ใน
การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้้ง�
ที่่� 5/2558 เมื่่อ� วัันที่่� 9 พฤศจิิกายน 2558
- ทำำ�เลที่่�ตั้้�งเหมาะสมต่่อการทำำ�ธุุรกิิจ
และอยู่่�ในราคาที่่�สมเหตุุสมผล เมื่่�อ
เทีียบกัับรายอื่่น� ทั้้�งนี้้�ในการประชุุมคณะ
กรรมการตรวจสอบครั้้ง� ที่่� 4/2562 เมื่่อ�
ที่่� 14 พฤศจิิกายน 2562 มีีมติิเห็็นชอบ
สััญญาให้้ต่่อสััญญาเช่่าอาคารห้้องพัักสููง
5 ชั้้น� จำำ�นวน 2 หลััง ซึ่ง่� ตั้้ง� อยู่่ที่� ่� 582/437
ซอยรััชดาภิิเษก ซอย 3 แยก 5 ถนน
รััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพมหานคร (สััญญาระหว่่าง 1
พฤศจิิกายน 2562 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564)
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4. สััญญาเช่่าที่่�เป็็นรายการระหว่่างกััน และเงื่่�อนไข
วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ

หมายเหตุุ

30 ปีี
ค่่าเช่่าปีีที่่� 1-3
26 ส.ค. 2557 บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าที่่� ดิิ น
เริ่่�มต้้น
(1 มกราคม 2556 ถึึง
และสิ่่� ง ปลููกสร้้ า งบริิ ษัั ท
31 ธัันวาคม 2558)
กลมเกลีียวพััฒนา จำำ�กััด 1 มกราคม 2556
ถึึง
241,125 บาท/เดืือน และ
ทั้้� ง นี้้� เ ป็็ น ที่่� ดิิ น ตามโฉนด
เลขที่่� 117, 2875, 8985, 31 ธัันวาคม 2585 ปรัับอััตราค่่าเช่่าเพิ่่�มขึ้้�นไม่่
เกิินร้้อยละ 15 ของค่่าเช่่า
554, 3010, 3009 และ
ที่่�มีีผลบัังคัับอยู่่ทุุ� ก 3 ปีี
103754 รวม 7 โฉนด
ค่่าเช่่าปีีที่่� 4-6
เนื้้�อที่่�รวม 2 ไร่่ 3 งาน
(1 มกราคม 2559 ถึึง
62.4 ตารางวา เพื่่อ� ประกอบ
31 ธัันวาคม 2561)
ธุุรกิิจสปา (RarinJinda Welln277,000 บาท/เดืือน
ness Spa สาขาเชีียงใหม่่)
ค่่าเช่่าปีีที่่� 7-9
และที่่� ดิิ น บางส่่วนให้้ เช่่า
(1 มกราคม 2562 –
ช่่วงต่่อบริิษัทั สยามเวลเนส
31 ธัันวาคม 2564)
รีีสอร์์ ท จำำ�กัั ด ในการ
300,000 บาท/เดืือน
ประกอบธุุรกิิ จ โรงแรม
และร้้านอาหาร (โรงแรม
ระริินจิินดา เวลเนส สปา
รีีสอร์์ ท และร้้ า นอาหาร
Deck 1)

- คู่่�สััญญาได้้ทำำ�การจดทะเบีียนสิิทธิิการ
เช่่า ณ สำำ�นัักงานที่่�ดิิน โดยผู้้�เช่่ารัับผิิด
ชอบค่่าธรรมเนีียม และค่่าใช้้จ่่ายในการ
จดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าทั้้�งหมด
(ทำำ�การจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าแล้้วเมื่่�อ
วัันที่่� 29 ส.ค.57)
- ซากอาคาร 4 ชั้้�น เลขที่่� 14/1 และ
เรืือนไทย 2 ชั้้�น เลขที่่� 14 ถนนเจริิญ
ราษฎร์์ ตำำ�บลวััดเกต อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
เชีียงใหม่่ บนที่่�ดิิน ผู้้�เช่่าเป็็นผู้้�ปรัับปรุุง ไม่่
คิิดค่่าเช่่าตลอดสััญญาเช่่า
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าภาษีีโรงเรืือน และค่่า
ธรรมเนีียมอื่่�นๆ
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าสาธารณููปโภค
- สััญญาใช้้แทนสััญญาเดิิม ฉบัับลงวัันที่่�
1 มกราคม 2556

3 ปีี
ั ญาเช่่าอาคาร
28 ธ.ค. 2558 บริิษัทั ทำำ�สัญ
เริ่่�มต้้น
กัับนายวิิธิติ อุุตสาหจิิต
ชั้้น� ที่่� 1 และ 2 ของอาคาร 1 มกราคม 2562
ถึึง
เลขที่่� 483 – 483/6 และชั้้น�
ที่่� 3 ของอาคารเลขที่่� 483/6 31 ธัันวาคม 2564
ซอยสุุทธิิพรถนนประชาสง
เคราะห์์แขวงดิินแดง เขต
ดิินแดงกรุุงเทพมหานคร
รวมพื้้� น ที่่� ใช้้ ส อย 1,392
ตารางเมตร เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น
อาคารสำำ�นักั งานของบริิษัทั
และบริิษัทั ย่่อย

ค่่าเช่่า 115,800 บาท/เดืือน
และสามารถปรัับค่่าเช่่าเพิ่่�ม
ขึ้้�นตามสภาวะตลาดแต่่ไม่่
เกิินร้้อยละ 15 ของค่่าเช่่าที่่�
มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่� ทุุก 3 ปีี

- สามารถต่่ออายุุได้้ 2 คราว คราวละ 3 ปีี
- ผู้้�เช่่ามีีหน้้ า ที่่� ดูู แลรัั ก ษา ปรัั บ ปรุุง
ซ่่อมแซม อาคารเช่่าให้้อยู่่�ในสภาพดีี
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าภาษีีโรงเรืือน และค่่า
ธรรมเนีียมอื่่�นๆ
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าสาธารณููปโภค

1 ต.ค. 2561 บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าและ 3 ปีี เริ่่�มต้้น 1
บริิ ก าร กัั บ บริิ ษัั ท เอ ตุุลาคม 2561 ถึึง
เชี่่�ยนฟอร์์ จููนพร็็อพเพอร์์ 30 กัันยายน 2564
ตี้้� จำำ�กัดั พื้้�นที่่� อาคารสููง 3
ชั้้น� พร้้อมชั้้น� ลอยตั้้ง� อยู่่เ� ลข
ที่่� 97/2-5 ถนนราชดำำ�เนิิน
ต . พร ะ สิิ ง ห์์ อ . เ มืื อ ง
เชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่ เพื่่อ�
ใช้้ ป ระกอบธุุรกิิ จ สปา
(Let’s Relax สาขาท่่าแพ)

ค่่าเช่่าปีีที่่�1-3
เดืือนละ 42,900 บาท
ค่่าบริิการพื้้�นที่่�ปีที่ี ่�1-3
เดืือนละ 100,100 บาท

- สามารถต่่ออายุุเพิ่่�มเติิมได้้อีีก 3 ปีี

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

3 ปีี
1 ม.ค. 2563 บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าและ
เริ่่�มต้้น
บริิ ก ารพื้้� น ที่่� อ าคารกัั บ
บริิ ษัั ท เอเชี่่� ย นฟอร์์ จูู น 1 กุุมภาพัันธ์์ 2563
ถึึง
พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััดตั้้�งอยู่่�
เลขที่่� 184/13, 184/15 31 มกราคม 2566
ถนนผัังเมืืองสาย ก ตำำ�บล
ป่่ า ต อ ง อำำ� เ ภ อ ก ะ ทู้้�
จัังหวััดภููเก็็ต พื้้�นที่่�ใช้้สอย
อาคารเอเชี่่� ย นฟอร์์ จูู น
เนื้้�อที่่� 1,468 ตารางเมตร
เพื่่�อใช้้เป็็นที่่�พัักพนัักงาน
(Let’s Relax สาขา ป่่าตอง
สาย 3 (พื้้�นที่่�ส่่วนขยาย)
3 ปีี
15 ม.ค. 2563 บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าและ
เริ่่�มต้้น
บริิการพื้้�นที่่�ชั้้�นที่่� 22 ของ
อาคาร จำำ�นวน 966 ตาราง 1 มกราคม 2563
ถึึง
เมตร กัับ บริิษััท บีี.ยูู.เอ็็น
เตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััด อาคาร 31 ธัันวาคม 2565
เลขที่่� 567 ซอยสุุทธิิพร
2 ถนนประชาสงเคราะห์์
แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพมหานคร เพื่่�อใช้้
เป็็นสำำ�นัักงานของบริิษััท
1 ม.ค. 2563 บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าและ
บริิการพื้้�นที่่�กัับบริิษััท เอ
เชี่่� ย นฟอร์์ จูู น พร็็ อ พเพ
อร์์ ตี้้� จำำ�กัั ด ตั้้� ง อยู่่� เ ลขที่่�
184/14 ถนนผัังเมืืองสาย
ก ตำำ� บลป่่ า ตอง อำำ� เภอ
กะทู้้� จัังหวััดภููเก็็ต พื้้�นที่่�
ใช้้ ส อยอาคารเอเชี่่� ย น
ฟอร์์ จูู น เนื้้� อ ที่่� 2,418
ตารางเมตร
เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา
(Let’s Relax สาขาป่่าตอง
สาย 3)

3 ปีี เริ่่�มต้้น
1 กุุมภาพัันธ์์
2563 ถึึง 31
มกราคม 2566

ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ

หมายเหตุุ

ค่่าเช่่า เดืือนละ
72,600 บาท

- สามารถต่่ออายุุได้้ 1 คราว คราวละ 3 ปีี
โดยปรัับขึ้้�นได้้ไม่่เกิิน ร้้อยละ 15 ของค่่า
เช่่าและบริิการ

ค่่าบริิการ เดืือนละ
169,400 บาท

ค่่าเช่่า เดืือนละ
112,674.24 บาท
ค่่าบริิการ เดืือนละ
169,011.36 บาท

ค่่าเช่่าปีีที่่� 10-12
เดืือนละ 208,725 บาท
เงิินประกัันสััญญา
834,900 บาท
ค่่าบริิการปีีที่่� 10-12
เดืือนละ 487,025 บาท
เงิินประกัันสััญญา
1,948,100 บาท

- สามารถต่่ออายุุได้้ 1 คราว คราวละ 3 ปีี
โดยปรัับขึ้้�นได้้ไม่่เกิิน ร้้อยละ 10 ของค่่า
เช่่าและค่่าบริิการ

- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าภาษีีโรงเรืือน ค่่าภาษีี
ค่่าเบี้้�ยประกัันภััย และค่่าธรรมเนีียมอื่่�นๆ
- ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าสาธารณููปโภคตาม
จริิง ในอััตราที่่ก� ารไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค และ
การประปาส่่วนภููมิิภาคกำำ�หนด
- ปรัับเพิ่่�มค่่าเช่่าและค่่าบริิการ ค่่าเช่่าเพิ่่�ม
ขึ้้น� จาก 189,750 บาท เป็็น 208,725 บาท,
ค่่าบริิการเพิ่่�มขึ้้�นจาก 442,750 บาท เป็็น
487,025 บาท
- เมื่่�อวัันที่่� 24 พ.ย. 57 บริิษััทได้้มีีการ
ทำำ�บัันทึึกแก้้ไขเพิ่่�มเติิมสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�ใน
อาคารกัับบริิษััท เอเชี่่�ยนฟอร์์จููน พร็็อพ
เพอร์์ ตี้้� จำำ�กัั ด เพื่่� อ เปลี่่� ย นแปลงชื่่� อ
ประกอบกิิ จ การค้้ า จาก “Rarinjinda
Wellness Spa” เป็็น“Let’s Relax”
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ธ.ค. 57 เป็็นต้้นไป
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ

หมายเหตุุ

3 ปีี
16 ธ.ค. 2562 บ ริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญ า เ ช่่ า
เริ่่�มต้้น
พื้้� น ที่่� อ าคารกัั บ บริิ ษัั ท
บลูู มมิ่่� ง อิิ น เตอร์์ กิ๊๊� ฟ 1 มกราคม 2563
ถึึง
จำำ�กััด อาคารตั้้�งอยู่่� ซอย
สุุทธิิ พร แยกจากซอย 31 ธัันวาคม 2565
รััชดาภิิเษก 3 (ข้้างสถาน
ทููตจีีน) ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพมหานคร บนพื้้�นที่่�
ตามโฉนดเลขที่่� 65264
(1 งาน 23 ตารางวา) และ
เลขที่่� 65265 (1 งาน 17
ตารางวา) เพื่่อ� ใช้้เก็็บสิินค้้า
ของบริิษัทั

ค่่าเช่่าเดืือนละ
55,000 บาท

- สามารถต่่ออายุุได้้ 1 คราว คราวละ 3 ปีี

1 ปีี
25 ธ.ค. 2563 บริิ ษัั ท สยามเวลเนส
เริ่่�มต้้น
รีีสอร์์ ท จำำ�กัั ด ทำำ�สัั ญ ญา
เช่่าที่่� ดิิ น และสำำ�นัั ก งาน 1 มกราคม 2564
ถึึง
เลขที่่� 114/3 ซอย1
(ถนนเจริิญเมืือง) ตำำ�บลวััด 31 ธัันวาคม 2564
เกต อำำ�เภอเมืืองจัังหวััด
เชีี ย ง ใ ห ม่่ สำำ�นัั ก ง า น
2 ชั้้�น พื้้�นที่่�ประมาณ 166
ตารางเมตร กัับ บริิษััท
กลมเกลีียวพััฒนา จำำ�กััด
เ พื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น สำำ�นัั ก ง า น
ของบริิษััท สยามเวลเนส
รีีสอร์์ท จำำ�กััด

ค่่าเช่่าเดืือนละ
36,000 บาท

- สามารถต่่ออายุุได้้ 1 คราว คราวละ 1 ปีี

2 ปีี
16 ธ.ค. 2562 บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่าห้้ อ ง
เริ่่�มต้้น 1
พัักเลขที่่� 582/437-438
ซอยรััชดาภิิเษก 3 แยก 5 พฤศจิิกายน 2562
ถึึงวัันที่่�
แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพมหานคร อาคาร 31 ธัันวาคม 2564
สููง 5 ชั้้�น จำำ�นวน 2 หลััง
เนื้้� อที่่� ประมาณ 828.75
ตารางเมตร กัั บ บริิ ษัั ท
จีี.จีี.พีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กัดั
เพื่่�อใช้้เป็็นที่่�พัักพนัักงาน
เทอราพิิสต์์ในกรุุงเทพ

ค่่าเช่่าเดืือนละ
80,000 บาท

-

หมายเหตุ
การทำำ�สััญญาเช่่ากัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันดัังกล่่าว มีีการทำำ�การประเมิินราคาเช่่าโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ดัังนี้้�
1.	บ้้านเดี่่�ยว 2 ชั้้�น 1 หลััง เลขที่่� 322/202 ซอยอยู่่�เจริิญ แยก 18 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ ประเมิิน
ราคาโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ทำำ�การประเมิินราคาเมื่่อ� วัันที่่� 21 ตุุลาคม 2556 ซึ่ง่� ทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� สาธารณะ ประเมิิน

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุ
การทำำ�สััญญาเช่่ากัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันดัังกล่่าว มีีการทำำ�การประเมิินราคาเช่่าโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ดัังนี้้�
1.	บ้้านเดี่่�ยว 2 ชั้้�น 1 หลััง เลขที่่� 322/202 ซอยอยู่่�เจริิญ แยก 18 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ ประเมิิน
ราคาโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ทำำ�การประเมิินราคาเมื่่อ� วัันที่่� 21 ตุุลาคม 2556 ซึ่ง่� ทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� สาธารณะ ประเมิิน
มููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของอาคารดัังกล่่าวตลอดอายุุสััญญาเช่่า 3 ปีี ที่่� 1,845,000 บาท โดยคิิดเป็็นค่่าเช่่าที่่อั� ตร
ั า 58,000 บาท/เดืือน ปรัับเพิ่่�มปีีละ
3%
2. อาคารคอนกรีีตสููง 3 ชั้้�น จำำ�นวน 7 คููหา เลขที่่� 483 ซอยสุุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร
ประเมิินราคาโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ทำำ�การประเมิินราคาเมื่่อ� วัันที่่� 18 เมษายน 2557 ซึ่ง่� ทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� สาธารณะ
ประเมิินมููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของอาคารดัังกล่่าวที่่� 258,804 บาท/เดืือน โดยมีีอััตราค่่าเช่่าตลาดเพิ่่�มขึ้้�น 10% ทุุกๆ 3 ปีี
3.	ที่่�ดิินตามโฉนดเลขที่่� 117, 2875, 8985, 554, 3010, 3009 และ 103754 รวม 7 โฉนด เนื้้�อที่่�รวม 2 ไร่่ 3 งาน 62.4 ตารางวา เลข
ที่่� 14 ถนนเจริิญราษฎร์์ ตำำ�บลวััดเกต อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ประเมิินราคาโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ทำำ�การประเมิินราคาเมื่่�อ
วัันที่่� 17 เมษายน 2557 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ ประเมิินมููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของที่่ดิ� ินดัังกล่่าวไม่่รวมสิ่่�งปลููก
สร้้างที่่� 2,906,000 บาท/ปีี โดยมีีอััตราค่่าเช่่าตลาดเพิ่่�มขึ้้�น 15% ทุุกๆ 3 ปีี
4.	ที่่�ดิินพร้้อมอาคารสููง 4 ชั้้�น พร้้อมส่่วนต่่อเติิมชั้้�นดาดฟ้้า เลขที่่� 184/14 ถนนผัังเมืืองสาย ก ตำำ�บลป่่าตอง อำำ�เภอกะทู้้� จัังหวััด
ภููเก็็ต ประเมิินราคาโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ทำำ�การประเมิินราคาเมื่่�อวัันที่่� 16 เมษายน 2557 ซึ่�ง่ ทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
สาธารณะ ประเมิินมููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของอาคารดัังกล่่าวที่่� 771,900 บาท/เดืือน โดยมีีอััตรา ค่่าเช่่าตลาดเพิ่่�มขึ้้�น 15% ทุุกๆ 3 ปีี
5.	ที่่ดิ� นิ พร้้อมสิ่่ง� ปลููกสร้้าง เพื่่อ� เป็็นพื้้�นที่่โ� กดััง เก็็บของ ไม่่ติิดเลขที่่� ซอยสุุทธิิพร แยกจากซอยรััชดาภิิเษก 3 (ข้้างสถานทููตจีีน) ประเมิิน
ราคาโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ทำำ�การประเมิินราคาเมื่่�อวัันที่่� 21 กรกฎาคม 2559 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อทราบมููลค่่า
เช่่าพื้้�นที่่�โกดัังเก็็บของดัังกล่่าว ที่่� 50,400 บาท/เดืือน โดยมีีอััตราค่่าเช่่าตลาดเพิ่่�มขึ้้�น 10% ทุุกๆ 3 ปีี
6.	พื้้น� ที่่ชั้้� น� 22 อาคาร บีียูู เพลส เพื่่อ� เป็็นพื้้�นที่่เ� ช่่าสำำ�นักั งาน ซอยประชาสงเคราะห์์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพมหานคร ประเมิินราคาโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ทำำ�การประเมิินราคาเมื่่�อวัันที่่� 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อวััตถุุประสงค์์สาธารณะ ที่่� 198,300 บาท/เดืือน โดยมีีอััตราค่่าเช่่าตลาดเพิ่่�มขึ้้�น 10% ทุุกๆ 3 ปีี
7.	ที่่�ดิินพร้้อมอาคารสููง 5 ชั้้�น 2 หลััง เลขที่่� 582/437-438 ซอยรััชดาภิิเษก 3 แยก 5 แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร
ประเมิินราคาโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ทำำ�การประเมิินเมื่่�อวัันที่่� 27 มิิถุุนายน 2561 ซึ่�ง่ ทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ
ประเมิินมููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของอาคารดัังกล่่าวตลอดอายุุสััญญาเช่่า 1 ปีี ที่่� 1,200,000 บาท
8.	ที่่ดิ� ินพร้้อมสำำ�นัักงาน 2 ชั้้�น เลขที่่� 114/3 ซอย1 (ถนนเจริิญเมืือง) ตำำ�บลวััดเกต อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ พื้้�นที่่�ประมาณ 166
ตารางเมตร ประเมิินราคาโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ทำำ�การประเมิินเมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
สาธารณะ ประเมิินมููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของอาคารดัังกล่่าวตลอดอายุุสััญญาเช่่า 1 ปีี ที่่� 36,000 บาท

12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
12.3.1 มาตรการในการทำ�รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เมื่่อ� บริิษัทั ฯ หรืือบริิษัทั ย่่อยตกลงจะเข้้าทำำ�ธุุรกรรม ซึ่ง่� ถืือได้้ว่่าเป็็นรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดขั้้�นตอนการพิิจารณาการทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าว เพื่่�อให้้การเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันนั้้�นเป็็นไปด้้วยความ
โปร่่งใส ไม่่ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เป็็นประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย ดัังนี้้�
(1) บริิษััทฯ จะพิิจารณาว่่าธุุรกรรมดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทใด และหากเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทรายการ
ธุุรกิิจปกติิ หรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ ก็็จะพิิจารณาต่่อไปว่่ารายการนั้้�นมีีข้้อกำำ�หนดและเงื่อ่� นไขที่่ถืื� อว่่าเป็็นเงื่อ่� นไขการค้้าโดยทั่่�วไปหรืือ
ไม่่ โดยบริิษัทั ฯ จะใช้้เกณฑ์์เรื่่อ� งราคาและเงื่่อ� นไขที่่บ� ริิษัทั ฯ ให้้กับั ลููกค้้าทั่่�วไป หรืือราคาและเงื่่อ� นไขที่่ใ� ช้้กันั ทั่่�วไปในตลาดสำำ�หรัับการทำำ�ธุุรกรรม
ในลัักษณะเดีียวกัันหรืือคล้้ายคลึึงกััน และในกรณีีที่่ไ� ม่่มีีราคาตลาดที่่ส� ามารถนำำ�มาใช้้อ้า้ งอิิงได้้เนื่่อ� งจากสิินค้้าหรืือบริิการภายใต้้การทำำ�ธุุรกรรม
นั้้�นมีีลัักษณะเฉพาะตััวหรืือเพราะเหตุุผลอื่่�นใด บริิษััทฯ ก็็อาจให้้คณะกรรมการตรวจสอบหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระ
พิิจารณาตรวจสอบและให้้ความเห็็นถึึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการด้้วย
(2) ในกรณีีที่่ร� ายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่มีี่� เงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป และค่่าตอบแทนไม่่สามารถคำำ�นวณได้้
จากทรััพย์สิ์ นิ หรืือมููลค่่าอ้้างอิิง หรืือเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ หรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่ไ่� ม่่มีีเงื่อ่� นไขทางการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือเป็็นรายการ
เช่่า หรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์ไ์ ม่่เกิิน 3 ปีี และไม่่สามารถแสดงได้้ว่่ามีีเงื่อ่� นไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือเป็็นรายการประเภทอื่่น� บริิษัทั ฯ จะทำำ�การ
คำำ�นวณขนาดของรายการว่่าเป็็นรายการขนาดเล็็ก ขนาดกลาง หรืือขนาดใหญ่่ เพื่่�อจะได้้ทราบว่่าจะต้้องดำำ�เนิินการต่่อไปอย่่างไร เช่่น จะต้้อง
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เสนอขออนุุมััติิการทำำ�รายการจากคณะกรรมการบริิษััทฯ หรืือจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นต้้น
(3) บริิษััทฯ จะเสนอรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อยให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรืือพิิจารณาความเห็็น แล้้ว
แต่่กรณีี รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันรายการใดที่่จ� ะต้้องได้้รับั การอนุุมััติจิ ากคณะกรรมการบริิษัทั ฯ หรืือที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษัทั ฯ จะต้้องเสนอความ
เห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับรายการนั้้�นให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ และหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาด้้วย
(4) บริิษััทฯ จะรายงานการตกลงเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยมีีข้้อมููลรายละเอีียดต่่างๆ ครบ
ถ้้วนตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย และจะเปิิดเผยการทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันในรายงาน
ประจำำ�ปีี แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี และหรืือแบบรายงานอื่่น� ตามหลัักเกณฑ์์ที่ค่� ณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย กำำ�หนด
และในงบการเงิินตามมาตรฐานการบััญชีีกำำ�หนด
(5) สำำ�หรัับรายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต คณะกรรมการบริิษััทฯ จะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่ง� หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย รวมตลอดถึึงการปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนด
เกี่่ย� วกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการเกี่่ย� วโยงและการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่ง่� ทรััพย์สิ์ นิ ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของบริิษัทั ฯ หรืือบริิษัทั ย่่อยตามมาตรฐาน
การบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสมาคมนัักบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแห่่งประเทศไทย
(6) ในกรณีีที่่�มีีรายการระหว่่างกัันของบริิษััทฯ ที่่�นอกเหนืือจากการค้้าปกติิ ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
หรืือมีีส่่วนได้้เสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในอนาคต บริิษััทฯ จะให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความ
จำำ�เป็็นและความเหมาะสมของรายการนั้้�น ในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�น บริิษััทฯ จะให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประกอบ
การตััดสิินใจของคณะกรรมการ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นตามแต่่กรณีี ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�ได้้
รัับการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีบริิษััทฯ
(7) ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการทำำ�รายการใดๆ จะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงหรืืออนุุมััติิการทำำ�รายการนั้้�นๆ

12.3.2 การอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดตััวบุุคคล/ หน่่วยงานที่่มีีอำ
� ำ�นาจอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันดัังนี้้�
(1) ในกรณีีที่่เ� ป็็นการทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันประเภทรายการธุุรกิิจปกติิหรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่มีี่� เงื่อ่� นไขการค้้าปกติิ ไม่่ว่่า
จะมีีเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไปหรืือไม่่ก็็ตาม ให้้กรรมการผู้้�จััดการเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิ
(2) รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทอื่่�นหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�ไม่่มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่่�มีี
เงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป และค่่าตอบแทนไม่่สามารถคำำ�นวณได้้จากทรััพย์์สิินหรืือมููลค่่าอ้้างอิิง ผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิให้้ทำำ�รายการให้้เป็็นไปตามข้้อ
กำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ในเรื่่�องการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

12.3.3 การนำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
(1) รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจอนุุมััติิของฝ่่ายจััดการต่่างๆ ของบริิษััทฯในกรณีีที่่�เป็็นการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�อยู่่�
ภายใต้้อำำ�นาจอนุุมััติิของฝ่่ายจััดการต่่างๆ ของบริิษััทฯ ฝ่่ายจััดการต่่างๆ ของบริิษััทฯ จะเป็็นผู้้�พิิจารณาตััดสิินใจ บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ฝ่่าย
บััญชีี ฝ่่ายปฏิิบััติิการ หรืือผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการพิิจารณาทำำ�รายการต่่างๆ ตามขั้้�นตอนการขออนุุมััติิในระเบีียบปฏิิบััติิ
และตามอำำ�นาจดำำ�เนิินการของบริิษััทฯ ซึ่่�งภายหลัังจากที่่ฝ่� ่ายจััดการพิิจารณาอนุุมััติิแล้้ว จะต้้องนำำ�เสนอเพื่่�อให้้คณะกรรมการตรวจสอบสอบ
ทานความสมเหตุุสมผลของรายการ และเปิิดเผยการทำำ�รายการไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ ด้้วย
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อความเป็็นระเบีียบในการพิิจารณา ฝ่่ายจััดการต่่างๆ ของบริิษััทฯ จะต้้องเสนอเรื่่�องดัังกล่่าวให้้แก่่คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริิษััทฯ ผ่่านฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ
(2) รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�อยู่่�ภายใต้้อำ�ำ นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััทฯเมื่่�อมีีการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ซึ่�ง่ อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจ
อนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััทฯ ฝ่่ายจััดซื้้�อหรืือหน่่วยงานต้้นเรื่่�องต้้องนำำ�เสนอรายละเอีียด ความจำำ�เป็็น และความสมเหตุุสมผลของรายการ
เพื่่�อขอความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อเข้้าทำำ�รายการ มีีขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
		
2.1 ฝ่่ายจััดซื้้�อหรืือหน่่วยงานต้้นเรื่่�องสรุุปรายละเอีียดในการทำำ�รายการ และจััดเตรีียมข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด นำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่่านฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ
		
2.2 เมื่่�อได้้ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้้ว ให้้เลขานุุการบริิษััทฯรวบรวมเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทฯ เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิเข้้าทำำ�รายการต่่อไป โดยกรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียจะต้้องไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุมหรืือออกเสีียงลงคะแนนในวาระนั้้�น

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

		
2.3 รายงานมติิของคณะกรรมการบริิษััทฯ ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเปิิดเผยการทำำ�รายการไว้้ในแบบ
แสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ
(3) รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันที่่อ� ยู่่ภ� ายใต้้อำำ�นาจอนุุมััติขิ องผู้้�ถืือหุ้้�น ในกรณีีที่่เ� ป็็นการทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันที่่อ� ยู่่ภ� ายใต้้อำำ�นาจอนุุมััติขิ อง
ผู้้�ถืือหุ้้�น ฝ่่ายจััดซื้้อ� หรืือหน่่วยงานต้้นเรื่่อ� งต้้องนำำ�เสนอรายละเอีียด ความจำำ�เป็็น และความสมเหตุุสมผลของรายการ เพื่่อ� ขอความเห็็นจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ ผ่่านฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อขอความเห็็นชอบ และนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือ
หุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการ มีีขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
		
3.1 ฝ่่ายจััดซื้้อ� หรืือหน่่วยงานต้้นเรื่่อ� งสรุุปรายละเอีียดในการทำำ�รายการ และ จััดเตรีียมข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องทั้้�งหมด นำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่่านฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ
		
3.2 เมื่่�อได้้ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้้ว ให้้เลขานุุการบริิษััทฯรวบรวมเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทฯ เพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการเข้้าทำำ�รายการ
		
3.3 เมื่่อ� ได้้ความเห็็นของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ให้้เลขานุุการบริิษัทั ฯ จััดเตรีียมเอกสารเพื่่อ� จััดประชุุมและขออนุุมััติกิ าร
ทำำ�รายการจากผู้้�ถืือหุ้้�น โดยจะต้้องมีีข้้อมููลประกอบให้้เพีียงพอต่่อการตััดสิินใจตามที่่ตล
� าดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย กำำ�หนด และส่่งเรื่่อ� งให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 14 วัันก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และจะต้้องแสดงรายชื่่�อและจำำ�นวนหุ้้�นของบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียง
โดยมติิอนุุมััติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะต้้องได้้รัับเสีียงสนัับสนุุนไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิ
ออกเสีียงลงคะแนน โดยไม่่นัับส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
		
3.4 รายงานมติิของคณะกรรมการบริิษััทฯ ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเปิิดเผยการทำำ�รายการไว้้ในแบบ
แสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ

12.4 นโยบายและแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
12.4.1 ลักษณะการทำ�รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ
รายการประเภทธุุรกิิจปกติิหรืือสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่เ่� ป็็นไปตามเงื่อ่� นไขการค้้าโดยทั่่�วไป คืือ รายการดัังกล่่าวมีีเงื่อ่� นไขการค้้าที่่มีีร
� าคา
และเงื่่�อนไขอื่่�นๆ ที่่�สมเหตุุสมผล เป็็นธรรมและไม่่ก่่อให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ ซึ่่�งรวมถึึงเงื่่�อนไขดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
		
- เป็็นราคาและเงื่่�อนไขที่่�บริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อยได้้รัับ หรืือให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป
		
- เป็็นราคาและเงื่่�อนไขที่่�บุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป
		
- เป็็นราคาและเงื่่�อนไขที่่�บริิษััทฯ สามารถแสดงได้้ว่่าผู้้�ประกอบธุุรกิิจในลัักษณะทำำ�นองเดีียวกัันให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป

12.4.2 นโยบายการพิจารณาการทำ�รายการระหว่างกัน
ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการพิิจาณาถึึงลัักษณะของธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันไว้้ดัังนี้้�
ประเภทที่่� 1 ธุุรกรรมที่่�เป็็นธุุรกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่ายของการซื้้�อขาย หรืือการบริิการที่่�มีีผลก่่อให้้เกิิดการผููกพัันระหว่่างคู่่�สััญญา
ในระยะยาว ให้้นำำ�เข้้าสู่่�การพิิจารณาเป็็นครั้้�งๆ ไป
ประเภทที่่� 2 ธุุรกรรมที่่�เป็็นธุุรกรรมที่่�เป็็นปกติิในทางการค้้าของบริิษััทฯ เช่่น การซื้้�อลููกประคบ การซื้้�อคุ๊๊�กกี้้� การจ้้างพิิมพ์์งานทั่่�วไป
กรณีีเช่่นนี้้� ให้้มีีการพิิจารณาอนุุมััติิบนหลัักการเบื้้�องต้้นเพื่่�อเป็็นแนวทางให้้ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ นำำ�ไปปฏิิบััติิใช้้ต่่อได้้ และมีีการนำำ�เสนอ
เพื่่�อให้้คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ พิิจารณาเป็็นรายไตรมาส นอกจากนี้้� การเปรีียบเทีียบราคาสำำ�หรัับธุุรกรรมในลัักษณะนี้้�นั้้�น ควร
จะต้้องเปรีียบเทีียบราคา
		
- บนพื้้�นฐานของประเภทสิินค้้า และบริิการแบบเดีียวกััน (spec เดีียวกััน) เดีียวกััน
		
- รายการใดที่่�สามารถที่่จ� ะกำำ�หนดลัักษณะ และประเภทของสิินค้้าหรืือบริิการที่่�แน่่ชััดได้้ ให้้ระบุุไว้้ในใบเสนอราคาให้้
		
ชััดเจน
		
- ผู้้�ที่่�จััดทำำ�ใบเสนอราคาที่่�ใช้้ในการเปรีียบเทีียบจะต้้องไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวพัันกััน และเป็็นการเสนอราคาปกติิทั่่�วไป
		
- ให้้มีีการหาผู้้�เสนอราคาเปรีียบเทีียบอย่่างน้้อย 2 ราย

153
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12.4.3 แนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

- การขายสิินค้้าและบริิการ
บริิษััทและบริิษััทย่่อย ยัังคงทำำ�การขายสิินค้้าและบริิการให้้กัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง และบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ในราคาตลาด และ
ภายใต้้เงื่อ่� นไขการค้้าเดีียวกัันกัับที่่จำ� �ำ หน่่ายให้้กับั ลููกค้้ารายอื่่น� ๆ ของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยเนื่่อ� งจากเป็็นการให้้บริิการและขายสิินค้้าตามปกติิ
และมููลค่่าที่่�จำำ�หน่่ายไม่่ได้้เป็็นสาระสำำ�คััญที่่�มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทและบริิษััทย่่อย

- การซื้้�อลููกประคบ และว่่าจ้้างพิิมพ์์สิ่่�งพิิมพ์์ และบรรจุุสิินค้้า
บริิษััทและบริิษััทย่่อย ยัังมีีการซื้้�อลููกประคบ และว่่าจ้้างพิิมพ์์สิ่่�งพิิมพ์์ และบรรจุุสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์สปาต่่างๆ กัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องอยู่่�ใน
ปััจจุุบันั ทั้้�งนี้้� เนื่่อ� งจากเมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับการจ้้างจากภายนอกแล้้ว บริิษัทั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องขายสิินค้้า และคิิดค่่าบริิการที่่ต่ำ� ำ��กว่่า โดยมีีการตรวจสอบ
เปรีียบเทีียบราคากัับผู้้�ค้้ารายอื่่น� ด้้วยอย่่างสม่ำำ��เสมอตามระยะเวลาที่่เ� หมาะสม เพื่่อ� นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิิจารณาให้้ความ
เห็็นชอบ โดยบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยจะทำำ�การว่่าจ้้างผู้้�ดำำ�เนิินการที่่ใ� ห้้ราคาถููก และมีีคุุณภาพตรงตามมาตรฐานสิินค้้าของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย

- การเช่่าที่่�ดิิน และอาคาร
บริิษัทั มีีการเช่่าที่่ดิ� นิ และอาคารบางส่่วนจากบริิษัทั ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง เนื่่อ� งจากเป็็นการเช่่าเพื่่อ� ใช้้เป็็นทรััพย์สิ์ นิ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยมีีการใช้้เป็็นสำำ�นัักงาน คลัังสิินค้้า และโรงเรีียนสอนนวด ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย และใช้้เป็็นสาขาสปา
ของบริิษััท รวมถึึงใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมและร้้านอาหารของบริิษััทย่่อย ที่่�จำำ�เป็็นต้้องเช่่าใช้้ดำำ�เนิินการในระยะปานกลาง ถึึงระยะยาว
เพื่่อ� ให้้คุ้้�มค่่ากัับการลงทุุนปรัับปรุุงทรััพย์สิ์ นิ ถาวรดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�การเช่่าที่่ดิ� นิ และ/หรืืออาคารดัังกล่่าว เป็็นการเช่่าเพื่่อ� ใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิ
ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย โดยการดำำ�เนิินการที่่�ผ่่านมาการทำำ�สััญญาเช่่าใดๆ จะทำำ�การเปรีียบเทีียบจากราคาตลาด และทำำ�การประเมิินราคา
ค่่าเช่่า โดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระที่่ไ� ด้้รับั ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่อ� นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ

บริิษัั ท สยามเวลเนสกรุ๊๊� ป จำำ �กั ั ด (มหาชน)
ส่่ ว นที่่ � 3

ฐานะการเงิินและผลการดำำ � เนิินงาน
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ข้อ
มูมูลลสำสำคั
�คัญ
ขอ
ญทางการเงิ
ทางการเงิ น

สินทรัพยรวม

2,632,109

(ลานบาท)

3

พันบาท

ขอมูลสำคัญทางการเงิน

2563

2562

2561

2

สินทรัพยรวม (พันบาท)

2,632,109

1,516,145

1,369,210

1

หนี้สินรวม (พันบาท)

1,726,897

384,206

398,845

สวนของผูถือหุนรวม (พันบาท)

905,212

1,131,939

970,365

ผลประกอบการของบริษัท

2563

2562

2561

รายไดรวม (พันบาท)

435,625

1,403,141

1,152,491

ตนทุนขายและตนทุนบริการ (พันบาท)

506,641

942,564

750,131

คาใชจายในการขาย (พันบาท)

34,201

52,453

45,181

คาใชจายในการบริหาร (พันบาท)

84,457

110,112

107,296

รวมคาใชจาย (พันบาท)

625,299

1,105,129

902,608

กำไร(ขาดทุน)สำหรับป-สวนที่เปน
ของผูถือหุนบริษัทใหญ (พันบาท)

-209,085

245,469

205,597

-0.25

0.28

0.36

2563

2562

2561

0.64

1.18

0.78

อัตรากำไร(ขาดทุน)ขั้นตน (%)

-18.68

31.72

33.87

อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%)

-48.98

17.17

18.13

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

-10.26

23.35

23.84

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)

- 10.08

17.01

16.16

1.91

0.34

0.41

0

2563

2562

2561

รายไดรวม

435,625

15

พันบาท

12
9
6
3
0
-3

2563

2562

กำไร(ขาดทุน)ตอหุน สำหรับป-สวนทีเ่ ปน
ของผูถือหุนบริษัทใหญ (พันบาท)

2561

อัตรากำไรขั้นตน

-18.68

%

50
25
0
-25
-50
2563

2562

2561

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ประจำ�ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และชี้แจงสาเหตุของผลการดำ�เนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) ขอชี้้�แจงคำำ�อธิิบายและวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการโดยพิิจารณาจากงบการเงิิน
ของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อย ประจำำ�ปีี 2563 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 และชี้้�แจงสาเหตุุของ ผลการดำำ�เนิินงานที่่�เปลี่่�ยนแปลงจาก
ปีีก่่อนเกิินกว่่าร้้อยละ 20 ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีรายได้้รวม 433.29 ล้้านบาท ลดลงปีีก่่อน 1,016.35 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราการลด
ลงร้้อยละ 70.11 โดยมีีขาดทุุนสุุทธิิ 209.09 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 48.98 ของรายได้้จากการขายและบริิการ ซึ่่�งขาดทุุนสุุทธิิของบริิษััทฯ
และบริิษััทย่่อยเพิ่่�มขึ้้�น 454.55 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราการเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 185.18 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน โดยมีีเหตุุการณ์์ที่่�ส่่ง
ผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
- สถานการณ์์การแพร่่ระบาดโรคระบาดไวรััสโควิิด 19 ทำำ�ให้้เกิิดการชะลอตััวของเศรษฐกิิจและมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม
ส่่วนใหญ่่ โดยเฉพาะอุุตสาหกรรมท่่องเที่่ย� วที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบโดยตรง นัักท่่องเที่่ย� วซึ่ง�่ เป็็นกลุ่่ม� ลููกค้้าหลัักของบริิษัทั ฯ ไม่่สามารถเดิินทางมาใช้้
บริิการได้้ รวมถึึงการที่่รั� ฐั บาลประกาศปิิดสถานประกอบการสปาทั่่�วประเทศเริ่่ม� ตั้้ง� แต่่วัันที่่� 18 มีีนาคม ถึึงวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2563 เป็็นระยะ
เวลากว่่า 2 เดืือน ในขณะที่่โ� รงแรมของบริิษัทั ย่่อยฯที่่จั� งั หวััดเชีียงใหม่่ รััฐบาลก็็ประกาศปิิดเช่่นเดีียวกัันในระหว่่างเดืือน เมษายน ถึึง กรกฎาคม
2563 อย่่างไรก็็ตามสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ได้้กลัับมาแพร่่ระบาดอีีกระลอก ทำำ�ให้้เกิิดการชะลอตััวใน
ช่่วงที่่�เศรษฐกิิจกำ�ลั
ำ ังฟื้้�นตััว และมีีผลกระทบต่่อการใช้้จ่่ายและท่่องเที่่�ยวในประเทศ
- การยกเลิิกการร่่วมลงทุุนในบริิษััท ชบา แอลลิิแกนซ์์ จำำ�กััด (ธุุรกิิจ Chaba Nail and Spa) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 (บริิษััทฯ
ร่่วมลงทุุนตั้้�งแต่่ 1 มกราคม ถึึง 30 กัันยายน 2562)
- การนํํามาตรฐานรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่มาบัังคัับใช้้ในงวดปััจจุุบััน ได้้แก่่ มาตรฐานรายงานทาง การเงิินฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�อง
มืือทางการเงิิน และฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า (บริิษััทฯได้้กระทบยอดผลการดำำ�เนิินงานในตารางแนบท้้าย เพื่่�อแสดงถึึงผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ หากไม่่มีีผลกระทบจากการนํํามาตรฐานรายงานทางการเงิินทั้้�ง 2 ฉบัับมาบัังคัับใช้้ เพื่่�อให้้สามารถเปรีียบเทีียบข้้อมููลได้้)
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สรุุปผลประกอบการที่่�สำำ�คััญในปีี 2563
หน่่วย : พัันบาท
สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน
ปีี 2563

ปีี 2562

426,912
6,382
433,294
506,641
(79,729)
118,658
(192,004)
19,165
(2,084)
(209,085)
(209,085)

รายได้้จากการขายและบริิการ
รายได้้อื่่�น
รายได้้รวม
ต้้นทุุนขายและบริิการ
กำำ�ไรขึ้้�นต้้น
คชจ.ขายและบริิการ
กำำ�ไรก่่อนหัักภาษีีเงิินได้้
คชจ.ทางการเงิิน
ภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสุุทธิิ
NCI
กำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่

Chg(%)
63vs62

ปีี 2561

1,429,788
19,853
1,449,641
976,299
453,489
171,114
302,228
10,485
45,766
245,977
508.00
245,469

1,134,250
18,240
1,152,490
750,131
384,119
152,477
249,882
8,844
35,439
205,599
2.00
205,597

(70%)
(68%)
(70%)
(48%)
(118%)
(31%)
(164%)
83%
(105%)
(185%)
(100%)
(185%)

Chg(%)
62vs61

26%
9%
26%
30%
18%
12%
21%
19%
29%
20%
19%

รายได้
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้รวมในปีี 2563 จำำ�นวน 433.29 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อน 1,016.35 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราการลดลง
ร้้อยละ 70.11 โดยรายได้้หลัักยัังเป็็นรายได้้จากธุุรกิิจสปาในสััดส่่วน ร้้อยละ 78 ของรายได้้รวม โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
จำำ�นวนสาขา ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีทั้้�งหมด 70 สาขา (65 สาขาในประเทศ 5 สาขาในต่่างประเทศ) (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562 มีีสาขา ทั้้�งหมด 63 สาขาแบ่่งเป็็น 58 สาขาในประเทศ และ 5 สาขาในต่่างประเทศ) จำำ�นวนสาขาที่่เ� ปิิดบริิการเพิ่่�มขึ้้น� แบ่่งเป็็น Let’s Relax
4 สาขา บ้้านสวน 1 สาขา Stretch me Clinic 1 สาขา และ Dr.Spiller Pure SkinCare Solution 2 สาขา และบริิษััทฯ ได้้ปิิดสาขา
Let’s Relax สมุุย เนื่่�องจากหมดอายุุสััญญาเช่่า

12M PERFORMANCE
SWG
-66%

SSG / Expansion

SSG

-67%

Expansion +1%
Let’s Relax -61%

Y0Y

SWR
-2%

TSS
-70%

SWL
+2%
CHABA
-3%
OTHER
-1%

BRAND

RarinJinda -3%
BaanSuan -2%

LOCATION

BKK

-34%

UPC

-32%

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ภาพรวมรายได้้ปีี 2563 ที่่�ลดลงประมาณร้้อยละ 70 แบ่่งเป็็น

- บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (บริิษััทฯ/SWG) ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการสปาเป็็นหลััก รายได้้ลดลงร้้อยละ 66
- บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด (SWR) ประกอบธุุรกิิจโรงแรมระริินจิินดาและร้้านอาหาร Deck1 ที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่ รายได้้ลด
ลงร้้อยละ 2
- บริิษััท สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กััด (SWL) ประกอบธุุรกิิจขายผลิิตภััณฑ์์สปา รายได้้เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ2
- การยกเลิิกการร่่วมลงทุุนในบริิษััท ชบา แอลลิิแกนซ์์ จำำ�กััด (ธุุรกิิจ Chaba Nail and Spa) (Chaba) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562
(บริิษััทฯร่่วมลงทุุนตั้้�งแต่่ 1 มกราคม ถึึง 30 กัันยายน 2562) ทำำ�ให้้รายได้้รวมลดลงร้้อยละ 3
- รายได้้อื่่�นๆ (Other) ลดลงร้้อยละ 1
รายได้้จากการให้้บริิการสปาของสาขาเดิิมลดลงร้้อยละ 67 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีก่่อน ในขณะที่่�การขยายสาขาทำำ�ให้้รายได้้ดัังกล่่าว
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
การวิิเคราะห์์เป็็นรายแบรนด์์ที่่�ให้้บริิการ Let’s Relax ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดโรคระบาดไวรััสโควิิด 19 มาก
ที่่สุุ� ดเนื่่อ� งจากกลุ่่ม� ลููกค้้าหลัักคืือนัักท่่องเที่่ย� วต่่างชาติิ คืือลดลงร้้อยละ 61, ระริินจิินดา ลดลงร้้อยละ 3 และบ้้านสวนได้้รับั ผลกระทบน้้อยที่่สุุ� ด
คืือ ลดลงร้้อยละ 2 เนื่่�องจากลููกค้้าส่่วนใหญ่่เป็็นคนไทย
ทั้้�งนี้้�รายได้้จากการให้้บริิการสปาแยกตามพื้้�นที่่�นั้้�น สาขาในกรุุงเทพและต่่างจัังหวััดลดลงร้้อยละ 34 และ 32 ตามลำำ�ดัับ
ธุุรกิิจโรงแรมและร้้านอาหารรายได้้ลดลงร้้อยละ 2 แต่่สััดส่่วนรายได้้ในปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 4 เป็็นร้้อยละ 8 ของรายได้้จาก
การขายสิินค้้าและบริิการ เนื่่อ� งจากธุุรกิิจให้้บริิการสปาได้้รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิท 19 ค่่อนข้้างมากนัักท่่องเที่่ย� วไม่่สามารถเดิินทาง
เข้้ามาใช้้บริิการได้้ โดยธุุรกิิจโรงแรมและร้้านอาหารยัังสามารถให้้บริิการคนไทย อีีกทั้้�งได้้รับั การสนัับสนุุนการท่่องเที่่ย� วผ่่านโครงการต่่างๆของ
รััฐบาล ภาพรวมปีี 2563 occupancy rate ลดลงจากร้้อยละ 72 เป็็นร้้อยละ 33 (ลดลงร้้อยละ 39) Average room rate ลดลงจากประมาณ
3,000 บาทต่่อคืืนเป็็น 2,100 บาท (ลดลงร้้อยละ 30)
ธุุรกิิจจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปาของบริิษััท สััดส่่วนรายได้้ในปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นอย่่างมากจากร้้อยละ 4 เป็็นร้้อยละ 14 เนื่่�องจากเริ่่�มวาง
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ภายใต้้แบรนด์์ LRL (Let’s Relax Lifestyle) และ Dr.Spiller ผ่่านช่่องทาง online นอกเหนืือจากการขายผ่่านสาขา
ของสปา ทำำ�ให้้ในช่่วงที่่�รััฐบาลสั่่�งปิิดยัังสามารถทำำ�รายได้้ค่่อนข้้างดีี
การซื้้�อกิิจการของบริิษััท ชบา เอลลิิแกนซ์์ จำำ�กััด ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจดููแลความงามเล็็บมืือ เล็็บเท้้าและต่่อขนตา ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม
2562 และต่่อมาได้้เข้้าทำำ�สััญญายกเลิิกการประกอบกิิจการร่่วมกัันและโอน/ซื้้�อหุ้้�นคืืนเมื่่�อวัันที่่� 6 ตุุลาคม 2562 เนื่่�องจากธุุรกิิจดัังกล่่าวต้้อง
อาศััยความเชี่่�ยวชาญทางงานฝีีมืือค่่อนข้้างสููง ทำำ�ให้้ธุุรกิิจขยายตััวได้้ช้้า ไม่่เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ในการเข้้าซื้้�อ รายได้้จากการซื้้�อกิิจการในปีี
2562 ดัังกล่่าวมีีผลให้้รายได้้รวมลดลงในอััตราร้้อยละ 3 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีก่่อน
- บริิษััทมีีการขยายกลุ่่�มลููกค้้าคนไทย ลดการพึ่่�งพิิงลููกค้้าต่่างชาติิภายใต้้ธุุรกิิจใหม่่ Dr. Spiller Pure SkinCare Solution เป็็น Clinic
นวดหน้้าโดยใช้้ผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพดีี นำำ�เข้้าจากประเทศเยอรมััน และ Stretch me Clinic at Leisure Space Central World เป็็นคลิินิิกยืืด
คลายกล้้ามเนื้้�อแนวใหม่่โดยนัักกายภาพบำำ�บััด

ต้นทุนขายและบริการ
ในปีี 2563 บริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อย มีีต้้นทุุนขายและบริิการ 506.64 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 118.68 ของรายได้้จากการขายและบริิการ
ลดลงจากปีีก่่อน 469.66 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราการลดลงร้้อยละ 48.11 ซึ่�ง่ การลดลงดัังกล่่าวหลัักๆ เกิิดจากรายได้้ที่่�ลดลงจากผลกระทบของ
โควิิด 19 ทำำ�ให้้ค่่าใช้้จ่่ายผัันแปรลดลง เช่่น ค่่าแรงพนัักงานนวด ค่่าวััตดุุดิบิ ค่่าสาธารณููปโภค นอกจากนี้้�บริิษัทั ฯ มีีนโยบายบริิหารจััดการต้้นทุุน
ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดในช่่วงวิิกฤต เช่่น การต่่อรองค่่าเช่่าทั้้�งในรููปแบบขอลดค่่าเช่่าคงที่่� หรืือ เปลี่่ย� นจากค่่าคิิดค่่าเช่่าคงที่่เ� ป็็นคิิดตามสััดส่่วน
รายได้้ ทั้้�งนี้้�บริิษัทั ฯยัังคงต้้องรัับภาระค่่าใช้้จ่่ายคงที่่บ� างรายการเช่่น ค่่าเสื่่อ� มราคา ค่่าใช้้จ่่ายพนัักงาน ส่่งผลให้้บริิษัทั มีีขาดทุุนขั้้น� ต้้นในปีี 2563
มาตรฐานรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 เรื่่�องสััญญาเช่่าและ ฉบัับที่่� 9 เรื่่�องเครื่่�องมืือทางการเงิิน ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ในปีีนี้้� ทำำ�ให้้ต้้นทุุน
ขายและต้้นทุุนบริิการเพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 14.63 ล้้านบาท ตามตารางแนบท้้าย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและดอกเบี้ยจ่าย
ในปีี 2563 บริิษัทั ฯและบริิษัทั ย่่อยมีีค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารและดอกเบี้้�ยจ่่ายเท่่ากัับ 137.82 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 32.28
ของรายได้้จากการขายและบริิการ ลดลงจากปีีก่่อน 43.78 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราการลดลงร้้อยละ 24.11 สาเหตุุหลัักจากการลดค่่าใช้้จ่่าย
พนัักงานและการปรัับลดเงิินเดืือนและผลตอบแทนกรรมการ อย่่างไรก็็ตาม ค่่าใช้้จ่่ายที่่�สามารถลดลงได้้มีีอััตราน้้อยกว่่ารายได้้ที่่�ลดลงเป็็น
อย่่างมาก ทำำ�ให้้สัดั ส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารสููงขึ้้น� เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับปีีก่่อน ดอกเบี้้�ยจ่่ายปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้น� จาก 10.49 ล้้านบาทเป็็น
19.17 ล้้านบาท หรืือ เพิ่่�มขึ้้น� ในอััตราร้้อยละ 82.78 จากยอดเงิินกู้้�ที่เ่� พิ่่�มขึ้้น� ระหว่่างปีี และผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่
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มาตรฐานรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 เรื่่อ� งสััญญาเช่่าและ ฉบัับที่่� 9 เรื่่อ� ง เครื่่อ� งมืือทางการเงิิน ที่่มีี� ผลบัังคัับใช้้ในปีีนี้้� ทำำ�ให้้ค่่าใช้้จ่่าย
ในการขายและบริิหารและดอกเบี้้�ยจ่่ายเพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 11.15 ล้้านบาท ตามตารางแนบท้้าย

กำ�ไรสุทธิ
ในปีี 2563 บริิษัทั ฯและบริิษัทั ย่่อย มีีขาดทุุนสุุทธิิ 209.09 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 48.98 ของรายได้้จากการขายและบริิการซึ่่ง� ขาดทุุน
สุุทธิิของบริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อยเพิ่่�มขึ้้น� 454.55 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราการเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 185.18 เมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่่อน ซึ่่ง� เป็็นผลจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดเชื้้อ� โควิิด 19 นัักท่่องเที่่�ยวซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าหลััก ไม่่สามารถเดิินทางมาใช้้บริิการได้้ ในขณะที่่�บริิษััทฯ ยัังต้้องแบกรัับภาระค่่า
ใช้้จ่่ายที่่�ไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้ เช่่น ค่่าเช่่าบางส่่วนที่่�ยัังต้้องจ่่าย ค่่าใช้้จ่่ายพนัักงาน และค่่าเสื่่�อมราคา ทำำ�ให้้กำำ�ไรสุุทธิิลดลงเป็็นอย่่างมาก
ทั้้�งนี้้�หากปรัับปรุุงขาดทุุนสุุทธิิจากผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่ทั้้�ง 2 ฉบัับ ทำำ�ให้้ขาดทุุนสุุทธิิลดลงจาก 209.09
เป็็น 189.49 ล้้านบาท (ลดลง 19.6 ล้้านบาท) ตามตารางแนบท้้าย
2020

Total Revenue
Sales & Service Revenue
Other Revenue
Cost of goods sold
Gross Profit
Selling and Administrative expense
Finance cost
Total Expense
Net profit before tax
Tax
Net profit before tax
NCI
Net profit after NCI

YTD Q4’20
(12M-Actual

435,625
426,912
8,713
506,641
(79,729)
118,657
21,496
140,153
(211,169)
(2,084)
(209,085)
(209,085)

TFRS 16
(12M-Q4’20)

300
300
(12,628)
12,628
1,683
(12,817)
(11,134)
24,062
4,473
19,589
19,589

TFRS 9
(12M-Q4’20)

(2,007)
(2,007)
(2,000)
2,000
(16)
(16)
9
9
9

YTD Q4’20
(12M-After Adj.)

433,918
426,912
7,006
492,013
(65,101)
120,324
8,679
129,003
(187,098)
2,389
(189,487)
(189,487)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ภาพรวมฐานะการเงิินของบริิษััทฯ

หน่่วย : พัันบาท
งบการเงิินรวม

สิินทรััพย์์

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนชั่่�วคราว
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
ลููกหนี้้�ค่่าหุ้้�นรอรัับชำำ�ระคืืน
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนที่่ถืื� อไว้้เพื่่�อขาย
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินฝากสถาบัันการเงิินที่่มีี� ภาระค้ำำ��
ประกััน
ลููกหนี้้�ค่่าหุ้้�นรอรัับชำำ�ระคืืน
สิิทธิิการเช่่า
ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
ค่่าความนิิยม
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
เงิินมััดจำำ�
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์

ปีี 2563

114,526
4
21,775
9,462
40,299
13,024
32,295
231,385

C/S

ปีี 2562

4% 52,561
0% 73,098
1% 37,213
0% 39,200
2% 39,901
0% 14,824
1% 32,294
9% 289,091

C/S

ปีี 2561

3% 79,444
5% 32,032
2% 23,512
3%
3% 31,039
1%
9,652
2%
19% 175,679

C/S

6%
2%
2%
0%
2%
1%
0%
13%

Chg(%)
63vs62

Chg(%)
62vs61

117.89% (33.84%)
(99.99%) 128.20%
(41.49%) 58.27%
(75.86%)
1.00% 28.55%
(12.14%) 53.58%
0.00%
(19.96%) 64.56%

0%

1.05%

1.03%

1% 15,000
1%
0%
32,587
0%
1%
1%
9,264
8,131
1,074,588 41% 1,082,797 71% 1,067,091 78%
1,169,556 44%
1% 24,536
2% 24,536
2%
24,536
0%
1%
1%
9,086
9,139
8,963
0%
0%
0%
820
723
1,392
3% 79,466
5% 77,745
6%
81,108
0%
0%
0%
3,285
1,024
620
2,400,724 91% 1,227,054 81% 1,193,531 87%
2,632,109 100% 1,516,145 100% 1,369,210 100%

117.25%
(100.00%)
(0.76%)

13.93%
1.47%

5,159

0%

5,105

0%

5,053

(0.00%) 0.00%
(0.58%) 1.96%
13.42% (48.06%)
2.07% 2.21%
220.78% 65.16%
95.65% 2.81%
73.61% 10.73%

บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์รวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 2,632.11 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 1,516.15 ล้้านบาทในปีี
2562 ร้้อยละ 73.61 โดยรายการสำำ�คััญที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงคืือ
- เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�นจาก 52.56 ล้้านบาทเป็็น 114.53 ล้้านบาท (เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 117.89) จากการขายเงิิน
ลงทุุนชั่่�วคราวและการเบิิกเงิินกู้้�จากสถาบัันการเงิินเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์โรคระบาดโควิิด19
- เงิินลงทุุนชั่่�วคราว ลดลงจาก 73.10 ล้้านบาทในปีี 2562 เป็็น 0.004 ล้้านบาทในปีี 2563 (ลดลงร้้อยละ 99.99) จากการขายหน่่วย
ลงทุุนเพื่่�อสำำ�รองเงิินสดในมืือ
-	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น ลดลงจาก 37.21 ล้้านบาทในปีี 2562 เป็็น 21.78 ล้้านบาทในปีี 2563 (ลดลงร้้อยละ 41.49) เกิิดจาก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นปกติิธุุระ เช่่น การให้้เครดิิตกัับ agent ที่่�พาลููกค้้ามาใช้้บริิการ หรืือ ผู้้�ซื้้�อ franchise ในต่่างประเทศ โดยในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินมีีลููกหนี้้�ที่ค้่� ้างชำำ�ระเกิิน 3 เดืือนจำำ�นวน 6.9 ล้้านบาท บริิษััทฯ ได้้ตั้้�งค่่าเผื่่�อสำำ�รองหนี้้�สงสััยจะสููญเป็็นจำำ�นวน 1.15 ล้้าน
บาทตามนโยบายบััญชีีและการพิิจารณาของฝ่่ายบริิหาร ซึ่่�งลููกหนี้้�ค้้างชำำ�ระเกิิน 3 เดืือนบางส่่วนสามารถเรีียกเก็็บเงิินได้้เรีียบร้้อยแล้้ว
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-	ลููกหนี้้�ค่่าหุ้้�นรอรัับชำำ�ระคืืนจำำ�นวน 9.46 ล้้านบาท จากการขายหุ้้�นของบริิษััท ชบา เอลลิิแกนซ์์ จำำ�กััดคืืนให้้กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม
-	สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อขายจำำ�นวน 32.29 ล้้านบาท จากอสัังหาริิมทรััพย์์แห่่งหนึ่่�งของบริิษััทฯ อยู่่�ระหว่่างการรอขาย
-	ที่่ดิ� ิน อาคารและอุุปกรณ์์ คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 41 ของสิินทรััพย์์ทั้้�งหมด ซึ่่�งเป็็นสััดส่่วนที่่�สููงในงบแสดงฐานะการเงิิน เนื่่�องจาก
บริิษััทฯ มีีการขยายการลงทุุนเปิิดสาขาเพิ่่�มทุุกปีี
-	สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ 1,169.56 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 44 ของสิินทรััพย์์ทั้้�งหมด จากการนำำ�มาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง
สััญญาเช่่า มาเริ่่�มบัังคัับใช้้ในปีี 2563
เหตุุการณ์์สำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อฐานะการเงิินของบริิษััทหรืือการดำำ�เนิินงานในอนาคตที่่�สำำ�คััญคืือ การที่่�นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิไม่่สามารถเดิิน
ทางมาใช้้บริิการได้้ ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าหลัักของบริิษััทฯ ทางบริิษััทจึึงได้้บริิหารความเสี่่�ยงโดยหาบริิการใหม่่ๆ ที่่�ตอบโจทย์์และดึึงดููดกลุ่่�มลููกค้้า
คนไทย และหาช่่องทางการเพิ่่�มยอดขายสิินค้้าออนไลน์์ นอกจากนี้้�บริิษััทฯให้้ความสำำ�คััญกัับกระแสเงิินสดในกิิจการ โดยให้้มีีเพีียงพอสำำ�หรัับ
การชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ตามเงื่่�อนไขและการดำำ�เนิินงานของบริิษััทภายในระยะเวลา 1 ปีี
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หน่่วย : พัันบาท
งบการเงิินรวม
หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ปีี 2563

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีจากสถาบัันการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและดอกเบี้้�ยค้้างจ่่าย
จากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
44,662
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
103,354
ส่่วนของเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวที่่�ถึึงกำำ�หนด
ชำำ�ระภายใน 1 ปีี
169,179
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ภายใน 1 ปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิินที่่�ถึึง
กำำ�หนดชำำ�ระภายใน 1 ปีี
3,213
ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย
38,978
รายได้้รัับล่่วงหน้้า-ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนด
ชำำ�ระภายใน 1 ปีี
1,770
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
361,155
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
287,813
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว-สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึง
กำำ�หนดชำำ�ระภายใน 1 ปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า-สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึง 1,028,672
กำำ�หนดชำำ�ระภายใน 1 ปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน-สุุทธิิจาก
ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใน 1 ปีี
9,759
รายได้้ล่่วงหน้้า-สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึง
กำำ�หนดชำำ�ระภายใน 1 ปีี
10,124
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะยาวของ
พนัักงาน
11,745
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
17,629
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
1,365,742
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
1,726,897
รวมหนี้้�สิิน

C/S

ปีี 2562

C/S

ปีี 2561

Chg(%)
63vs62

C/S

Chg(%)
62vs61

0%
0%

32
4,616

0%
0%

1,342
4,415

0% (100.00%) (97.62%)
0% (100.00%) 4.55%

2%
4%

96,718
80,200

6%
5%

83,386
84,240

6% (53.82%) 15.99%
6% 28.87% (4.80%)

6%

-

-

-

0%

120

0%

0%
1%

24,829
28,922

2%
2%

0%
9,631
14% 245,068
0%
11% 80,167

-

-

87

0% (100.00%)

37.93%

17,010
24,961

1% (87.07%)
2% 34.77%

45.97%
15.87%

1%
8,615
16% 224,056

1% (81.62%)
16% 47.37%

11.79%
9.38%

5%

125,990

-

9% 259.02% (36.37%)
-

39%

-

-

-

0%

260

0%

265

0%

12,161

1%

-

0%

8,556

1%

14,446

1%

18.33% (40.77%)

1% 19,583
1% 14,505
9% 174,789
25% 398,845

1%
1%
13%
29%

(34.73%) (8.11%)
(11.85%) 37.88%
881.57% (20.40%)
349.47% (3.67%)

0% 17,995
1% 19,999
52% 139,138
66% 384,206

-

-

0% (100.00%) (1.89%)
0% (19.75%)

-
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บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีหนี้้�สิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 1,726.90 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 384.21 ล้้านบาท
(เพิ่่�มขึ้้�นอััตราร้้อยละ 349.47) โดยรายการที่่สำ� ำ�คััญได้้แก่่
- เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่น่� จำำ�นวน 44.66 ล้้านบาท ซึ่่ง� เป็็นหนี้้�สินิ ที่่เ� กิิดตามปกติิธุุระของบริิษัทั ฯ เช่่น ค่่าก่่อสร้้างและตกแต่่งสถาน
ที่่�ให้้บริิการ ค่่าสิินค้้าและวััตถุุดิิบ ค่่าเช่่าพื้้�นที่่� เป็็นต้้น
- เงิินกู้้�จากสถาบัันการเงิินทั้้�งส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีีและเกิินกว่่าหนึ่่�งปีี จำำ�นวน 391.17 ล้้านบาท โดยเงิินกู้้�จากสถาบััน
การเงิินเป็็นแหล่่งเงิินทุุนหลัักของบริิษััทฯ กรณีีที่่�ต้้องการขยายกิิจการหรืือขาดสภาพคล่่อง เนื่่�องจากต้้นทุุนทางการเงิินค่่อนข้้างต่ำำ��เมื่่�อเปรีียบ
เทีียบกัับแหล่่งเงิินทุุนอื่่�นๆ ซึ่่�งบริิษััทฯเห็็นว่่ามีีความเหมาะสมกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน
- หนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าทั้้�งส่่วนที่่ถึ� งึ กำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีีและเกิินกว่่าหนึ่่�งปีี จำำ�นวน 1,197.85 ล้้านบาท จากการนำำ�มาตรฐานการ
บััญชีีฉบัับที่่� 16 เรื่่�องสััญญาเช่่า มาเริ่่�มบัังคัับใช้้ในปีี 2563
หน่่วย : พัันบาท
งบการเงิินรวม
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
หุ้้�นสามััญ 885,000,000 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 0.25 บาท
(31/12/19 570 ล้้านหุ้้�น)
(2562: หุ้้�นสามััญ 570,000,000 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 0.25 บาท)
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 854,999,928 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 0.25 บาท
(31/12/19 570 ล้้านหุ้้�น)
(2562: หุ้้�นสามััญ 570,000,000 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 0.25 บาท)
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ
ส่่วนต่ำำ��กว่่าทุุนจากการรวมธุุรกิิจภายใต้้
การควบคุุมเดีียวกััน
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว-สำำ�รองตามกฎหมาย
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ
ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นวจ
ควบคุุมของบริิษััทย่่อย
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ปีี 2563

C/S

ปีี 2562

C/S

ปีี 2561

C/S

Chg(%)
63vs62

Chg(%)
62vs61

213,750

8%

142,500

9%

142,500

10%

50.00%

0.00%

213,750

8%

142,500

9%

142,500

10%

50.00%

0.00%

278,906
(46,226)

11%
-2%

278,906
(46,226)

18% 278,906
-3% (46,226)

20%
-3%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

17,399
350,812
90,567
905,208
5

1% 16,381
13% 649,804
3% 90,567
34% 1,131,932
0%
7

1% 16,381
43% 488,234
6% 90,567
75% 970,362
0%
3

1% 6.21% 0.00%
36% (46.01%) 33.09%
7% 0.00% 0.00%
71% (20.03%) 16.65%
0% (28.57%) 133.33%

905,213

34% 1,131,939

75% 970,365

71% (20.03%) 16.65%
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บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 905.21 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อน 1,131.94 ล้้าน
บาท (ลดลงอััตราร้้อยละ 20.03) จากขาดทุุนสุุทธิิในระหว่่างปีี
ภาพรวมกระแสเงินสดของบริษัทฯ

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวน114.53 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 61.97 ล้้านบาท คิิดเป็็น
อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 117.89 โดยมีีรายการที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�
-	มีีการขายหน่่วยลงทุุนระหว่่างปีีจำำ�นวน 73.10 ล้้านบาท
-	มีีการเบิิกเงิินกู้้�ยืืมเงิินจากสถาบัันการเงิินจำำ�นวน 245 ล้้านบาท
- การจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างปีี 17 ล้้านบาท
- การจ่่ายเงิินสำำ�หรัับลงทุุนในสาขาใหม่่และปรัับปรุุงสาขาเดิิม 141 ล้้านบาท
บริิษััทฯเชื่่�อว่่าจำำ�นวนเงิินสดในมืือมีีเพีียงพอต่่อการชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ตามเงื่่�อนไขและการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯภายใน 1 ปีีหากไม่่มีี
เหตุุการณ์์ที่่�มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระคััญต่่อบริิษััทฯ
อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
Ratio

2563

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
Current Ratio
Receivable turnover
Collection period (Days)
Inventory turnover
Holding period (Days)

2562

2561

0.78
63
6
6
64

1.18
46
8
4
97

0.64
15
25
1
417

- Current Ratio ปีี 2563 เท่่ากัับ 0.64 ลดลงจาก 1.18 ในปีี 2562 สาเหตุุหลัักจากลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นลดลง 15.44 ล้้าน
บาท และลููกหนี้้�ค่่าหุ้้�นจากการขายหุ้้�นบริิษััท ชบา เอลลิิแกนซ์์ จำำ�กััดคืืนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมจำำ�นวนลดลงจาก 39.20 ล้้านบาทเป็็น 9.46 ล้้านบาท
(รายการนี้้�ถููกจััดประเภทใหม่่แยกเป็็นสิินทรััพย์ห์ มุุนเวีียนสำำ�หรัับส่่วนที่่ค� าดว่่าจะได้้รับั ชำำ�ระภายใน 1 ปีี ส่่วนที่่เ� หลืือเป็็นสิินทรััพย์ไ์ ม่่หมุุนเวีียน
ในปีี 2563) ส่่วนของหนี้้�สิินที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นอย่่างมากจากหนี้้�สิินสััญญาเช่่าที่่�ครบกำำ�หนดภายใน 1 ปีีจำ�ำ นวน 169.18 ล้้านบาทตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 เรื่่�องสััญญาเช่่าที่่�เริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้ในปีี 2563 และเงิินกู้้�ระยะยาวจากสถาบัันการเงิินที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใน
1 ปีีเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 23.15 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้�หากไม่่นำำ�หนี้้�สิินสััญญาเช่่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวมาพิิจารณา current ratio จะ
เท่่ากัับ 1.21 ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับปีี 2562
- Receivable turnover และ Collection period ระยะเวลาในการเรีียกเก็็บหนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 แต่่ยัังค่่อนข้้างต่ำำ�� เนื่่�องจาก
ลัักษณะของธุุรกิิจหลัักให้้บริิการลููกค้้ารายย่่อย ไม่่มีีเครดิิต ปีี 2563 ระยะเวลาการเก็็บหนี้้�สููงขึ้้�นเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดโควิิด19
ทำำ�ให้้การชำำ�ระเงิินจากลููกหนี้้�ล่่าช้้าไปบ้้าง
- Inventory turnover และ Holding period ระยะเวลาในการขายสิินค้้าสููงขึ้้�นในปีี 2563 เนื่่�องจากการถููกปิิดสาขาและยอดขายที่่�
ลดลงเป็็นอย่่างมากจากการแพร่่ระบาดของโควิิด 19 อีีกทั้้�งบางสาขายัังไม่่เปิิดดำำ�เนิินการ
Ratio

อััตราส่่วนความสามารถในการทำำ� กำำ�ไร
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ
Return on Asset
Return on Equity

2563

2562

-19%
-49%
-10%
-10%

2561

32%
17%
17%
23%

34%
18%
16%
24%
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-	อััตราส่่วนความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรลดลงเป็็นอย่่างมากเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีก่่อนๆ เนื่่�องจากนัักท่่องเที่่�ยวซึ่่�งเป็็นลููกค้้าหลััก
ของบริิษััทฯ ไม่่สามารถเดิินทางเข้้ามาใช้้บริิการได้้จากภาวะแพร่่ระระบาดของโควิิด19 ในขณะที่่�บริิษััทฯยัังต้้องรัับภาระค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ทำำ�ให้้
มีีผลขาดทุุนสุุทธิิในปีี 2563
Ratio

อััตราส่่วนความสามารถในกาชำำ�ระหนี้้�
Debt to Equity Ratio
Interest coverage Ratio

2563

2562

1.9
(10.6)

2561

0.3
26

0.4
26

- Debt to Equity Ratio ปีี 2563 เท่่ากัับ 1.9 เพิ่่�มขึ้้�นจาก 0.3 ในปีี 2562 หนี้้�สิินที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นอย่่างมากจากหนี้้�สิินสััญญาเช่่าที่่�ครบ
กำำ�หนดภายใน 1 ปีีจำำ�นวน 1,197.85 ล้้านบาทตามมาตรฐานรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 เรื่่�องสััญญาเช่่าที่่�เริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้ในปีี 2563 ทั้้�งนี้้�
หากไม่่รวมหนี้้�สิินรายการดัังกล่่าว Debt to Equity ratio จะเท่่ากัับ 0.58 ซึ่�ง่ ไม่่เกิินนโยบายของบริิษััทที่่มิ� ิให้้ ratio ดัังกล่่าวเกิินกว่่า 1.00
ทำำ�ให้้ยังั มีีความสามารถในการกู้้�ยืืมเงิินจากสถาบัันการเงิิน บริิษัทั ฯจึึงเชื่่อ� มั่่�นว่่ามีีสภาพคล่่องที่่เ� พีียงพอในการดำำ�เนิินกิิจการ หากไม่่มีีเหตุุการณ์์
ที่่�กระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ
- Interest coverage Ratio ปีี 2563 เท่่ากัับ -10.6 จากผลขาดทุุนในปีี 2563

สรุปเหตุการณ์สำ�คัญในปี 2563
- จำำ�นวนสาขา ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีทั้้�งหมด 70 สาขา (65 สาขาในประเทศ 5 สาขาในต่่างประเทศ) (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562 มีีสาขา ทั้้�งหมด 63 สาขาแบ่่งเป็็น 58 สาขาในประเทศ และ 5 สาขาในต่่างประเทศ) จำำ�นวนสาขาที่่�เปิิดบริิการเพิ่่�มขึ้้�นแบ่่งเป็็น
Let’s Relax 4 สาขา บ้้านสวน 1 สาขา Stretch me Clinic 1 สาขา และ Dr.Spiller Pure Skin care Solution 2 สาขา และบริิษััทฯได้้ปิิด
สาขา Let’s Relax สมุุย เนื่่�องจากหมดอายุุสััญญาเช่่า
- การเข้้าซื้้�อกิิจการของบริิษััท ชบา เอลลิิแกนซ์์ จำำ�กััด ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจดููแลความงามเล็็บมืือ เล็็บเท้้าและต่่อขนตา ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1
มกราคม 2562 และต่่อมาได้้เข้้าทำำ�สััญญายกเลิิกการประกอบกิิจการร่่วมกัันและโอน/ซื้้�อหุ้้�นคืืนเมื่่�อวัันที่่� 6 ตุุลาคม 2562 เนื่่�องจากธุุรกิิจ
ดัังกล่่าวต้้องอาศััยความเชี่่�ยวชาญทางงานฝีีมืือค่่อนข้้างสููง ทำำ�ให้้ธุุรกิิจขยายตััวได้้ช้้า ไม่่เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ในการเข้้าซื้้�อ ทำำ�ให้้รายได้้รวม
ลดลงร้้อยละ 3 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีก่่อน
- การนํํามาตรฐานรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่มาบัังคัับใช้้ในงวดปััจจุุบััน ได้้แก่่ มาตรฐานรายงานทาง การเงิินฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�อง
มืือทางการเงิิน และฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า ซึ่่�งมีีผลกระทบทำำ�ให้้ขาดทุุนสุุทธิิของบริิษััทฯเพิ่่�มประมาณ 20 ล้้านบาท
- ในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังปีี 2563 บริิษััทฯได้้เน้้นทำำ�การตลาดกลุ่่�มคนไทยมากยิ่่�งขึ้้�น โดยการออกโปรโมชั่่�นต่่างๆ รวมถึึงการเตรีียมระบบ
Royalty program ในปีี 2564 เพื่่�อดึึงดููดและรัักษาฐานลููกค้้าคนไทย

บริิษัั ท สยามเวลเนสกรุ๊๊� ป จำำ �กั ั ด (มหาชน)
ส่่ ว นที่่ � 4

การรัั บ รองความถูู ก ต้้ อ งของข้้ อ มูู ล
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บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

177
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บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษัั ท สยามเวลเนสกรุ๊๊� ป จำำ �กั ั ด (มหาชน)
เอกสารแนบ

181

182
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เอกสารแนบ 1

รายละเอีียดกรรมการ ผู้้�บริิหาร
ผู้้�มีีอำำ � นาจควบคุุ ม และ เลขานุุ ก ารบริิษัั ท

เอกสารแนบ 1

อายุ
(ป)

63

ชื่อ-นามสกุล

1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ

ผานการอบรมหลักสูตร
- Director Accreditation Program (ป 2556)
- Role of the
Chairman Program (ป
2557)

ปริญญาตรี
สาขา รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

คุณวุฒิการศึกษา

9.13%

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท
(%)
เปนพี่สาวของ
นางฐานิศร อมรธีรสรรค
นายวิบูลย อุตสาหจิต
และเปนปาของ
นายณรัล วิวรรธนไกร

ความสัมพันธ
ทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบริหาร
ตำแหนง

2548 - 2556

2553 - 2556

2553 - 2556

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
และกรรมการ
2560 - ปจจุบัน กรรมการ
2532 - ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
2553 - ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
2556 - ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
2556 - ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร

ชวงเวลา

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท

ใหเชาอสังหาริมทรัพย
เซอรวิสอพารทเมนท
ใหเชาอสังหาริมทรัพย
สิ่งพิมพ
ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุนในบริษัท
ในเครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจ
สิ่งพิมพและเซอรวิส
อพารทเมนท
สิ่งพิมพ
สิ่งพิมพ
สิ่งพิมพ

บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด
บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอรไพรส จำกัด
บริษัท เอเชี่ยนฟอรจูน พร็อพเพอรตี้ จำกัด
บริษัท ไซเบอรพริ้นทกรุป จำกัด
บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท ศรีสยามพริ้นทแอนดแพคก จำกัด
บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอรพริ้นท จำกัด

บริษัท ไซเบอรพริ้นท จำกัด

สปา

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)

หนวยงาน/บริษัท

ประวัติการทำงานยอนหลัง 5 ป

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 I หน้้า 1
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อายุ
(ป)

57

ชื่อ-นามสกุล

2. นายวิบูลย อุตสาหจิต

ผานการอบรมหลักสูตร
- Director Accreditation
Program (ป 2556)
- Financial Statements
for Directors (ป 2557)
- Director Certiﬁcation
Program (ป 2557)
- หลักสูตรผูบริหารระดับ
สูง (วตท.) รุนที่ 27 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน

ปริญญาตรี
สาขา Computer
Science, University of
Southern California,
Los Angeles, USA

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ
ทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบริหาร

11.11% เปนนองชายของ
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
นางฐานิศร อมรธรสรรค
และเปนนาของ
นายณรัล วิวรรธนไกร

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท
(%)
ตำแหนง

2553 - 2555
2544 - 2555
2535 – 2555
2558 - ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อุปนายกสมาคม

2544 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
บริหาร
ประธานเจาหนาที่
บริหาร
2548 - ปจจุบัน กรรมการ
2556 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร
2550 - ปจจุบัน กรรมการ
2554 - ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
2553 - ปจจุบัน กรรมการ
2553 - 2556 กรรมการบริหาร
2556 – ปจจุบัน กรรมการ
2556 - ปจจุบัน กรรมการ

ชวงเวลา

โรงเเรมและรานอาหาร
จำหนายผลิตภัณฑสปา
โรงเรียนสอนนวดแผนไทย
ใหเชาอสังหาริมทรัพย
สิ่งพิมพ
ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุนในบริษัทใน
เครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ
และเซอรวิส อพารทเมนท
สิ่งพิมพ
ใหเชาอสังหาริมทรัพย
จำหนายสินคาพรีเมี่ยม
สมาคม

บริษัท สยามเวลเนสรีสอรท จำกัด
บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จำกัด
บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
บริษัท เอเชี่ยนฟอรจูน พร็อพเพอรตี้ จำกัด
บริษัท ไซเบอรพริ้นทกรุป จำกัด
บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอรพริ้นท จำกัด
บริษัท บลูมมิ่ง อินเตอรกิ๊ฟท จำกัด
บริษัท บลูมมิ่ง จำกัด
สมาคมไทยสมารทเอ็สเอ็มอี

สปา

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)

หนวยงาน/บริษัท

ประวัติการทำงานยอนหลัง 5 ป
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เอกสารแนบ 1 I หน้้า 2

3. นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ผานการอบรมหลักสูตร
- Director Certiﬁcation
Program (ป 2549)
- Audit Committee
Program (ป 2556)

ปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

53 ปริญญาโท
สาขา บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อายุ
(ป)

-

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท
(%)
-ไมมี-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบริหาร
ตำแหนง

2556 - 2557

รองผูอำนวยการ
ที่ปรึกษาประธานคณะ
กรรมการ
2553
2551- 2552 กรรมการบริหารกิจการ
อนุกรรมการกลั่นกรองและ
พัฒนาองคกร
2546 – 2551 ผูอำนวยการฝายสงเสริม
โครงการตามนโยบายรัฐบาล
2546 – 2551 กรรมการ
2546 - 2551 กรรมการ

2556 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการ
2560 – 2561 กรรมการ /กรรมการบริหาร
และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2557 - 2560 กรรมการ/ กรรมการบริหาร
2556- 2559 กรรมการ

ชวงเวลา

หลักทรัพย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารสินทรัพย
รัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจ

บริษัท หลักทรัพย เออีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช
คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย เอเอเอ็มซี จำกัด
องคการคลังสินคา
องคการอุตสาหกรรมปาไม

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ หนวยงานของรัฐ
ขนาดยอม (สสว)
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
ซอมบำรุงรักษาเครื่องบิน
บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด
จำหนายผลิตภัณฑขนมไทย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ปรีชากรุป จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน) สปา

หนวยงาน/บริษัท

ประวัติการทำงานยอนหลัง 5 ป

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 I หน้้า 3

185

อายุ
(ป)

55

ชื่อ-นามสกุล

4. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ

ผานการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program (ป 2556)

ปริญญาตรี
กศบ. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ปริญญาโท
สาขา เทคโนโลยี
การบริหารสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒิการศึกษา

-

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท
(%)
-ไมมี-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบริหาร
ตำแหนง

หนวยงาน/บริษัท

2556 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา
ตอบแทนและประธาน
กรรมการธรรมาภิบาล
12 พ.ย. 2561- ผูอำนวยการ สำนักกิจการ มูลนิธิชัยพัฒนา
ปจจุบัน
พิเศษ
2556 - 2561 ผูอำนวยการกลุมงาน
โครงการพิเศษ
2550 - 2556 ผูอำนวยการดานกิจการ
พิเศษ
2548 - 2550 ผูประสานงานมูลนิธิชัย
พัฒนา

ชวงเวลา

ประวัติการทำงานยอนหลัง 5 ป

องคกรการกุศล

สปา

ประเภทธุรกิจ

186
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เอกสารแนบ 1 I หน้้า 4

อายุ
(ป)

59

ชื่อ-นามสกุล

5. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย

ผานการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program (ป 2556)

ปริญญาตรี
สาขา ภูมิสถาปตยกรรม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา

-

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท
(%)
-ไมมี-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบริหาร
ตำแหนง

หนวยงาน/บริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)
2556 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แสงเหนือ กอสราง จำกัด
14 ธ.ค 2561 กรรมการบริษัท
-ปจจุบัน
บริษัท เอเบิ้ลบิวดอินฟอรเมชั่นโมเดล จำกัด
2560 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เเลนดสเคป เเพลนนิ่ง จำกัด
2532 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
2554 – ปจจุบัน ที่ปรึกษา
สภาสถาปนิก
2554 – 2556 อนุกรรมการ
สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
2552 – 2554 นายกสมาคมฯ
กรุงเทพมหานคร
2552 - 2555 ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ

ชวงเวลา

ประวัติการทำงานยอนหลัง 5 ป

เขียนและออกแบบกอสราง
ออกแบบสถาปตยกรรม
สมาคม
สภาวิชาชีพ
สมาคม
ราชการ

กอสราง

สปา

ประเภทธุรกิจ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 I หน้้า 5
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6. นายประเสริฐ จิราวรรณ
สถิตย

ชื่อ-นามสกุล

58

อายุ
(ป)

ผานการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program (ป 2556)

ปริญญาตรี
สาขา Marketing
Bentley University,
Massachusetts, USA

คุณวุฒิการศึกษา

10.91%

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท
(%)
-ไมมี-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบริหาร
ตำแหนง

2544 - ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
2560 – ปจจุบัน กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
2548 - ปจจุบัน กรรมการ
2556 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร
2550 – ปจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
2561 - ปจจุบัน กรรมการ
2554 - ปจจุบัน กรรมการ
2556 - ปจจุบัน อุปนายกสมาคม
ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝายความสัมพันธระหวาง
ประเทศ

ชวงเวลา

สปา
โรงเเรมและรานอาหาร
จำหนายผลิตภัณฑสปา
โรงเรียนสอนนวดแผนไทย
ใหเชาอสังหาริมทรัพย
สมาคม

บริษัท สยามเวลเนสรีสอรท จำกัด
บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จำกัด
บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
บริษัท จี.จี.พี. พร็อพเพอรตี้ จำกัด
สมาคมสปาไทย

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)

หนวยงาน/บริษัท

ประวัติการทำงานยอนหลัง 5 ป
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เอกสารแนบ 1 I หน้้า 6

อายุ
(ป)

58

ชื่อ-นามสกุล

7. นางฐานิศร อมรธีรสรรค

ปริญญาโท
สาขา Graphic Design
California State
University
Los Angeles, USA
ปริญญาตรี
สาขาสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผานการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program (ป 2556)

ปริญญาโท
สาขา บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา

8.40%

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท
(%)
ชวงเวลา

กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร และ
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตำแหนง

2556 - ปจจุบัน กรรมการ
2532 – 2556 กรรมการ
2548 - 2556 กรรมการ
กรรมการบริหาร

เปนนองสาวของ
2553 - ปจจุบัน
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
เปนพี่สาวของ
นายวิบูลย อุตสาหจิตและเปน
นาของนายณรัล วิวรรธนไกร 2560 – ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน

ความสัมพันธ
ทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบริหาร

ใหเชาอสังหาริมทรัพย
จำหนายผลิตภัณฑสปา
โรงเเรมและรานอาหาร
ใหเชาอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุนในบริษัทใน
เครือ ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ
และเซอรวิส อพารทเมนท
สิ่งพิมพ
เซอรวิสอพารทเมนท
สิ่งพิมพ
บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด
บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จำกัด
บริษัท สยามเวลเนสรีสอรท จำกัด
บริษัท เอเชี่ยนฟอรจูน พร็อพเพอรตี้ จำกัด
บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ไซเบอรพริ้นทกรุป จำกัด
บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอรไพรส จำกัด
บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอรพริ้นท จำกัด

สปา

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)

หนวยงาน/บริษัท

ประวัติการทำงานยอนหลัง 5 ป

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 I หน้้า 7

189

อายุ
(ป)

33

ชื่อ-นามสกุล

8. นายณรัล วิวรรธนไกร

หลักสูตรอื่นๆ
- Academy of Business
Creativity รุนที่ 3 มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม (ป 2561)
- Digital Edge Fusion รุน 3
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ป 2561)
- Alibaba Master CEO
Program, Alibaba Business
School (ป 2562)

ผานการอบรมหลักสูตร
- Director Accreditation
Program (ป 2556)
- Risk Management Program
(ป 2557)

ปริญญาโท
สาขา Marketing / Strategic
Management
สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
สาขา Economics / Political
Studies,
University of Auckland,
Auckland, New Zealand

คุณวุฒิการศึกษา

3.55%

ตำแหนง

โรงเเรมและรานอาหาร
ผลิตภัณฑสปา
ใหเชาอสังหาริมทรัพย

บริษัท สยามเวลเนสรีสอรท จำกัด
บริษัท สยามเวลเนสแล็บ
บริษัท จี.จี.พี. พร็อพเพอรตี้ จำกัด

บริษัท เอเชี่ยนฟอรจูน พร็อพเพอรตี้ จำกัด ใหเชาอสังหาริมทรัพย

สปา

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)

หนวยงาน/บริษัท

ประวัติการทำงานยอนหลัง 5 ป

กรรมการ ผูชวยกรรมการผู
จัดการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการพิจารณาความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
2553 - ปจจุบัน กรรมการ

ชวงเวลา

เปนหลานของ
2553 - ปจจุบัน
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
นางฐานิศร อมรธีรสรรค
นายวิบูลย อุตสาหจิต
2553 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2561 – ปจจุบัน

สัดสวน
การถือ
ความสัมพันธ
หุนใน ทางครอบครัวระหวาง
บริษัท กรรมการและผูบ ริหาร
(%)

190
รายงานประจำำ�ปีี 2563

เอกสารแนบ 1 I หน้้า 8

อายุ
(ป)

65

ชื่อ-นามสกุล

9. นางสุภี พงษพานิช

ผานการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program (ป 2557)

ปริญญาตรี คณะ
วารสารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปริญญาโท สาขาการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน สถาบัน
บัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล

ปริญญาเอก
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
บริหารธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา

-

สัดสวน
การถือ
หุนใน
บริษัท
(%)
-ไมมี-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัวระหวาง
กรรมการและผูบริหาร
ตำแหนง

22 ส.ค 2557 - กรรมการอิสระ
ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล
2561 - 2562 กรรมการบริษัท
2560 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาเพื่อคนปญญาออน
แหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมป
2560 – ปจจุบัน ที่ปรึกษา Brand KU

ชวงเวลา

สปา

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อินเตอรไพรม มีเดีย จำกัด
โฆษณา/งานแสดง
มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยใน มูลนิธิ
พระบรมราชินูปถัมป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)

หนวยงาน/บริษัท

ประวัติการทำงานยอนหลัง 5 ป

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 I หน้้า 9
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8. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ

10. นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ
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7. นางฐานิศร อมรธีรสรรค
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บริษัทที่เกี่ยวของ
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บจ.สยาม บจ. บลูมมิ่ง บจ.เอเชี่ยน
บจ.บี.ยู.
บจ.ไซเบอร บจ.อุตสาหจิต บจ.กลมเกลียว
เวลเนส
ฟอรจูน
เอ็นเตอรไพรส พริ้นทกรุป
โฮลดิ้ง
พัฒนา
เอ็ดยูเคชั่น
พร็อพเพอรตี้

บริษัทยอย

บจ.สยาม
บจ.สยาม
เวลเนส รีสอรท เวลเนสแล็บ

6. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย

/

/, //, O

1.นายวิบูลย อุตสาหจิต

5. นางสุภี พงษพานิช

บริษัท

รายชื่อ

รายชื่อบริษัท

2. ขอมูลการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการ ผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมในบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของ

/ , //

/

บจ.
จี.จี.พี.
พร็อพเพอรตี้
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เอกสารแนบ 1 I หน้้า 10

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

3. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุุการบริิษััทจะต้้องปฏิิบัติั ิหน้้าที่่ต� ามขอบเขตหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่่ง	พระราชบัั ญ ญัั ติิ ห ลัั ก ทรัั พย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ดัังนี้้�
1. จััดทำำ�และเก็็บรัักษาเอกสารดัังนี้้�
		
1.1 ทะเบีียนกรรมการ
		
1.2 หนัังสืือเชิิญประชุุมคณะกรรมการ รายงานการประชุุมคณะกรรมการ และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท
		
1.3 หนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
2. เก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร และส่่งให้้ประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วัันนัับตั้้�งแต่่ที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับรายงานนั้้�น

และประธานกรรมการ

3. ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด

เอกสารแนบ 1 I หน้้า 11
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เอกสารแนบ 2

รายละเอีียดเกี่่ � ย วกัั บ กรรมการของบริิษัั ทย่ ่ อ ย

ข้้อมููลการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ ผู้้�บริิหารและผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมที่่ดำ� ำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อย

เอกสารแนบ 2

/ , ///

/ , ///

/ , ///

2. นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ

3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ

4. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย

X,/

/ , //, O

8. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ

9. นายณรัล วิวรรธนไกร

/, //

/

/, //

/

/, //

/

/, //

/, //

บจ.สยามเวลเนสแล็บ

บจ.สยามเวลเนสรีสอรท

/,

/, //

บจ.สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น

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

O

/ , //, O

7. นางฐานิศร อมรธีรสรรค

10. นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ

/ , //, O

6. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย

/

/, //, O

1.นายวิบูลย อุตสาหจิต

5. นางสุภี พงษพานิช

บริษัท

รายชื่อ

บริษัทยอย

ขอมูลการดำรงตำแหนงของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหนงเปนผูบริหารในบริษัทยอย
บจ.ไทเกอร อายส เทรดดิ้ง
(ประเทศไทย)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 3

รายละเอีียดเกี่่ � ย วกัั บ หัั ว หน้้ า งานตรวจสอบภายใน
และหัั ว หน้้ า งานกำำ �กั ั บ ดูู แ ลการปฎิิบัั ติิ งานของบริิษัั ท

เอกสารแนบ 3

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััท
หััวข้้อ

รายละเอีียด

ผู้้�ตรวจสอบภายใน (outsource)

บริิษััท พีีแอนด์์แอล อิินเทอร์์นอล ออดิิท จำำ�กััด
ที่่�อยู่่� ชั้้�น 2 เดอะฟิิฟท์์ อเวนิิว อาคารบีี 281/158 ถนนกรุุงเทพ-นนทบุุรีี ตำำ�บลบางเขน
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนนทบุุรีี รหััสไปรษณีีย์์ 11000
โทรศััพท์์ 02-526-6100 โทรสาร 02-526-0300

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวมนพััทธ์์ ภููมิิรััตนจริินทร์์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริิญญาโท หลัักสููตรบััญชีีมหาบััณฑิติ สาขาวิิชาบััญชีีบริิหาร คณะพาณิิชย์์ศาสตร์์
และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- ปริิญญาตรีี หลัักสููตรบััญชีีบััณฑิิต สาขาการบััญชีี คณะบััญชีี
มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์

ประสบการณ์การท�ำงาน

- Vice President บริิษััท พีีแอนด์์แอล อิินเทอร์์นอล ออดิิท จำำ�กััด
- Senior Internal Audit Manager บริิษััท พีีแอนด์์แอล อิินเทอร์์นอล ออดิิท จำำ�กััด
- Internal Audit Manager บริิษััท พีีแอนด์์แอล อิินเทอร์์นอล ออดิิท จำำ�กััด
- Marketing Officer บริิษััท หลัักทรััพย์์ ซีีมีีโก้้ จำำ�กััด (มหาชน)
- Assistant Teacher มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์ (คณะบััญชีี)
- Accountant Staff โครงการพลัังงานยั่่�งยืืน ภายใต้้สมาคมเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม

ผลงานด้้านการตรวจสอบภายใน

: บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
TNR : บริิษััท ไทยนิิปปอนรัับเบอร์์อิินดััสตรี้้� จำำ�กััด (มหาชน)
FN : บริิษััท เอฟเอ็็น แฟคตอรี่่� เอ๊๊าท์์เลท จำำ�กััด (มหาชน)
EKH: บริิษััท เอกชััยการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
TKN : บริิษััท เถ้้าแก่่น้้อย ฟู๊๊�ดแอนด์์มาร์์เก็็ตติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
NOK : บริิษััท สายการบิินนกแอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
SAWAD : บริิษััท ศรีีสวััสดิ์์� คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
JMART : บริิษััท เจ มาร์์ท จำำ�กััด (มหาชน)
J : บริิษััท เจเอเอส แอสเซ็็ท จำำ�กััด (มหาชน)
JMT : บริิษััท เจ เอ็็ม ทีี เน็็ทเวอร์์ค เซอร์์วิิสเซ็็ส จำำ�กััด (มหาชน)
SAPPE : บริิษััท เซ็็ปเป้้ จำำ�กััด (มหาชน)
PCSGH : บริิษััท พีี.ซีี.เอส.แมชีีน กรุ๊๊�ปโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
PLANB : บริิษััท แพลน บีี มีีเดีีย จำำ�กััด (มหาชน)
TVO : บริิษััท น้ำำ��มัันพืืชไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ACE : บริิษััท แอ๊๊บโซลููท คลีีน เอ็็นเนอร์์จี้้� จำำ�กััด (มหาชน)
SFLEX : บริิษััท สตาร์์เฟล็็กซ์์ จำำ�กััด (มหาชน)
PRIME : บริิษััท ไพร์์ม โรด เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
TACC : บริิษััท ทีี.เอ.ซีี. คอนซููเมอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
RP : บริิษััท ท่่าเรืือราชาเฟอร์์รี่่� จำำ�กััด (มหาชน)
PLANET : บริิษััท แพลนเน็็ต คอมมิิวนิิเคชั่่�น เอเชีีย จำำ�กััด (มหาชน)
SEAOIL : บริิษััท ซีีออยล์์ จำำ�กััด (มหาชน)
UEC : บริิษััท ยููนิิมิิต เอนจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)
SPA : บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3 I หน้้า 1
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หััวข้้อ

รายละเอีียด

ผลงานด้้านการตรวจสอบภายใน

(SISB)บริิษััท เอสไอเอสบีี จำำ�กััด (มหาชน)
SAAM : บริิษััท เอสเอเอเอ็็ม เอ็็นเนอร์์ยี่่� ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
TPS : บริิษััท เดอะแพรคทิิเคิิลโซลููชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
KASET : บริิษััท ไทยฮา จำำ�กััด (มหาชน)
SWC : บริิษััท เชอร์์วู้้�ด คอร์์ปอเรชั่่�น (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
APP : บริิษััท แอพพลิิแคด จำำ�กััด (มหาชน)
KUN : บริิษััท วิิลล่่า คุุณาลััย จำำ�กััด (มหาชน)
YGG : บริิษััท อิ๊๊�กดราซิิล กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

วุุฒิิบััตร

- ประกาศนีียบััตรผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย
(Certified Professional Internal Audit of Thailand – CPIAT)
โดยสมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย (IIAT)
- วุุฒิิบััตรด้้านการตรวจสอบภายใน
(Internal Auditing Certificate Program – IACP)
โดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์ (TFAC)
- วุุฒิิบััตรผู้้�ตรวจสอบอิิสระ กลุ่่�มบริิษััท SME (CAC SME Independent Auditor
Certification) โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
- ICDL Data Protection Certification สมาคมพััฒนาและทดสอบทัักษะดิิจิิทััล
(DDTI)

การฝึึกอบรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง

- กฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล สำำ�หรัับงานตรวจสอบภายใน
(PDPA for Internal Audit) รุ่่�น 6 โดยสมาคมรััฐศาสตร์์แห่่งมหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ (สร.มก.)
- Ethical Audit สมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย (IIAT)
- เทคนิิคการพััฒนา Risk Universe และ Audit Universe ตามกระบวนงานทาง
ธุุรกิิจสำำ�หรัับกิิจการภาคผลิิต สมาคมผู้้�ตรวจสอบภายใน (IIAT)
- IA’s New Value Proposal During and After the Crisis สมาคมผู้้�ตรวจสอบ
ภายในแห่่งประเทศไทย (IIAT)
- การตรวจสอบและข้้อควรพิิจารณาในการตรวจสอบเมื่่�อกิิจการใช้้คอมพิิวเตอร์์
ประมวลผลข้้อมููล รุ่่�นที่่� 2/2561 สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์ (TFAC)
- นัักบััญชีีภาษีีอากร (เต็็มหลัักสููตร) สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์ (TFAC)
- 108 ปััญหา VAT ภาษีีการรัับมรดก ภาษีีเงิินได้้จากการรัับให้้โดยเสน่่หาและ
Update กฎหมายภาษีีใหม่่ปีี 2557-2558 กรมสรรพากร
(The Revenue Department)
- โครงการอบรมเพื่่�อรัับวุุฒิิบััตรด้้านการตรวจสอบภายใน รุ่่�นที่่� 17 สภาวิิชาชีีพบััญชีี
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ (TFAC)
- พััฒนาศัักยภาพสำำ�นัักงานบััญชีีสู่่�เกณฑ์์มาตรฐานคุุณภาพ
โดยกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ (DBD)
- Business Management for Internal Audit ในยุุค Digital 4.0 รุ่่�นที่่� 6
สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์ (TFAC)
- การเตรีียมตััวผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�ตรวจสอบภายใน “Working Paper for Better
Corruption Prevention” สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
- Financial Statements Review for Internal Auditors รุ่่�นที่่� 1/2560
สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์(TFAC)
เอกสารแนบ 3 I หน้้า 2

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

หััวข้้อ

รายละเอีียด

การฝึึกอบรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง

- ผู้้�ทำำ�บััญชีีปฏิิบััติิให้้ถููกต้้องตามกฎหมาย ครั้้�งที่่� 1/2560 กรมสรรพากร
(The Revenue Department)
- IPO Focus “Effective Internal Control for Succes IPO”
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
- เจาะลึึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน NPAE พร้้อมประเด็็นที่่�แตกต่่างกัับ IFRS
for SME สภาวิิชาชีีพบััญชีี ในพระบรมราชููปถััมภ์์ (TFAC)
- การตรวจสอบภายในแบบบููรณาการ (Integrated Audit) 1/2561 สภาวิิชาชีีพบััญชีี
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ (TFAC)
- โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่่�อเตรีียมตััวเป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในรัับอนุุญาต
สากล รุ่่�น 18และรุ่่�น 27 (Pre-CIA) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- Training Analysis Fundamental Information in Financial market and
stock market – Thailand Securities Institute (TSI)

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ

1. สอบทานการประเมิินความเสี่่�ยง และระบบควบคุุมภายใน ซึ่่�งกระทำำ�ใน 2 ระดัับ
คืือระดัับองค์์กรและระดัับกิิจกรรม เพื่่�อสรุุปถึึงความเพีียงพอของระบบการควบคุุม
ภายในที่่�มีีอยู่่�ของบริิษััทภายใต้้สถานการณ์์ แผนธุุรกิิจ ระเบีียบกฎหมายต่่างๆ และ
ปััจจััยแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอก
2. จััดทำำ�แผนการตรวจสอบภายใน เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ตรวจสอบการปฏิิบััติิงานของบริิษััทเปรีียบเทีียบกัับคู่่�มืือระบบงาน นโยบายของ
บริิษััท และระเบีียบกฎหมายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ ตามกระบวนการธุุรกิิจหลััก
เพื่่�อสรุุปถึึงความมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของระบบควบคุุมภายในตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน และให้้ข้้อเสนอแนะต่่อข้้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน
4. รายงานผลการตรวจสอบภายใน และให้้ข้้อเสนอแนะต่่อข้้อตรวจพบ

เอกสารแนบ 3 I หน้้า 3
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เอกสารแนบ 4

รายละเอีียดเกี่่ � ย วกัั บ รายการประเมิินราคาทรัั พ ย์์ สิิ น

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ไม่่มีีข้้อมููลในส่่วนนี้้� เนื่่�องจากข้้อมููลปรากฏอยู่่�ในส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจ
ข้้อ 4. ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
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เอกสารแนบ 5

เรื่่� อ งอื่่� น ๆ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ไม่่ มีี ข้้ อ มูู ล ในส่่ ว นนี้้�
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