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สำ�รจำ�กัประธุ�นกัรรมกั�ร
เรียนท่านผู้ถ่อหุ้น
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
ในนามของคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) หร่อ SPA ดิฉันใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถ่อหุ้นทุกท่านที่ได้
ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคระบาดไวรัสโควิด 19 มีความทวีรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำาให้มีการแพร่ระบาดระลอก 2 ในเด่อนมกราคม 2564 ระลอก 3 ในเด่อน
เมษายน - มิถนุ ายน 2564 และระลอก 4 กับสายพันธิุใ์ หม่เดลต้าในเด่อนกรกฎาคม - กันยายน 2564 ทำาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศและทั่วโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างต่อเน่่อง นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ
บริษัทฯ ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการได้ รวมถึงรัฐบาลได้ประกาศปิดสถานประกอบการสปาทั่วประเทศ เป็นระยะเวลากว่า 6 เด่อน
ในช่วงการระบาด ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนต่อเน่่ีอง โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 174.94 ล้านบาท
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 59.62 และมีผลขาดทุนสุทธิิเท่ากับ 286.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 37.13
ในปี พ.ศ. 2564 บริษัท สยามเวลเนสกรุป๊ จำากัด (มหาชน) มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ในการเข้าใช้บริการสปาและ
บริการในเคร่อฯ ที่มั่นใจและปลอดภัย ในยุค New Normal หลังจากตัวเลขผู้ติดเช่้อต่อวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเป็นสปาแห่งแรก
ที่ให้บริการทดสอบ COVID-19 Saliva ATK (การทดสอบโดยการเก็บตัวอย่างจากนำ้าลาย ก่อนเข้ารับบริการ โดยมีการตรวจลูกค้าทุกคน
และพนักงานทุกวัน (ก่อนเริ่มให้บริการ) หลังกลับมาให้บริการเม่่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา รวมถึงเปิดตัวระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธิ์
ใหม่ (CRM) WellnessMe โปรแกรมสะสมคะแนนสำาหรับลูกค้า เม่่อใช้บริการในสปาในเคร่อสยามเวลเนสกรุ๊ป เพ่่อรักษาฐานลูกค้าเดิม
และเพิ่มฐานลูกค้าประจำาใหม่ให้มากขึ้น
ในด้านนักลงทุนสัมพันธิ์ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards
for Listed Company in mai ในงาน SET Awards 2021 และรางวัล Best CFO - mai จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน นอกจากนี้
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถ่อหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคะแนนร้อยละ 98
สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกๆ ท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายเเละแรงใจในการทำางานอย่างหนักในสถานการณ์ที่
ท้าทายและขอขอบคุณทีมที่ปรึกษาที่ให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงาน เพ่่อให้บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้และยังคง
เติบโตอย่างยั่งย่น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เราให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่เข้าถึงง่าย และมีความเป็นไทย เพ่่อให้คนอยู่ดีมีสุข
มากขึ้น”
ในนามคณะกรรมการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
ขอเเสดงความนับถ่อ

ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
ประธิานกรรมการ

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
ประธานกรรมการ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต

• กรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการ

นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการธรรมาภิบาล
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นายณรัล วิวรรธนไกร
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ

นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
•
•
•
•
•

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ด้านบัญชี)
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ

ม.ร.ว. เพ็ ญศิริ จักรพั นธุ์
•
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

นางกอบบุญ ศรีชัย
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย

• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการอิสระ

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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NEWS AND
EWENTS
ข่าวสารและกิจการที่สําคัญ
ในรอบปี 2564

รมว. ท่องเที่ยวเยี่ยมชม
สปาในโครงการ
Phuket Sandbox

เปิดตัว “WELLNESS ME”
โปรแกรมสะสมคะแนน
สําหรับลูกค้า

กุมภาพันธ์

มีนาคม

จัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น E-AGM
ประจําปี 2564

เมษายน

มิถุนายน

สิงหาคม

Let’s Relax Spa
และสปาในเครือ
รณรงค์พนักงานผู้ให้บริการ
ให้เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19

รับรางวัล Best CFO - mai
ในงาน IAA Awards for
Listed Companies 2020
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D

บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป
(SPA)
ร่วมสนับสนุนส่งมอบ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ให้บริการตรวจ COVID-19
ด้วยนํา้ ลาย (Saliva ATK)
ทั้งลูกค้าและ
พนักงาน 100% ทุกวัน

ตุลาคม

รับรางวัล Outstanding
Investor Relations Award
นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
จากงาน SET Awards 2021

พฤศจิกายน

เปิดสาขาที่ 66
Let's Relax Pattaya
Veranda Resort
Na Jomtien - MGallery
เปิดสาขาที่ 67
Let's Relax
Bangkok Novotel
Platinum Pratunam

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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กัุมภ�พันธุ์

ม่น�คำม

เมษั�ยน

“สยามเวลเนสกริ๊� ป (SPA)”
เปิดตูัว “WELLNESS ME” โปริแกริม
สะสมคะแนนสำาหริับลูกค้า

สยามเวลเนสกรุป๊ (SPA) ผูน้ ำาธิุรกิจ
ด้านธิุรกิจสปาและเวลเนสของประเทศไทย
เปิดตัว “WellnessMe” ออนไลน์รอยัลตี้
โปรแกรมแอปพลิเคชัน่ เพ่อ่ สะสมคะแนนทุก
การใช้จา่ ยทีแ่ บรนด์สปาและเวลเนสในเคร่อฯ
เพ่่อแลกเป็นคูปองเงินสดหร่อส่วนลดบริการ
และสิ น ค้ า โดยทุ ก การใช้ จ่ า ย 25 บาท
รับคะแนน 1 คะแนน โดยลูกค้าสามารถ
สะสมคะแนนสำาหรับการใช้บริการหร่อซ่้อ
สินค้าทีแ่ บรนด์สปาและเวลเนสในเคร่อสยาม
เวลเนสกรุ๊ป

10

SPA ริับริางวัล Best CFO mai ในงาน IAA Awards for Listed
Companies 2020

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ ผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ ดั การฝึ่ายบัญชี - การเงิน บริษทั
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) หร่อ
SPA รับรางวัล Best CFO - mai ในงาน IAA
Awards for Listed Companies 2020
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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SPA จำัดปริะช๊มสามัญผิู้ถูือห๊้น
E-AGM ปริะจำำาปี 2564

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ (แถวนั่ง
ที่ 3 จากซ้าย) ประธิานกรรมการ, นายวิบลู ย์
อุตสาหจิต (แถวนั่งที่ 2 จากขวา)กรรมการ
เเละประธิานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารพร้อมด้วยคณะ
กรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำากัด
(มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดถึงผล
ประกอบการปี 2563 และแผนการดำาเนิน
ธิุรกิจปี 2564 ของ SPA โดยการประชุม
สามัญผู้ถ่อหุ้นประจำาปี 2564 จัดในรูปแบบ
ประชุมผ่านส่อ่ อิเล็กทรอนิคส์ (E-AGM)ตาม
มาตรการด้านความปลอดภัยภายใต้การแพร่
ระบาดของไวรั ส โควิ ด -19 เม่่ อ วั น ที่ 30
เมษายน ที่ผ่านมา

มิถุน�ยน

Let’s Relax Spa และสปาใน
เคริือ ริณริงค์พื่นักงานผิู้ให้บริิการิให้
เข้าริับวัคซีนป้องกันโควิด-19

สำิงห�คำม

ตุ่ลี่�คำม

ริมว. ท่องเที�ยวเยี�ยมชม สปา
ในโคริงการิ Phuket Sandbox

ฯพณฯ พิ พั ฒ น์ รั ช กิ จ ประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา เยี่ยมชมมาตรการการบริหารจัดการ
สปา ในยุค New Normal ภายใต้คอนเซปต์
‘A Place You can trust’ ของ Let’s Relax Spa
บูตคิ เดย์สปาเชนชัน้ นำาของประเทศไทย ทีไ่ ด้
รับการรับรองมาตรฐาน SHA Plus จากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกรม
อนามัย กระทรวงสาธิารณสุข ณ Let’s Relax
สาขาพอร์โต เดอ ภูเก็ต จ. ภูเก็ต ระหว่าง
ภารกิจ 14 Days in Happy Paradise in
Phuket Sandbox

Let’s Relax Spa และสปาใน
� ใจำให้แก่ลก
เคริือ เพื่ิ� มความมัน
ู ค้า เป็น
ส ป า แ ห่ ง แ ริ ก ที� ใ ห้ บ ริิ ก า ริ ตู ริ ว จำ
COVID-19 ด้วยนำ�าลาย (Saliva ATK)
ทั�งลูกค้าและพื่นักงาน 100% ท๊กวัน
เพื่ื� อความปลอดภัยแบบเตู็มพื่ิ กัด

Let’s Relax และสปาในเคร่ อ
มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มโดยมาตรการ
ทำา ความสะอาดและฆ่ า เช่้ อ โรคเพ่่ อ ความ
ปลอดภัยสูงสุดของคุณลูกค้าทุกท่าน และยัง
เป็ น สปาแห่ ง แรกที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทดสอบ
COVID-19 Saliva ATK (การทดสอบโดยการ
เก็บตัวอย่างจากนำา้ ลาย) ก่อนเข้ารับบริการจริง
เป็นขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณสามารถทำาได้ด้วย
ตัวเอง ภายใต้มาตรการ A Place you can
trust

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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ตุ่ลี่�คำม

SPA เปิดสาขาที� 66

Let’s Relax Pattaya Veranda
Resort Na Jomtien - MGallery

สาขานีต้ งั้ อยูภ่ ายในโรงแรม Veranda
Resort Pattaya Na Jomtien Mgallery
จ.ชลบุรี ติดกับทะเลนาจอมเทียน ลูกค้าจะ
ได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดชิลของคล่่นทะเล
ที่ ร อบล้ อ มด้ ว ยทรายขาว และความผ่ อ น
คลายระดับพรีเมียมจาก Let’s Relax Spa
ที่ ถู ก ตกแต่ ง ด้ ว ยสไตล์ โ มเดิ ร์ น อั น เป็ น
เอกลักษณ์ ภายในเป็นสีขาว ให้ความรู้สึก
สงบ เรี ย บง่ า ยรอให้ คุ ณ ได้ ม าสั ม ผั ส
บรรยากาศที่สุดของความผ่อนคลาย โดย
สาขานี้เป็นการขยายสาขาในรูปแบบ Spa
Operating in Hotel

12

พฤศจำิกั�ยน

บมจำ. สยามเวลเนสกริ๊ป
� (SPA)
ริ่ ว มสนั บ สน๊ น ส่ ง มอบเวชภั ณ ฑ์์ ท าง
การิแพื่ทย์

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธิานเจ้า
หน้าที่บริหาร และ นายประเสริฐ จิราวรรณ
สถิตย์ กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. สยามเวลเน
สกรุ๊ป (SPA) มอบเคร่่องผลิตออกซิเจน
ขนาด 10 ลิ ต รแก่ โ รงพยาบาลนครพิ ง ค์
จ.เชียงใหม่ โดยมีนพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑ์ิตกุล
รองผูอ้ ำานวยการฝึ่ายการแพทย์ เป็นผูร้ บั มอบ
และร่วมสนับสนุนส่งมอบเวชภัณฑ์์ทางการ
แพทย์ จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิิบดีให้กับ รพ.มหาราชนคร เชียงใหม่
เพ่อ่ บรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด
ในจ. เชียงใหม่

แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

SPA เปิดสาขาที� 67

Let’s Relax Bangkok Novotel
Platinum Pratunam

สาขานีต้ งั้ อยูภ่ ายในโรงแรม Novotel
Platinum Pratunam ใจกลางราชประสงค์
กรุงเทพฯ ชั้น 9 พร้อมวิวถนนราชประสงค์
สะดวกสบายสำา หรั บ คนทำา งานและคนที่
ต้องการผ่อนคลายใจกลางเม่อง โดยสาขานี้
เป็นการขยายสาขาในรูปแบบ Spa Operating
in Hotel

พฤศจำิกั�ยน

SPA ริับริางวัล Outstanding
Investor Relations Award นั ก
ลงท๊ น สั ม พื่ั น ธุ์ ดี เ ด่ น จำากงาน SET
Awards 2021

บริ ษั ท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จำา กั ด
(มหาชน) หร่อ SPA รับมอบรางวัล Outstanding
Investor Relations Awards for Listed
Company in mai ในงาน SET Awards 2021
ในรูปแบบ Virtual Ceremony ซึง่ นับเป็นครัง้
ที่ 5 ติดต่อกันที่ SPA ได้รบั รางวัลในประเภท
Investor Relations Awards โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสาร
การเงิ น ธินาคาร ที่ ม อบให้ กั บ บริ ษั ท จด
ทะเบี ย นที่ มี ค วามโดดเด่ น ด้ า นการดำา เนิ น
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธิ์

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิน

ปี 2564
สินทรัพย์รวม

2,257,837

งบแสดงฐานะการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
สินทรัพย์รวม (พั นบาท)

(พั นบาท)

หนี้สินรวม

1,639,345
(พั นบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

618,492
(พั นบาท)

หนี้สินรวม

3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000

รายได้รวม

174,943
(พั นบาท)

กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-286,718

กําไรต่อหุ้นสําหรับปีส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-0.34
14
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2564

2563

2562

ผลประกอบการของบริษัท
2564

2563

2562

รายได้รวม

174,943

435,625

1,403,141

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

318,517

506,641

942,564

ค่าใช้จ่ายในการขาย

23,769

34,201

52,453

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

83,925

84,457

110,112

รวมค่าใช้จ่าย

426,211

625,299

1,105,129

44,172

21,496

10,485

-8,720

-2,084

45,194

-286,718

-209,085

242,329

-0.34

-0.25

0.43

(พั นบาท)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กําไรต่อหุ้นสําหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน

2564

2563

2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.54

0.64

1.18

อัตรากําไรขั้นต้น (%)

-90.03

-18.68

31.72

อัตรากําไรสุทธิ (%)

-171.06

-48.98

17.17

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

-37.63

-21

23.35

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

-11.73

-10.08

17.01

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)

2.65

1.95

0.34

ROE : อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
ROA : อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
2564

อัตรากําไรสุทธิ (%)

2563

2562

50

17.01

0
-48.98

2564

-10

-90.30

-20

-150
-200

23.35

10

-18.68

-50

ROE

20

31.72
17.17

0

-100

30

2563

2562

-10.08
-11.73

ROA
-21.00

-30

-171.06

-40

-37.63

3
2.5
2
1.5
CURRENT RATIO
DEBT TO EQUITY RATIO

1
0.5
0

2564

2563

2562

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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คำำ�จำำ�กััดความ
SPA

หมายถึง บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

SWR

หมายถึง บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำ�กัด

SWL

หมายถึง บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำ�กัด  

SWE

หมายถึง บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด

TGT

หมายถึง บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำ�กัด

ธุุรกิิจสปา หมายถึึง *การประกอบกิิจการให้้การดููแลเสริิมสร้้างสุุขภาพ โดยบริิการหลัักที่่�จััดไว้้ประกอบด้้วย การนวดเพื่่�อสุุขภาพ
และการใช้้น้ำำ��เพื่่�อสุุขภาพ และบริิการเสริิมประกอบ เช่่น การอบร่่างกายเพื่่�อสุุขภาพ การออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสุุขภาพ โภชนบำำ�บััดและการ
ควบคุุมอาหาร โยคะและการทำำ�สมาธิิ การใช้้สมุุนไพรหรืือผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพตลอดจนการแพทย์์ทางเลืือกอื่่�นๆ
เดย์สปา หมายถึง สปาที่ไม่มีสถานที่พักค้างคืน ให้บริการลูกค้าในระยะสั้น เน้นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ขั้นตอนการทำ�
สปาที่ไม่ยุ่งยาก มักตั้งอยู่ในทำ�เลที่สะดวกต่อการเดินทางสำ�หรับลูกค้า เช่น ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้าที่อยู่แถบในเมือง
ย่านธุรกิจ หรือสนามบิน ลูกค้าสามารถเลือกและหาเวลามาใช้บริการได้ในระหว่างวัน ใช้เวลาสั้น 30 นาที ถึง 4 ชั่วโมง มีบริการสปาที่
ค่อนข้างหลากหลาย เน้นการผ่อนคลายและความสวยงาม
เวลเนสสปา หมายถึง **Hotel & Resort Spa (“Wellness Spa” หรือ “เวลเนสสปา”) เป็นสปาที่ตั้งอยู่ภายในหรือในบริเวณเดียว
กับโรงแรมหรอื รีสอร์ท เพอื่ รองรับผูม้ าพักแรมทีต่ อ้ งการใช้บริการสปาเพือ่ ผ่อนคลายนอกเหนือจากการใช้บริการห้องพัก มักจะมีขนาดใหญ่
กว่า Day Spa ทั่วไป และตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือย่านชุมชน โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว Resort Spa เน้นความเป็น
สถานที่พักผ่อนและการนวดเป็นส่วนใหญ่มีการจัดสถานที่ให้มีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ควบคู่ไปกับการให้บริการดูแลร่างกายและ
ผิวพรรณ ใช้เวลาในการให้บริการมากกว่าให้บริการแบบเดย์สปา
พนักงานเทอราพิสต์ หมายถึง พนักงานนวด
*  ตามพระราชบัญญัติ
** ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แบ่งประเภทการประกอบธุรกิจตามลักษณะสถานที่ประกอบการ
   เป็น Hotel & Resort และสปา ซึ่งตรงกับลักษณะการประกอบการของบริษัท
   ซึ่งบริษัทเรียกว่า “การบริการแบบเวลเนสสปา”
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ส่วนที่

01

การประกอบธุรกิจ
และผลการดําเนินงาน

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

17

01

โครงสร้างและการดําเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
18
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1. โคำรงสำร้�งกั�รดำ�เนินง�นของกัลีุ่่มบริษััที่
1.1 นโยบ�ยแลี่ะภ�พรวมกั�รประกัอบธุุรกัิจำ
1.1.1 วิสำัยที่ัศน์แลี่ะเป้�หม�ยในกั�รดำ�เนินธุุรกัิจำของกัลีุ่่มบริษััที่
ดำาเนินธิุรกิจสปาและเวลเนสเพ่่อสุขภาพ และธิุรกิจที่เกี่ยวเน่่องกับธิุรกิจสปาและเวลเนส ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้กำาหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายในการดำาเนินงาน เพ่่อการขยายตัวและการเจริญเติบโตในอนาคตไว้ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทมีการกำาหนดวิสัยทัศน์ในการดำาเนินธิุรกิจค่อ “เราให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่เข้าถึงง่าย และมีความเป็นไทย
เพ่่อให้คนอยู่ดีมีสุขมากขึ้น”
กลุ่มบริษัทได้กำาหนดพันธิกิจในการดำาเนินธิุรกิจไว้ 4 ประการค่อ
• เป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสร้างช่่อเสียงสปาไทยในระดับนานาชาติจนถึง
ระดับโลกต่อไป
• เป็นองค์กรทีม่ งุ่ เน้นการประยุกต์การผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันตกและไทย เพ่อ่ ให้การบริการของบริษทั ฯ มีการพัฒนายิง่ ขึน้
• เป็นองค์กรทีส่ ง่ เสริม และสนับสนุนให้พนักงานทุกส่วนมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสมำ่าเสมอและต่อเน่อ่ ง เพ่อ่ ประโยชน์
ของบริษัทฯ และเพ่่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าต่อไป
• เป็นองค์กรที่ให้ความสำาคัญต่อข้อบังคับพ่้นฐาน กฎหมาย โดยยึดการประกอบธิุรกิจอย่างสุจริต เที่ยงตรง และมีจริยธิรรม
ตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล้อม และชุมชนเป็นสำาคัญ
เป้าหมายในการิดำาเนินธุ๊ริกิจำ

บริษััท สยามเวลเนสกิรุ�ป จำากิัด (มหาชั่น) : SPA
SPA กำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินธิุรกิจที่จะขยายธิุรกิจเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายต้องการ เป็นผู้นำาในธิุรกิจ สปาและเวลเนสของ
เอเชีย ซึง่ มีตราสัญลักษณ์ในใจของลูกค้า และต้องการขยายธิุรกิจการให้บริการนวดและสปาเพ่อ่ สุขภาพและสตูดโิ อย่ดคลายกล้ามเน่อ้ เพ่อ่
สุขภาพเพ่อ่ ให้บริการครบทุกความต้องการของลูกค้าในกลุม่ เป้าหมาย โดยบริษทั ได้แบ่งแยกตามแบรนด์ในการให้บริการ ตัง้ แต่ลกู ค้าระดับ
บนทีม่ เี วลาในการเข้ารับบริการและกำาลังการซ่อ้ มาก จนถึงลูกค้าทีม่ เี วลาจำากัด กำาลังซ่อ้ น้อย เพ่อ่ เข้าถึงผูบ้ ริโภคครบทุกความต้องการ โดย
เน้นให้พนักงานของบริษัทผ่านการฝึึกอบรมที่ดีจากบริษัทฯ ในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเพ่่อให้ลูกค้าประทับใจและเกิดการใช้บริการ
ซำ้า รวมถึงการรักษาความสัมพันธิ์อันดีกับลูกค้า และทำาการสร้างฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น เพ่่อให้รายได้ของสปาทุกสาขาเติบโตอย่างต่อ
เน่่อง และส่งผลให้ผลกำาไรสุทธิิเติบโตอย่างต่อเน่่องในอนาคต
บริษััท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำากิัด : SWR
SWR กำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินธิุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร โดยในส่วนโรงเเรมมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการเข้าพักและ
รายได้เฉลีย่ ต่อค่นของลูกค้าให้มากขึน้ โดยการประชาสัมพันธิ์การจัดจำาหน่ายห้องพัก การจัดประชุมสัมมนาให้องค์กรภาคเอกชนและภาค
รัฐ ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ การจัดส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล สำาหรับธิุรกิจร้านอาหาร SWR มีแผนทีจ่ ะเพิม่ อัตราการใช้บริการ
ของลูกค้าเเละรายได้เฉลี่ยต่อบิลให้มากขึ้น โดยการประชาสัมพันธิ์เเละจัดการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่างๆ เพ่่อเป็นการช่วยเพิ่ม
รายได้ให้แก่ SWR ให้มากขึ้น
บริษััท สยามเวลเนสแล็บ จำากิัด : SWL
SWL กำาหนดเป้าหมายในการดำาเนินธิุรกิจจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์เกีย่ วกับสปา และผลิตภัณฑ์์สว่ นบุคคลทีม่ ฟ์ี งั ก์ชน่ั ในการผ่อนคลาย
ตอบโจทย์ไลฟ์์สไตล์คนรุน่ ใหม่ โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ สำาหรับตลาดในประเทศมุง่
เน้นการขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายไปในสถานประกอบกิจการสปาที่จัดตั้งในโรงแรม จำาหน่ายสินค้าในร้านสปาระดับกลางในห้าง
สรรพสินค้า การจัดจำาหน่ายสินค้าเป็นสินค้าของขวัญช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอ่่นๆ เป็นต้น สำาหรับตลาดต่าง
ประเทศ SWL มีเป้าหมายในการจัดหาตัวแทนจัดจำาหน่ายเพิ่มเติม การจัดส่งสินค้าไปจำาหน่ายในสถานประกอบการธิุรกิจสปาในโรงแรม
บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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ชั้้�นนำำ�ของต่่างประเทศเพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่ SWL มากขึ้้�น และสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจให้้มีีโอกาสขยายตััว และมีีการเจริิญเติิบโต
ในอนาคตอย่่างต่่อเนื่่�อง  
บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่�น่ จำำ�กััด : SWE
SWE กำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงเรีียนสอนนวดแผนไทย โดยเน้้นการฝึึกอบรมพนัักงาน เพื่่อ� รัักษามาตรฐานและสอน
ผู้้�ที่่�สมััครเข้้าทำำ�งานเป็็นพนัักงานเทอราพิิสต์์ของบริิษััทและรองรัับในการเปิิดสาขาของ SPA ในอนาคต ซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโต
ของ SPA ในอนาคต
บริิษััท ไทเกอร์์ อายส์์ เทรดดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด: TGT
TGT กำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์บำำ�รุงุ ผิิวหน้้า ผิิวกาย ผลิิตภััณฑ์์ลดกระชัับสััดส่่วน ผลิิตภััณฑ์์แว๊๊กซ์์
ผลิิตภััณฑ์์ ทำ�ำ เล็็บ ผ้้าห่่มไอร้้อน แผ่่นรองเตีียงนวด เครื่่�องมืือยกกระชัับใบหน้้า และอุุปกรณ์์ลดสััดส่่วนกระชัับเรืือนร่่าง โดยจำำ�หน่่ายให้้
ร้้านเสริิมสวย สถานเสริิมความงาม คลิินิิกความงาม โรงพยาบาล และสปาทั่่�วประเทศไทย ซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตของ SWL
ในอนาคต

1.1.2 ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
1) บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท” หรืือ “SPA”)

ก่่อตั้้�งเมื่่อ� วัันที่่�  28 พฤศจิิกายน 2544 เพื่่อ� ประกอบธุุรกิิจสปาเพื่่อ� สุุขภาพ ปััจจุุบันั มีีทุนุ จดทะเบีียน 213,750,000 บาทชำำ�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�บััด
ทั้้�ง 5 สััมผััสของร่่างกาย มาตรฐานระดัับสากล ผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปากัับการบริิการแบบไทย
“Let’s Relax” เป็็นสปาระดัับ 4 ดาว ภายใต้้คอนเซปต์์ บููติิคเดย์์สปา (Boutique Day Spa) ที่่�จะตั้้�งอยู่่�ในห้้างสรรพสิินค้้า
โรงเเรมเเละสแตนด์์อะโลน ในพื้้�นที่่�ที่่�นัักท่่องเที่่�ยวเข้้าถึึงง่่าย ให้้บริิการเเก่่ลููกค้้าระดัับกลางเเละกลางบน ให้้บริิการเพื่่�อการผ่่อนคลาย
“บ้้านสวน มาสสาจ” เป็็นร้้านนวดเพื่่�อสุุขภาพ ระดัับ 3 ดาว ภายใต้้คอนเซปต์์ ร้้านนวดในชุุมชน (Neighbourhood Massage)
ตั้้�งเป็็นสแตนด์์อะโลน ในทำำ�เลที่่�พัักอาศััย เจาะกลุ่่�มลููกค้้าคนไทย ให้้บริิการเพื่่�อการผ่่อนคลาย
“Stretch me by Let’s Relax” สตููดิโิ อยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อเพื่่อ� สุุขภาพที่่�ผสมผสานศาสตร์์การยืืดเหยีียดกล้้ามเนื้้�อกัับการนวดบำำ�บัดั
และการกดจุุดได้้อย่่างลงตััว เพื่่�อช่่วยปรัับสมดุุลร่่างกาย พร้้อมคลายความเมื่่�อยล้้าและลดอาการปวดตึึงของกล้้ามเนื้้�อจากการทำำ�งาน การ
เล่่นกีีฬาหรืือการเดิินทาง และ “Stretch me Clinic” คลิินิิกกายภาพบำำ�บััดที่่�มอบโปรแกรมการรัักษาที่่�ออกแบบเฉพาะบุุคคล ที่่�ผสมผสาน
ศาสตร์์การยืืดเหยีียดกล้้ามเนื้้�อร่่วมกัับการใช้้เครื่่�องมืือทางกายภาพบำำ�บััด อาทิิ Ultrasound, High Power Laser เป็็นต้้น
“Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions” สปาดููแลผิิวหน้้าที่่�ตอบโจทย์์การดููแลผิิวแบบมืืออาชีีพให้้สอดคล้้องกัับไลฟ์์สไตล์์คนเมืือง
พร้้อมมอบผลลััพธ์์การดููแลที่่�เห็็นผลต่่อเนื่่�องในระยะยาว ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ ดร. สปิิลเลอร์์

สรุุปรายละเอีียดของสาขาที่่�ให้้บริิการแบบเวลเนสสปา Rarinjinda Wellness Spa
สาขาที่่�

1
2
3

ปีีที่�ใ่ ห้้บริิการ

  2548
  2550
  2557
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แบรนด์์ที่�่ให้้บริิการ	

เชียงใหม่
ราชดำ�ริ
เพลินจิต

แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

ที่่�ตั้้�ง

ถ.เจริญราษฎร์ จ. เชียงใหม่
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ถ.ราชดำ�ริห์ กรุงเทพฯ
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ถ. วิทยุ กรุงเทพฯ

สรุุปรายละเอีียดของสาขาที่่�ให้้บริิการแบบเดย์์สปา Let’s Relax
สาขาที่่�

ปีีที่�ใ่ ห้้บริิการ
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  2560
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  2560
  2561
  2561
  2561
  2561
  2561

30

  2561

31
32
33
34

  2562
  2562
  2562
  2562

35

  2562

แบรนด์์ที่�่ให้้บริิการ	

พาวิิลเลี่่�ยน
ป่่าตองสาย 2
พััทยา
สุุขุุมวิิท 39
เทอร์์มิินอล 21
แมนดาริิน
สยามสแควร์์วััน
หััวหิิน
ป่่าตอง สาย 3
เอกมััย
ท่่าแพ
สวนพลูู
เดอะ สตรีีท
มาบุุญครอง
รร.เดอะเบอร์์เคลีีย์์
ประตููน้ำำ��
แอร์์พอร์์ตลิ้้�งค์์
พญาไท
ทองหล่่อ
รร.เวคอััพ
กะรน
สุุขุุมวิิท 31
รร.เดอะ ซิิส
กะตะ
โบ้้ท ลากููน
รร.มิิลเลนเนีียม
ป่่าตอง
นิิมมาน
พััทยา บีีชฟร้้อนท์์
บีียอนด์์ ป่่าตอง
รร. อโนมา
หััวหิิน 100
เทอร์์มิินอล 21
พััทยา
เดอะ อััลเลซ
สุุขุุมวิิท 13
เดอะมาร์์เก็็ต
กิินซ่่า ทองหล่่อ
ไอบิิส ห้้วยขวาง
เซ็็นทรััล
เอมบาสซี่่�
รร.เรืือรััษฎา

ที่่�ตั้้�ง

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
ศููนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 พระราม 1 ซ.สุุขุุมวิิท19 (วััฒนา) กรุุงเทพฯ
โรงแรมแมนดาริิน ถนนพระรามสี่่� กรุุงเทพฯ
ศููนย์์การค้้า Siam Square One ชั้้�น 6 ถนนพระรามหนึ่่�ง 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 ถนนพญาไท แขวงวัังใหม่่ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ
ถนนราชปรารภ แขวงมัักกะสััน เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ
ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ
ซอยสุุขุุมวิิท 55 (ทองหล่่อ) ถนนสุุขุุมวิิท แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา
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�ริิห์์ กรุุงเทพฯ
ถนนเพชรเกษม ตำำ�บลหนองแก อำำ�เภอหััวหิิน ประจวบฯ
ชั้้�น 1 ศููนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 พััทยา ตำำ�บลนาเกลืือ อำำ�เภอบางละมุุง ชลบุุรีี
ชั้้�น 3 โรงแรมไฮแอท รีีเจนซี่่� สุุขุุมวิิท ถนนสุุขุุมวิิท กรุุงเทพฯ
ชั้้�น
ชั้้�น
ชั้้�น
ชั้้�น

4 ศููนย์์การค้้าเดอะมาร์์เก็็ต ถนนราชดำำ�ริิ กรุุงเทพฯ
2 โรงแรมนิิกโก้้ ซอยสุุขุุมวิิท 55 กรุุงเทพฯ
2 โรงแรมไอบิิส สไตลส์์ ห้้วยขวาง ถนนรััชดาภิิเษก กรุุงเทพฯ
LG ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล เอมบาสซี่่� ถนนเพลิินจิิต กรุุงเทพฯ

ชั้้�น G โรงแรมเรืือรััษฎา ถนนตรััง-พััทลุุง ตรััง
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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สาขาที่่�

ปีีที่�ใ่ ห้้บริิการ

36
37

  2562
  2562

38
39
40
41

  2562
  2563
  2563
  2563

42
43
44

  2563
  2564
  2564

แบรนด์์ที่�่ให้้บริิการ	

รร ศรีีลัันตา
ไอแอม
ไชน่่าทาวน์์
พอร์์โต้้ เดอ ภููเก็็ต
รร. คาร์์ลตััน
เซ็็นทรััลเวิิลด์์
รร. เมอเวนพิิค
พััทยา
มหานคร คิิวบ์์
รร. วีีรัันดา พััทยา
รร โนโวเทล
แพลทติินั่่�ม

ที่่�ตั้้�ง

หาดคลองนิิน เกาะลัันตา กระบี่่�
ชั้้�น 3 ศููนย์์การค้้าไอแอม ไชน่่าทาวน์์ ถนนเจริิญกรุุง กรุุงเทพฯ
ถนนบ้้านดอน-ชายทะเล อำำ�เภอถลาง ภููเก็็ต
ชั้้�น 10 รร. คาร์์ลตััน กรุุงเทพฯ ถนนสุุขุุมวิิท กรุุงเทพฯ
ชั้้�น 2 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ถนนราชดำำ�ริิห์์ กรุุงเทพฯ
ชั้้�น 2 โรงแรมเมอเวนพิิค พััทยา ถนนสุุขุุมวิิท ชลบุุรีี
ชั้้�น 4 มหานครคิิวบ์์ ถนนนราธิิวาสราชนคริินทร์์ กรุุงเทพฯ
ชั้้�น 1 โรงแรมวีีรัันดา พััทยา ชลบุุรีี
ชั้้�น 9 โรงแรมโนโวเทล แพลทติินั่่�ม ถนนเพชรบุุรีี กรุุงเทพฯ

สรุุปรายละเอีียดของสาขาที่่�ให้้บริิการแบบร้้านนวดเพื่่�อสุุขภาพ บ้้านสวน มาสสาจ
สาขาที่่�

ปีีที่�ใ่ ห้้บริิการ

1
2
3
4
5

  2558
  2559
  2559
  2559
  2559

6
7
8
9

  2560
  2560
  2560
  2563

แบรนด์์ที่�่ให้้บริิการ	

นนทบุรี
ประชานุกูล
เจริญนคร 68
บรมราชชนนี
เทอร์มินอล 21
โคราช
มิลล์ เพลส อุดร
หนองคาย
เพชรเกษม
รามอินทรา 62

ที่่�ตั้้�ง

ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ถ.รัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ถ. เจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ถนนโพศรี ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมือง อุดรธานี
ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง หนองคาย
ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

สรุุปรายละเอีียดของสาขาที่่�ให้้บริิการแบบสตููดิิโอยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อเพื่่�อสุุขภาพ
Stretch me by Let’s Relax
สาขาที่่�

1
2
3
4
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ปีีที่�ใ่ ห้้บริิการ

  2561
  2562
  2562
  2563

แบรนด์์ที่�่ให้้บริิการ	

เซ็นทรัลเวิลด์
101
กินซ่า ทองหล่อ
เดอะ อัลเลซ
สุขุมวิท 13

แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

ที่่�ตั้้�ง

ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น

3
2
2
3

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราขดำ�ริห์ กรุงเทพฯ
ศูนย์การค้า 101 ทรูดิจิทอลพาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
โรงแรมนิกโก้ ซอยสุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

สรุุปรายละเอีียดของสาขาที่่�ให้้บริิการแบบคลิินิิกกายภาพบำำ�บััด Stretch me Clinic
สาขาที่่�

1

ปีีที่�ใ่ ห้้บริิการ

  2563

แบรนด์์ที่�่ให้้บริิการ	

เซ็นทรัลเวิลด์

ที่่�ตั้้�ง

ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำ�ริห์ กรุงเทพฯ

สรุุปรายละเอีียดของสาขาที่่�ให้้บริิการแบบสปาดููแลผิิวหน้้า Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions
สาขาที่่�

1
2
3

ปีีที่�ใ่ ห้้บริิการ

  2563
  2563
  2563

แบรนด์์ที่�่ให้้บริิการ	

กินซ่า ทองหล่อ
เซ็นทรัลเวิลด์
เทอร์มินอล 21
พัทยา

ที่่�ตั้้�ง

ชั้น 2 โรงแรมนิกโก้ ซอยสุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำ�ริห์ กรุงเทพฯ
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ตำ�บลนาเกลือ อำ�เภอบางละมุง ชลบุรี

สรุุปรายละเอีียดของสาขาที่่�ให้้บริิการแบบเดย์์สปา Let’s Relax ในต่่างประเทศ ภายใต้้สััญญาแฟรนไชส์์
สาขาที่่�

1
2
3
4
5

ปีีที่�ใ่ ห้้บริิการ

  2561
  2561
  2561
  2562
  2563

แบรนด์์ที่�่ให้้บริิการ	

พนมเปญ เมา เซ ตุง
พนมเปญ นโรดม
พนมเปญ ทนเล บาซัค
ย่างกุ้ง เคอีอาร์
ซีอาน

ที่่�ตั้้�ง

ถนนเมา เซ ตุง กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐกัมพูชา
ถนนนโรดม กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐกัมพูชา
ถนน 294 กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐกัมพูชา
65 ถนนคาบาร์เอย์ พาโกด้า เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐเมียนมาร์
ชั้น 2 อาคาร B ถนนเลขที่ 9 เมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

2) บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด (“SWR”)                                        

ก่่อตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 30 มีีนาคม 2548 ดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมประเภทบููติิก โฮเทล รีีสอร์์ท ในนาม “โรงแรมระริินจิินดา เวลเนส สปา
รีีสอร์์ท” และ รัับบริิหาร “ระริิน วิิลล่่าส์์ เชีียงใหม่่” และร้้านอาหารภายใต้้ชื่่�อ “Deck One” และ “ORB Cafe” ที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่
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 ตอบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์คนรุ่่�นใหม่่ ภายใต้้เเบรนด์์ “LRL (Let’s Relax Lifestyle)” สำำ�หรัับจำำ�หน่่ายทั้้�งในประเทศเเละต่่างประเทศ
ปััจจุุบััน SWL มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท  
4) บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด (“SWE”)

                                                                           
ก่่อตั้้�งเมื่่อ� วัันที่่� 6 กรกฎาคม 2554 ดำำ�เนิินธุุรกิิจสถานศึึกษาประเภทโรงเรีียนเกี่่�ยวกัับการสอนนวดแผนไทยที่่�ได้้รับั การรัับรองจาก
กระทรวงศึึกษาธิิการ ต่่อมาได้้รัับโอนใบอนุุญาตให้้จััดตั้้�งโรงเรีียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์์ อายส์์ จากบริิษััทไทเกอร์์ อายส์์ เอ็็ดดูู
เคชั่่�น จำำ�กััด (TGE) เมื่่�อวัันที่่�  24 กรกฎาคม 2561 และมีีการเปลี่่�ยนชื่่�อโรงเรีียน และตราโรงเรีียน เป็็น โรงเรีียนสอนนวดไทยและ        
สปาสยามเวลเนส (Siam Wellness Thai Massage and Spa School) เพื่่�อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสปาและการนวดทั้้�งภาคทฤษฎีีและปฏิิบััติิ
โดยมีีหลัักสููตรที่่�ได้้รัับการรัับรองจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�นวน 5 หลัักสููตร คืือ 1. หลัักสููตรการบริิการเพื่่�อความงาม  2. การนวดไทย
เพื่่�อสุุขภาพ 3. หลัักสููตรการนวดสวีีดิิช 4. หลัักสููตรการนวดด้้วยน้ำำ��มัันหอมระเหย 5. หลัักสููตรนวดฝ่่าเท้้าเพื่่�อสุุขภาพ ปััจจุุบััน SWE
มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท
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5) บริิษััท ไทเกอร์์ อายส์์ เทรดดิ้้ง
� (ประเทศไทย) จำำ�กััด (“TGT”)

ก่่อตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2537 ดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการนำำ�เข้้าและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์บำำ�รุงุ ผิิวหน้้า ผิิวกาย  ผลิิตภััณฑ์์
ลดกระชัับสััดส่่วน ผลิิตภััณฑ์์แว๊๊กซ์์ ผลิิตภััณฑ์์ทำำ�เล็็บ ผ้้าห่่มไอร้้อน แผ่่นรองเตีียงนวด เครื่่อ� งมืือยกกระชัับใบหน้้า และอุุปกรณ์์ลดสััดส่่วน
กระชัับเรืือนร่่างจากประเทศฝรั่่�งเศส อัังกฤษ อเมริิกา และ แคนาดา โดยจำำ�หน่่ายให้้ร้้านเสริิมสวย สถานเสริิมความงาม คลิินิิกความงาม
โรงพยาบาล และสปาทั่่�วประเทศไทย เเละเป็็น Sole Agent ของผลิิตภััณฑ์์หลากหลายแบรนด์์ชั้้�นนำำ�สำ�ำ หรัับประเทศไทย และประเทศใน
แถบ CLMV อาทิิ Dr. Spiller, Biomimetic Skin Care Solutions และมีีฐานลููกค้้าหลัักเป็็นสปาในโรงเเรมและเดย์์สปา ในระดัับ 3-6 ดาว
ปััจจุุบััน TGT มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 2 ล้้านบาท   

1.1.3 การเปลี่่�ยนแปลงและพัั ฒนาการที่่�สำำ�คััญ
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) “บริิษััท” หรืือ “SPA” เดิิมชื่่�อ “บริิษััท บลููมมิ่่�งสปา จำำ�กััด” ก่่อตั้้�งขึ้้�น ในปีี 2544 โดย
กลุ่่�มครอบครััวอุุตสาหจิิตและกลุ่่�มครอบครััวจิิราวรรณสถิิตย์์ ด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มแรก 3 ล้้านบาท โดยเริ่่�มต้้นประกอบธุุรกิิจสปาเพื่่�อ
สุุขภาพภายใต้้แบรนด์์ “Let’s Relax” ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นในการให้้บริิการสปาแบบเดย์์สปา เป็็นการให้้บริิการในระดัับ 4 ดาว ในรููปแบบที่่�ผู้้�ใช้้
บริิการใช้้เวลาน้้อย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ใช้้เวลาในเข้้ารัับการบริิการประมาณ 1-2 ชั่่�วโมง
ในปีี 2549 บริิษััทได้้เล็็งเห็็นถึึงช่่องทางในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าที่่�ต้้องการการดููแลด้้านสุุขภาพมากขึ้้�น จึึงได้้ทำำ�การขยายกิิจการ
โดยการก่่ อ ตั้้�งสถานให้้ บ ริิ ก ารสปาเพิ่่�มขึ้้�นภายใต้้ แ บรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa” มุ่่�งเน้้ น การให้้ บ ริิ ก ารแบบเวลเนสสปา
เป็็นสปาระดัับ 5 ดาว มีีมาตรฐานระดัับชั้้�นนำำ�  ผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปาเพิ่่�มมากขึ้้�น มีีลัักษณะการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าที่่�
ต้้องการดููแลสุุขภาพมากขึ้้�น และใช้้เวลาในการรัับบริิการตั้้�งแต่่ 1 ชั่่�วโมงครึ่่�งขึ้้�นไป
ในปีี 2550 ได้้ทำ�ำ การก่่อตั้้�ง บริิษัทั สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กัดั หรืือ “SWL” เดิิมชื่่อ� “บริิษัทั บลููมมิ่่�งแล็็บ จำำ�กัดั ” ด้้วยทุุนจดทะเบีียน
ล้้านบาท เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวกัับสปา สุุขภาพ และขนมขบเคี้้�ยว ภายใต้้เเบรนด์์ “Blooming” สำำ�หรัับจำำ�หน่่ายทั้้�งใน
ประเทศเเละต่่างประเทศ
ในปีี 2551 บริิษััทได้้ทำำ�การเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 40 ล้้านบาท เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในบริิษััท และเพื่่�อรองรัับการขยาย
ตััวของธุุรกิิจจากการขยายสาขา
ในปีี 2554 บริิษััทได้้ดำ�ำ เนิินการจััดตั้้�งบริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด หรืือ “SWE” เดิิมชื่่�อ “บริิษััท บลููมมิ่่�งสปา เอ็็ดยูู
เคชั่่�น จำำ�กััด” ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 1 ล้้านบาท ดำำ�เนิินธุุรกิิจสถานศึึกษาประเภทโรงเรีียน เกี่่�ยวกัับการสอนนวดแผนไทยที่่�ได้้รัับการรัับรอง
จากกระทรวงศึึกษาธิิการ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อฝึึกอบรม พนัักงานให้้เป็็นพนัักงานบริิการของบริิษััทเพื่่�อรองรัับการขยายตััวของสาขา
ของ SPA
ในปีี 2556 กลุ่่�มบริิษััทได้้ทำำ�การปรัับโครงสร้้างการถืือหุ้้�นเพื่่�อเตรีียมเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
โดยบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด ได้้ออกหุ้้�นเพิ่่�มทุุนเพื่่�อเข้้าซื้้�อหุ้้�นของบริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด เดิิมชื่่�อ “บริิษััท ระริินจิินดา
จำำ�กััด” ในสััดส่่วนร้้อยละ 99.99 ของทุุนจดทะเบีียน
ในปีี 2558 บริิษััทได้้ดำ�ำ เนิินการซื้้�อกิิจการ บ้้านสวน มาสสาจ สปาระดัับ 3 ดาว จำำ�นวน 4 สาขา ในกรุุงเทพฯ เเละปริิมณฑล
เพื่่�อขยายตลาดสปา 3 ดาวของบริิษััทฯ
ในปีี 2560 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการซื้้�อกิิจการ บริิษััท ไทเกอร์์ อายส์์ เทรดดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด และ บริิษััท ไทเกอร์์อายส์์ เอ็็ด
ดููเคชั่่�น จำำ�กัดั เพื่่อ� ขยายช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์และยกระดัับโรงเรีียนสอนนวด นอกจากนั้้�น บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการลงนามในสััญญา
เพื่่�อเปิิดสปาในรููปแบบของสััญญาแฟรนไชส์์ในต่่างประเทศเพิ่่�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 ศููนย์์ปรนนิิบััติผิิ ิวหน้้าอย่่างมืืออาชีีพ เพื่่�อตอบรัับไลฟ์์สไตล์์ใหม่่ๆ ของกลุ่่�มผู้้�บริิโภค
ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการเปิิดสปาสาขาแรกในสาธารณรััฐเมีียนมาร์์ ภายใต้้สัญ
ั ญาแฟรนไชส์์ที่่�เมืืองย่่างกุ้้�ง และออกผลิิตภััณฑ์์
ส่่วนบุุคคลที่่�มีฟัี งั ก์์ชั่่�นในการผ่่อนคลาย (Therapeutic Personal Care) ตอบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์คนรุ่่�นใหม่่ภายใต้้แบรนด์์ LRL – Let’s Relax Lifestyle
ในปีี 2563 บริิษััทได้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 213.75 ล้้านบาท บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการเปิิดสปาสาขาในต่่างประเทศ ภายใต้้สััญญา
แฟรนไชส์์ที่่�เมืืองซีีอาน มณฑลฉ่่างซีี สาธารณรััฐประชาชนจีีน นอกจากนั้้�นบริิษััทฯ ได้้ขยายให้้บริิการให้้บริิการสปาภายในโรงเเรม
แตกไลน์์ธุุรกิิจเพิ่่�มคืือ Stretch me Clinic คลิินิิกกายภาพบำำ�บััดและรีีแบรนด์์ Face Care by Let’s Relax เป็็น Dr. Spiller Pure Skin
Care Solutions นอกจากนี้้�ยัังมีีการขยายตลาด E-Commerce สำำ�หรัับสิินค้้า LRL – Let’s Relax Lifestyle และ Dr. Spiller
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การเปลี่่�ยนแปลงและพัั ฒนาการที่่�สำำ�คััญในระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา ดัังนี้้�
ปีี					

การเปลี่่�ยนแปลงและพัั ฒนาการที่่�สำำ�คััญ
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• 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)
• บริษทั ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรม เรือรัษฎา ตรัง ภายใต้แบรนด์ Let’s Relax
• บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรมศรีลีนตา เกาะลันตา กระบี่ ภายใต้แบรนด์
Let’s Relax
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาไอแอม ไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาพอร์โต้ เดอ ภูเก็ต ภูเก็ต
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• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Baan Suan Massage สาขารามอินทรา 62
• บริษัท ได้ดำ�เนินการเปิด Let’s Relax สาขาโรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ
• บริษัท 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 ที่สาขาเทอร์
มินอล 21 พัทยา
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• บริษทั ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรม วีรนั ดา พัทยา นาจอมเทียน เอ็ม แกลเลอรี่
ภายใต้้แบรนด์์ Let’s Relax
• บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรม โนโวเทล แพลทตินัม ประตูน�้ำ  ภายใต้
แบรนด์์ Let’s Relax

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสถานประกอบการที่ได้เปิดดำ�เนินการแล้ว ดังต่อไปนี้
• แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” จำ�นวน 3 สาขา
• แบรนด์ “Let’s Relax” จำ�นวน 49 สาขา (44 สาขาในประเทศเเละ 5 สาขาต่างประเทศ)
• แบรนด์ “Stretch me by Let’s Relax” จำ�นวน 4 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 Upperground Chatuchak กรุงเทพฯ
• Let’s Relax สาขา Terminal 21 พระราม 3 กรุงเทพฯ
• Let’s Relax สาขา รร. Grande Centre Point Space พัทยา

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

25

1.1.4 ข้อมูลี่บริษััที่
บริษัท
สำานักงานใหญ่

: สยามเวลเนสกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
: 565,567 ชั้น 22 อาคารบี. ยู. เพลส ซอยสุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ
: 02-641-6619-20
เวบไซต์บริษัท
: www.siamwellnessgroup.com
ประกอบกิจการหลักค่อ
: ให้บริการ นวด สปา เพ่่อสุขภาพ
ทะเบียนบริษัทเลขที่
: 0107557000144
ทุนจดทะเบียน
: 213,750,000
จำานวนหุ้น
: 855,000,000 หุ้นๆละ0.25 บาท
ช่่อที่ใช้ในการซ่้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : SPA
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี แบบ 56-1 (One Report)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หร่อ www.siamwellnessgroup.com

1.2 ลี่ักัษัณ์ะกั�รประกัอบธุุรกัิจำ
1.2.1 โคำรงสำร้�งร�ยได้
ริายได้ของกล๊่มบริิษััทในปี 2564 แบ่งตูามปริะเภทธุ๊ริกิจำหลักๆ มีดังนี�

ธุุรกิิจสปาและเวลเนส

74%

ธุุรกิิจโรงแรมและร้านอาหาร

6%

ธุุรกิิจจำาหน่ายผิลิตภัณฑ์์สปา

17%

รายได้อื�นๆ

3%

ธุรกิจจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์สปา

รายได้อื่นๆ

17%
3%

ธุรกิจโรงแรม
6%

ธุรกิจสปา
และเวลเนส

74%

ทั�งนี� ธุุรกิิจโรงเรียนนวดแผินไทยยังเป็น In-house training ทั�งหมดในปัจจุบัน จึงไม่มีผิลกิระทบต่อรายได้รวมของธุุรกิิจ
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1.2.2 กั�รประกัอบธุุรกัิจำ
ปริะเภทธุ๊ริกิจำ

กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) (“SPA”) ดำาเนินธิุรกิจด้านสปาเพ่่อสุขภาพและธิุรกิจที่เกี่ยวเน่่องกับธิุรกิจสปา
โดยแบ่งกลุ่มธิุรกิจหลักออกเป็น 4 กลุ่มธิุรกิจหลัก ค่อ
1. ธุุรกิิจสปาและเวลเนส
ธิุ ร กิ จ สปา ดำา เนิ น การให้ บ ริ ก ารสปาแก่ ลู ก ค้ า ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ภายใต้ แ บรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”,
“Let’s Relax” “บ้านสวน มาสสาจ” “Stretch me by Let’s Relax” “Stretch me Clinic” และ “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions”
2. ธุุรกิิจโรงแรม และร้านอาหาร
ดำาเนินงานโดยบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำากัด (“SWR”) ดำาเนินธิุรกิจบูติก โฮเทล รีสอร์ท ที่จังหวัดเชียงใหม่ในนาม “โรงแรม
ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท (RarinJinda Wellness Spa Resort) และรับบริหาร “ระริน วิลล่าส์ เชียงใหม่” และร้านอาหารภายใต้
ช่่อ “Deck One” และรับบริหารร้านอาหาร “ORB Cafe” ที่จังหวัดเชียงใหม่
3. ธุุรกิิจกิารจำาหน่ายผิลิตภัณฑ์์สปา
ดำาเนินงานโดย บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำากัด (“SWL”) ดำาเนินธิุรกิจจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์สปาและผลิตภัณฑ์์ส่วนบุคคลที่มี
ฟ์ังก์ชั่นในการผ่อนคลาย ตอบโจทย์ไลฟ์์สไตล์คนรุ่นใหม่ภายใต้เเบรนด์ “LRL (Let’s Relax Lifestyle)” สำาหรับลูกค้าในประเทศและต่าง
ประเทศ และดำาเนินงานโดย บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำากัด (“TGT”) ดำาเนินธิุรกิจจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์สปานำา
เข้าจากต่างประเทศ อาทิ แบรนด์ “Dr. Spiller, Biomimetic Skin Care Solutions” สำาหรับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
4. กิิจกิารโรงเรียนเกิี�ยวกิับนวดแผินไทย
ดำาเนินกิจการโดย บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำากัด (“SWE”) ดำาเนินธิุรกิจโรงเรียนเกี่ยวกับการสอนนวด แผนไทย
ในนาม “โรงเรียนสอนนวดไทยและสปาสยามเวลเนส“ เพ่่อให้บริการฝึึกอบรมบริการนวดเเละสปาเเก่พนักงานเทอราพิสต์ เพ่่อรองรับการ
ขยายธิุรกิจของบริษัท
โดยมีภาพรวมของการประกอบธิุรกิจของกลุม่ บริษัท ดังนี้

ธุรกิจ
SPA

ธุรกิจให้บริการสปา

SWR
ธุรกิจโรงแรม
และร้านอาหาร

SPA & SWL & TGT
จําหน่ายสินค้าสปา

ลูกค้าชาวไทย และ
ลูกค้าชาวต่างชาติ

SWE

โรงเรียนสอนนวด

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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ก. ธุุรกิิจสปาและเวลเนส นวดเพื่่� อสุุขภาพ นวดเพื่�่ อเสริิมความงาม
1. ใบอนุุญาตในการประกอบการ

ธุุรกิิจสปาและนวดเพื่่�อสุุขภาพเป็็นธุุรกิิจหลัักในกลุ่่�มบริิษััท โดยบริิษััทให้้บริิการโดยใช้้เครื่่�องหมายการค้้า 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” ซึ่่�งในการประกอบกิิจการนั้้�นบริิษััทจะต้้องมีีใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่�อ
สุุขภาพ ซึ่่�ง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
สรุุปใบอนุุญาต
ประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่� อสุุขภาพ RarinJinda Wellness Spa
สาขาที่่�

1
2
3
4

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่� อสุุขภาพ

สาขา

เชียงใหม่
ราชดำ�ริ 1
ราชดำ�ริ 2
เพลินจิต

วัันที่่�ออก

วัันครบกำำ�หนด

25 ก.ค. 60
3 ก.ค.61
3 ก.ค.61
22 มิ.ย.61

24 ก.ค. 65
2 ก.ค.66
2 ก.ค.66
21 มิ.ย.66

หมายเหตุ

ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา

สรุุปใบอนุุญาต
ประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่� อสุุขภาพ Let’s Relax
สาขาที่่�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
28

สาขา

พาวิิลเลี่่�ยน
ป่่าตองสาย 2
พััทยาเหนืือ
สุุขุุมวิิท 39
(พร้้อมพงษ์์)
เทอร์์มิินอล 21
แมนดาริิน
สยามสแควร์์วััน
หััวหิิน
ป่่าตองสาย 3
ท่่าแพ
เอกมััย
สวนพลูู
เดอะสตรีีท
มาบุุญครอง
โรมแรมเดอะเบอร์์
เคลีีย์์ ประตููน้ำำ��
พญาไท
ทองหล่่อ
เวคอััพ กระบี่่�

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่� อสุุขภาพ

หมายเหตุ

วัันที่่�ออก

วันครบกำ�หนด

25 ก.ย.60
27 ธ.ค.2561
9 ธ.ค.2562
7 พ.ค.2562

24 ก.ย.65
26 ธ.ค.2566
8 ธ.ค.2567
6 พ.ค.2567

ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา

14 มิ.ย.61
14 มิ.ย.61
13 มิ.ย.2562
26 ก.ค.60
27 ธ.ค.61
25 ก.ย.60
14 มิ.ย.61
31 พ.ค.61
29 มี.ค.61
10 ก.ย.61
29 มี.ค.61

13 มิ.ย.66
13 มิ.ย.66
12 มิ.ย.2567
25 ก.ค.65
26 ธ.ค.66
24 ก.ย.65
13 มิ.ย.66
30 พ.ค.66
28 มี.ค.66
9 ก.ย.66
28 มี.ค.66

ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ

5 มี.ค.61
13 มี.ค.61
17 พ.ย. 60

4 มี.ค.66
12 มี.ค.66
17 พ.ย. 65

ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
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สรุุปใบอนุุญาต
ประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่� อสุุขภาพ Let’s Relax
สาขาที่่�

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

สาขา

กะรน
กะตะ
โบ๊๊ทลากููน
สุุขุุมวิิท 31
มิิลเลนเนีียม
วัันนิิมมาน
พััทยา บีีช
ฟร้้อนท์์
บีียอนด์์ ป่่าตอง
อโนมา
หััวหิิน 100
เดอะ อััลเลซ
สุุขุุมวิิท 13
เดอะมาร์์เก็็ต
กิินซ่่า ทองหล่่อ
ไอบิิส ห้้วยขวาง
เซ็็นทรััล เอมบาสซี่่�
รร เรืือรััษฎา
รร ศรีีลัันตา
ไอแอม ไชน่่าทาวน์์
พอร์์โต้้ เดอ ภููเก็็ต
มหานครคิิวบ์์
เลย์์เชอร์์สเปช
เซ็็นทรััลเวิิลด์์
เทอร์์มิินอล 21
พััทยา
เมอเวนพิิค
วีีรัันดา บีีช พััทยา
โรงแรมโนโวเทล
แพลทิินััม กรุุงเทพ

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่� อสุุขภาพ

หมายเหตุ

วัันที่่�ออก

วันครบกำ�หนด

31 ก.ค.62

30 ก.ค.67

25 ธ.ค.62
31 พ.ค.61
31 ก.ค.62
12 ก.ค.61
9 ธ.ค.62

24 ธ.ค.67
30 พ.ค.66
30 ก.ค.67
11 ก.ค.66
8 ธ.ค.67

ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ

31 ก.ค.62
26 มี.ค.62
28 พ.ย.61
20 ส.ค.62
23 ส.ค.62

30 ก.ค.67
25 มี.ค.67
27 พ.ย.66
19 ส.ค.67
22 ส.ค.67

ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10 มี.ค.63
6 ธ.ค.62
16 มี.ค.63
20 ก.พ.63
30 พ.ย.63

9 มี.ค.68
5 ธ.ค.67
15 มี.ค.68
19 ก.พ.68
29 พ.ย.68

22 มี.ค.64
5 ม.ค.64

21 มี.ค.69
4 ม.ค.69

อยู่ในระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการสปา
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ

9 ธ.ค.62

8 ธ.ค.67

ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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สรุุปใบอนุุญาต
ประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่� อสุุขภาพ บ้้านสวน มาสสาจ
สาขาที่่�

1
2
3
4
5
6
7
8
9

สาขา

ประชานุกูล
เจริญนคร 68
เพชรเกษม
บรมราชชนนี
รามอินทรา 62
เทอร์มินอล 21
โคราช
นนทบุรี
อุดรธานี
หนองคาย

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่� อสุุขภาพ

หมายเหตุ

วัันที่่�ออก

วันครบกำ�หนด

13 มี.ค.61
14 มิ.ย.61
16 ต.ค.61
5 มี.ค.61
13 มี.ค.63
24 พ.ย.61

12 มี.ค.66
13 มิ.ย.66
15 ต.ค.66
5 มี.ค.66
12 มี.ค.68
23 พ.ย.66

ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทระกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ

25 เม.ย.61
6 พ.ย.60
27 พ.ย.60

25 เม.ย.66
5 พ.ย.65
26 พ.ย.65

ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ

สรุุปใบอนุุญาต
ประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่� อสุุขภาพ Stretch me by Let’s Relax
สาขาที่่�

1
2
3

สาขา

เซ็นทรัลเวิลด์
101
กินซ่า ทองหล่อ

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่� อสุุขภาพ
วัันที่่�ออก

วันครบกำ�หนด

26 พ.ย.62
26 พ.ย.62
23 มี.ค.63

25 พ.ย.67
25 พ.ย.67
22 มี.ค.67

หมายเหตุ

ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประเภทประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ

สรุุปใบอนุุญาต
ประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่� อสุุขภาพ Face Care by Let’s Relax
สาขาที่่�

1

30

สาขา

เทอร์มินอล
21พัทยา

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่� อสุุขภาพ
วัันที่่�ออก

วันครบกำ�หนด

10 ส.ค.64

9 ส.ค.69

แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

หมายเหตุ

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการนวดเพื่อเสริมความงาม

สรุุปใบอนุุญาต
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หมายเหตุ

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

หมายเหต 1. ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่อ� สุุขภาพที่่�อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการ ทางบริิษัทั ได้้ส่ง่ เอกสารประกอบ
การขอใบอนุุญาตไปที่่�เจ้้าพนัักงานเรีียบร้้อยแล้้ว ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของเจ้้าพนัักงาน กระทรวงสาธารณสุุข
2. ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์ และ/หรืือบริิการ

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจสปาเพื่่�อสุุขภาพ โดยให้้บริิการ “เวลเนส สปา” ภายใต้้เเบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa”, “เดย์์สปา” ภาย
ใต้้เเบรนด์์ “Let’s Relax” และ “ร้้านนวดเพื่่�อสุุขภาพ” ภายใต้้แบรนด์์ “บ้้านสวน มาสสาจ”  การบริิการของบริิษัทั มีีเอกลัักษณ์์โดดเด่่น โดย
หลัักวิิชาการบำำ�บัดั ที่่�ประยุุกต์์มาจากภููมิปัิ ญ
ั ญาแพทย์์แผนไทย ผสมผสานกัับการนวดเเละการบริิการกัับเทคนิิคจากตะวัันตกเเละตะวัันออก เพื่่�อ
สร้้างสรรค์์ประสบการณ์์การบริิการที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ในมาตรฐานระดัับสากล ที่่�ผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปา ควบคู่่�ไปกัับการ
ใช้้สมุุนไพรไทย เพื่่�อให้้บริิการนวดเพื่่�อการผ่่อนคลาย และการนวดเพื่่�อการเสริิมสุุขภาพเเก่่ลููกค้้าทั้้�งชาวไทยเเละชาวต่่างประเทศ
2.1 ลัักษณะการให้้บริิการแบบ “เวลเนสสปา”
เป็็นการให้้บริิการสปาในระดัับ 5 ดาว ภายใต้้แบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa” เป็็นสปาที่่�ตั้้�งอยู่่�ภายในหรืือในบริิเวณเดีียวกัับ
โรงแรมหรืือรีีสอร์์ท เพื่่�อรองรัับผู้้�มาพัักแรมที่่�ต้้องการใช้้บริิการสปาเพื่่�อผ่่อนคลาย นอกเหนืือจากการใช้้บริิการห้้องพััก มัักจะมีีขนาดใหญ่่
กว่่า Day Spa ทั่่�วไป และตั้้�งอยู่่�ตามสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวหรืือย่่านชุุมชน โดยเฉพาะโรงแรมระดัับ 4 - 5 ดาว การบริิการเน้้นความเป็็นสถาน
ที่่�พัักผ่่อนและการนวดเป็็นส่่วนใหญ่่ มีีการจััดสถานที่่�ให้้มีีบรรยากาศดีี ทััศนีียภาพและภููมิิทััศน์์ที่่�สวยงาม ควบคู่่�ไปกัับการให้้บริิการดููแล
ร่่างกายและผิิวพรรณ นอกจากนี้้�แล้้วบริิษััทยัังได้้ทำำ�การ ผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปา เช่่น เตีียงทรายร้้อน(Quartz Bed),
สระน้ำำ��ธาราบำำ�บััด (Hydrotherapy Pool), เตีียงวิิชี่่�ชาวเวอร์์ (Vichy Shower) กัับศาสตร์์การนวดแผนไทยหลายแบบ ควบคู่่�ไปกัับการใช้้
สมุุนไพรไทย ให้้บริิการนวด เพื่่�อการผ่่อนคลาย เเละนวดเพื่่�อการเสริิมสุุขภาพ รวมถึึงทรีีตเมนท์์ความงามเเก่่ลููกค้้าทั้้�งชาวไทยเเละ
ชาวต่่างชาติิ
ประเภทการให้้บริิการของสาขาภายใต้้แบรนด์์  “RarinJinda Wellness Spa”
สาขาที่่�ให้้บริิการภายใต้้แบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa” มีีบริิการสปาเพื่่�อสุุขภาพเเละเพื่่�อการบำำ�บััด โดยมีีการนำำ�เทคโนโลยีี
ในวงการสปาและศาสตร์์ต่า่ งๆ จากทั้้�งตะวัันตกเเละตะวัันออกมาผสมผสานกัับเทคนิิคเเละการนวดเเละการบริิการของไทย มีีการให้้บริิการ
ดัังต่่อไปนี้้�
1. การให้้บริิการโดยธาราบำำ�บััด (Hydrotheraphy)
• สระน�้ำธาราบ�ำบัด (Hydrotheraphy Pool) (เปิดให้บริการเฉพาะสาขาเชียงใหม่)
• Hydro Glow & Tone Therapy
• Splashy Vichy Massage
2. การให้้บริิการการอบตััว หรืือซาวน่่า (Sauna)
• ฟาเรดซาวน่า (Detoxifying Infared Sauna)
• ซาวน่าไอน�้ำพร้อมสมุนไพร (Herbal Rainforest Steam Sauna)
3. การนวดชิิโรดารา (Shirodhara Treatment)
4. การบำำ�บััดด้้วยเตีียงทรายร้้อนและการบำำ�บััดด้้วยคลื่่�นเสีียง (Warm Sand Bed Therapy & Tibetan Sound Therapy) ทราย
ร้้อนและขัันทองเหลืืองเพื่่�อสร้้างเสีียงกัังวาน
5. การนวดสี่่�มืือพร้้อมน้ำำ��มัันหอมระเหย (Four-Hands Aromatherapy Warm Oil Massage)
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6. การให้้บริิการออนเซน (เปิิดให้้บริิการ เฉพาะสาขาเชีียงใหม่่) โดยลงแช่่น้ำำ��แร่่ในบ่่อที่่�ให้้บริิการ 3 บ่่อ สลัับกัันตามความต้้องการ
ของลููกค้้า คืือ
• บ่อน�้ำแร่ร้อน
• บ่อโซดาสปา
• บ่อน�้ำเย็น
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)
ปััจจุุบััน RarinJinda Wellness Spa เปิิดดำำ�เนิินการทั้้�งหมด 3 สาขา ที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่ และกรุุงเทพฯ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
สาขาเชีียงใหม่่ ตั้้�งอยู่่�ในส่่วนพื้้�นที่่�ด้้านหน้้าติิดกัับโรงแรม ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท ถนนเจริิญราษฎร์์ อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่
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 เขตปทุุมวััน
กรุุงเทพฯ บนเนื้้�อที่่�ประมาณ 903 ตารางเมตร
สาขาเพลิินจิิต ตั้้�งอยู่่�ชั้้�น 30 และ 31 โรงแรม แกรนด์์ เซนเตอร์์ พอยต์์ เพลิินจิิต ถนนวิิทยุุ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ บนเนื้้�อที่่�
ประมาณ 1,087 ตารางเมตร
2.2 ลัักษณะการให้้บริิการแบบเดย์์สปา
ลัักษณะการให้้บริิการภายใต้้แบรนด์์ “Let’s Relax”
การให้้บริิการเป็็นแบบเดย์์สปา (Day Spa) ระดัับ 4 ดาว ซึ่่�งเป็็นรููปแบบสปาที่่�พบได้้ทั่่�วไป มัักตั้้�งอยู่่�ในทำำ�เลที่่�สะดวกต่่อการเดิิน
ทางสำำ�หรัับลููกค้้ามาใช้้บริิการ ลัักษณะผู้้�มาใช้้บริิการจะเป็็นระยะเวลาสั้้�นๆ ใช้้เวลาเพีียง 1 - 2 ชั่่�วโมงสำำ�หรัับการเข้้าใช้้บริิการหนึ่่�งอย่่าง
หรืือมากที่่�สุุด 4 ชั่่�วโมง สำำ�หรัับการเข้้ารัับบริิการแบบครบวงจร ทั้้�งการนวดและดููแลสุุขภาพผิิว ให้้บริิการนวดเพื่่�อการผ่่อนคลายเเก่่ลููกค้้า
ทั้้�งชาวไทยเเละชาวต่่างชาติิ โดยผสมผสานภููมิิปััญญาไทยด้้านการนวดเเละการบริิการกัับเทคนิิคการนวดจากศาสตร์์ตะวัันตกเเละตะวััน
ออก เพื่่�อสร้้างสรรค์์ประสบการณ์์การบริิการที่่�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 (เปิิดให้้บริิการเฉพาะสาขาทองหล่่อ) โดยลงแช่่น้ำำ��แร่่ในบ่่อที่่�ให้้บริิการ 5 บ่่อ สลัับกััน ตามความต้้องการ
ของลููกค้้า คืือ
• บ่อน�้ำแร่ร้อน
• บ่อโซดาบาธ
32

แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

• บ่อน�้ำเย็น
• บ่อวิลพูลบาธ
• บ่อซิลค์บาธ  
ปััจจุุบััน Let’s Relax เปิิดให้้บริิการทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 49 สาขา (44 สาขาในประเทศ เเละ 5 สาขา ต่่างประเทศ) ทั้้�งกรุุงเทพฯ
และตามเมืืองท่่องเที่่�ยวหลัักของประเทศไทย คืือ เชีียงใหม่่ พััทยา ภููเก็็ต กระบี่่� หััวหิิน และตรััง รวมไปถึึงสาธารณรััฐประชาชนจีีน
สาธารณรััฐกััมพููชาและสาธารณรััฐเมีียนมาร์์ ซึ่่�งทุุกสาขาเปิิดให้้บริิการทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา 10.00 น. - 24.00 น. และมีีสาขาที่่�อยู่่�ระหว่่าง
เตรีียมเปิิดดำำ�เนิินการ 3 สาขา โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
สาขาในประเทศ
• สาขาเทอร์มินอล 21 ตั้งอยู่บนชั้น 6 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
เนื้้�อที่่�ประมาณ 752 ตารางเมตร
• สาขาสุขุมวิท 39 ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 806 ตารางเมตร
• สาขาแมนดาริน ตั้งอยู่ภายในโรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามที่สี่  เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตารางเมตร
• สาขาพาวิลเลี่ยน ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการพาวิลเลี่ยน ไนท์บาร์ซาร์ ถนนช้างคลาน อ�ำเภอเมือง เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 668
ตารางเมตร
• สาขาพัทยา ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงแรมซันไชน์ การ์เด้น ถนนพัทยาเหนือ อ�ำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 540
ตารางเมตร
• สาขาป่าตองสาย 2 ตั้งอยู่บนถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี อ�ำเภอกะทู้ ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 1,292 ตารางเมตร
• สาขาสยามสแควร์วนั ตัง้ อยูท่ ี่ ชัน้ 6 ศูนย์การค้า Siam Square One เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ใช้พนื้ ทีป่ ระมาณ 400 ตารางเมตร
• สาขาหัวหิน ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Hua Hin Market Village (Phase 2 - ชั้น 2 เเละ 3) อ�ำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โดย
สามารถเข้้าได้้ 2 ทางคืือ ทางเข้้าชั้้�น 2 เเละ ทางเข้้าชั้้�น 3 (เชื่่�อมกัับห้้าง) ใช้้พื้้�นที่่�ประมาณ 743 ตารางเมตร
• สาขาป่าตองสาย 3 ตั้งอยู่บนถนนผังเมืองสาย ก อ�ำเภอกะทู้ ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 2,418 ตารางเมตร
• สาขาเอกมัย ตัง้ อยูอ่ าคาร Park Lane Bangkok ชัน้ 2 ซอยสุขมุ วิท 61 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนือ้ ทีป่ ระมาณ 578 ตารางเมตร
• สาขาท่าแพ ตั้งอยู่บนถนนราชด�ำเนิน อ�ำเภอเมือง เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 560 ตารางเมตร
• สาขาสวนพลู ตั้งอยู่ซอยสวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 560 ตารางเมตร
• สาขาเดอะสตรีท ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา บนถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 714
ตารางเมตร
• สาขามาบุญครอง  ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 5 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค บนถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนือ้ ทีป่ ระมาณ 615 ตารางเมตร
• สาขาโรงเเรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 10 โรงเเรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนำ 
�้ ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
เนื้้�อที่่�ประมาณ 440 ตารางเมตร
• สาขาแอร์พอร์ตลิ้งค์พญาไท ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์พญาไท เเละ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส พญาไท ถนนพญาไท
เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 969 ตารางเมตร
• สาขาทองหล่อ ตั้งอยู่ที่ชั้น 5  โรงเเรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ สุขุมวิท 55 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ  1,820 ตารางเมตร
• สาขาเวคอัพ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 โรงแรมเวคอัพ อ่าวนาง ถนนนพรัตน์ธารา อ�ำเภอเมือง กระบี่ เนื้อที่ประมาณ 698 ตารางเมตร
• สาขากะรน ตั้งอยู่ถนนกะรน อ�ำเภอเมือง ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ  41 ตารางวา
• สาขากะตะ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 โรงเเรมเดอะซิส กะตะ ถนนโคกโตนด อ�ำเภอเมือง ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 300 ตารางเมตร
• สาขาโบ้ทลากูน ตั้งอยู่ในโครงการโบ้ทลากูน ถนนเทพกระษัตรี อ�ำเภอเมือง ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 2.84 ไร่
• สาขาสุขุมวิท 31 ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 31 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 60  ตารางวา
• สาขารร. มิลเลนเนียม ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 โรงเเรมมิลเลนเนียมรีสอร์ท ฝั่งเลคไซด์ ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี อ�ำเภอกะทู้ ภูเก็ต  
เนื้้�อที่่�ประมาณ 654 ตารางเมตร
• สาขานิมมาน ตัง้ อยูท่ ชี่ น้ั 1 ศูนย์การค้าวัน นิมมาน ถนนนิมมานเหมินทร์ อ�ำเภอเมือง เชียงใหม่  เนือ้ ทีป่ ระมาณ 812  ตารางเมตร
• สาขาพัทยาบีชฟร้อนท์ ตั้งอยู่ที่ถนนพัทยากลาง อ�ำเภอบางละมุง ชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 848 ตารางเมตร
• สาขาบียอนด์ ป่าตอง ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ บี โรงแรมบียอนด์ ป่าตอง ถนนสวัสดิรกั ษ์ อ�ำเภอกะทู้ ภูเก็ต เนือ้ ทีป่ ระมาณ 597 ตารางเมตร
• สาขาอโนมา ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถนนราชด�ำริห์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 162 ตารางเมตร
• สาขาหัวหิน 100 ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม อ�ำเภอหัวหิน ประจวบฯ เนื้อที่ประมาณ 400 ตารางเมตร
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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• สาขาเทอร์มนิ อล 21 พัทยา ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 1 ศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 พัทยา หมูท่ ี่ 6 อ�ำเภอบางละมุง ชลบุรี เนือ้ ทีป่ ระมาณ 1,195
ตารางเมตร
• สาขาเดอะอัลเลซ สุขุมวิท 13 ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะอัลเลซ สุขุมวิท 13 หน้าโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท ถนน
สุุขุุมวิิท เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ  เนื้้�อที่่�ประมาณ 851 ตารางเมตร
• สาขาเดอะมาร์เก็ต ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 4 ศูนย์การค้าเดอะมาร์เก็ต ถนนราชด�ำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนือ้ ทีป่ ระมาณ 675 ตารางเมตร
• สาขากินซ่า ทองหล่อ ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 2 โรงแรมนิกโก้ ซอยสุขมุ วิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  เนือ้ ทีป่ ระมาณ  1,186 ตารางเมตร
• สาขาไอบิส ห้วยขวาง ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 2 โรงแรมไอบิส สไตลส์ ห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วขวาง กรุงเทพฯ เนือ้ ทีป่ ระมาณ 475
ตารางเมตร
• สาขาเซ็นทรัล เอมบาสซี่ ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ LG ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอมบาสซี่ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนือ้ ทีป่ ระมาณ
242 ตารางเมตร
• สาขาโรงแรมเรือรัษฎา ตรัง ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ G โรงแรมเรือรัษฎา ถนนตรัง-พัทลุง อ�ำเภอเมือง ตรัง เนือ้ ทีป่ ระมาณ 200 ตารางเมตร
• สาขาโรงแรมศรีลันตา เกาะลันตา ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 หาดคลองนิน อ�ำเภอเกาะลันตา กระบี่ เนื้อที่ประมาณ 1,318 ตารางเมตร
• สาขาไอแอม ไชน่าทาวน์ ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 3 ศูนย์การค้าไอแอม ไชน่าทาวน์ ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ  เนือ้ ที่
ประมาณ 537 ตารางเมตร
• สาขาพอร์โต้ เดอ ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 Porto de Phuket ห้องเลขที่ 509 ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เนื้้�อที่่�ประมาณ 746 ตารางเมตร
• สาขาโรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ชั้น 10 โรงแรมคาร์ลตัน ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 390
ตารางเมตร
• สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งอยู่ชั้น 2 แดซเซิล โซน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บนถนนราชด�ำริห์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนื้อที่
ประมาณ 1,400 ตารางเมตร
• สาขาเมอเวนพิค พัทยา ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 โรงแรมเมอเวนพิค สยาม นาจอมเทียนพัทยา ถนนสุขุมวิท อ�ำเภอสัตหีบ ชลบุรี เนื้อที่
ประมาณ 200 ตารางเมตร
• สาขามหานคร คิวบ์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารมหานคร คิวบ์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ
500 ตารางเมตร
• สาขาโรงแรมวีรันดา บีช พัทยา ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารบี โรงแรมวีรันดา บีช พัทยา ต�ำบลนาจอมเทียน อ�ำเภอสัตหีบ
กรุุงเทพมหานคร  เนื้้�อที่่�ประมาณ 200 ตารางเมตร
• สาขาโรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน�้ำ ตั้งอยู่ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน�้ำ ถนนเพชรบุรี แขวงถนน
เพชรบุุรีี เขตราชเทวีี กรุุงเทพมหานคร
สาขาที่่�อยู่่�ระหว่่างเตรีียมเปิิดดำำ�เนิินการ
• Let’s Relax สาขา Upperground Chatuchak
• Let’s Relax สาขา Terminal 21 Rama 3
• Let’s Relax สาขา รร. Grande Centre Point Space Pattaya
สาขาต่่างประเทศ (ภายใต้้สััญญาแฟรนไชส์์)
• สาขาซีอาน ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร B ถนนเลขที่ 9 เมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื้อที่ประมาณ 500
ตารางเมตร
• สาขาพนมเปญ เมา เซ ตุง ตั้งอยู่ที่ถนนเมา เซ ตุง กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐกัมพูชา เนื้อที่ประมาณ 400 ตารางเมตร
• สาขาพนมเปญ นโรดม ตั้งอยู่ที่ถนนนโรดม กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐกัมพูชา เนื้อที่ประมาณ 700 ตารางเมตร
• สาขาพนมเปญ ทนเล บาซัค ตั้งอยู่ที่ถนน 294 กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐกัมพูชา เนื้อที่ประมาณ 400 ตารางเมตร
• สาขาย่างกุง้ เคอีอาร์ ตัง้ อยูท่ ี่ 65 ถนนคาบาร์เอย์ พาโกด้า เมืองย่างกุง้ สาธารณรัฐเมียนมาร์ เนือ้ ทีป่ ระมาณ 400 ตารางเมตร
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2.3 ลัักษณะการให้้บริิการแบบนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ลัักษณะการให้้บริิการภายใต้้แบรนด์์ “บ้้านสวน มาสสาจ”
การให้้บริิการเป็็นแบบร้้านนวดเพื่่อ� สุุขภาพ ระดัับ 3 ดาว ซึ่่�งเป็็นรููปแบบร้้านนวดที่่�พบได้้ทั่่�วไป มัักตั้้�งอยู่่�ในทำำ�เลที่่�พัักอาศััย ลัักษณะ
ผู้้�มาใช้้บริิการจะเป็็นระยะเวลาสั้้�นๆ ใช้้เวลาเพีียง 1 - 2 ชั่่�วโมงสำำ�หรัับการเข้้าใช้้บริิการหนึ่่�งอย่่าง ให้้บริิการนวดเพื่่�อการผ่่อนคลาย
เเก่่ลููกค้้าชาวไทยโดยภููมิิปััญญาไทยด้้านการนวด
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)
ปััจจุุบันั บ้้านสวนมาสสาจ เปิิดให้้บริิการทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 9 สาขา ในทำำ�เลชานเมืืองกรุุงเทพเเละปริิมณฑล ซึ่่�งทุุกสาขาเปิิดให้้บริิการ
ทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา 09.00 น. - 23.00 น. โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• สาขานนทบุรี ตั้งอยู่บนถนนนครอินทร์ อ�ำเภอเมือง นนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 465 ตารางเมตร
• สาขาประชานุกูล ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 453 ตารางเมตร
• สาขาเจริญนคร 68 ตั้งอยู่บนถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 187 ตารางเมตร
• สาขาบรมราชชนนี ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 583 ตารางเมตร
• สาขาเทอร์มินอล 21 โคราช ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช บนถนนมิตรภาพ-หนองคาย อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีีมา เนื้้�อที่่�ประมาณ 349 ตารางเมตร
• สาขาอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้ามิลล์เพลสโพศรี ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 720 ตารางเมตร
• สาขาหนองคาย ตั้งอยู่ที่ถนนประจักษ์ศิลปาคม อ�ำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 51 ตารางวา
• สาขาเพชรเกษม ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 3 งาน 77 ตารางวา
• สาขารามอินทรา 62 ตั้งอยู่ที่ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่
2.4 ลัักษณะการให้้บริิการแบบสตููดิิโอยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อเพื่่�อสุุขภาพ
ลัักษณะการให้้บริิการภายใต้้แบรนด์์ “Stretch me by Let’s Relax”
การให้้บริิการเป็็นแบบสตููดิโิ อยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อเพื่่อ� สุุขภาพที่่�ผสมผสานศาสตร์์การยืืดเหยีียดกล้้ามเนื้้�อกัับการนวดบำำ�บัดั และการ
กดจุุดได้้อย่่างลงตััว เพื่่�อช่่วยปรัับสมดุุลร่่างกาย พร้้อมคลายความเมื่่�อยล้้าและลดอาการปวดตึึงของกล้้ามเนื้้�อจากการทำำ�งาน การเล่่นกีีฬา
หรืือการเดิินทาง ลัักษณะผู้้�มาใช้้บริิการจะเป็็นระยะเวลาสั้้�นๆ ใช้้เวลาเพีียง 1 - 2 ชั่่�วโมงสำำ�หรัับการเข้้าใช้้บริิการหนึ่่�งอย่่าง ให้้บริิการยืืด
คลายกล้้ามเนื้้�อโดยผู้้�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 4 สาขา ในทำำ�เลใจกลางเมืืองกรุุงเทพฯ ซึ่่�งทุุกสาขาเปิิดให้้
บริิการทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา 10.00 น. - 22.00 น.  โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ตัง้ อยูช่ นั้ 3 ฟอรัม่ โซน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บนถนนราชด�ำริห์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนือ้ ทีป่ ระมาณ
130 ตารางเมตร
• สาขา 101 ตัง้ อยูช่ นั้ 2 ศูนย์การค้า 101 ทรูดจิ ทิ อลพาร์ค บนถนนสุขมุ วิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เนือ้ ทีป่ ระมาณ 220 ตารางเมตร
• สาขากินซ่า ทองหล่อ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 โรงแรมนิกโก้ ซอยสุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  เนื้อที่ประมาณ  200 ตารางเมตร
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

35

• สาขาเดอะอัลเลซ สุขุมวิท 13 ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะอัลเลซ สุขุมวิท 13 หน้าโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท ถนน
สุุขุุมวิิท 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�ออกแบบเฉพาะ
บุุคคล ผสานศาสตร์์การยืืดเหยีียดกล้้ามเนื้้�อและเทคโนโลยีีทางกายภาพ อาทิิ High Power Laser และ Ultrasound เข้้าไว้้ด้้วยกััน พร้้อม
ยกระดัับประสบการณ์์ยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อโดยการตรวจประเมิิน วิิเคราะห์์ และวิินิิจฉััยทางกายภาพ โดยนัักกายภาพบำำ�บััด เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
ลููกค้้าแต่่ละท่่านจะได้้รัับแผนการรัักษาที่่�เหมาะสม และมีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด ประกอบไปด้้วย
• การบ�ำบัดด้วยการนวดและคลายจุดกดเจ็บ (Massage and Trigger Point Technique)
• การเพิ่มประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวข้อต่อ (Joint Mobilization)
• การบริหารร่างกายเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและปรับสรีระ (Exercise)
• การใช้เครื่องมือทางกายภาพบ�ำบัด อาทิ 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�งแต่่
เวลา 10.00 น. - 22.00 น.  โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งอยู่ชั้น 2 แดซเซิล โซน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บนถนนราชด�ำริห์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนื้อที่
ประมาณ 150 ตารางเมตร
2.5 ลัักษณะการให้้บริิการแบบสปาผิิวหน้้า
ลัักษณะการให้้บริิการภายใต้้แบรนด์์ “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions”
สปาดููแลผิิวหน้้าที่่�ตอบโจทย์์การดููแลผิิวแบบมืืออาชีีพให้้สอดคล้้องกัับไลฟ์์สไตล์์คนเมืือง มอบประสบการณ์์ปรนนิิบัติั ผิิ วิ หน้้าที่่�เข้้าใจ
ธรรมชาติิของผิิวแต่่ละประเภทอย่่างแท้้จริิง โดยทุุกทรีีทเมนต์์จะใช้้ผลิิตภััณฑ์์ของแบรนด์์ ดร. สปิิลเลอร์์ ที่่�มีีปรััชญาในเรื่่�องการใช้้วััตถุุดิิบ
ธรรมชาติิที่่�คงความบริิสุทุ ธิ์์�ไว้้ให้้ได้้มากที่่�สุุด พร้้อมมุ่่�งเน้้นการบำำ�งผิิวอย่่างล้ำำ��ลึกึ แต่่ปลอบประโลมผิิวอย่่างอ่่อนโยน เพื่่อ� มอบประสบการณ์์
การบำำ�รุุงให้้เหมาะกัับทุุกสภาพผิิว 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
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ปััจจุุบััน “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions” เปิิดให้้บริิการทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 3 สาขา ในทำำ�เลนัักท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งทุุกสาขา
เปิิดให้้บริิการทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา 10.00 น. - 22.00 น.  โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• สาขากินซ่า ทองหล่อ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 โรงแรมนิกโก้ ซอยสุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 150 ตารางเมตร
• สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ตัง้ อยูช่ นั้ 2 แดซเซิลโซน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บนถนนราชด�ำริห์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนือ้ ทีป่ ระมาณ
150 ตารางเมตร
• สาขาเทอร์มนิ อล 21 พัทยา ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 1 ศูนย์การค้าเทอร์มนิ อล 21 พัทยา หมูท่ ี่ 6 อ�ำเภอบางละมุง ชลบุรี เนือ้ ทีป่ ระมาณ 220
ตารางเมตร
3. การตลาด

3.1 นโยบายการตลาด
สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป วางแผนการตลาดอย่่างมีีระบบโดยวางแผนอยู่่�บนพื้้�นฐานของข้้อเท็็จจริิงในด้้านข้้อมููลการใช้้บริิการของลููกค้้า
โดยอิิงจากข้้อมููลจริิงที่่�เกิิดขึ้้�นประมวลผลโดยระบบ Spa Management System ที่่�สามารถวิิเคราะห์์แน้้วโน้้มด้้านการตลาดจากข้้อมููลลููกค้้า
(Customer Information) ในเชิิงลึึกเป็็นแนวทางหลัักในการกํําหนดนโยบายการตลาด การวางแผนสื่่�อ การประชาสััมพัันธ์์ การส่่งเสริิม
การขาย และเจาะตลาดกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ชััดเจน เป็็นรููปธรรม สามารถนํํามาประยุุกต์์เป็็นแผนกลยุุทธการสื่่�อสารการตลาด และ
กลยุุทธเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) ทํําให้้มีีการวางแผนการตลาด มีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีวััตถุุประสงค์์ ในการสื่่�อสารการตลาด
(Integrated Marketing Communications) ดัังต่่อไปนี้้�
• นําเสนอรูปแบบการบริการเพื่อสุขภาพอยางมีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น
- RarinJinda Wellness Spa (Affordable Luxury – Value Proposition: Innovative, World-class Standard and Professionalism)
- Let’s Relax Spa (Value for Money – Value Proposition: Convenient, Cleanliness and Professionalism)
- Baan Suan Massage (Cozy and Warm Neighbourhood Spa)
- RarinJinda Resort (Affordable Luxury – Value Proposition: Health Conscious, Personalized Service, Privacy) สื่่�อสาร
และประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของสปาไทยที่่�มีีมาตรฐานระดัับสากล
- รางวััลระดัับโลก Winner of World Luxury Spa Awards
- รางวััลระดัับภููมิิภาคWinner of Asia Spa & Wellness Festival Gold Awards
- รางวััลระดัับประเทศ Thailand Tourism Awards และ Thailand Spa & Well-being Gold Awards - มาตรฐานระดัับ
ประเทศWorld Class Thai Spa Gold Awards 2010 from Ministry of Health
- มาตรฐานระดัับประเทศThailand Trust Mark Certificate from DITP (เราเปนสปาเจาเเรก)
• ขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า
- Existing Customer – Hong Kong, Japan, Singapore, Taiwan, Thai (Executive) - New Customer – China, India,
Russia, Thai (Teenager)
• เพื่อให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty)
- โปรแกรมสะสมคะแนน WellnessMe
• มีกิจกรรมการตลาดในรูปแบบการสื่อสาร ประหยัดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ธุรกิจ คู่ค้า และ สังคม
บริิษััทฯ มีีการวางระบบการขายออนไลน์์ เพื่่�อที่่�ฝ่่ายบริิหาร เเละฝ่่ายการตลาดสามารถดูู วิิเคราะห์์ ติิดตามผล ได้้อย่่างสะดวก
รวดเร็็วเเละเป็็นปััจจุุบััน (Real-time) นอกจากนี้้�ยัังมีีการกํําหนดเป้้าหมายทางการตลาด เป้้าหมายยอดขาย (Sales Target) เเละมีีการ
ทํําเปรีียบเทีียบยอดขาย (Sales Comparison) อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อที่่�จะวางกลยุุทธที่่�เหมาะสม
บริิษััทฯ ยัังได้้มีีการจััดการทํําข้้อมููลลููกค้้า ตรวจสอบ ติิดตาม เเละทบทวนการเปลี่่�ยนเเปลงของลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งจะได้้รัับ
จดหมายข่่าวสารของ ทางบริิษัทั ฯ ผ่่านทาง E-mail Marketing เเจ้้งข่่าวคราว โปรโมชั่่�นต่่างๆ เป็็นต้้น ซึ่่�งนัับเป็็นอีีกหนึ่่�งวิิธีเี พื่่อ� สร้้างสััมพัันธ์์
กัับลููกค้้าอยางต่่อเนื่่�อง (Customer Relationship Management)
บริิษััทฯ ยัังได้้ทํําการวิิจััยตลาดเเละลููกค้้า โดยมีีการทํํา Market Research ในกลุ่่�มลููกค้้าของเราเอง (Current User) เเละกลุ่่�ม
เป้้าหมาย (TargetGroup) อย่่างต่่อเนื่่�องโดยอาศััยบริิษััทที่่�มีีความชํํานาญในด้้านนี้้� (Outsourcing)
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3.2 อธิิบายเชิิงเปรีียบเทีียบกัับคู่่�แข่่งในภาพรวม
ในธุุรกิิจสปา สยามเวลเนสกรุ๊๊�ปยัังคงสถานะในการเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจสปา (ปััจจุุบันั มีีสาขาในประเทศ รวมกว่่า 60 สาขา เจาะหลาก
หลายกลุ่่�มลููกค้้า) เมื่่�อเทีียบในเรื่่�องจำำ�นวนสาขาและยอดขายโดยอัันดัับ 2 และอัันดัับ 3 มีีสาขาประมาณ 10 สาขา เฉพาะในหััวเมืืองใหญ่่
เช่่น กรุุงเทพฯ และ พััทยา ที่่�ส่่วนใหญ่่เจาะกลุ่่�มลููกค้้ากลุ่่�มเดีียว โดยในอุุตสาหกรรมนี้้� ผู้้�เล่่นส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�เล่่นรายกลางและ
รายเล็็ก มีีส่่วนแบ่่งการตลาดน้้อยกว่่าร้้อยละ 1 (ดููรายละเอีียดในสภาพการแข่่งขััน และภาวะอุุตสาหกรรม)
3.3 กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
บริิษััทมีีสััดส่่วนลููกค้้าต่่างประเทศเป็็นส่่วนใหญ่่ ลููกค้้าชาวต่่างชาติิส่่วนใหญ่่จะเป็็นลููกค้้าชาวเอเชีียจากประเทศจีีน ฮ่่องกง ไต้้หวััน
ญี่่�ปุ่่�น เกาหลีีใต้้ สิิงค์์โปร์์ และมาเลเซีีย และลููกค้้าจากทางประเทศยุุโรป ที่่�เดิินทางมาด้้วยตััวเองเป็็นคู่่�รััก ครอบครััวหรืือกลุ่่�มเพื่่�อน
(ลููกค้้า F.I.T.) ซึ่่�งบริิษััทได้้วิิเคราะห์์ลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายสำำ�หรัับธุุรกิิจของบริิษััท
แต่่สืืบเนื่่อ� งจากวิิกฤตการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวไม่่สามารถเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวได้้ต่อ่ เนื่่อ� งเป็็นปีีที่่�  2 บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารปรัับตััว
โดยเพิ่่�มการทำำ�การขาย การตลาด และประชาสััมพัันธ์์กัับฐานลููกค้้าคนไทยมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ในปีี 2564 ลููกค้้าคนไทยคิิดเป็็นกว่่า
ร้้อยละ 90 ของลููกค้้าทั้้�งหมด ส่่วนที่่�เหลืือเป็็นลููกค้้าชาวต่่างชาติิที่่�พำำ�นัักหรืือทำำ�งานในประเทศไทย (Ex-pat) และลููกค้้าชาวต่่างชาติิที่่�เดิิน
ทางมาท่่องเที่่�ยวในประเทศไทย ภายใต้้โครงการ Sandbox และ Test & Go โดยแบ่่งกลุ่่�มลููกค้้าตามรายได้้ออกเป็็น 3 กลุ่่�มหลัักตามรููป
แบบการให้้บริิการและระดัับราคา (Brand Positioning) คืือ
กลุ่่�มลููกค้้า

รายได้้ต่่อเดืือน (บาท/เดืือน

แบรนด์์ที่�ใ่ ช้้บริิการ

1. A-  จนถึง  A+
2. B   จนถึง  A-

>75,000
30,000 – 75,000

3. C+ จนถึง B+

15,000 – 50,000

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

ที่มา :  ข้อมูลจากบริษัท
3.4 ช่่องทางการจำำ�หน่่าย
ลููกค้้าของบริิษััทส่่วนใหญ่่เป็็นลููกค้้าชาวต่่างชาติิและลููกค้้าชาวไทยซึ่่�งเกิิดจากการที่่�บริิษััททำำ�การประชาสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่�อต่่างๆ
เช่่น นิิตยสาร และเข้้าร่่วมงานออกร้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับสปา ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยมีีเป้้าหมายหลัักเพื่่อ� เป็็นการประชาสััมพัันธ์์
ธุุรกิิจสปาของบริิษัทั  ทำำ�ให้้แบรนด์์ของบริิษัทั เป็็นที่่�รู้้�จักั กัันดีีและนิิยมกัันในกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิและลููกค้้าชาวไทย
3.5 นโยบายการกำำ�หนดราคา
บริิษัทั กำำ�หนดราคาโดยการคำำ�นวณราคาจากต้้นทุุนค่่าเช่่าสถานที่่� หรืือค่่าเสื่่อ� มราคาในกรณีีที่่�สร้้างอาคาร เพื่่อ� ใช้้ดำ�ำ เนิินธุุรกิิจเองบวก
กัับค่่าแรงพนัักงาน และค่่าโสหุ้้�ย ประกอบกัับการเปรีียบเทีียบราคาของธุุรกิิจสปาหรืือเวลเนสคู่่�แข่่งร่่วมกัับการวิิเคราะห์์ทางการตลาด
เพื่่�อกำำ�หนดกลยุุทธ์์ด้้านราคาโดยพิิจารณาปััจจััยแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิเช่่น ทำำ�เลที่่�ตั้้�ง โอกาสทางการตลาด กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
คู่่�แข่่งในบริิเวณใกล้้เคีียง และต้้นทุุนในการประกอบการ เป็็นต้้น
3.6 ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการแข่่งขััน
ธุุรกิิจสปาและเวลเนส เป็็นธุุรกิิจที่่�มีีความแตกต่่างในแต่่ละผู้้�ให้้บริิการในเรื่่�องของทำำ�เลที่่�ตั้้�ง สถานที่่�ให้้บริิการที่่�มีีความสวยงาม
การเดิินทางที่่�สะดวกสบายใจกลางเมืืองหรืืออยู่่�ในบริิเวณใกล้้สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวที่่�นิิยมในประเทศไทยการให้้บริิการที่่�ดีีของพนัักงานนวดที่่�ให้้
บริิการ ความมีีประสบการณ์์ของผู้้�ให้้บริิการ คุุณภาพการบริิการและความเชื่่�อถืือ ไว้้วางใจจากลููกค้้า ผู้้�บริิหารกลุ่่�มบริิษััทจึึงได้้พิิจารณา
ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการแข่่งขัันในธุุรกิิจเพื่่อ� นำำ�มากำำ�หนดเป็็นกลยุุทธ์์ในการสร้้างความแตกต่่าง และเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งในการแข่่งขัันทาง
ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท ดัังนี้้�
1. ประสบการณ์์ และความเป็็นมืืออาชีีพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษัทั มีีประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสปามากกว่่า 20 ปีี ซึ่่�งมีีความเชี่่�ยวชาญในธุุรกิิจสปาเป็็นอย่่างดีี ทำำ�ให้้สามารถเสนอบริิการ
การนวดแบบต่่างๆ โดยมีีพนัักงานเทอราพิิสต์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกายภาพบำำ�บััดและผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านวิิทยาศาสตร์์การกีีฬาที่่�มีีความสามารถ
และความชำำ�นาญจากการฝึึกอบรมที่่�ถููกต้้องตามหลัักสููตรของโรงเรีียนของบริิษัทั ย่่อย(SWE) ควบคู่่�กัับผลิิตภััณฑ์์สปาของบริิษัทั ย่่อย(SWL)
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โดยใช้้ผลิิตภััณฑ์์ระดัับพรีีเมี่่�ยม เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคมั่่�นใจ ทำำ�ให้้สามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคได้้ดีี เป็็นการสร้้างความประทัับ
ใจและทำำ�ให้้ลููกค้้าเกิิดความจงรัักภัักดีีต่่อธุุรกิิจและสิินค้้า ซึ่่�งเมื่่�อลููกค้้าประทัับใจในสิินค้้าสามารถทำำ�การซื้้�อ เพื่่�อไปบริิโภคเพิ่่�มเติิมได้้
ส่่งผลให้้ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทในกลุ่่�มสามารถจำำ�หน่่ายได้้เพิ่่�มขี้้�นด้้วย
2. ด้้านทำำ�เลที่่�ตั้้�ง
การเลืือกที่่�ตั้้�งสำำ�หรัับธุุรกิิจสปา “RarinJinda Wellness Spa” บริิษััทจะเลืือกทำำ�เลที่่�ตั้้�งอยู่่�ภายในโรงแรมห้้าดาวเพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับกลุ่่�มเป้้าหมายลููกค้้าของบริิษัทั  ที่่�ผู้้�มาใช้้บริิการมัักจะมีีความต้้องการประสบการณ์์ที่่�เป็็นส่่วนตััว บริิการแบบหนึ่่�งต่่อหนึ่่�ง เพื่่อ� ผ่่อนคลาย
และบำำ�บััดศาสตร์์ทั้้�ง 5 ของร่่างกาย
 สำำ�หรัับ “Let’s Relax, Stretch me และ Dr. Spiller” บริิษััทจะเลืือกทำำ�เลที่่�มีีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดิินทางได้้ง่่าย
ใกล้้กัับสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวสำำ�คััญ เช่่น สาขาในกรุุงเทพฯ บริิษััทจะเลืือกสถานที่่�ตั้้�งของธุุรกิิจสปาให้้อยู่่�ใกล้้กัับสถานีีรถไฟฟ้้า BTS สำำ�หรัับ
สาขาในเมืืองท่่องเที่่�ยวตามต่่างจัังหวััดจะตั้้�งใกล้้กัับสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว หรืือห้้างสรรพสิินค้้า
สำำ�หรัับ “บ้้านสวน มาสสาจ” บริิษัทั จะเลืือกแหล่่งทำำ�เลที่่�พัักอาศััยติิดถนนใหญ่่ เพื่่อ� ความสะดวกในการใช้้บริิการเเละมองเห็็นง่่าย
3. การสร้้างความแตกต่่างในด้้านคุุณภาพ
การใช้้บริิการสปาเพื่่อ� เป็็นการผ่่อนคลายและรัักษาสุุขภาพจากความเครีียดและปััญหาด้้านสุุขภาพอัันเกิิดจากสภาพเศรษฐกิิจสัังคม
และการแข่่งขัันเชิิงธุุรกิิจในปััจจุุบันั  ดัังนั้้�น บริิษัทั จึึงให้้บริิการที่่�เน้้นความปลอดภััยและความน่่าเชื่่อ� ถืือในการเข้้ารัับบริิการ เนื่่อ� งจากบริิการ
หลัักๆ ในสปาและเวลเนส คืือการให้้บริิการนวด ซึ่่�งการนวดในแต่่ละแบบนั้้�นจะต้้องมีีการนวดหรืือสััมผััสเส้้นต่่างๆ ของร่่างกาย และการ
ยืืดคล้้ายกล้้ามเนื้้�อเพื่่�อสุุขภาพ ซึ่่�งใช้้ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทาง
สำำ�หรัับ RarinJinda Wellness Spa จะเน้้นการให้้บริิการเพื่่�อการผ่่อนคลายเเละเเละนวดบำำ�บััด เพื่่�อการเสริิมสุุขภาพ ซึ่่�งจะให้้
บริิการที่่�เต็็มรููปแบบมาตรฐานระดัับโลกที่่�ผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปา เช่่น เตีียงทรายร้้อน (Quartz Bed), สระไฮโดรพููล
(Hydrotherapy Pool) และเตีียงวิิชี่่�ชาวเวอร์์ (Vichy Shower) ผสมผสานกัับศาสตร์์การนวดแผนไทยหลายแบบ ควบคู่่�ไปกัับการใช้้สมุุนไพรไทย
4. การส่่งเสริิมการขาย
บริิษััทจััดให้้มีีการส่่งเสริิมการขาย เช่่น การทำำ� Loyalty Program ให้้กัับลููกค้้าเดิิม การให้้ส่่วนลดราคาพิิเศษ ซึ่่�งจะเป็็นการกระตุ้้�น
ให้้ลููกค้้าใหม่่ตััดสิินใจทดลองใช้้บริิการในสปาได้้ง่่ายขึ้้�น และช่่วยเพิ่่�มอััตราการใช้้บริิการในช่่วงที่่�มีีนัักท่่องเที่่�ยวลดน้้อยลง(Low Season)
และมีีการจััดการส่่งเสริิมการขาย ในช่่วงที่่�บริิษัทั ทำำ�การออกงานประชาสััมพัันธ์์ตามงานท่่องเที่่�ยวต่่างๆ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ และ
การให้้คููปองส่่วนลดตามนิิตยสาร เป็็นต้้น
4. ภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขััน

4.1 สภาพการแข่่งขัันภายในอุุตสาหกรรมในปีีที่่�ผ่่านมา
ก่่อน “โควิิด-19” อุุตสาหกรรมสปาทั่่�วโลกมีีการเติิบโตกว่่า 8.7% ทุุกๆ ปีี มีีรายได้้ถึึง 111 พัันล้้านดอลลาร์์ในสปา 165,714 แห่่ง
ทั่่�วโลก แต่่เมื่่อ� เจอวิิกฤติิโควิิด-19 ส่่งผลให้้รายรัับลดลง -39% อย่่างไรก็็ตามอุุตสาหกรรมสุุขภาพและความงามยัังมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�นหลัังวิิกฤติิ
โควิิด-19
การเกิิดขึ้้�นของโควิิด-19 และคำำ�สั่่�งประกาศปิิดสถานประกอบการสปาเพื่่�อสุุขภาพโดยศููนย์์บริิหารสถานการณ์์โควิิด (ศบค.) และ
คำำ�สั่่�งผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเป็็นระยะเวลากว่่า 10  เดืือน ในการแพร่่ระบาด 4 ระลอกในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมา อุุตสาหกรรมสปาซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจที่่�
มีีการสััมผััสสููงและใกล้้ชิิดระหว่่างผู้้�ให้้บริิการและผู้้�รัับบริิการได้้รัับผลกระทบอย่่างหนัักในปีี 2563-2564 รายรัับลดลงต่่อเนื่่�องและสถาน
ประกอบการสปาลดลงเหลืือ 160,100 โดยสููญเสีียสปาทั่่�วโลกกว่่า 4,000 แห่่ง
จากข้้อมููลของสมาคมสปาไทย ในปีี 2563 รายได้้ลดลง -39% จากที่่�โตมาเรื่่�อยๆ ตั้้�งแต่่เรามีีพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่่�อ
สุุขภาพ พ.ศ. 2559 คนที่่�เข้้าสู่่�ระบบมาตรฐานการได้้รัับใบอนุุญาตมีีราว 9,000 กว่่าราย จากปีี 2556 ซึ่่�งอยู่่�ที่่� 3,000 กว่่าราย เราอยู่่�
อัันดัับที่่� 16 ของโลก และวัันนี้้�อัันดัับอาจจะอยู่่�สููงกว่่านั้้�น ขณะเดีียวกััน คาดว่่าในวัันนี้้�สปาถููกปิิดตััวราว 30% จาก 9,000 แห่่ง
4.2 แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขัันในอนาคต
จากการปรัับตััวของสถานประกอบการให้้เข้้ากัับยุุค New Normal รวมถึึงอััตราการเข้้ารัับวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 ของประชากรและ
การเปิิดประเทศต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยวอีีกครั้้�งในรููปแบบ Sandbox และ Test & Go ในครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2564 พบว่่าธุุรกิิจสปาตอนนี้้�กำำ�ลััง
กลัับฟื้้�นขึ้้�นมาใหม่่มีีการคาดการณ์์ว่่า ธุุรกิิจสปาจะมีีการเติิบโตสููงมากเป็็นประวััติิการของโลกราว 17% ทุุกปีีไปจนถึึงปีี 2568 และมีีราย
ได้้เพิ่่�มขึ้้�นกว่่าเท่่าตััว ราว 150.5 พัันล้้านดอลลาร์์ ซึ่่�งเวลานี้้�เป็็นเวลาสำำ�คััญที่่�ต้้องมานั่่�งมองกัันแล้้วว่่าจะมีีดีีมานด์์จากนี้้�ไปบุุคลากรที่่�จะเข้้า
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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มาช่่วยกัันเสริิมต้้องเป็็นบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพเพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจกัับนัักท่่องเที่่�ยวคุุณภาพสููง
“เรื่่อ� งของ Wellness เป็็นหััวใจสำำ�คัญ
ั วัันนี้้�คนในโลกเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการดููแลสุุขภาพตนเองหลายคนเริ่่�มขยัับตััวในการผลัักดัันเชื่่อ�
ว่่าศัักยภาพของไทยยัังมีีโอกาสอีีกมากในหลายพื้้�นที่่�ไม่่ว่่าจะใต้้ เหนืือ อีีสาน หรืือภาคกลาง ความหลากหลายเป็็นจุุดขายสำำ�คััญหากร่่วม
กัันสร้้างบุุคลากรที่่�ดีีจะส่่งผลต่่อระบบเศรษฐกิิจของประเทศและความเชื่่�อมั่่�นเกิิดขึ้้�นแน่่นอนจากนี้้�ไป”
กระแสการใส่่ใจดููแลสุุขภาพของคนไทยที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้ธุรุ กิิจสปาขยายตััวออกจากโรงแรม และขยายตััวอย่่างรวดเร็็วในย่่านธุุรกิิจ
และแหล่่งท่่องเที่่�ยว ภายใต้้แนวคิิดการให้้บริิการที่่�หลากหลายรููปแบบ และเป็็นที่่�จัับตากัันว่่าธุุรกิิจสปาจะเป็็นหนึ่่�งในกลุ่่�มธุุรกิิจบริิการด้้าน
สุุขภาพที่่�มีีศัักยภาพการเติิบโตสููงต่่อไป และคาดว่่ารายได้้จากธุุรกิิจสปาในตลาดท่่องเที่่�ยวน่่าจะขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากความ
ต้้องการมีีแนวโน้้มการเติิบโตตามอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวที่่�ภาครััฐให้้การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งยัังเป็็นหนึ่่�งในธุุรกิิจบริิการ
ด้้านสุุขภาพที่่�ภาครััฐกำำ�หนดเป้้าหมายให้้ประเทศไทยเป็็นศููนย์์กลางสุุขภาพของเอเชีีย
4.3 ภาวะอุุตสาหกรรมและมููลค่่าตลาดรวมของธุุรกิิจสปา
ธุุรกิิจสปาทั่่�วโลกมีีมููลค่่าสููงมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เติิบโตขึ้้�นจาก 19 ล้้านล้้านบาท เป็็น 27 ล้้านล้้านบาท ในปััจจุุบัันจากเทรนด์์การ
รัักสุุขภาพของผู้้�บริิโภคทั้้�งในและต่่างประเทศเป็็นผลให้้มีธุี รุ กิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพ ซึ่่�งประเทศไทยมีีอัตั ราการเติิบโตสููงกว่่าอััตราเฉลี่่�ยทั่่�ว
โลกอย่่างน่่าสนใจ โดยเฉพาะธุุรกิิจสปาเพื่่�อสุุขภาพและความงามที่่�ยัังคงได้้รัับความนิิยมจากนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งชาวไทยและต่่างประเทศเป็็น
อย่่างมากในปััจจุุบััน เนื่่�องจากจุุดแข็็งด้้านการให้้บริิการและสมุุนไพรซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบจากธรรมชาติิที่่�มีีอย่่างหลากหลายในประเทศไทย
จำำ�นวนเม็็ดเงิินกว่่า 3.5 หมื่่�นล้้านบาทต่่อปีีที่่�กระจายอยู่่�ในธุุรกิิจสปาไทยกลายเป็็นจุุดสนใจที่่�ทำำ�ให้้ภาครััฐต้้องการยกระดัับ
อุุตสาหกรรมสปาไทยก้้าวไปสู่่�มาตรฐานสากล หวัังใช้้จุดุ เด่่นด้้านทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีคี วามหลากหลาย มาช่่วยยกระดัับรายได้้ให้้คนใน
ชาติิตั้้�งแต่่ต้น้ น้ำำ�� กลางน้ำำ��และปลายน้ำำ�� ผ่า่ นธุุรกิิจงานบริิการครบวงจรที่่�เรีียกว่่า “สปา” โดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ผนึึกกำำ�ลังั ร่่วมกัันพััฒนา
ศัักยภาพผู้้�ประกอบการให้้ก้้าวไปสู่่�เป้้าหมายที่่�วางไว้้
ธุุรกิิจสปาและนวดไทย ถืือเป็็นหนึ่่�งในอุุตสาหกรรมที่่�มีีความสำำ�คััญ และขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจประเทศ อีีกทั้้�งยัังสร้้างอาชีีพให้้บุุคคล
ทั่่�วไปมีีรายได้้ ในขณะเดีียวกัันยัังก่่อให้้เกิิดรายได้้แก่่อุตุ สาหกรรมอื่่น� ที่่�เชื่่อ� มโยงในกระบวนการสปาตั้้�งแต่่ต้น้ น้ำำ��ยันั ปลายน้ำำ��ในอุุตสาหกรรม
เกษตรและการท่่องเที่่�ยวเป็็นจำำ�นวนมาก
เมื่่�อวัันที่่� 12 ธ.ค.2562 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการร่่วมระหว่่างรััฐบาลตามภาคีีอนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยการสงวนรัักษามรดกวััฒนธรรมที่่�จัับ
ต้้องไม่่ได้้ของยููเนสโกครั้้�งที่่� 14 ระหว่่างวัันที่่� 8-14 ธ.ค.2562 ณ กรุุงโบโกตา สาธารณรััฐโคลอมเบีีย ประกาศผลการพิิจารณาขึ้้�นทะเบีียน
มรดกทางวััฒนธรรมที่่�จัับต้้องไม่่ได้้ ปีี 2019 รวม 51 รายการและนวดไทยที่่�ประเทศไทยเสนอได้้รัับมติิรัับรองประกาศขึ้้�นทะเบีียนในกลุ่่�ม
ดัังกล่่าว นัับเป็็นรายการที่่�  2 ต่่อจากโขนที่่�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนไปเมื่่�อปลายปีี 2561 โดยนวดไทยได้้รัับการรัับรองจากยููเนสโกด้้วยมีี
คุุณสมบััติติ รงตามหลัักเกณฑ์์ เป็็นภููมิปัิ ญ
ั ญาที่่�มีีพัฒ
ั นาการเริ่่�มในระดัับครอบครััวและชุุมชนเกษตรกรรม พััฒนาต่่อเนื่่อ� งมาจนเป็็นศาสตร์์
ในการดููแลสุุขภาพที่่�ใช้้มืือหรืือส่่วนต่่างๆของร่่างกาย ในการปรัับพลัังและโครงสร้้างของร่่างกายโดยไม่่ใช้้ยาบำำ�บัดั สะท้้อนถึึงความสามารถ
ในการสร้้างสรรค์์ของมนุุษย์์ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้บริิการนวดไทยเป็็นหนึ่่�งในสิินค้้าและบริิการการท่่องเที่่�ยวที่่�จะเป็็นที่่�นิิยมสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยวชาว
ต่่างชาติิ
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4.4 กิารวิเคราะห์มูลค่าตลาดของธุุรกิิจสปาไทยแบ่ง ตามกิารจัดเกิ็บข้อมูลของหน่วยงานที�เกิี�ยวข้อง

มูลค่าตลาดเมดิคัล-เวลเนส ทัวริสซึมของไทย
การบริการ

จํานวนนักท่องเที่ยว

รายได้จากการท่องเที่ยว

3.6
12.5

41,000 ล้านบาท
409,200 ล้านบาท

(ล้านคน)

เมดิคัล ทัวริสซึม
เวสเนส ทัวริสซึม

$
$

$

การจ้างงาน
เมดิคัล ทัวริสซึม

(คน)
9,195
530,000

เวลเนส ทัวริสซึม

หมายเหตุ: เมดิคัล ทัวริสซึม ข้อมูลปี 62 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
เวลเนสทัวริสซึม ข้อมูลปี 60 จาก Global Wellness Institute

สถานประกอบการสปา

และธุรกิจนวดในไทย
ที่มีใบอนุญาต

8 พัน

ใบ

ผู้ดําเนินการ
ที่ได้รับอนุญาต

1.2

เทอราปิส

พนักงานนวดสปา

หมื่นราย

1.2

แสนราย

หมายเหตุ: ฐาน | INFO GRAPHIC

ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพโลก แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเพ่่อสุขภาพเช่นนี้ทำาให้เกิดการใช้จ่ายมากถึง 12,000 ล้านดอลลาร์
หร่อมากกว่า 357,000 ล้านบาท เม่่อปี 2560 ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่มากกว่าจำานวนการใช้จ่ายในอินโดนีเซีย และมาเลเซียรวมกันทั้งภาค
อุตสาหกรรมนี้ ยังมีการจ้างงานโดยตรงราว 530,000 คน คิดเป็นสัดส่วนราว 1.4% ของอัตราการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ
และสัดส่วน 2.6% ของผลิตภัณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) รายปี ของไทย
ขณะที่กระทรวงสาธิารณสุข ประเมินไว้ว่าธิุรกิจนวดแผนไทย สปา และการแพทย์ ที่รวมกันเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่่อ
สุขภาพนั้น มีมูลค่าราว 1,300 ล้านดอลลาร์ หร่อมากกว่า 40,000 ล้านบาท จากจำานวนร้านนวดแผนไทยประมาณ 10,000 แห่ง
และสปาแบบหรูหราอีก 2,800 แห่งทั่วประเทศ
สมาคมสปาไทยเปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ปัจจุบันธิุรกิจสปาและร้านนวดของไทยที่มีใบอนุญาตจะอยู่ที่ 8 พันใบ มีผู้ดำาเนิน
ธิุรกิจสปาที่ผ่านการอบรมและมีใบอนุญาตอยู่ที่ 1.2 หม่่นราย แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีธิุรกิจที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องอีก
ร่วม 2 เท่าตัว แม้ว่าตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่่อสุขภาพปี2559 จะกำาหนดให้เจ้าของธิุรกิจต้องมีใบอนุญาตในการประกอบธิุรกิจ
แต่ก็พบว่าในทางปฏิิบัติมีความหย่อนยานในการปฏิิบัติ
5. กิารจัดหาผิลิตภัณฑ์์หรือบริกิาร
ในการดำาเนินธิุรกิจสปา บริษัทมีปัจจัยในการดำาเนินการเพ่่อให้ได้มาซึ่งการบริการดังกล่าว ค่อ
1. ในเร่่องของการจัดหาสถานที่เพ่่อใช้ในการดำาเนินธิุรกิจสปา พ่้นที่ในการให้บริการ
2. พนักงานเทอราพิสต์
3. อุปกรณ์ประกอบการให้บริการ
4. ผลิตภัณฑ์์สปาที่ใช้ในสาขาที่ให้บริการของบริษัท

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงได้้มีีการจััดหาปััจจััยต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้� 
5.1 สถานที่เพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกิจสปา
สถานที่่�ตั้้�งของธุุรกิิจสปาในแต่่ละสาขามีีความสำำ�คััญในการเลืือกใช้้บริิการของลููกค้้า ดัังนั้้�นบริิษััทมีีการพิิจารณาถึึงปััจจััยดัังกล่่าว
โดยทำำ�การเลืือกทำำ�เลสาขาที่่�มีีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดิินทางได้้ง่่าย ใกล้้กัับสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวสำำ�คััญ หรืือตั้้�งอยู่่�ภายในโรงแรม
โดยดำำ�เนิินการจััดให้้มีีสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี และมีีความปลอดภััย รวมถึึงการออกแบบตกแต่่งสาขาที่่�สวยงาม ซึ่่�งล้้วนเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�มีีผล
ต่่อการตััดสิินใจเลืือกใช้้บริิการสปาของลููกค้้า บริิษััทมีีการจััดหาพื้้�นที่่� โดยแบ่่งออกได้้เป็็น 2 รููปแบบดัังนี้้� 
• การเช่าพื้นที่  
ปััจจุุบัันบริิษััทมีีการทำำ�สััญญาเช่่าพื้้�นที่่�ระยะยาวเพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจสปาประมาณร้้อยละ 90 ของจำำ�นวนสาขาทั้้�งหมด โดยสััญญาเช่่า
พื้้�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�วไปจะสามารถต่่อ
อายุุสััญญาได้้เพีียงครั้้�งละ 3-6 ปีี แต่่เนื่่�องจากบริิษััทมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับผู้้�ให้้เช่่ามาโดยตลอด ทำำ�ให้้ที่่�ผ่่านมาบริิษััทไม่่มีีปััญหาในการต่่อ
อายุุสััญญาเช่่าเพิ่่�มเติิมโดยบางสาขาสามารถเช่่าดำำ�เนิินธุุรกิิจมาต่่อเนื่่�องกว่่า 20 ปีี สามารถแสดงรายละเอีียดตามตารางต่่อไปนี้้�
แบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa”
ปีีที่�่เริ่่�ม
พื้้� นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�น
ดำำ�เนิินการ (ตรม.)
เช่่า
สุุดสััญญาเช่่า

ธุุรกิิจสปา

สาขา

RarinJinda
Wellness  
Spa

เชียงใหม่

2548

3,500     30 ปี

ราชดำ�ริ

2550

903

3 ปี

เพลินจิต

2557

1,087

3 ปี

หมายเหตุุ

1 ม.ค. 56 ถึง - เป็นการเช่าที่ดินจาก บริษัท กลมเกลียว
31 ธ.ค. 85 พัฒนา จำ�กัด บุคคลที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุง
ซากอาคารเพื่อดำ�เนินธุรกิจสปาและให้เช่า
ช่วงพื้นที่บางส่วนต่อกับกับบริษัทย่อยเพื่อทำ�
โรงแรม
1 ม.ค. 63 ถึง สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
31 ธ.ค. 65
1 ต.ค. 64 ถึง สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
30 ก.ย. 67

หมายเหตุ รายละเอียดการเช่าและเงื่อนไขการเช่าตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อที่ 1.2.3 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
แบรนด์์ “Let’s Relax”
ปีีที่�่เริ่่�ม
พื้้� นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�น
ดำำ�เนิินการ (ตรม.)
เช่่า
สุุดสััญญาเช่่า

ธุุรกิิจสปา

สาขา

Let’s
Relax

พาวิลเลี่ยน

2541

667 9 เดือน

พัทยา

2547

540

สุขุมวิท 39

2547

เทอร์มินอล 21

2554

752

3 ปี

แมนดาริน

2556

1,100

3 ปี

สยามสแควร์วัน

2557

42

3 ปี

806.82 3 ปี

424.43 3 ปี

แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

1 เม.ย. 64 ถึง
31 ธ.ค. 64
1 พ.ค. 64 ถึง
30 เม.ย. 67
1 ม.ค. 63 ถึง
31 ธ.ค. 65
11 ต.ค. 63 ถึง
10 ต.ค. 66
1 ม.ค. 63 ถึง
31 ธ.ค. 65
1 ส.ค. 64 ถึง
31 ก.ค. 67

หมายเหตุุ

- มีสัญญาเช่า 5 สัญญา (ขยายพื้นที่) โดยมี
การต่ออายุสัญญาให้ครบพร้อมกัน
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
-

ปีีที่�่เริ่่ม
พื้้� นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่ม
�
� และวัันสิ้้น
�
ดำำ�เนิินการ (ตรม.)
เช่่า
สุุดสััญญาเช่่า

ธุุรกิิจสปา

สาขา

Let’s
Relax

หัวหิน

2557

743

3 ปี

ป่าตองสาย 3

2557

2,418

3 ปี

เอกมัย

2558

578.25

3 ปี

ท่าแพ

2558

3 ปี

สวนพลู

2558

920
(มีบาง
ส่วนเช่า
ช่วงต่อให้
SWR)
560

เดอะสตรีท

2558

714

3 ปี

มาบุญครอง

2559

615.49

3 ปี

รร.เดอะเบอร์   
เคลีย์ ประตูน้ำ�
พญาไท

2559

260.90

3 ปี

2559

969

3 ปี

ทองหล่อ

2559

1,819.5

3 ปี

เวคอัพ  กระบี่

2560

698

3 ปี

สุขุมวิท  31

2560

3 ปี

เดอะซิส กะตะ
  ภูเก็ต
โบ๊ทลากูน
ภูเก็ต
มิลเลนเนี่ยม
ภูเก็ต
วัน นิมมาน
เชียงใหม่
โรงแรมอโนมา
กรุงเทพฯ
บียอนด์ ป่าตอง
ภูเก็ต

2560

60
ตารางวา
300

2 ปี

2560

2.84 ไร่

3 ปี

2560

654.23

2560

812

1 ปี

2561

154.50

3 ปี

2561

597

3 ปี

หัวหิน ซอย
100

2561

934.8

3 ปี

3 ปี

21 มิ.ย. 63 ถึง
20 มิ.ย. 66
1 ก.พ. 63 ถึง
31 ม.ค. 65
1 ก.ค. 64 ถึง
30 มิ.ย. 67
1 ต.ค. 64 ถึง
30 ก.ย. 67

หมายเหตุุ

ส่ามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี

1 ม.ค. 62 ถึง สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก
31 ธ.ค. 64
15 ธ.ค. 62 ถึง 14 ธ.ค. 65
1 ก.พ. 62 ถึง สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก
31 ม.ค. 65
18 ก.ค. 62 ถึง สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก
17 ก.ค. 65
14 พ.ย.62 ถึง สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก
14 พ.ย.65
15 พ.ย. 62 ถึง สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก
14 พ.ย 65 ละ 3 ปี
19 พ.ย. 62 ถึง สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก
18 พ.ย. 65 ละ 3 ปี
1 เม.ย. 63 ถึง สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก
31 มี.ค. 66
17 มิ.ย. 64 ถึง สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก
16 มิ.ย. 66
1 ม.ค. 63 ถึง   สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก
31 ธ.ค. 65 คราวละ 3 ปี
โรงแรมปิดชั่วคราว

3 ปี

3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 คราว คราว
2 คราว คราว
3 ปี
2 ปี
2  คราว

1 ธ.ค. 64  ถึง  
30 พ.ย. 65
9 ก.ค. 64 ถึง สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
8  ก.ค. 67
20 ก.ย. 61 ถึง สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2  คราว
19 ก.ย.64 คราวละ 3 ปี
(สถานประกอบ
การปิดให้บริการ
ชั่วคราว)
1 ก.ค. 64 ถึง สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
30 มิ.ย. 67
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

43

ธุุรกิิจสปา

สาขา

Let’s
Relax

เทอร์์มิินอล 21
พััทยา –
แกรนด์์
เซ็็นเตอร์์พอยต์์
พััทยา
ดิิ อััลเลซ์์
สุุขุุมวิิท 13
เดอะ มาร์์เก็็ต
กรุุงเทพ
กรุุงเทพ กิินซ่่า
ทองหล่่อ
(โรงแรมนิิกโก
กรุุงเทพ)
ไอบิิสสไตล์์
รััชดา
เซ็็นทรััล
เอมบาสซี่่�
กระบี่่�ศรีีลัันตา
รีีสอร์์ท
โรงแรมตรััง
เรืือรััษฎา
แอม ไชน่่า
ทาวน์์
พอร์์โต้้ เดอ
ภููเก็็ต
โรงแรมคาร์์ลตััน
สุุขุุมวิิท
เลย์์เชอร์์สเปซ
เซ็็นทรััลเวิิลด์์
มหานคร คิิวบ์์
เมอเวนพิิค
สยาม โฮเทล
นาจอมเทีียน
โรงแรมวีีรัันดา
พััทยา
โรงแรมโนโวเทล
แพลทิินััม ประตูู
น้ำำ��

44

ปีีที่�่เริ่่ม
พื้้� นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่ม
�
� และวัันสิ้้น
�
ดำำ�เนิินการ (ตรม.)
เช่่า
สุุดสััญญาเช่่า

หมายเหตุุ

2561

1,213

3 ปี

1 ธ.ค. 64 ถึง สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
30 พ.ย. 67

2561

851

1 ปี

2562

765

3 ปี

2562

1,481

3 ปี

1 ก.ย. 64 ถึง
31 ส.ค. 65
14 ก.พ.62 ถึง
13 ก.พ.65
1 เม.ย.62 ถึง
31 มี.ค.65

สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2  คราว
คราวละ 2 และ 3 ปี
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2  คราว
คราวละ 3 ปี
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว
คราวละ 3 ปี

2562

420

3 ปี

สามารถต่อสัญญาได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี

2562

241.48

3 ปี

2562

1,318

3 ปี

2562

200

3 ปี

2562

536.33

3 ปี

2562

746

3 ปี

2563

452

3 ปี

2563

860

3 ปี

2563

663

3 ปี

2563

287

3 ปี

14 ก.พ. 62 ถึง
13 ก.พ. 65
17 ก.ค.62 ถึง
16 ก.ค.65
1 ต.ค.62 ถึง
30 ก.ย.65
15 ก.ย.62 ถึง
14 ก.ย.65
15  พ.ย. 62
ถึง 14 พ.ย.65
1 ม.ค. 63 ถึง
31 ธ.ค.65
19 ก.พ. 63 ถึง
18 ก.พ. 66
1 ต.ค. 63 ถึง
30 ก.ย. 66
16 ธ.ค. 63 ถึง
15 ธ.ค. 66
1 ธ.ค. 63 ถึง
30 พ.ย. 66

2564

267

3 ปี

2564

197.20

3 ปี

แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 4 คราว คราว
ละ  3 ปี
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราว
ละ 3 ปี
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
สามารถต่อสัญญาไปได้อีก 2 คราว คราวละ
3 ปี
สามารถต่อสัญญาไปได้อีก 2 คราว คราวละ
3 ปี
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี

15 ต.ค. 64 ถึง สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
14 ต.ค. 67
1 พ.ย. 64 ถึง 31 ต.ค. 67

แบรนด์์ “Baan Suan Massage
ปีีที่�่เริ่่�ม
พื้้� นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�น
ดำำ�เนิินการ (ตรม.)
เช่่า
สุุดสััญญาเช่่า

ธุุรกิิจสปา

สาขา

Baan Suan
Massage

นนทบุรี

2558

465

3 ปี

ประชานุกูล

2558

453

3 ปี

เจริญนคร 68

2559

187

3 ปี

บรมราชชนนี

2559

583.3

3 ปี

เทอร์มินอล 21
โคราช
อุดรธานี

2559

349

3 ปี

2560

712.27

3 ปี

เพชรเกษม

2560

3 งาน
77
ตารางวา

3 ปี

1 ส.ค. 64 ถึง
31 ก.ค. 67
1 ม.ค. 62 ถึง
31 ธ.ค. 64
1 เม.ย. 62
ถึง 31 มี.ค. 65
1 ส.ค. 62 ถึง
31 ก.ค. 65
19 ธ.ค 62 ถึง
18 ธ.ค 65
15 ธ.ค. 62
ถึง 14 ธ.ค. 65
1 ก.ค. 62 ถึง
30 มิ.ย. 65

หมายเหตุุ

สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้ 3 ปี
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราว
ละ 3 ปี
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราว
ละ 3 ปี
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้ 3 ปี
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้ 3 ปี
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 คราว
คราวละ 3 ปี

แบรนด์์ “Stretch Me
ธุุรกิิจ
สตููดิิโอ
ยืืดกล้้าม
เนื้้�อ

คลิินิิก
กายภาพ
บำำ�บััด

สาขา

ปีีที่�่เริ่่ม
พื้้� นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่ม
�
� และวัันสิ้้น
�
ดำำ�เนิินการ (ตรม.)
เช่่า
สุุดสััญญาเช่่า

เซ็นทรัลเวิลด์

2561

123.44

3 ปี

วิชดอม 101

2562

207

3 ปี

สาขา

เซ็นทรัลเวิลด์

1 พ.ย. 61 ถึง อยู่ระหว่างการต่อสัญญาเช่า
31 ต.ค. 64
1 ก.พ.62 ถึง ไม่ตอ่ สัญญาเช่า
31 ม.ค.65

ปีีที่�่เริ่่�ม
พื้้� นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�น
ดำำ�เนิินการ (ตรม.)
เช่่า
สุุดสััญญาเช่่า

2563

175

3 ปี

หมายเหตุุ

หมายเหตุุ

1 ต.ค. 63 ถึง 30 สามารถต่อสัญญาไปได้อีก 2 คราว
คราวละ 3 ปี
ก.ย. 66

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

45

แบรนด์์ “Dr. Spiller”
ธุุรกิิจดููแล
ผิิวหน้้า

สาขา

เทอร์มินอล 21
พัทยา
เซ็นทรัลเวิลด์

ปีีที่�่เริ่่�ม
พื้้� นที่่� ระยะเวลา วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�น
ดำำ�เนิินการ (ตรม.)
เช่่า
สุุดสััญญาเช่่า

2561

212

1 ปี

2563

112

3 ปี

หมายเหตุุ

19 ต.ค. 64 ถึง สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2  คราว
18 ต.ค. 65 คราวละ 2 และ 3 ปี
1 ต.ค. 63 ถึง 30
ก.ย. 66

หมายเหตุ รายละเอียดการเช่าและเงื่อนไขการเช่าตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อที่ 1.2.3 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
• การซื้อสินทรัพย์
- บริิษััทมีีการลงทุุนซื้้�ออาคารพาณิิชย์์ 3 คููหา ตั้้�งอยู่่�ที่่�ถนนราษฎร์์อุุทิิศ 200 ปีี ต.ป่่าตอง อ.กะทู้้�  จ.ภููเก็็ต เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจ
สปา Let’s Relax สาขาป่่าตองสาย 2 ขนาดพื้้�นที่่� 1,292 ตารางเมตร เปิิดดำำ�เนิินการในปีี 2545
- บริิษััทมีีการลงทุุนซื้้�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
- บริิษััทมีีการลงทุุนซื้้�อที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง ตั้้�งอยู่่�ที่่� 224/2-3 ถนน กะรน ตำำ�บล กะรน อำำ�เภอเมืืองภููเก็็ต จัังหวััดภููเก็็ต ขนาด
พื้้�นที่่� 41 ตารางวาเพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา Let’s Relax  สาขากะรน จัังหวััดภููเก็็ต เปิิดดำำ�เนิินการในปีี 2560
- บริิษััทมีีการลงทุุนซื้้�อที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง ตั้้�งอยู่่�ที่่�  1245-1245/1 หมู่่�ที่่�  5 ตำำ�บลในเมืือง อำำ�เภอเมืืองหนองคาย จัังหวััด
หนองคาย ขนาดพื้้�นที่่� 1 งาน 51 ตารางวา เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจ บ้้านสวน มาสสาจ สาขาหนองคายเปิิดดำำ�เนิินการในปีี 2560
- บริิษััทมีีการลงทุุนซื้้�อที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 224/27-28 ตำำ�บลหนองปรืือ อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี ขนาด
พื้้�นที่่� 53 ตารางวา เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา Let’s Relax สาขาพััทยากลางเปิิดดำำ�เนิินการในปีี 2561
5.2 พนักงานเทอราพิสต์
พนัักงานเทอราพิิสต์์ (พนัักงานนวด) คืือปััจจััยสำำ�คัญ
ั อีีกประการหนึ่่�งที่่�จะทำำ�ให้้บริิษัทั สามารถจััดหาบริิการได้้ซึ่่�งส่่วนใหญ่่นั้้�นพนัักงาน
ของบริิษััทจะเป็็นพนัักงานที่่�ร่่วมงานกัับบริิษััทมาเป็็นระยะเวลานาน นอกจากนั้้�นแล้้วบริิษััทได้้มีีการเปิิดบริิษััทย่่อยในนามของบริิษััทสยาม
เวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด (SWE) เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจสอนนวดสนัับสนุุนการจััดหาพนัักงานเทอราพิิสต์์ของบริิษััทในการทดแทนพนัักงานที่่�
ลาออก และเป็็นการเตรีียมพนัักงานเพิ่่�มสำำ�หรัับการขยายสาขาของบริิษััทในอนาคต รวมถึึงเป็็นที่่�จััดอบรมพนัักงานเทอราพิิสต์์ของบริิษััท
ในการให้้บริิการและรัักษามาตรฐานของพนัักงานเทอราพิิสต์์สำำ�หรัับธุุรกิิจสปาของบริิษัทั  ทำำ�ให้้พนัักงานมีีความรู้้�ทั้้�งทางภาคทฤษฎีีและภาค
ปฎิิบััติิ และเรีียนรู้้�การทำำ�งานบริิการนวดได้้อย่่างถููกวิิธีี ปลอดภััยทั้้�งตััวผู้้�ให้้บริิการและผู้้�รัับบริิการจนเกิิดความเชี่่�ยวชาญตลอดจนสามารถ
ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในเรื่่�องต่่างๆ กัับผู้้�มาใช้้บริิการได้้  
นอกจากนั้้�นแล้้วในกรณีีที่่�บางสาขามีีจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการมาก บริิษัทั สามารถที่่�จะโยกย้้ายพนัักงานเทอราพิิสต์์จากสาขาอื่่น� มาให้้บริิการ
ในสาขาที่่�ต้้องการได้้ เพื่่�อให้้บริิการของบริิษััทเรีียบร้้อย และทัันต่่อความต้้องการของลููกค้้า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีพนัักงานเทอราพิิสต์์ นัักกายภาพบำำ�บััดและผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกายภาพบำำ�บััด-วิิทยาศาสตร์์การ
กีีฬาจำำ�นวนประมาณ 1,800 คน ประจำำ�อยู่่�ตามสถานประกอบการสปาสาขาต่่างๆ
5.3 อุปกรณ์ในการให้บริการ
ในการดำำ�เนิินการเพื่่อ� ให้้ได้้บริิการสปาแก่่ลูกู ค้้านั้้�น บริิษัทั จะต้้องมีีการดำำ�เนิินการจััดหาอุุปกรณ์์ในการให้้บริิการดัังกล่่าว โดยบริิษัทั
ได้้มีีการจััดหาอุุปกรณ์์ดัังกล่่าว 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 2564
มีีจำำ�นวนประมาณ 2,500  เตีียง
5.4 ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในสาขาที่ให้บริการของบริษัท
ผลิิตภััณฑ์์สปาที่่�ใช้้ในธุุรกิิจของบริิษัทั เป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ปััจจััยหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ลูกู ค้้าเกิิดความประทัับใจในบริิการของบริิษัทั เช่่น น้ำำ��มันั นวดและ
น้ำำ��มัั น หอมระเหย ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ขัั ด ผิิ ว และผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ พ อกตัั ว ตลอดจนลูู ก ประคบสมุุ น ไพรสด โดยบริิ ษัั ท ได้้ อ าศัั ย ความชำำ� นาญ
ประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสปามาพััฒนาคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ให้้มีเี อกลัักษณ์์ร่ว่ มกัับทีีมเภสััชกรของผู้้�ผลิิตในประเทศ และในกรณีีที่่�ผลิิตภััณฑ์์
ดัังกล่่าวไม่่เป็็นไปตามที่่�กำำ�หนด กลุ่่�มบริิษัทั สามารถจััดหาผลิิตภััณฑ์์ดังั กล่่าวทดแทนได้้ เนื่่อ� งจากมีีผู้้�ผลิิตสิินค้้าประเภทเดีียวกัันจำำ�นวนมาก  
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ข. ธุุรกิิจโรงแรมและร้้านอาหาร

การประกอบธุุรกิิจโรงแรม และร้้านอาหารของกลุ่่�มบริิษััท ดำำ�เนิินการโดยบริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด (SWR) โดยมีีราย
ละเอีียดดัังต่่อไปนี้้� 
1. ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
การให้้บริิการของ SWR สามารถจำำ�แนกได้้ตามประเภทของลัักษณะการให้้บริิการ คืือการให้้บริิการโรงแรม และการให้้บริิการร้้าน
อาหารที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่   
1.1 การให้้บริิการโรงแรม
เป็็นการให้้บริิการโรงแรมภายใต้้ชื่่�อ “โรงแรมระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท” ซึ่่�งเป็็นโรงแรมประเภท บููติิค รีีสอร์์ทระดัับ
5 ดาว และยัังคงกลิ่่�นอายของสไตล์์ทางเหนืือสไตล์์ล้้านนา ทุุกห้้องพัักยัังมีีระเบีียงส่่วนตััวที่่�สามารถมองเห็็นทิิวทััศน์์ของดอยสุุเทพและ
แม่่น้ำำ��ปิิง พร้้อมสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกครบครััน ไม่่ว่่าจะเป็็นบริิการอิินเตอร์์เน็็ตไร้้สายความเร็็วสููง ห้้องฟิิตเนสและโยคะ สระว่่ายน้ำำ��
กลางแจ้้ง บริิการรถเช่่าลีีมูซีู นี และบริิการทััวร์์ท่อ่ งเที่่�ยว บริิการซัักรีีด รวมทั้้�งมีีห้อ้ งสมุุดที่่�มีีบริิการคอมพิิวเตอร์์ฟรีี และร้้านอาหารเดค วััน
(Deck One) รวมทั้้�งมีี ระริินจิินดา เวลเนส สปา สาขาเชีียงใหม่่ เพื่่�อให้้บริิการสปาครบวงจร โดยตั้้�งอยู่่�บริิเวณด้้านหน้้าของโรงแรม
นอกจากนี้้�ภายในบริิเวณโรงแรมยัังคงไว้้ซึ่่�งบ้้านไม้้สัักไทยโบราณอายุุกว่่า 150 ปีี เป็็นการผสมกัันของกลิ่่�นอายพม่่า และล้้านนา
โดยได้้ถูกู นำำ�มาใช้้เป็็นส่่วนต้้อนรัับแขกของโรงแรม ห้้องประชุุม และห้้องนวดไทย เพื่่อ� อนุุรักั ษ์์ไว้้ให้้ชนรุ่่�นหลัังและชาวต่่างชาติิได้้สัมั ผััสและ
ร่่วมประทัับใจ
ในส่่วนที่่�เป็็นอาคารโรงแรมที่่�สร้้างใหม่่ ทางสถาปนิิกได้้ออกแบบให้้มีีรููปแบบที่่�กลมกลืืนกัับเรืือนไม้้โบราณหลัังเดิิม รวมไปถึึงการ
ออกแบบภููมิสิ ถาปััตย์์ ซึ่่�งเน้้นถึึงความเขีียวขจีีของพรรณไม้้รวมไปถึึงสายน้ำำ��ที่่�ลัดั เลาะตามอาคาร ซึ่่�งเป็็นลัักษณะพิิเศษต่่างจากสถาปััตยกรรม
แห่่งอื่่�นในจัังหวััดเชีียงใหม่่ และส่่งผลให้้โรงแรมระริินจิินดา เวลเนส สปารีีสอร์์ท ได้้รัับรางวััลต่่างๆ สำำ�หรัับการคงไว้้ซึ่่�งสิ่่�งก่่อสร้้างที่่�สำำ�คััญ
ทางประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม และขนบธรรมเนีียมประเพณีีที่่�ดีีงามของประเทศไทย
ใบอนุุญาตประกอบกิิจการโรงแรม
ประเภทใบอนญาต

วัันออกใบอนุุญาต

วัันครบกำำ�หนดใบอนุุญาต

ประกอบกิจการโรงแรม
ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

8 ตุลาคม 2564
12 พฤษภาคม 2564

25 กรกฎาคม 2569
31 พฤษภาคม 2565

ใบประกอบกิิจการร้้านอาหาร
ประเภทใบอนญาต

ใบประกอบกิจการร้านอาหาร

วัันออกใบอนุุญาต

วัันครบกำำ�หนดใบอนุุญาต

12 พฤษภาคม 2564

10 พฤษภาคม 2565

นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ได้้ต่่อยอดรัับบริิหารโรงแรมและร้้านอาหาร 2 แห่่ง คืือ “ระริินวิิลล่่าส์์ เชีียงใหม่่” พููลวิิลล่่าส่่วนตััว พร้้อม
ออนเซนและน้ำำ��ตก แบบ 2 ห้้องนอนและ 3 ห้้องนอน จำำ�นวน 7 หลัังและ “โอบ คาเฟ่่” คาเฟ่่จำำ�นวน 40 ที่่�นั่่�ง

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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1.2 การให้บริการด้านห้องพัก
โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีการให้บริการห้องพักดังนี้
แบบ

ดีลักซ์
(Deluxe)
ดีลักซ์ พูลแอ็คเซส
(Deluxe Pool Access)
เวลเนส สวีท
(Wellness Suite)
ระรินจินดา วิลล่า
(Rarinjinda Villa)
รวม

ขนาด (ตรม.)

จำ�นวนห้อง

อัตราค่าห้องพัก (บาท)
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22

6,500

53

7

10,000

93

5

16,000

164

1

27,000

35

หมายเหตุ * ราคาห้องพักตาม website ของโรงแรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
           ** เป็นราคาที่ยังไม่รวม Service Charge 10% และ VAT 7%
1.3 การบริิการอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
โรงแรม ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท มีีบริิการร้้านอาหารเดค วััน (Deck One) ตั้้�งอยู่่�ติิดกัับริิมแม่่น้ำำ��ปิิง เน้้นมุุมมองแบบ
เปิิดโล่่งและบรรยากาศแบบสบายๆ ทั้้�งภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีีบริิการด้้านอาหารและเครื่่�องดื่่�ม รวมทั้้�งการจััดเลี้้�ยง การจััด
งานแต่่งงาน โดยเน้้นที่่�คุุณภาพของบริิการที่่�ประทัับใจ และคุุณภาพของอาหารที่่�จััดเตรีียมโดยพ่่อครััวที่่�มีีประสบการณ์์ เพื่่�อบริิการสำำ�หรัับ
ลููกค้้าที่่�มาพัักและลููกค้้าทั่่�วไป รายละเอีียดดัังนี้้�
ร้้านอาหาร Deck One บริิการอาหารแบบเน้้นสุุขภาพแบบชาวเอเซีีย (Modern Asian Fusion) เปิิดบริิการทุุกวััน ตั้้�งแต่่
7.00 น. – 24.00 น. ขนาดความจุุรวม 80 ที่่�นั่่�ง โดยในช่่วงเทศกาลเช่่น เทศกาลสงกรานต์์ หรืือเทศกาลปีีใหม่่ สามารถเพิ่่�มความจุุ
บริิเวณด้้านนอกอาคารบริิเวณติิดริิมน้ำำ��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. การตลาด

2.1 ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายของธุุรกิิจโรงแรม
บริิษััทมีีสััดส่่วนลููกค้้าต่่างประเทศต่่อลููกค้้าในประเทศเท่่ากัับร้้อยละ 80 : 20 สำำ�หรัับสััดส่่วนลููกค้้าชาวต่่างชาติิประมาณร้้อยละ
60 จะเป็็นลููกค้้าชาวเอเชีียจากประเทศจีีน ฮ่่องกง ไต้้หวััน ญี่่�ปุ่่�น และเกาหลีีใต้้ โดยที่่�ลููกค้้าจากประเทศจีีนจะเป็็นกลุ่่�มลููกค้้ารายใหญ่่ที่่�สุุด
ในขณะที่่�อีีกร้้อยละ 10 จะเป็็นลููกค้้าจากกลุ่่�มประเทศอาเซีียนเเละโอเชีียเนีีย เช่่น มาเลเซีีย สิิงคโปร์์ ออสเตรเลีีย และนิิวซีีเเลนด์์ และที่่�
เหลืืออีีกร้้อยละ 10 จะเป็็นลููกค้้าจากทางยุุโรปและสหรััฐอเมริิกา
แต่่สืืบเนื่่�องจากวิิกฤตการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้นัักท่่องเที่่�ยวไม่่สามารถเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวได้้ ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 บริิษััทฯได้้มีีการปรัับ
ตััว โดยเพิ่่�มการทำำ�การขายการตลาดและประชาสััมพัันธ์์กัับฐานลููกค้้าคนไทยมากขึ้้�นทำำ�ให้้ในปีี 2564 ลููกค้้าคนไทยคิิดเป็็นกว่่า
ร้้อยละ 90 ของลููกค้้าทั้้�งหมด ส่่วนที่่�เหลืือเป็็นลููกค้้าชาวต่่างชาติิที่่�พำำ�นัักหรืือทำำ�งานในประเทศไทย (Ex-pat) และลููกค้้าชาวต่่างชาติิที่่�เดิิน
ทางมาท่่องเที่่�ยวในประเทศไทยภายใต้้โครงการ Sandbox และ Test & Go
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2.2 สััดส่่วนลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท
เนื่่�องจากโรงแรม ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท มีีการให้้บริิการแบบ Luxury Boutique Hotel เทีียบเท่่ากัับโรงแรมระดัับ
5 ดาว คืือประกอบด้้วยห้้องพัักหรูู รวมถึึงสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ อย่่างพร้้อมมููล ดัังนั้้�นลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายสำำ�หรัับธุุรกิิจจะเป็็นกลุ่่�ม
ผู้้�มีีรายได้้สููง เช่่น พนัักงานระดัับสููงของบริิษััท เจ้้าของธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม รวมถึึงเจ้้าของธุุรกิิจขนาดใหญ่่ เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับราคาห้้องพัักที่่�อยู่่�ระหว่่าง 6,500 บาท ถึึง 27,000 บาทต่่อคืืน
2.3 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
2.4 กลยุุทธ์์การแข่่งขัันของธุุรกิิจโรงแรม
กลยุุทธ์์ด้้านราคา
สำำ�หรัับการตั้้�งราคาห้้องพัักของ SWR นั้้�นเนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทได้้ทำำ�การวางตำำ�เเหน่่งธุุรกิิจเป็็นบููติิคโฮเต็็ลหรููระดัับ 5 ดาว
(Luxury Boutique Hotel) โดยเน้้นกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีไลฟ์์สไตล์์ที่่�ใส่่ใจในสุุขภาพ โดยมีีบริิการสปา รวมทั้้�งร้้านอาหารประเภท Healthy Food
เพื่่อ� สุุขภาพตลอดจนบริิการเเละความเป็็นส่่วนตััวแบบมาตรฐานระดัับโรงแรม 5 ดาว บริิษัทั จึึงใช้้กลยุุทธ์์การตั้้�งราคาสููง (Price Skimming)
เพื่่�อสร้้างภาพลัักษณ์์ของการเป็็นเป็็นบููติคิ โฮเต็็ลหรููระดัับ 5 ดาว เเละใช้้กลยุุทธ์์การปรัับลดราคาขึ้้�นอยู่่�กัับฤดููกาลท่่องเที่่�ยว เเละอััตราการ
เข้้าพััก (Occupancy Rate) โดยมีีราคาตั้้�งสำำ�หรัับลููกค้้า walk-in ที่่� 6,500 – 27,000 บาทต่่อคืืน ขึ้้�นอยู่่�กัับขนาดห้้องพัักและการตกแต่่ง
ภายใน
กลยุุทธ์์การสร้้างความแตกต่่างในด้้านคุุณภาพและผลิิตภััณฑ์์
SWR มีีลักั ษณะการสร้้างความแตกต่่างในด้้านคุุณภาพและผลิิตภััณฑ์์จากโรงแรมในบริิเวณพื้้�นที่่�เดีียวกััน โดยให้้บริิการแบบครบครััน
แก่่ นัักท่่ องเที่่�ยวชาวต่่ างชาติิ และชาวไทย ในบริิ เวณโรงแรมซึ่่�งเป็็ นกลยุุ ทธ์์ที่่� สามารถให้้ บริิ การได้้ แบบครบวงจรในบริิ เวณสถานที่่�
ของ SWR  
1. เน้้นการให้้บริิการสำำ�หรัับผู้้�รัักและใส่่ใจสุุขภาพ
2. มีีทำำ�เลที่่�ตั้้�งอยู่่�กลางใจเมืืองเชีียงใหม่่ สะดวกสบาย ใกล้้กัับตลาดไนท์์ บาร์์ซ่่า และห่่างจากสนามบิินเพีียง 15 นาทีี นอกจาก
นั้้�นแล้้วยัังเน้้นความสวยงาม โดยทุุกห้้องพัักยัังมีีระเบีียงส่่วนตััวซึ่่�งสามารถมองเห็็นสระว่่ายน้ำำ��ในส่่วนกลางเทืือกเขาดอยสุุเทพ และ
ทััศนีียภาพของแม่่น้ำำ��ปิิง
3. เน้้นสไตล์์การตกแต่่งด้้วยสไตล์์โมเดิิร์์นกึ่่�งไทยผสมผสานความโบราณ (แอนทีีค) หรืือการผสานความทัันสมััยเข้้าไปกัับสไตล์์
ไทยดั้้�งเดิิม
4. มีีบริิการสปาระดัับ 5 ดาว อยู่่�ในบริิเวณโรงแรมซึ่่�งเป็็นสปาที่่�สมบููรณ์์ที่่�สุดุ ของเชีียงใหม่่เพีียบพร้้อมด้้วยเทคโนโลยีีล่า่ สุุดของ
สปาและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�มีีมาตรฐานสููงคืือ RarinJinda Wellness Spa นำำ�เสนอบริิการสปาและการบำำ�บััดหลากหลายรููปแบบโดย
แพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญและพยาบาลที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาและคำำ�แนะนำำ�
5. ให้้บริิการด้้านอาหารเพื่่�อสุุขภาพ โดยร้้านอาหาร Deck 1 ที่่�นำำ�เสนออาหารประเภท Healthy Food เพื่่�อสุุขภาพ
3. การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรม และร้้านอาหารของ SWR นั้้�น SWR มีีการทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าช่่วงที่่�ดิินระยะยาวระยะเวลา 30 ปีี เพื่่อ� ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจโรงแรม และร้้านอาหารเดค วััน (Deck 1) โดยมีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
สรุุปสััญญาเช่่าช่่วงที่่�ดิิน
คู่่�สััญญา
:

วัันที่่�ของสััญญา

:

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (ผู้้�ให้้เช่่าช่่วง)
(ปััจจุุบัันเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน))
บริิษััท ระริินจิินดา จำำ�กััด (ผู้้�เช่่าช่่วง)
(ปััจจุุบัันเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด)
1 มกราคม 2556
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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วััตถุุประสงค์์ของ
การเช่่าช่่วง

:

กรรมสิิทธิ์์�ในอาคาร :
และสิ่่�งปลููกสร้้าง
ทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วง

:

ระยะเวลาเช่่า

:

ค่่าเช่่าช่่วง

:

การเลิิกสััญญา

:

เพื่่�อประกอบกิิจการโรงแรมและร้้านอาหาร
คู่่�สััญญาทั้้�งสองฝ่่ายตกลงเป็็นที่่�ยอมรัับกัันว่่าอาคารโรงแรม และอาคารร้้านอาหาร ที่่�ได้้ก่อ่ สร้้าง
ขึ้้�นบนที่่�ดิิ น ณ วัั น ที่่�เข้้ า ทำำ�สัั ญ ญาฉบัั บ นี้้�เป็็ น กรรมสิิ ท ธิ์์�ของผู้้�เช่่ า ช่่ ว ง เป็็ น เหตุุ ใ ห้้ ผู้้� ให้้ เ ช่่ า
ช่่วงไม่่คิิดค่่าเช่่าในส่่วนอาคารดัังกล่่าวนั้้�นกัับผู้้�เช่่าช่่วงตลอดระยะเวลาการเช่่า โดยจะคิิดค่่าเช่่า
แต่่เฉพาะราคาเช่่าที่่�ดิิน
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 บน
ทรััพย์์สิินที่่�เช่่า ผู้้�เช่่าช่่วงยอมให้้ตกเป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของผู้้�ให้้เช่่าช่่วงทั้้�งหมดเมื่่�อครบกำำ�หนดระยะ
เวลาการเช่่า
ระยะเวลาการเช่่าช่่วงรวม 30 ปีี นับั ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2556 ถึึง 31 ธัันวาคม 2585 ทั้้�งนี้้�
หากครบกำำ�หนดระยะเวลาการเช่่าช่่วง หากผู้้�เช่่าช่่วงมีีความประสงค์์จะเช่่าช่่วงทรััพย์์สิินที่่�เช่่า
ช่่วงต่่อไปผู้้�เช่่าช่่วงจัักต้้องแจ้้งเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรถึึงเจตนาในการต่่อสััญญาเช่่าช่่วงให้้แก่่
ทางผู้้�ให้้เช่่าช่่วงทราบไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 ปีี ก่อ่ นครบกำำ�หนดสััญญาเช่่าช่่วงหากผู้้�ให้้เช่่าช่่วงมีีความ
ประสงค์์จะให้้ผู้้�เช่่าช่่วงเช่่าทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงต่่อไป คู่่�สััญญาทั้้�งสองฝ่่ายตกลงให้้ข้้อกำำ�หนดและ
เงื่่�อนไขต่่างๆ ภายใต้้สััญญาเช่่าช่่วงฉบัับใหม่่ มีีข้้อกำำ�หนดเหมืือนสััญญาฉบัับนี้้�ทุุกประการ
เว้้นแต่่ข้อ้ สััญญาข้้อ 3. เรื่่อ� งระยะเวลาการเช่่าช่่วงและข้้อ 4. เรื่่อ� งค่่าเช่่าช่่วงจะได้้มีกี ารตกลงกััน
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรต่่อไป
ชำำ�ระเป็็นรายเดืือนโดยผู้้�ให้้เช่่าช่่วงจะปรัับค่่าเช่่าช่่วงเพิ่่�มขึ้้�นตามสภาวะตลาดแต่่ไม่่เกิินร้้อยละ
15 ของค่่าเช่่าช่่วงที่่�มีีผลบัังคัับอยู่่�ทุุก 3 ปีี
สััญญาเป็็นอัันสิ้้�นผลทัันทีี ในกรณีีดังั ต่่อไปนี้้�
1)เมื่่�อครบกำำ�หนดระยะเวลาการเช่่าช่่วง และไม่่มีีการใช้้สิิทธิิต่่ออายุุสััญญาเช่่าช่่วงออกไปตาม
ข้้อกำำ�หนดและเงื่่อ� นไขของสััญญาฉบัับนี้้�
2)เมื่่อ� คู่่�สััญญาตกลงร่่วมกัันโดยสมััครใจในการเลิิกสััญญาฉบัับนี้้�
3)เมื่่�อมีีการเวนคืืนที่่�ดิินหรืือทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงเสีียหายถึึงขนาดไม่่สามารถจะใช้้ประโยชน์์ได้้
ตามวััตถุุประสงค์์ของการเช่่าตามสััญญานี้้�

4. ภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขััน
4.1 ภาวะอุุตสาหกรรม
เศรษฐกิิจไทยในภาพรวมมีีแนวโน้้มขยายตััวต่ำำ��กว่่าระดัับศัักยภาพและต่ำำ��กว่่าที่่�ประเมิินไว้้เดิิม โดยคาดว่่าจะขยายตััวร้้อยละ 2.5
ปริิมาณการส่่งออกสิินค้้ามีีแนวโน้้มฟื้้น� ตััวช้้ากว่่าที่่�คาด ตามปริิมาณการค้้าโลกที่่�ชะลอลงจากการกีีดกัันทางการค้้า รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลง
เชิิงโครงสร้้างของเศรษฐกิิจไทยที่่�กระทบต่่อภาคการส่่งออก ขณะที่่�การใช้้จ่่ายภาครััฐและการลงทุุนภาคเอกชนมีีแนวโน้้มขยายตััวต่ำำ��กว่่า
ที่่�ประเมิินไว้้ อย่่างไรก็็ดีกี ารบริิโภคภาคเอกชนในปีี 2562 ขยายตััวดีีกว่่าที่่�ประเมิินไว้้จากผลดีีของมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจระยะสั้้�นจาก
ภาครััฐ แต่่มีีแนวโน้้มชะลอลงในปีี 2563 ตามปััจจััยด้้านรายได้้ครััวเรืือนที่่�ชะลอลงและภััยแล้้ง สำำ�หรัับในปีี 2564 คาดว่่าเศรษฐกิิจไทย
จะขยายตััวดีีขึ้้�นต่่อเนื่่�อง ตามโครงการ PPP และโครงการลงทุุนของภาครััฐบางโครงการที่่�เลื่่�อนไปดำำ�เนิินการในปีี 2564
การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย (ททท.) ได้้ตั้้�งเป้้ารายได้้ของภาคอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวของไทยไว้้เมื่่�อปลายปีี 2562 ที่่�ผ่่านมาว่่า
ปีี 2563 ประเทศไทยจะมีีรายได้้จากการท่่องเที่่�ยวรวมไว้้ที่่�  3.18 ล้้านล้้านบาท ในจำำ�นวนนี้้�แบ่่งเป็็น ตลาดต่่างประเทศ 2.02 ล้้านล้้าน
บาทจากจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ 40.8 ล้้านคน และตลาดไทยเที่่�ยวไทย 1.16 ล้้านล้้านบาท จากนัักท่่องเที่่�ยวไทย 172 ล้้านคน-ครั้้�ง
ทั้้�งนี้้�จากวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา (COVID-19) ททท.ประเมิินสถานการณ์์ใหม่่อีกี ครั้้�ง โดยได้้จัดั ทำำ� TAT Tourism
Recovery Tracker คาดว่่า ตััวเลขรายได้้รวมของภาคการท่่องเที่่�ยวของไทยในปีี 2563 นี้้� มีีมูลู ค่่ารวมประมาณ 8.3 แสนล้้านบาท แบ่่งเป็็น
ตลาดต่่างประเทศราว 3.3 แสนล้้านบาท จากจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ 6.7 ล้้านคน และตลาดในประเทศหรืือไทยเที่่�ยวไทย มููลค่่า
ราว 5 แสนล้้านบาท จากการเดิินทางของนัักท่่องเที่่�ยวคนไทยประมาณ 95 ล้้านคน-ครั้้�ง
ขณะเดีียวกัันยัังคาดการณ์์สถานการณ์์และรายได้้ภาคการท่่องเที่่�ยวของไทยสำำ�หรัับปีี 2564 ด้้วยว่่า น่่าจะมีีรายได้้จากภาคการ
ท่่องเที่่�ยวรวมประมาณ 1.2 ล้้านล้้านบาท โดยมาจากตลาดต่่างประเทศราว 5 แสนล้้านบาท จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิประมาณ 10
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ล้้านคน และตลาดไทยเที่่�ยวไทยราว 7 แสนล้้านบาท จากการเดิินทางท่่องเที่่�ยว 120 ล้้านคน-ครั้้�ง โดย “ททท.ประเมิินว่่า นัักท่่องเที่่�ยว
ต่่างชาติิจะเริ่่�มกลัับมาตั้้�งแต่่ในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2564 โดยจากการมอนิิเตอร์์ตลาดของสำำ�นัักงาน ททท.ในต่่างประเทศพบว่่าในหลาย
ประเทศมีีดีีมานด์์ในการเดิินทางแล้้ว และส่่วนใหญ่่ยัังมองว่่าประเทศไทยยัังคงเป็็นท็็อป 10 จุุดหมายปลายทางที่่�พวกเขาให้้ความสนใจ
นอกจากนี้้� TAT Tourism Recovery Tracker ยัังคาดการณ์์รายได้้ภาคการท่่องเที่่�ยวว่่าจะขยัับเป็็น 2.5 ล้้านบาทได้้ในปีี 2565 หรืือกลัับ
มาได้้ประมาณ 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 กลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวที่่�จะเข้้ามานั้้�นยัังต้้องขึ้้�นอยู่่�กัับมาตรการด้้านสาธารณสุุขที่่�จะเปิิดรัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ ความคืืบหน้้า
ของวััคซีีน รวมถึึงนโยบายของประเทศต้้นทางด้้วยว่่าอนุุญาตให้้คนของเขาเดิินทางออกนอกประเทศหรืือไม่่
4.2 ภาพรวมการแข่่งขััน
จากข้้อมููลที่่�แสดงข้้างต้้นจะเห็็นได้้ว่่า ถึึงแม้้ว่่าจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวต่่าง
ประเทศ แต่่ในขณะที่่�จำำ�นวนสถานประกอบการที่่�พัักแรม และจำำ�นวนห้้องพัักมีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่อ� งในอััตราที่่�สููงกว่่าย่่อมส่่งผลกระทบ
ให้้เกิิดการแข่่งขัันอย่่างสููงสำำ�หรัับธุุรกิิจโรงแรมในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ดังั นั้้�นเพื่่อ� ความอยู่่�รอดของกิิจการผู้้�ประกอบการจำำ�เป็็นต้้องปรัับเปลี่่�ยน
แผนการดำำ�เนิินงานหรืือกลยุุทธ์์ต่่างๆ เพื่่�อรัักษาระดัับกำำ�ไรของกิิจการไว้้ ซึ่่�งรููปแบบการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงขึ้้�น ได้้แก่่ การตััดราคาห้้องพััก
การแข่่งขัันด้้านคุุณภาพการบริิการ การให้้สิทิ ธิิพิเิ ศษด้้านการใช้้บริิการด้้านอื่่น� ของโรงแรม 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�เสนอ
เรื่่�องราวความเป็็นมาผ่่านทางสถาปััตยกรรม การให้้บริิการของโรงแรมบููติิคจะต้้องสามารถตอบสนองต่่อรููปแบบการดำำ�รงชีีวิิตของผู้้�มาใช้้
บริิการ โรงแรมบููติิกจึึงเป็็นสถานที่่�ที่่�สามารถสะท้้อนให้้เห็็นถึึงบุุคลิิก และรููปแบบการดำำ�รงชีีวิิตของผู้้�ที่่�จะมาใช้้บริิการ ดัังนั้้�นโรงแรมบููติิค
ส่่วนใหญ่่จึึงไม่่ได้้เน้้นการแข่่งขัันในเรื่่�องราคา แต่่จะเน้้นการแข่่งขัันที่่�คุุณภาพ มาตรฐานและการให้้บริิการเป็็นหลััก โดยโรงแรมแต่่ละแห่่ง
ล้้วนมีีจุุดขายที่่�แตกต่่างกััน ขึ้้�นอยู่่�กัับไลฟ์์สไตล์์ของลููกค้้าแต่่ละคน
ค. ธุุรกิิจจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา

การประกอบธุุรกิิจจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทและบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กััด (SWL) โดย
มีีรายละเอีียดดัังนี้้� 
1.	ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ

การดำำ�เนิินการของ SWL ดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดหาสิินค้้าเกี่่�ยวกัับสปา และสิินค้้าที่่�ใช้้ในการบริิโภค เช่่น อาหารว่่าง เพื่่�อจััดจำำ�หน่่ายให้้
แก่่บริิษัทั และลููกค้้าทั้้�งชาวไทยและชาวต่่างชาติิ โดยจััดจำำ�หน่่ายภายใต้้แบรนด์์ “LRL (Let’s Relax Lifestyle)”  โดยการเลืือกซื้้�อผลิิตภััณฑ์์
ของกลุ่่�มบริิษััท ได้้ทำำ�การเลืือกซื้้�อจากผู้้�ผลิิตที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในการผลิิตสิินค้้าประเภทสปา สำำ�หรัับการใช้้ในบ้้านและใช้้ในร้้านสปา
ภายใต้้เเบรนด์์ “LRL (Let’s Relax Lifestyle)” โดยผลิิตภััณฑ์์ส่ว่ นใหญ่่จะเป็็นผลิิตภััณฑ์์จากธรรมชาติิทั้้�งหมด(Natural Products)  สิินค้้า
ของ SWL สามารถแบ่่งผลิิตภััณฑ์์ออกได้้เป็็น 3 กลุ่่�มดัังนี้้�
ผลิิตภััณฑ์์สปาสำำ�หรัับการดููแลผิิวภััณฑ์์
• น�้ำมันนวด (Massage Oil for Professional Use)
• น�้ำมันนวด (Massage Oil for Home Use)
• น�้ำมันหอมระเหย (Essential Oil)
• เจลอาบน�้ำ (Shower Gel)
• โลชั่นบ�ำรุงผิว (Body Lotion)
• ผลิตภัณฑ์ขัดผิว (Body Scrub)
• ครีมบ�ำรุงมือ (Hand Cream)
• อโรม่า สเปรย์ (Aroma Spray)
• บอดี้ เซรั่ม (Body Serum)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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บริิษััท ไทเกอร์์ อายส์์ เทรดดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด (“TGT”)
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการนำำ�เข้้าและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์บำำ�รุุงผิิวหน้้า ผิิวกาย  ผลิิตภััณฑ์์ลดกระชัับสััดส่่วน  ผลิิตภััณฑ์์แว๊๊กซ์์ ผลิิตภััณฑ์์
ทำำ�เล็็บ ผ้้าห่่มไอร้้อน  แผ่่นรองเตีียงนวด  เครื่่อ� งมืือยกกระชัับใบหน้้า และอุุปกรณ์์ลดสััดส่่วนกระชัับเรืือนร่่างจากประเทศฝรั่่�งเศส  อัังกฤษ
อเมริิกา และ แคนาดา โดยจำำ�หน่่ายให้้ร้้านเสริิมสวย สถานเสริิมความงาม คลิินิิกความงาม โรงพยาบาล และสปาทั่่�วประเทศไทย เเละ
เป็็น Sole Agent ของผลิิตภััณฑ์์หลากหลายแบรนด์์ชั้้�นนำำ�สำำ�หรัับประเทศไทย และประเทศในแถบ CLMV อาทิิ Dr. Spiller, Biomimetic
Skin Care Solutions และมีีฐานลููกค้้าหลัักเป็็นสปาในโรงเเรมและเดย์์สปาในระดัับ 3-6 ดาว
ผลิิตภััณฑ์์สปาสำำ�หรัับการดููแลผิิวหน้้า
• Ampoule
• Serum
• Cleansing
• Moisturizing
• Celltressor
• SummerGlow
• Manage Your Skin
2. การตลาดและภาวะการแข่่งขััน

2.1 ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายของธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์สปา
ลููกค้้าส่่วนมากของบริิษััทจะเป็็นลููกค้้าที่่�เข้้ามาใช้้บริิการสปาของ Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa และจากโรงแรม
5 ดาว ที่่�นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทไปจำำ�หน่่ายในขณะที่่�ลููกค้้าที่่�เหลืือเป็็นส่่วนน้้อยจะมาจากลููกค้้าธุุรกิิจซึ่่�งสั่่�งสิินค้้าเป็็นของพรีีเมี่่�ยมไว้้แจก
ลููกค้้า และลููกค้้าจากต่่างประเทศจากการที่่�บริิษััทไปออกงานแสดงสิินค้้า
2.2 การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่ายของธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์สปา
1) สาขาร้้าน RarinJinda Wellness Spa  เเละ Let’s Relax ผลิิตภััณฑ์์ทุกุ ชนิิดจะมีีการจััดจำำ�หน่่ายที่่�หน้้าร้้าน RarinJinda Wellness
Spa เเละ Let’s Relax ทุุกสาขาเพื่่อ� จำำ�หน่่ายให้้กับั ลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการและผู้้�สนใจ
2) การขายตรงเป็็นการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ผ่่านตััวแทนขายที่่�มีีประสบการณ์์เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจมีีความน่่าเชื่่�อถืือและเป็็นที่่�ยอมรัับ
ของลููกค้้าในธุุรกิิจเดีียวกััน
3) งานแสดงสิินค้้า หรืืองานท่่องเที่่�ยวทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ซึ่่�งบริิษัทั ได้้ไปร่่วมออกบููธในงานดัังกล่่าวรวมถึึงการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
สปา ผ่่านทางตลาดออนไลน์์ โดยลููกค้้าสามารถสั่่�งซื้้�อสิินค้้าและชำำ�ระเงิินได้้ผ่า่ นทาง website ของทางบริิษัทั ที่่� www.siamwellnesslab.com
4) ออนไลน์์ผ่่านช่่องทางของบริิษััทฯ เช่่น Line Official Account, Line My Shop, Facebook, Instagram และช่่องทางของ
พาร์์ทเนอร์์เช่่น Lazada, Shopee, King Power เป็็นต้้น
2.3 กลยุุทธ์์การแข่่งขัันของธุุรกิิจ
บริิษััท มีีกลยุุทธ์์ดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
กลยุุทธ์์การสร้้างความแตกต่่างในด้้านคุุณภาพและผลิิตภััณฑ์์
ผลิิตภััณฑ์์บลููมมิ่่�งใช้้ผลิิตภััณฑ์์จากธรรมชาติิ (Natural Products) และคััดสรรวััตถุุดิบิ ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพสููง ไม่่มีสี ารตกค้้างที่่�เป็็นอัันตราย
ใดๆ เพื่่อ� นำำ�ไปเป็็นส่่วนผสมของผลิิตภััณฑ์์จนได้้ผลิิตภััณฑ์์สมบููรณ์์แบบที่่�พร้้อมจะให้้การผ่่อนคลายทั้้�งกายและจิิตใจอุุดมด้้วยคุุณค่่าสมุุนไพร
ไทยและกลิ่่�นที่่�บำำ�บััดจากน้ำำ��มัันหอมระเหยบริิสุุทธิ์์�ในรููปแบบที่่�หลากหลายเป็็นส่่วนผสมที่่�กลมกลืืนเข้้ากัันอย่่างลงตััวระหว่่างศาสตร์์ตะวััน
ออกและตะวัันตก
• กลยุทธ์ด้านการตลาด
ในด้้านกลยุุทธ์์ทางการตลาดของ SWL นั้้�น ทาง SWL มุ่่�งเน้้นทำำ�การตลาดจััดจำำ�หน่่ายไปยัังกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่�มีีความสนใจในด้้าน
สุุขภาพต้้องการบริิโภคสิินค้้าของ SWL โดยตรง โดยเป็็นกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่�บริิโภคสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพดีีต้้องการสิินค้้าที่่�ผลิิตจากวััตถุุดิิบจาก
ธรรมชาติิ โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อเรื่่อ� งปััจจััยราคาเป็็นอัันดัับรองลงมา ซึ่่�งส่่งผลให้้ SWL สามารถจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าได้้ตรงตามความต้้องการ
ของกลุ่่�มผู้้�บริิโภคของ SWL ทำำ�ให้้ SWL มีียอดจััดจำำ�หน่่ายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
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3. การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
ผลิิตภััณฑ์์สปาของ SWL เช่่น น้ำำ��มันั นวดและน้ำำ��มันั หอมระเหย ผลิิตภััณฑ์์ขัดั ผิิวและผลิิตภััณฑ์์พอกตััว ตลอดจนผลิิตภััณฑ์์สมุุนไพร
เช่่น ลููกประคบสมุุนไพรจะทำำ�การสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ผลิิตภายในประเทศ โดยบริิษััทจะเป็็นผู้้�กำำ�หนดสููตรโดยอาศััยความรู้้�ประสบการณ์์ในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา จากนั้้�นจะว่่าจ้้างบริิษัทั หลายแห่่งให้้ผลิิตตามสููตรที่่�ทางบริิษัทั ต้้องการ ปััจจุุบันั ผลิิตภััณฑ์์สปาส่่วนใหญ่่ที่่�วางจำำ�หน่่ายผลิิต
จากผู้้�ผลิิตที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในผลิิตภััณฑ์์สปาซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิตและส่่งออกผลิิตภััณฑ์์สปา
4. ภาวะอุุตสาหกรรมและภาวะการแข่่งขััน
ภาวะอุุตสาหกรรม
*ขณะนี้้� ตลาดโลกมีีความต้้องการสมุุนไพรสููง และมีีแนวโน้้มการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นโดยเฉพาะสมุุนไพร กลุ่่�มเครื่่อ� งสำำ�อางของไทยมีีมูลู ค่่า
สููงถึึง 180,000 ล้้านบาท ขณะที่่�สมุุนไพรกลุ่่�มอาหารเสริิมมีีมูลู ค่่าใช้้และส่่งออกรวม 80,000 ล้้านบาท ส่่วนสมุุนไพรกลุ่่�มสปา และผลิิตภััณฑ์์
มีีมูลู ค่่าใช้้และส่่งออกประมาณ 10,000 ล้้านบาท สมุุนไพรกลุ่่�มยาแผนโบราณตามภููมิปัิ ญ
ั ญาการแพทย์์แผนไทยมีีมูลู ค่่าประมาณ 10,000
ล้้านบาท เป็็นต้้น
(*ข้้อมููลจากกรมวิิชาการเกษตร)
ง. ธุุรกิิจโรงเรีียนสอนนวดแผนไทย

การประกอบธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับโรงเรีียนการสอนนวดแผนไทย ดำำ�เนิินการโดย บริิษัทั สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กัดั   ปััจจุุบันั ทำำ�การ
เปิิดสอนให้้กัับผู้้�สมััครเป็็นพนัักงานเทอราพิิสต์์ เพื่่�อสนัับสนุุนธุุรกิิจสปาของบริิษััทเท่่านั้้�นไม่่ได้้มีีการสอนให้้กัับบุุคคลภายนอก
1.	ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

บริิษัทั สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กัดั (SWE) ให้้บริิการด้้านการศึึกษาอบรมหลัักสููตรการสอนนวดทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ
ได้้รัับโอนใบอนุุญาตให้้จััดตั้้�งโรงเรีียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์์ อายส์์ จากบริิษััทไทเกอร์์ อายส์์ เอ็็ดดููเคชั่่�น จำำ�กััด (TGE) เมื่่�อวััน
ที่่� 24 กรกฎาคม 2561และมีีการเปลี่่�ยนชื่่�อโรงเรีียน และตราโรงเรีียนเป็็นโรงเรีียนสอนนวดไทยและสปาสยามเวลเนส (Siam Wellness
Thai Massage and Spa School) มีีหลัักสููตรที่่�ได้้รัับการรัับรองจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�นวน 5 หลัักสููตรคืือ 1 หลัักสููตรการบริิการ
เพื่่�อความงาม 2 การนวดไทยเพื่่�อสุุขภาพ 3. หลัักสููตรการนวดสวีีดิิช 4. หลัักสููตรการนวดด้้วยน้ำำ��มัันหอมระเหย 5. หลัักสููตรนวดฝ่่าเท้้า
เพื่่�อสุุขภาพ
นอกเหนืือจากการสอนนวดดัังกล่่าว ทางพนัักงานเทอราพิิสต์์และเทรนเนอร์์ของ SWE จะสอนเทคนิิคเพิ่่�มเติิมให้้แก่่ผู้้�ให้้บริิการ
นวดเพื่่�อสุุขภาพ เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิงานได้้หลากหลายยิ่่�งขึ้้�น เช่่น การนวดกดจุุดฝ่่าเท้้า การนวดน้ำำ��มัันหอมระเหย การนวดบำำ�บััดด้้วย
หิินร้้อน การขััดผิิว การพอกตััว การเรีียนสปาทรีีตเมนต์์และวารีีบำ�บั
ำ ัด และการนวดแผนไทยผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปา
ฯลฯ  

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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1.2.3. ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
		

1. ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
รายการ

กรรมสิิทธิิ

มููลค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค.2564

ภาระผููกพััน

1. ที่ดิน*1
1.1) น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242, 5243, 5896 5918
และ 5919 เนื้อที่รวม 112.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่
ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำ�บลป่าตอง อำ�เภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต (Let’s Relax ป่าตองสาย 2 และบ้านพัก
พนักงานภูเก็ต)

บริษัท

99,521

หมายเหตุ 1

1.2) โฉนดเลขที่ 110538  เนื้อที่ 18.1 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่ ถนนพัทยาเหนือ ตำ�บลนาเกลือ อำ�เภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี (บ้านพักพนักงานพัทยา)

บริษัท

6,425

หมายเหตุ 1

1.3)  โฉนดเลขที่ 20725 เนื้อที่ 26.4 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่ ถนนรอบเกาะ ตำ�บลบ่อผุด อำ�เภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บ้านพักพนักงานสมุย)

บริษัท

3,196

หมายเหตุ 1

1.4) โฉนดเลขที่ 90025 เนื้อที่ 54 ตารางวา
ตั้งอยู่ที่ ซอยอยู่เจริญ ซอย 5 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ (บ้านพักพนักงานกรุงเทพฯ)

บริษัท

11,610

หมายเหตุ 1

1.5) โฉนดเลขที่ 884,885 กระรน จังหวัดภูเก็ต

บริษัท

24,830

หมายเหตุ 1

1.6) โฉนดเลขที่ 42920, 42921, 49922 อ่าวนาง
จังหวัดกระบี่

บริษัท

22,114

หมายเหตุ 1

1.7) โฉนดเลขที่ 1288 จังหวัดหนองคาย

บริษัท

18,755

หมายเหตุ 1

1.8) โฉนดเลขที่ 29667 อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท

79,500

หมายเหตุ 1

1.9) โฉนดเลขที่ 110539, 110540 อ.บางละมุง
จังหวัดชลบุรี

บริษัท

12,815

หมายเหตุ 1

278,766

รวมที่ดิน
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน
3. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร*1
3.1) อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 3 คูหา เลขที่ 209/2224 อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น พร้อมดาดฟ้า 1 คูหา เลขที่
207/47 และอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา เลขที่
207/5-6 (Let’s Relax ป่าตองสาย 2 และบ้านพัก
พนักงานภูเก็ต)
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บริษัทย่อย

0

ไม่มี

บริษัท

9,152

หมายเหตุ 1

กรรมสิิทธิิ

มููลค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค.2564

ภาระผููกพัั น

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

บริษัท

397

หมายเหตุ 1

3.3) อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย เลขที่ 119/25
ตำ�บลบ่อผุด อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(บ้านพักพนักงานสมุย)

บริษัท

1,957

หมายเหตุ 1

3.4) อาคารโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท
และร้านอาหาร Deck 1 เลขที่ 14 ถนนเจริญราษฎร์
ตำ�บลวัดเกต อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท

46,758

หมายเหตุ 1

3.5)อาคารบ้านพักพนักงานที่ซอยอยู่เจริญ 5

บริษัท

7,925

หมายเหตุ 1

3.6) อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 224/2, 224/3
กะรน จังหวัดภูเก็ต

บริษัท

3,152

หมายเหตุ 1

3.7) อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 437/2-4 อ่าวนาง
จังหวัดกระบี่

บริษัท

5,488

หมายเหตุ 1

3.8) อาคารบนที่ดินโฉนด 1288 จังหวัดหนองคาย

บริษัท

3,879

หมายเหตุ 1

3.9) อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา อ.บางละมุง
จังหวัดชลบุรี

บริษัท

2,591

หมายเหตุ 1

3.10) อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา ที่ดินโฉนดเลขที่
11539-11540 เลขที่ 6-65, 6/66

บริษัท

3,387

หมายเหตุ 1

รายการ

3.11) ส่่วนปรัับปรุุงอาคารประกอบไปด้้วย
- อาคารสำำ�นัักงานใหญ่่
- Let’s Relax สาขาพาวิิลเลี่่�ยน
- Let’s Relax สาขาพร้้อมพงษ์์
- Let’s Relax สาขาพััทยา
- Let’s Relax สาขาป่่าตองสาย 2
- Let’s Relax สาขาเทอร์์มิินอล 21
- Let’s Relax สาขาแมนดาริิน
- Let’s Relax สาขาป่่าตองสาย 3
- Let’s Relax สาขาสยามสแควร์์วััน
- Let’s Relax สาขาหััวหิิน
- Let’s Relax สาขาท่่าแพ
- Let’s Relax สาขาเอกมััย
- Let’s Relax สาขาสวนพลูู
- Let’s Relax สาขาเดอะสตรีีท
- Let’s Relax สาขามาบุุญครอง

บริษัท
และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 1
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รายการ

- Let’s Relax สาขาเบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้ำำ��
- Let’s Relax สาขาพญาไท
- Let’s Relax สาขา ทองหล่่อ
- Let’s Relax สาขา โรงแรม เวคอััพ
- Let’s Relax สาขา นิิมมาน
- Let’s Relax สาขา โรงแรมมิิลเลนเนี่่�ยม ป่่าตอง
- 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 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 สุขุุ ุมวิิท 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 แอม ไชน่่าทาวน์์
- Let’s Relax สาขา พอร์์โต้้ เดอ ภููเก็็ต
- Let’s Relax สาขา โรงแรมคาร์์ลตััน
- Let’s Relax สาขา เซ็็นทรััลเวิิลด์์
- Let’s Relax สาขา เมอเวนพิิค พััทยา
- Let’s Relax สาขา มหานคร คิิวบ์์
- Let’s Relax สาขา  โรงแรมวีีรัันดา พััทยา
- Let’s Relax สาขา โรงแรมโนโวเทล แพลติินััม
  ประตููน้ำำ��
- Dr. Spiller กิินซ่่า ทองหล่่อ
- Dr. Spiller เทอร์์มิินอล 21 พััทยา
- Dr. Spiller เซ็็นทรััลเวิิลด์์
- Stretch Me เซ็็นทรััลเวิิลด์์
- Stretch me 101
- Stretch me กิินซ่่า ทองหล่่อ
- Stretch me เดอะ อััลเลซ สุุขุุมวิิท 13
- Stretch me Clinic เซ็็นทรััลเวิิลด์์
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาเชีียงใหม่่
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาราชดำำ�ริิ
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาเพลิินจิิต
- โรงแรมระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท
  ร้้านอาหาร Deck1
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กรรมสิิทธิิ

มููลค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค.2564

ภาระผููกพััน

รายการ

- Baan Suan สาขานนทบุุรีี
- Baan Suan สาขาประชานุุกููล
- Baan Suan สาขาบรมราชชนนีี
- Baan Suan สาขาเจริิญนคร 68
- Baan Suan สาขาเทอมิินอล โคราช
- Baan Suan สาขาหนองคาย
- Baan Suan สาขาเพชรเกษม
- Baan Suan สาขาอุุดรธานีี
- ตู้้�คอนเทนเนอร์์โกดัังสิินค้้า
- สำำ�นัักงานที่่� บีี.ยูู.เพลส

กรรมสิิทธิิ

มููลค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค.2564

ภาระผููกพัั น

บริษัท

397

ไม่มี

รวมอาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร

610,605

4. เครื่องตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์

บริษัทและบริษัทย่อย

43,694

ไม่มี

5. ยานพาหนะ

บริษัทและบริษัทย่อย

2.451

ไม่มี

6. งานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทและบริษัทย่อย

10,586

ไม่มี

รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

946,642

หมายเหตุุ 1 ที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างบนที่่�ดิินดัังกล่่าวใช้้สำำ�หรัับค้ำำ��ประกัันวงเงิินกู้้�ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย รวมถึึงเงิินเบิิกเกิินบััญชีี
และ หนัังสืือค้ำำ��ประกัันกัับธนาคารแห่่งหนึ่่�ง
		

2. สิิทธิิการเช่่าที่่�ดิิน/อาคาร

บริษัทประกอบธุรกิจสปาโดยสาขาส่วนใหญ่เป็นการเช่าพื้นที่อาคารในการดำ�เนินงาน มีมูลค่าตามงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
หน่วย : พันบาท
รายการ

สิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร (Let’s Relax พัทยา, สมุย,
SQ1, สวนพลู, ท่าแพ, Beyond Patong Phuket,
ระรินจินดาเชียงใหม่, บ้านสวนมาสสาจ บรมราชชนนี
เพชรเกษมและรามอินทรา 62)

กรรมสิิทธิิ

มููลค่่าสุุทธิิ
ตามบััญชีี
ณ 31 ธ.ค.2564

บริษัท

4,856

เงื่่�อนไข

สิทธิการเช่าแสดงใน
ราคาทุน หักค่าตัด
จำ�หน่ายสะสม คำ�นวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
สัญญาเช่า

ทั้งนี้ รายการทางบัญชีในส่วนของสิทธิการเช่าที่ดินจะเป็นเฉพาะสินทรัพย์เช่าที่ต้องชำ�ระเงินค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า
โดยระยะในการตัดจำ�หน่ายเป็นเวลาตามสัญญาเช่ารวมสิทธิในการต่ออายุที่ระบุไว้ในสัญญา
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โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีการทำ�สัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นอาคารสำ�นักงาน บ้านพักพนักงาน
เทอราพิสต์ และใช้ในการประกอบธุรกิจสปาของบริษัท และใช้ดำ�เนินธุรกิจโรงแรมเเละร้านอาหารของบริษัทย่อยดังนี้
วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

การต่่ออายุุสััญญาเช่่า

26 ส.ค. 2557

บริษัททำ�สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น 30 ปี เริ่มต้น  1 มกราคม 2556
ถึง 31 ธันวาคม 2585
ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 117, 2875, 8985, 554,
3010, 3009 และ 103754 รวม 7 โฉนด
เนื้อที่รวม 2 ไร่ 3 งาน 62.4 ตารางวา เพื่อ
ประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa
สาขาเชียงใหม่) และที่ดินบางส่วนให้เช่าช่วงต่อ
ในการประกอบธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร
(โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท และ
ร้านอาหาร Deck 1)

- มีสิทธิต่อ

28 ธ.ค. 2561

บริษัททำ�สัญญาเช่าอาคารชั้นที่ 1 และ 2 ของ
อาคารเลขที่ 483 – 483/6 และชั้นที่ 3
ของอาคารเลขที่ 483/6 ซอยสุทธิพร ถนน
ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร รวมพื้นที่ใช้สอย 1,392
ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นอาคารสำ�นักงานของ
บริษัท และบริษัทย่อย

3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2562  
ถึง 31 ธันวาคม 2564

- มีสิทธิต่อ

3 ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2561  ถึง
บริษทั ทำ�สัญญาเช่าและบริการ พืน้ ทีอ่ าคาร
30 กันยายน 2564
สูง 3 ชัน้ พร้อมชัน้ ลอยตัง้ อยูเ่ ลขที่ 97/2-5
ถนนราชดำ�เนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่
22 พ.ย. 2564 จ.เชียงใหม่ มีพน้ื ทีเ่ ช่าประมาณ 920 ตารางเมตร 3 ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564  ถึง
30 กันยายน 2567
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขา
ท่าแพ)

- มีสิทธิต่อ

1 ต.ค. 2561

1 ม.ค. 2563

บริษัททำ�เช่าและบริการพื้นที่อาคาร ตั้งอยู่เลข 3 ปี เริ่มต้น 1 กุมภาพันธ์ 2563
สิ้นสุด 31 มกราคม 2566
ที่ 184/13, 184/15 ถนนผังเมืองสาย ก ตำ�บล
ป่าตอง อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ใช้สอย
อาคารเอเชี่ยนฟอร์จูน เนื้อที่ 1,468 ตาราง
เมตรเพื่อใช้เป็นที่พักพนักงาน (Let’s Relax
สาขา ป่าตองสาย 3 (พื้นที่ส่วนขยาย)

- มีโอกาสขอต่อสัญญา

15 ม.ค. 2563

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการพื้นที่ ชั้นที่ 22 3 ปี  เริ่มต้น 1 มกราคม 2563
ของอาคารบี.ยู.เพลส จำ�นวน 966 ตารางเมตร      สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
  เพื่อใช้เป็นสำ�นักงานของบริษัทฯ

- มีสิทธิต่อ

1 ม.ค. 2563

บริษทั ทำ�สัญญาเช่าและบริการพืน้ ที่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่
184/14 ถนนผังเมืองสาย ก ตำ�บลป่าตอง อำ�เภอ
กะทู้ จังหวัดภูเก็ต พืน้ ทีใ่ ช้สอยอาคารเอเชีย่ น
ฟอร์จนู เนือ้ ที่ 2,418 ตารางเมตร เพือ่ ใช้ประกอบ
ธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาป่าตองสาย 3)
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3 ปี เริ่มต้น 1 ก.พ. 2563
สิ้นสุด 31 มกราคม 2566
(ต่ออายุสัญญาปีที่ 10 – 12)

- มีโอกาสขอต่อสัญญา

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

การต่่ออายุุสััญญาเช่่า

16 ธ.ค. 2562

บริษัททำ�สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ตั้งอยู่ซอย
สุทธิพร แยกจากซอยรัชดาภิเษก 3 (ข้างสถาน
ทูตจีน) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ตาม
โฉนดเลขที่ 65264 (1 งาน 23 ตารางวา)
และเลขที่ 65265 (1 งาน 17 ตารางวา)
เพื่อใช้เก็บสินค้าของบริษัทฯ

3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2563
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

- มีสิทธิต่อ

1 ม.ค. 2563

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการพื้นที่ โรงแรม
แมนดาริน เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา
(Let’s Relax สาขาโรงแรมแมนดาริน)

3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2563
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

- มีสิทธิต่อ

1 ธ.ค. 2562

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการพื้นที่ โรงแรม
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำ�ริ เนื้อที่ 823
ตารางเมตร และพื้นที่อาคารจอดรถชั้น 6 เนื้อที่
80 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา
(RarinJinda Wellness Spa สาขาราชดำ�ริ)

3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2563
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

- มีสิทธิต่อ

1 ม.ค. 2563

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการพื้นที่ อาคาร 3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2563 สิ้น
สุด 31 ธันวาคม 2565
เซนต์เตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ เนื้อที่
(ต่ออายุปีที่ 16 – ปีที่ 18)
รวม 706.82 ตารางเมตร และพื้นที่อาคารจอด
รถชั้น 3 เนื้อที่ 100 ตารางเมตรเพื่อใช้ประกอบ
ธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาสุขุมวิท 39)
บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการพื้นที่       
   ศูนย์การค้า Terminal 21 เนื้อที่ใช้สอย
ประมาณ 752 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบ
ธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาเทอร์มินอล 21)

3 ปี เริ่มต้น 11 ตุลาคม 2563
สิ้นสุด 10 ตุลาคม 2566

- มีโอกาสขอต่อสัญญา

- มีโอกาสขอต่อสัญญา

บริษัททำ�บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่า         3 ปี เริ่มต้น 1 พฤษภาคม 2561   - มีโอกาสขอต่อสัญญา
สิ้นสุด 30 เมษายน 2564
  อาคารเลขที่ 240/9 หมู่ที่ 5 ตำ�บลนาเกลือ
อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 500 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบ 3 ปี เริ่มต้น 1 พฤษภาคม 2564
ธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพัทยา)
สิ้นสุด 30 เมษายน 2567
บริษัททำ�บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่า
อาคารชั้นเดียว เลขที่ 240/9 หมู่ที่ 5
ตำ�บลนาเกลือ อำ�เภอบางละมุง พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 40 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นห้องพัก
พนักงานเทอราพิสต์พัทยา

3 ปี เริ่มต้น 1 พฤษภาคม 2561   - มีโอกาสขอต่อสัญญา
สิ้นสุด 30 เมษายน 2564
3 ปี เริ่มต้น 1 พฤษภาคม 2564
สิ้นสุด 30 เมษายน 2567
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วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

ระยะเวลา

การต่่ออายุุสััญญาเช่่า

1 ม.ค. 2564

3 เดือน เริ่มต้น 1 มกราคม 2564
สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564

- มีโอกาสขอต่อสัญญา

1 เม.ย. 2564

3 เดือน เริ่มต้น 1 เมษายน 2564
บริษัททำ�สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการพื้นที่   สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564
อาคารพาวิลเลี่ยน ไนท์บาซาร์ เพื่อใช้ประกอบ
ธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน)
3 เดือน เริ่มต้น 1 กรกฎาคม
2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564

1 ก.ค. 2564

รายละเอีียด

1 ต.ค. 2564

3 เดือน เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

1 ต.ค. 2563

8 เดือน เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน
2563 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564

- มีสิทธิต่ออายุสัญญา

บริษัทต่อการเช่าและบริการพื้นที่ โครงการ
ศูนย์การค้า Hua Hin Market Village พื้นที่
รวม 743 ตรม. เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา
(Let’s Relax สาขาหัวหิน)

3 ปี เริ่มต้น 21 มิถุนายน 2563
สิ้นสุด 20 มิถุนายน 2566

- มีโอกาสขอต่อสัญญา

1 ม.ค. 2564

บริษัททำ�สัญญาเช่าบ้านพร้อมที่ดิน เลขที่
236/17 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลหัวหิน อำ�เภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้เป็นที่พัก
พนักงานเทอราพิสต์ที่ Let’s Relax สาขาหัวหิน

3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2564
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

- มีโอกาสขอต่อสัญญา

15 ก.ย. 2563

บริษทั ทำ�สัญญาเช่าพืน้ ทีแ่ ละบริการ และสัญญา 1 ปี เริ่มต้น 1 สิงหาคม 2563 สิ้น
สุด 31 กรกฎาคม 2564
แก้ไขเพิม่ เติมเช่าพืน้ ที  
่ โครงการสยามสแควร์ วัน
พื้นที่ 424.43 ตรม. เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา
3 ปี เริ่มต้น 1 สิงหาคม 2564
(Let’s Relax สาขาสยามสแควร์วัน เฟส 1)
สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2567

30 มิ.ย. 2564
1 ต.ค. 2564

6 ก.ย. 2564
1 ก.ค. 2561
1 ก.ค. 2564

60

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการพื้นที่ อาคาร
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต
3 เดือน เริ่มต้น 1 กรกฎาคม
เนื้อที่รวม 1,087 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบ
2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564
ธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa สาขา
เพลินจิต)
3 ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564
สิ้นสุด 30 กันยายน 2567

บริษัททำ�สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร PARK LANE
BANGKOK พื้นที่ประมาณ 578.25 ตร.ม.
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขา
เอกมัย)

แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

3 ปี เริ่มต้น 1 กรกฎาคม 2561
สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564
3 ปี เริ่มต้น 1 กรกฎาคม 2564
สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567

- มีโอกาสขอต่อสัญญา

- มีโอกาสขอต่อสัญญา

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอียด

ระยะเวลา

การต่ออายุสัญญาเช่า

1 ก.พ. 2562

3 ปี เริ่มต้น 1 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัททำ�สัญญาต่ออายุการเช่าสถานที่เช่า
สิ้นสุด 31 มกราคม 2565
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาต่อ
อายุการเช่าสถานที่ และสัญญาต่ออายุการเช่า
อุปกรณ์งานระบบประกอบอาคาร อาคารเอ็ม
บี เค เซ็นเตอร์  ขนาด 615.49 (ตรม.) เพื่อ
ใช้ประกอบกิจการสปา (Let’s Relax สาขา
มาบุญครอง)

- มีโอกาสขอต่อสัญญา

8 ธ.ค. 2563

บริษทั ทำ�สัญญาเช่า โครงการเดอะ สตรีท รัชดา
เนือ้ ทีป่ ระมาณ 714 ตารางเมตร เพือ่ ใช้ประกอบ
ธุรกิจ (Let’s Relax สาขาเดอะสตรีท)

3 ปี เริ่มต้น 15 ธันวาคม 2562
สิ้นสุด 14 ธันวาคม 2565

- มีโอกาสขอต่อสัญญา

1 ส.ค. 2558

บริษัททำ�สัญญาเช่าที่ดิน อาคารเลขที่ 7/24
ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ
(Let’s Relax สาขาสวนพลู)

3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2562
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

- มีสิทธิต่อ

3 ปี เริ่มต้น 1 สิงหาคม 2561
สิ้นสุด 31 กรกฏาคม 2564

- มีสิทธิต่อ

30 ก.ค. 2561

บริษัททำ�สัญญาเช่าอาคาร เลขที่ 70/40 ม.9
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี อาคาร 1 และ
อาคาร 2 เพื่อใช้ประกอบกิจการสปา (บ้านสวน
31 ก.ค. 2564
มาสสาจ สาขานนทบุรี)
1 ม.ค. 2562

บริษัททำ�สัญญาเช่าสถานที่ พื้นที่บางส่วนใน
อาคารเลขที่ 293 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (บ้านสวนมาสสาจ
สาขาประชานุกูล)

3 ปี เริ่มต้น 1 สิงหาคม 2564
สิ้นสุด 31 กรกฏาคม 2567
3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2562
สิ้นสุด  31 ธันวาคม 2564

- มีโอกาสขอต่อสัญญา

29 ต.ค. 2562 บริิษััททำำ�บัันทึึกข้้อตกลงแนบท้้ายสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�  3 ปี เริ่มต้น 18 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุด 17 กรกฎาคม 2565
โรงแรมเดอะ เบอร์์เคลีีย์์โฮเต็็ล ประตููน้ำำ��   
  พื้้�นที่่�ประมาณ 260.90 ตารางเมตร เพื่่�อใช้้
ประกอบธุุรกิิจ (Let’s Relax สาขา โรงแรม
เดอะเบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้ำำ��)

- มีสิทธิต่อ

4 มี.ค. 2562

- มีสิทธิต่อ

บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าพื้้�นที่่� เลขที่่� 624
ถนนเจริิญนคร 68 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุุรีี
กรุุงเทพมหานคร พื้้�นที่่�ประมาณ 187 ตารางวา
เพื่่�อใช้้ประกอบธุุรกิิจ (บ้้านสวนมาสสาจ
สาขาเจริิญนคร 68)

3 ปี เริ่มต้น 1 เมษายน 2562
สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

การต่่ออายุุสััญญาเช่่า

4 ต.ค. 2562

บริษัททำ�สัญญาเช่าพื้นที่ เลขที่ 47/3-6 ถนน
พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 969 ตาราง
เมตร และพื้นที่ชั้นดาดฟ้า 223 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let’s Relax สาขา
พญาไท)

3 ปี เริ่มต้น 14 พฤศจิกายน
2562 สิ้นสุด 13 พฤศจิกายน
2565

- มีสิทธิต่อ

1 ส.ค. 2562

บริษัททำ�สัญญาเช่าพื้นที่ เลขที่ 488 ถนนบรม
ราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร พืน้ ทีป่ ระมาณ 583.3 ตารางวา
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (บ้านสวนมาสสาจ
สาขาบรมราชชนนี)

3 ปี เริ่มต้น 1 สิงหาคม 2562
สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2565

- มีสิทธิต่อ

15 พ.ย. 2562

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการ ภายในอาคาร
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55
พื้นที่ประมาณ 621.2 ตารางเมตร สำ�หรับพื้น
ที่สปา และพื้นที่ประมาณ 1,091.2 ตารางเมตร
สำ�หรับพื้นที่ออนเซ็น เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ
(Let’s Relax สาขาทองหล่อ)

3 ปี เริ่มต้น 15 พฤศจิกายน
2562 สิ้นสุด 14 พฤศจิกายน
2565

- มีสิทธิต่อ

บริษทั ทำ�สัญญาเช่าและบริการและบันทึกแนบท้าย
สัญญาเช่าพืน้ ที่ โครงการ มิลล์ เพลส โพศรี โดย
แอล.พี.เอ็น พืน้ ทีป่ ระมาณ 712.27 ตารางเมตร
เพือ่ ใช้ประกอบธุรกิจ (บ้านสวนมาสสาจ
สาขาอุดรธานี)

3 ปี เริ่มต้น 15 ธันวาคม 2562
สิ้นสุด 14 ธันวาคม 2565

- มีสิทธิต่อ

19 ธ.ค. 2562

บริษัททำ�บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าและ 3 ปี เริ่มต้น 19 ธันวาคม 2562
สิ้นสุด 18 ธันวาคม 2565
บริการพื้นที่  โครงการเทอร์มินอล21 โคราช
พื้นที่ประมาณ 349 ตารางเมตร เพื่อใช้
ประกอบธุรกิจ (บ้านสวนมาสสาจ สาขาเทอร์มิ
นอล 21 โคราช)

- มีสิทธิต่อ

30 มิ.ย. 2561

บริษัททำ�หนังสือสัญญาเช่า เลขที่ 673 ถนน 3 ปี เริ่มต้น 1 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565
เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร พืน้ ทีป่ ระมาณ 532 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (บ้านสวนมาสสาจ สาขา
เพชรเกษม)

- มีสิทธิต่อ

3 ปี เริ่มต้น 19 พฤศจิกายน
2562 สิ้นสุด 18 พฤศจิกายน
2565

- มีสิทธิต่อ

1 พ.ย. 2562

62

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการ เลขที่ 121/3
ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ พื้นที่
ประมาณ 638 ตารางเมตร และบริเวณชัน้ ใต้ดนิ
พืน้ ทีบ่ างส่วนเนือ้ ทีป่ ระมาณ 60 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let’s Relax
สาขากระบี่ เวคอัพ)

แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

การต่่ออายุุสััญญาเช่่า

23 ธ.ค. 2562

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการ พื้นที่ประมาณ
2.84 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 20/64 ม.2 ต.เกาะแก้ว
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา
(Let’s Relax สาขาภูเก็ต โบ๊ทลากูน)

3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2563
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

- มีสิทธิต่อ

3 มิ.ย. 2562

บริษัททำ�สัญญาเช่าพื้นที่ โรงแรมเดอะ ซิส
กะตะ รีสอร์ท พื้นที่ประมาณ 300 ตารางวา
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let’s Relax สาขา
เดอะซิส กะตะ รีสอร์ท)

2 ปี เริ่มต้น 17 มิถุนายน 2562
สิ้นสุด 16 มิถุนายน 2564

- มีสิทธิต่อ

28 พ.ค. 2564

2 ปี เริ่มต้น 17 มิถุนายน 2564
สิ้นสุด 16 มิถุนายน 2566

27 ก.ค. 2563 บริษัททำ�สัญญาเช่าอาคาร เลขที่ 5/2 ซ.สุขุมวิท
31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร พื้นที่รวมประมาณ 60
ตารางวา เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let’s Relax
สาขาสุขุมวิท 31)

3 ปี เริ่มต้น 1 เมษายน 2563
สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566

- มีสิทธิต่อ

1 ธ.ค. 2563

1 ปี เริ่มต้น 1 ธันวาคม 2563
สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2564

- มีสิทธิต่อ

10 ธ.ค. 2564

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการ ศูนย์การค้า
วัน นิมมาน พื้นที่ประมาณ 812 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax
สาขาวัน นิมมาน)

1 ปี เริ่มต้น 1 ธันวาคม 2564
สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2565

1 พ.ย. 2560

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการ โรงแรมมิลเลน   3 ปี เริ่มต้น 30 พฤศจิกายน
เนียม รีสอร์ท ป่าตอง เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา 2560 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2563
(Let’s Relax สาขามิลเลนเนียม ภูเก็ต)
(โรงแรมปิดชั่วคราว)

- มีสิทธิต่อ

16 ธ.ค. 2562

บริษัททำ�สัญญาเช่าอาคารที่พักอาศัยสูง 4 ชั้น
ถนนรัชดาภิเษก ซอย 3 เพื่อใช้เป็นบ้านพัก
พนักงาน อาคาร เลขที่ 582/449 ซึ่งตั้งอยู่ที่
ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร

- มีสิทธิต่อ

1 ม.ค. 2564

บริษัททำ�สัญญาเช่าบ้านพักพนักงาน (ของสาขา 1 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2564 สิ้น
บ้านสวนมาสสาจ โคราช) เป็นทาวน์เฮ้าส์
สุด 31 ธันวาคม 2564
เลขที่58/26-27 ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2563
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

- มีสิทธิต่อ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

ระยะเวลา

การต่่ออายุุสััญญาเช่่า

1 มี.ค. 2563

1 ปี เริ่มต้น 1 มีนาคม 2563
สิ้นสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2564

- มีสิทธิต่อ

3 ก.พ. 2564

6 เดือน เริ่มต้น 1 มีนาคม 2564
สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2564

31 ส.ค. 2564

รายละเอีียด

บริษัททำ�สัญญาเช่าบ้านพักพนักงาน
(ของบ้านสวนมาสสาจ สาขาอุดรธานี)
อาคารชุดคอนโดลุมพินี เพลส ยูดี โพศรี

1 ธ.ค. 2564

3 เดือน เริ่มต้น 1 กันยายน 2564
สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2564
3 เดือน เริ่มต้น 1 ธันวาคม 2564
สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2565

1 ม.ค. 2564

บริษัททำ�สัญญาเช่าห้องพักพนักงาน ตั้งอยู่ที่
ต. หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี (เพื่อใช้เป็น
บ้านพักพนักงานของ สาขาบ้านสวนมาสสาจ
สาขาอุดรธานี)

9 ก.ค. 2561

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการ โรงแรม อโนมา 3 ปี เริ่มต้น 9 กรกฎาคม 2561
กรุงเทพ พื้นที่ประมาณ 154.50 ตารางเมตร         สิ้นสุด 8 กรกฎาคม 2564
  เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax
3 ปี เริ่มต้น 9 กรกฎาคม 2564
สาขาโรงแรม  อโนมา กรุงเทพฯ)
สิ้นสุด 8 กรกฎาคม 2567

- มีสิทธิต่อ

15 มิ.ย. 2561

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการ พื้นที่ในอาคาร 3 ปี เริ่มต้น 20 กันยายน 2561
สิ้นสุด 19 กันยายน 2564
บิยอนด์ป่าตอง พื้นที่ประมาณ 597
(สถานประกอบการปิดให้บริการ
ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา
ชั่วคราว)
(Let’s Relax สาขา บียอนด์ ป่าตอง ภูเก็ต)

- มีสิทธิต่อ

1 ก.ค. 2561

บริษทั ทำ�สัญญาเช่าและบริการ พืน้ ทีป่ ระมาณ 3 ปี เริ่มต้น 1 กรกฎาคม 2561
สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564
934.8 ตารางเมตร ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 8/62
ซอยหมูบ่ า้ นหนองแก ตำ�บลหนองแก อำ�เภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เพือ่ ใช้ประกอบ 3 ปี เริ่มต้น 1 กรกฎาคม 2564
สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567
ธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขา หัวหิน ซอย 100)

- มีสิทธิต่อ

8 มี.ค. 2562

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการ พื้นที่ใน
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา พื้นที่
ประมาณ 113 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบ
ธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขา เทอร์มินอล 21
พัทยา - แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา)

- มีสิทธิต่อ

5 ส.ค. 2564
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1 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2564
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

3 ปี เริ่มต้น 19 ตุลาคม 2561
สิ้นสุด 18 ตุลาคม 2564
1 ปี เริ่มต้น 19 ตุลาคม 2564
สิ้นสุด 18 ตุลาคม 2565

- มีสิทธิต่อ

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

21 ธ.ค. 2560
บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการพื้นที่ ในโรงแรม
25 ต.ค. 2564 แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา พื้นที่ประมาณ
1,100 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา
(Let’s Relax สาขา เทอร์มินอล 21 พัทยา แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา)
1 ธ.ค. 2564
14 ส.ค. 2561
10 ม.ค. 2565
8 มี.ค. 2562

ระยะเวลา

การต่่ออายุุสััญญาเช่่า

3 ปี เริ่มต้น 26 ตุลาคม 2561
สิ้นสุด 25 ตุลาคม 2564

- มีสิทธิต่อ

ประมาณ 1 เดือน เริ่มต้น 26
ตุลาคม 2564
สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2564
3 ปี เริ่มต้น 1 ธันวาคม 2564
สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2567

บริษัททำ�สัญญาเช่าพื้นที่และแบ่งปันรายได้
ภายใน ดิ อัลเลซ์ สุขุมวิท 13 พื้นที่ประมาณ
851 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา
(Let’s Relax สาขา ดิ อัลเลซ์ สุขุมวิท 13)
บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการ พื้นที่ใน
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา พื้นที่
ประมาณ 212 ตารางเมตร เพื่อใช้ประกอบ
ธุรกิจดูแลผิวหน้า (Dr. Spiller สาขา
เทอร์มินอล 21 พัทยา)

3 ปี เริ่มต้น 1 กันยายน 2561
สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2564
1 ปี เริ่มต้น 1 กันยายน 2564
สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2565
3 ปี เริ่มต้น 19 ตุลาคม 2561
สิ้นสุด 18 ตุลาคม  2564

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการ พื้นที่ประมาณ 3 ปี เริ่มต้น  1 พฤศจิกายน 2561
สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2564
123.44 ตารางเมตร ตั้งอยู่ศูนย์การค้า
(อยูร่ ะหว่างการต่อสัญญาเช่า)
เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสตูดิโอยืด
กล้ามเนื้อ (Stretch Me by Let’s Relax
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์)

30 ม.ค. 2562

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการ พื้นที่ประมาณ
207 ตารางเมตร ศูนย์การค้าวิสซ์ดอม
วัน-โอ-วัน เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสตูดิโอยืด
กล้ามเนื้อ (Stretch me สาขาวิซดอม 101)

11 ต.ค. 2561

- มีสิทธิต่อ

1 ปีเริ่มต้น 19 ตุลาคม 2564
สิ้นสุด 18 ตุลาคม  2565

14 พ.ย. 2561

5 เม.ย. 62

- มีสิทธิต่อ

- มีโอกาสขอต่อสัญญา

3 ปี เริ่มต้น 1 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุด 31 มกราคม 2565

- มีสิทธิต่อ

บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ พื้้�นที่่�ประมาณ 3 ปี เริ่มต้น 14 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุด 13 กุมภาพันธ์ 2565
765 ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่�ภายในโครงการเดอะ
มาร์์เก็็ต แบงคอก ของอาคารเดอะ มาร์์เก็็ต
แบงคอก (Let’s Relax สาขาเดอะมาร์์เก็็ต
ประตููน้ำำ��)

- มีสิทธิต่อ

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการ พื้นที่ประมาณ
1,481 ตารางเมตร ตั้งอยู่อาคารโรงแรมนิกโก้
กรุงเทพ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let’s Relax
สาขากินซ่า ทองหล่อ)

3 ปี เริ่มต้น 1 เมษายน 2562
สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565

- มีสิทธิต่อ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

65

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

การต่่ออายุุสััญญาเช่่า

2 ก.ค. 2561

บริษัททำ�ข้อตกลงแบ่งปันรายได้ (ให้บริการ 3 ปี เริ่มต้น 14 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุด 13 กุมภาพันธ์ 2565
สปา-นวดเพื่อสุขภาพในโรงแรม) พื้นที่
ประมาณ 420 ตารางเมตร โรงแรมไอบิส
สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา (Let’s Relax สาขา
โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา)

- มีสิทธิต่อ

1 ก.ค. 2562

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการ พื้นที่ประมาณ 3 ปี เริ่มต้น 16 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุด 15 กรกฎาคม 2565
241.48 ตารางเมตร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
แอมบาสซี เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let’s Relax
สาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่)

- มีสิทธิต่อ

4 มี.ค. 2562

บริษัททำ�สัญญาเช่าพื้นที่ พื้นที่ประมาณ 1,318
ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำ�บล
เกาะลันตาใหญ่ อำ�เภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let’s Relax สาขากระบี่
เกาะลันตา รีสอร์ท)

18 ก.ค. 2562

บริษัททำ�สัญญาให้บริการสปา-นวดเพื่อสุขภาพ 3 ปี เริ่มต้น 15 กันยายน 2562
สิ้นสุด 14 กันยายน 2565
ในโรงแรม พื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร
โรงแรมเรือรัษฎา เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปาและ
นวดเพื่อสุขภาพ (Let’s Relax สาขาตรัง โรง
แรมเรือรัษฎา)

- มีสิทธิต่อ

10 พ.ค. 2562

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการ พื้นที่ประมาณ
536.33 ตารางเมตร อาคารศูนย์การค้าแอม
ไชน่าทาวน์ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let’s Relax
สาขาแอม ไชน่าทาวน์)

3 ปี เริ่มต้น 15 พฤศจิกายน
2562 สิ้นสุด 14 พฤศจิกายน
2565

- มีสิทธิต่อ

16 เม.ย. 2563

บริษัททำ�สัญญาเช่าพื้นที่ พื้นที่ประมาณ 741
ตารางเมตร ศูนย์การค้าปอร์โต เดอ ภูเก็ต
(Porto de Phuket) เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ
(Let’s Relax สาขาภูเก็ต ลากูน่า ปอร์โต เดอ
ภูเก็ต)

3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2563
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

- มีสิทธิต่อ

3 ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562
สิ้นสุด 30 กันยายน 2565

19 เม.ย. 2561

บริษัททำ�สัญญาเช่าพื้นที่ พื้นที่ประมาณ 452 3 ปี เริ่มต้น 19 กุมภาพันธ์ 2563
ตารางเมตร โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท   สิน้ สุด 18 กุมภาพันธ์ 2566
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขา
โรงแรมคาร์ลตัน สุขุมวิท)

1 ต.ค. 2563

บริษทั ทำ�สัญญาเช่าและบริการ พืน้ ทีป่ ระมาณ
1,821.98 ตารางเมตร อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวิลด์ เพือ่ ใช้ประกอบธุรกิจ (Let’s Relax,
Dr. Spiller สาขาเลย์เชอร์สเปซ เซ็นทรัลเวิลด์,
Stretch me คลินกิ กายภาพบำ�บัด)
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3 ปี เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2563
สิ้นสุด 30 กันยายน 2566

- มีสิทธิต่อ

- มีสิทธิต่อ

- มีสิทธิต่อ

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

รายละเอีียด

ระยะเวลา

การต่่ออายุุสััญญาเช่่า

16 ธ.ค. 2563

บริษัททำ�สัญญาเช่าและบริการ พื้นที่ประมาณ
663 ตารางเมตร อาคารมหานครคิวบ์ เพื่อใช้
ประกอบธุรกิจ (Let’s Relax สาขา
มหานคร คิวบ์)

3 ปี เริ่มต้น 16 ธันวาคม 2563
สิ้นสุด 15 ธันวาคม 2566

- มีสิทธิต่อ

1 ธ.ค. 2563

บริษัททำ�สัญญาให้บริการสปา-นวดเพื่อสุขภาพ
ในโรงแรม โรงแรมเมอเวนพิค สยาม โฮเทล นา
จอมเทียน พัทยา พื้นที่ประมาณ 287 ตาราง
เมตร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax
สาขาโรงแรมเมอเวนพิค สยาม นาจอมเทียน)

3 ปี เริ่มต้น 1 ธันวาคม 2563
สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2566

- มีสิทธิต่อ

1 มี.ค. 2564

บริษัททำ�บันทึกข้อตกลงให้บริการสปา-นวด
เพื่อสุขภาพในโรงแรม โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท
พัทยา พื้นที่ประมาณ 267 ตารางเมตร เพื่อใช้
ประกอบธุรกิจ (Let’s Relax สาขา
โรงแรมวีรันดา พัทยา)

3 ปี เริ่มต้น 15 ตุลาคม 2564
สิ้นสุด 14 ตุลาคม 2567

- มีสิทธิต่อ

14 ก.พ. 2564

บริษัททำ�สัญญาให้บริการสปา-นวดเพื่อสุขภาพ 3 ปี เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2564
ถึง 31 ตุลาคม 2567
ในโรงแรม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม
ประตูน้ำ� พื้นที่ประมาณ 197.20 ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ (Let’s Relax สาขา
โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ�)

- มีโอกาสขอต่อสัญญา

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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3.เครื่่�องหมายการค้้า

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

รููปแบบเครื่่�องหมาย

ชื่่�อเจ้้าของ

ประเภทสิินค้้า / บริิการ

เลขทะเบีียน /
สถานที่่�จดทะเบีียน

ระยะเวลาคุ้้�มครอง

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับการให้บริการบริการ
สถานดูแลรักษาสุขภาพแบบ
สปา สปาเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ
สถานนวดตัว

บ64221 /
ประเทศไทย

10 ปี (10 พ.ค. 56 –
9 พ.ค. 66)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำ�หรับการให้บริการ โรงแรม     
รีสอร์ท โรงแรมตากอากาศ
จำ�กัด (มหาชน)

บ64220 /
ประเทศไทย

10 ปี (10 พ.ค. 56 –
9 พ.ค. 66)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำ�หรับการให้บริการ สถานดูแล
รักษาสุขภาพแบบสปา สปาเพื่อ
จำ�กัด (มหาชน)
ดูแลรักษาสุขภาพ สถานนวดตัว

บ64219 /
ประเทศไทย

10 ปี (10 พ.ค. 56 –
9 พ.ค. 66)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำ�หรับการให้บริการ จัดงาน
เลี้ยง
จำ�กัด (มหาชน)

บ64713 /
ประเทศไทย

10 ปี (10 พ.ค. 56 –
9 พ.ค. 66)

สำ�หรับสินค้า ภาชนะเครื่อง
เคลือบดินเผา

ค395322 /
ประเทศไทย

10 ปี (10 พ.ค. 56 –
9 พ.ค. 66)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำ�หรับสินค้า ผลไม้อบแห้งบรรจุ
ห่อผ่านกรรมวิธีใช้รับประทาน
จำ�กัด (มหาชน)
เป็นอาหารว่าง

ค407800 /
ประเทศไทย

10 ปี (10 พ.ค. 56 –
9 พ.ค. 66)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับสินค้า ชาชงสมุนไพร
สำ�หรับชงดื่มที่ไม่ได้ใช้ใน
ทางการแพทย์ เครื่องดื่มชาที่มี
รสผลไม้ ขนมคุกกี้

ค407393 /
ประเทศไทย

10 ปี (10 พ.ค. 56 –
9 พ.ค. 66)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับสินค้า ลูกประคบ
สมุนไพร

ค420344 /
ประเทศไทย

10 ปี ( 3 มี.ค. 58 2 มี.ค. 68)

บ64222 /
ประเทศไทย

10 ปี (10 พ.ค. 56 –
9 พ.ค. 66)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำ�หรับการให้บริการโรงเรียน
สถานเสริมสุขภาพแบบสปา
จำ�กัด (มหาชน)
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ริูปีแบบเคัริ่�องห้มาย

ช่�อเจ้าของ

ปีริะเภที่สินคั้า / บริิการิ

เลี่ขที่ะเบ่ยน /
สถานที่่�จด์ที่ะเบ่ยน

ริะยะเวัลี่าคัุ้มคัริอง

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับการให้บริการ
นวดเพ่่อสุขภาพ
ดูแลรักษาสุขภาพแบบสปา

บ34727 /
ประเทศไทย

10 ปี (15 ก.ย. 59 14 ก.ย. 69)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับการให้บริการ
สถานเสริมความงาม

181106444 /
ประเทศไทย

10 ปี ( 24 พ.ย. 59 23 พ.ย. 69)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป นวดแผนโบราณ/ นวดเพ่่อ
สุขภาพ/สถานดูแลรักษาสุขภาพ
จำากัด (มหาชน)
แบบสปา/ สถานนวดตัว/ สปา
เพ่่อดูแลรักษาสุขภาพ

181106445 /
ประเทศไทย

10 ปี (28 เม.ย. 60 27 เม.ย. 70)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป นวดแผนโบราณ/ นวดเพ่่อ
สุขภาพ/สถานดูแลรักษาสุขภาพ
จำากัด (มหาชน)
แบบสปา/ สถานนวดตัว/ สปา
เพ่่อดูแลรักษาสุขภาพ

181106446 /
ประเทศไทย

10 ปี (28 เม.ย. 60 27 เม.ย. 70)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป ครีมขัดตัว ครีมขัดเท้า ครีม
บำารุงม่อ เจลขัดผิว เจลออาบน้ำา
จำากัด (มหาชน)
แชมพูสระผมที่ไม่มีโอสถผสม
ถุงบุหงาเคร่่องหอม ธิูป น้ำามัน
นวดเผ่่อผ่อนคลาย น้ำามันหอม
ระเหย เพ่่อผ่อนคลาย บาล์ม
ทาบนร่างกายเพ่่อผ่อนคลาย
โลชั่นทาผิว สบู่ที่ไม่มีสารต้าน
แบคทีเรีย และโอสถผสม

201102324 /
ประเทศไทย

10 ปี (16 ต.ค.60 15 ต.ค.70)

สำาหรับการให้บริการ
รีสอร์ท โรงแรม
นวดเพ่่อสุขภาพ สปาเพ่่อดูแล
รักษาสุขภาพ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับการให้บริการด้านเสริม
ความงาม ผิวพรรณ และเส้นผม
จำากัด (มหาชน)
ให้คำาแนะนำาปรึกษาเกี่ยวกับ
เคร่่องสำาอาง และการดูแลผิว
พรรณ

191118467 /
ประเทศไทย

10 ปี (16 ก.ย.60 7 ก.ย.70)

201113246 /
ประเทศไทย

10 ปี (23 พ.ย. 61 –
22 พ.ย. 71)

201127947 /
ประเทศไทย

10 ปี (17 มิ.ย. 62 –
16 มิ.ย. 72)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับธิุรกิจให้คำาแนะนำาและ
ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับธิุรกิจแฟ์
จำากัด (มหาชน)
รนไชส์, แฟ์รนไชส์ธิุรกิจสถาน
ประกอบการนวดเพ่่อสุขภาพ
และสปา, จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์
เคร่่องสำาอาง

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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ริูปีแบบเคัริ่�องห้มาย

เลี่ขที่ะเบ่ยน /
สถานที่่�จด์ที่ะเบ่ยน

ริะยะเวัลี่าคัุ้มคัริอง

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับธิุรกิจให้คำาแนะนำาและให้
คำาปรึกษาเกี่ยวกับธิุรกิจ
จำากัด (มหาชน)
แฟ์รนไชส์, แฟ์รนไชส์ธิุรกิจ
สถานประกอบการนวดเพ่่อ
สุขภาพและสปา, จัดจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์์เคร่่องสำาอาง
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับการให้บริการฟ์้�นฟ์ู
สมรรถภาพร่างกาย นวดเพ่่อ
จำากัด (มหาชน)
สุขภาพ สถานนวดตัว
ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและอนามัย

201127935 /
ประเทศไทย

10 ปี (17 มิ.ย. 62 –
16 มิ.ย. 72)

211103503 /
ประเทศไทย

10 ปี (21 พ.ย. 61 –
20 พ.ย. 71)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับการให้บริการนวดเพ่่อ
สุขภาพ สปาเพ่่อดูแลรักษา
จำากัด (มหาชน)
สุขภาพ

201114876 /
ประเทศไทย

10 ปี (29 ก.ย. 60 28 ก.ย. 70)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับบริการนวดแผนโบราณ
บริการนวดเพ่่อสุขภาพและ
จำากัด (มหาชน)
จัดจำาหน่ายเคร่่องสำาอาง ค้าส่ง
และขายปลีกเคร่่องสำาอาง จัด
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์์ใช้สำาหรับ
นวดและสปา ค้าส่งและขาย
ปลีกผลิตภัณฑ์์ใช้สำาหรับนวด
และสปา

211113351 /
ประเทศไทย

10 ปี (29 เม.ย. 62 28 เม.ย. 72)

2369998 /
ประเทศจีน

10 ปี (14 เม.ย. 61 13 เม.ย. 71)

23700357/
23699769/
ประเทศจีน

10 ปี (28 ก.ค.61 –
27 ก.ค.71)

ช่�อเจ้าของ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

ปีริะเภที่สินคั้า / บริิการิ

บริการโฆษณา
การจัดการธิุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับการให้บริการนวดเพ่่อ
สุขภาพ สปาเพ่่อดูแลรักษา
จำากัด (มหาชน)
สุขภาพ และสินค้าประเภทผลิต
ภัณฑ์์สปา
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

บริการโฆษณา
การจัดการธิุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับการให้บริการนวดเพ่่อ
สุขภาพ สปาเพ่่อดูแลรักษา
จำากัด (มหาชน)
สุขภาพ และสินค้าประเภทผลิต
ภัณฑ์์สปา
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23699866/ประเทศ 10 ปี (14 เม.ย. 61 13 เม.ย. 71)
จีน

3699883/
23699743/
ประเทศจีน

10 ปี (28 ก.ค.61 –
27 ก.ค.71)

ริูปีแบบเคัริ่�องห้มาย

ช่�อเจ้าของ

ปีริะเภที่สินคั้า / บริิการิ

เลี่ขที่ะเบ่ยน /
สถานที่่�จด์ที่ะเบ่ยน

ริะยะเวัลี่าคัุ้มคัริอง

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

บริการโฆษณา
การจัดการธิุรกิจ

23699922 /
ประเทศจีน

10 ปี (7 เม.ย. 61 –
6 เม.ย. 71)

27357998 /
27365877 /
27365891
ประเทศจีน

10 ปี (21 ต.ค. 61 –
20 ต.ค. 71)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับการให้บริการนวดเพ่่อ
สุขภาพ สปาเพ่่อดูแลรักษา
จำากัด (มหาชน)
สุขภาพ และบริการ โฆษณา
การจัดการธิุรกิจ รวมถึงสินค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์์สปา
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์์สปา

27365353 /
ประเทศจีน

10 ปี (21 ต.ค. 61 –
20 ต.ค. 71)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

บริการโฆษณา
การจัดการธิุรกิจ

29316366 /
ประเทศจีน

10 ปี (7 ม.ค. 62 –
6 ม.ค. 72)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

บริการโฆษณา
การจัดการธิุรกิจ

29314930 /
ประเทศจีน

10 ปี (7 ม.ค. 62 –
6 ม.ค. 72)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับการให้บริการนวดเพ่่อ
สุขภาพ สปาเพ่่อดูแลรักษา
จำากัด (มหาชน)
สุขภาพ และสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์์

29314922 /
ประเทศจีน

10 ปี (21 เม.ย. 62 –
20 เม.ย. 72)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับการให้บริการนวดเพ่่อ
สุขภาพ สปาเพ่่อดูแลรักษา
จำากัด (มหาชน)
สุขภาพ และสินค้าประเภทผลิต
ภัณฑ์์สปา

29313575 /
ประเทศจีน

10 ปี (21 เม.ย. 62 –
20 เม.ย. 72)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับอาหาร
และโภชนาการ

35021668 /
ประเทศจีน

10 ปี (28 ต.ค. 62 –
27 ต.ค. 72)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับบริการประเภทนวด
นวดเพ่่อสุขภาพ บริการเกี่ยว
กับความงาม บริการโฆษณา
จัดการธิุรกิจ

27358581 /
27351157 /
ประเทศจีน

10 ปี (28 ต.ค. 62 –
27 ต.ค. 72)

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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ช่�อเจ้าของ

ปีริะเภที่สินคั้า / บริิการิ

เลี่ขที่ะเบ่ยน /
สถานที่่�จด์ที่ะเบ่ยน

ริะยะเวัลี่าคัุ้มคัริอง

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

บริการโฆษณา
การจัดการธิุรกิจ

38261766 /
ประเทศจีน

10 ปี (28 ม.ค. 63 –
27 ม.ค. 73)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

บริการโฆษณา
การจัดการธิุรกิจ

38271382 /
ประเทศจีน

10 ปี (7 ก.พ. 63 –
6 ก.พ. 73)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับบริการประเภทนวด
นวดเพ่่อสุขภาพ
บริการเกี่ยวกับความงาม

38545978 /
ประเทศจีน

10 ปี (21 ก.พ. 63 –
20 ก.พ. 73)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับอาหาร
และโภชนาการ

38567459 /
ประเทศจีน

10 ปี (28 มี.ค. 63 –
27 มี.ค. 73)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

บริการโฆษณา
การจัดการธิุรกิจ

38370882 /
ประเทศจีน

10 ปี (7 เม.ย. 63 –
6 เม.ย. 73)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

บริการโฆษณา
การจัดการธิุรกิจ

43791283 /
ประเทศจีน

10 ปี (28 พ.ย. 63 –
27 พ.ย. 73)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์์สปา

41867625 /
ประเทศจีน

10 ปี (28 ส.ค. 63 –
27 ส.ค. 73)

38256052 /
ประเทศจีน

10 ปี (21 ก.ย. 63 –
20 ก.ย. 73)

43597463 /
ประเทศจีน

10 ปี (14 พ.ย. 63 –
13 พ.ย. 73)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับผลิตภัณฑ์์ประเภทเคร่่อง
สำาอาง ผลิตภัณฑ์์ที่ใช้ทำาความ
จำากัด (มหาชน)
สะอาดร่างกาย เคร่่องหอม
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)
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สำาหรับบริการนวด
นวดเพ่่อสุขภาพ

ริูปีแบบเคัริ่�องห้มาย

ช่�อเจ้าของ

ปีริะเภที่สินคั้า / บริิการิ

เลี่ขที่ะเบ่ยน /
สถานที่่�จด์ที่ะเบ่ยน

ริะยะเวัลี่าคัุ้มคัริอง

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับ
อาหารและโภชนาการ
เนอร์สซิ่งโฮม

29318280 /
ประเทศจีน

10 ปี (14 พ.ย. 63 –
13 พ.ย. 73)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับ
อาหารและโภชนาการ
เนอร์สซิ่งโฮม

29317276 /
ประเทศจีน

10 ปี (14 พ.ย. 63 –
13 พ.ย. 73)

43584667 /
ประเทศจีน

10 ปี (21 ต.ค. 63 –
20 ต.ค. 73)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กล้อง อุปกรณ์วิทยุ แบตเตอรี่
จำากัด (มหาชน)
อนิเมชัน
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับบริการเกี่ยวกับนวด
บริการเกี่ยวกับความงาม

43597457 /
ประเทศจีน

10 ปี (21 พ.ย. 64 20 พ.ย. 74)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับ
อาหารและโภชนาการ
เนอร์สซิ่งโฮม

43584616 /
ประเทศจีน

10 ปี (7 ต.ค. 64 6 ต.ค. 74)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับบริการเกี่ยวกับนวด
บริการเกี่ยวกับความงาม

43598379 /
ประเทศจีน

10 ปี (14 ต.ค. 64 13 ต.ค. 74)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับบริการเกี่ยวกับนวด
บริการเกี่ยวกับความงาม

4361033 /
ประเทศจีน

10 ปี (14 ต.ค. 64 –
13 ต.ค. 74)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับสินค้าชา ขนมขบเคี้ยว
อาหารสำาเร็จรูป
จำากัด (มหาชน)

55630538 /
ประเทศจีน

10 ปี (7 ธิ.ค. 64 –
6 ธิ.ค. 74)

สำาหรับบริการโฆษณา
บริการเกี่ยวกับการออกแบบ

02148391 /
ไต้หวัน

10 ปี (16 มิ.ย. 64 –
15 มิ.ย. 74)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)

73

ริูปีแบบเคัริ่�องห้มาย

ช่�อเจ้าของ

ปีริะเภที่สินคั้า / บริิการิ

เลี่ขที่ะเบ่ยน /
สถานที่่�จด์ที่ะเบ่ยน

ริะยะเวัลี่าคัุ้มคัริอง

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับบริการโฆษณา
บริการเกี่ยวกับการออกแบบ

02148442 /
ไต้หวัน

10 ปี (16 มิ.ย. 64 –
15 มิ.ย. 74)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับสินค้าเคร่่องสำาอาง
นำ้ามันนวด สบู่ ยาสระผม
นำ้าหอม

02152991 /
ไต้หวัน

10 ปี (16 ก.ค. 64 –
15 ก.ค. 74)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับบริการเกี่ยวกับการนวด
จำากัด (มหาชน)
สปา บริการเกี่ยวกับความงาม

02156220 /
ไต้หวัน

10 ปี (16 ก.ค. 64 –
15 ก.ค. 74)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับสินค้าเคร่่องสำาอาง
นำ้ามันนวด สบู่ ยาสระผม
นำ้าหอม

02153013 /
ไต้หวัน

10 ปี (16 ก.ค. 64 –
15 ก.ค. 74)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับสินค้าเคร่่องสำาอาง
นำ้ามันนวด สบู่ ยาสระผม
นำ้าหอม

02160632 /
ไต้หวัน

10 ปี (16 ส.ค. 64 –
15 ส.ค. 74)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับบริการโฆษณา
บริการเกี่ยวกับการออกแบบ

02162817 /
ไต้หวัน

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับบริการเกี่ยวกับนวดสปา
จำากัด (มหาชน)
บริการเกี่ยวกับความงาม
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10 ปี (16 ส.ค. 64 –
15 ส.ค. 74)

02163858 /
ไต้หวัน

10 ปี (16 ส.ค. 64 –
15 ส.ค. 74)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับสินค้าเคร่่องสำาอาง
นำ้ามันนวด สบู่ ยาสระผม
นำ้าหอม

02160644 /
ไต้หวัน

10 ปี (16 ส.ค. 64 –
15 ส.ค. 74)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับบริการโฆษณา
บริการเกี่ยวกับการออกแบบ

02162833 /
ไต้หวัน

10 ปี (16 ส.ค. 64 –
15 ส.ค. 74)

แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

รููปแบบเครื่่�องหมาย

เลขทะเบีียน /
สถานที่่�จดทะเบีียน

ระยะเวลาคุ้้�มครอง

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำ�หรับบริการเกี่ยวกับนวดสปา
จำ�กัด (มหาชน)
บริการเกี่ยวกับความงาม

02163861 /
ไต้หวัน

10 ปี (16 ส.ค. 64 –
15 ส.ค. 74)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำ�หรับบริการเกี่ยวกับนวดสปา
บริการเกี่ยวกับความงาม
จำ�กัด (มหาชน)

02163862 /
ไต้หวัน

10 ปี (16 ส.ค. 64 –
15 ส.ค. 74)

สำ�หรับสินค้าเครื่องสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด
ร่างกาย/ บริการแฟรนไชส์
ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจ/ บริการเกี่ยวกับการนวด
สปา บริการเกี่ยวกับความงาม
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ

305516460 /
ฮ่องกง

10 ปี (25 ม.ค. 64 –
24 ม.ค. 74)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำ�หรับสินค้าเกีย่ วกับการนวด/
เครือ่ งออกกำ�ลังกาย/ บริการ
จำ�กัด (มหาชน)
แฟรนไชส์ ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการธุรกิจ/ บริการเกี่ยว
กับการนวดสปา บริการเกี่ยว
กับความงาม บริการเกี่ยวกับ
สุขภาพ

305516488 /
ฮ่องกง

10 ปี (25 ม.ค. 64 –
24 ม.ค. 74)

สำ�หรับสินค้าเครื่องสำ�อาง
ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด
ร่างกาย/ บริการแฟรนไชส์
ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจ/ บริการเกี่ยวกับการนวด
สปา บริการเกี่ยวกับความงาม
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ

305516479 /
ฮ่องกง

10 ปี (25 ม.ค. 64 –
24 ม.ค. 74)

ชื่่�อเจ้้าของ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำ�กัด (มหาชน)

ประเภทสิินค้้า / บริิการ

10 ปี (7 พ.ย. 62 – 6
1510523 /
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำ�หรับบริการนวดแผนโบราณ
พ.ย. 72)
ประเทศ
  บริการนวดเพื่อสุขภาพและ
จำ�กัด (มหาชน)
อินโดนีเซีย จัดจำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง  ค้าส่ง
กัมพูชา และขายปลีกเครื่องสำ�อาง  จัด
ลาว - เวียดนาม
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ใช้สำ�หรับ
(หมายเหตุ: ยื่น
นวดและสปา  ค้าส่งและขาย
ปลีกผลิตภัณฑ์ใช้สำ�หรับนวด จดทะเบียนภายใต้
พิธีสารมาดริด)
และสปา

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ริูปีแบบเคัริ่�องห้มาย

ช่�อเจ้าของ

ปีริะเภที่สินคั้า / บริิการิ

เลี่ขที่ะเบ่ยน /
สถานที่่�จด์ที่ะเบ่ยน

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับการให้บริการรีสอร์ท
โรงแรม นวดเพ่่อสุขภาพสปา
เพ่่อดูแลรักษาสุขภาพ สำาหรับ
สินค้า ผลิตภัณฑ์์สปา

1436125 /
ประเทศกัมพูชา ลาว - เวียดนาม
(หมายเหตุ: ย่่น
จดทะเบียนภายใต้
พิธิีสารมาดริด)

ริะยะเวัลี่าคัุ้มคัริอง

10 ปี (8 มี.ค. 61 –
7 มี.ค. 71)

บริษทั มีเคร่อ่ งหมายสินค้าและบริการทีไ่ ด้ยน่ คำาขอจดทะเบียนกับสำานักเคร่อ่ งหมายการค้า กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ดังนี้
ริูปีแบบเคัริ่�องห้มาย

76

ช่�อเจ้าของ

ปีริะเภที่สินคั้า / บริิการิ

เลี่ขที่่�คัำาขอ / สถาน
ที่่�ที่�ย
่ �น
่ ขอจด์
ที่ะเบ่ยน

วั้นที่่�ย�น
่ คัำาขอ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับสินค้า ผลิตภัณฑ์์สปา
จำากัด (มหาชน)

170136396 /
ประเทศไทย

16 ต.ค. 2560

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับสินค้า ผลิตภัณฑ์์สปา
จำากัด (มหาชน)

190123195 /
ประเทศไทย

24 มิ.ย. 2562

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับสินค้าประเภทเคร่่องด่่ม
ขนม
จำากัด (มหาชน)

210143452 /
ประเทศไทย

26 พ.ย. 2564

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์์ T / 2020 / 13028 /
ประเทศพม่า
เคร่่องสำาอาง ของใช้ส่วนตัว
จำากัด (มหาชน)
แฟ์รนไชส์ ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับ
ธิุรกิจสปา นวด นวดเพ่่อสุขภาพ
สปา สปาเพ่่อสุขภาพ

22 ธิ.ค. 2563

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์์ T / 2020 / 13029 /
ประเทศพม่า
เกี่ยวกับสปา เคร่่องสำาอาง
จำากัด (มหาชน)
ของใช้ส่วนตัว แฟ์รนไชส์ ให้คำา
ปรึกษาเกี่ยวกับธิุรกิจสปา นวด
นวดเพ่่อสุขภาพ สปา สปาเพ่่อ
สุขภาพ

22 ธิ.ค. 2563

แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

ริูปีแบบเคัริ่�องห้มาย

ช่�อเจ้าของ

ปีริะเภที่สินคั้า / บริิการิ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จำากัด (มหาชน)

สำาหรับบริการนวด
นวดเพ่่อสุขภาพ
บริการเกี่ยวกับความงาม

เลี่ขที่่�คัำาขอ / สถาน
ที่่�ที่�ย
่ �น
่ ขอจด์
ที่ะเบ่ยน

วั้นที่่�ย�น
่ คัำาขอ

49783025 /
ประเทศจีน

19 ก.ย. 2563

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับผลิตภัณฑ์์ประเภทเคร่่อง
สำาอาง ของใช้ส่วนตัว
จำากัด (มหาชน)

52429945 /
ประเทศจีน

23 ธิ.ค. 2563

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป สำาหรับผลิตภัณฑ์์ประเภทเคร่่อง
สำาอาง ของใช้ส่วนตัว
จำากัด (มหาชน)

56929369 /
ประเทศจีน

16 มิ.ย. 2564

1.2.4.นโยบ�ยกั�รลี่งทีุ่นในบริษััที่ย่อยแลี่ะบริษััที่ร่วม
1.2.4.1 ข้อกำาหนดหลัก

1. คำาจำากัดความ ในนโยบายนี้
(1) “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
(2) “บริษัทย่อย” “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับที่กำาหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ.17/2551 เร่่องการกำาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ฯ
(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
2. นโยบายนี้นอกจากให้ใช้กับกรณี “บริษัทฯ” เป็นผู้ลงทุนแล้ว ยังให้นำาไปใช้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีการลงทุนในบริษัท
อ่่นจนทำาให้บริษัทอ่่นนั้นมีสถานะเป็นบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ “บริษัทฯ“ ทางอ้อมในทุกๆ ทอดด้วย
1.2.4.2 ธุ๊ริกิจำที�จำะพื่ิ จำาริณาลงท๊น

1. บริษัทที่อยู่ในข่ายพิจารณาลงทุน
(1) ไม่ประกอบธิุรกิจที่ผิดกฎหมายหร่อมีส่วนสนับสนุนการกระทำาที่ผิดกฎหมาย
(2) ไม่ประกอบธิุรกิจที่ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ดำาเนินการอยู่ก่อนแล้ว
(3) มีการประเมินความคุ้มค่าหร่อความเป็นไปได้อย่างจำาเป็น และเหมาะสม
(4) “บริษทั ฯ” “บริษทั ย่อย” และ “บริษทั ร่วม” จะไม่ถอ่ หุน้ ย้อนกลับไปยังบริษทั ทีเ่ ป็นผูถ้ อ่ หุน้ ของตนในลักษณะทีเ่ ป็นการถ่อหุน้
ไขว้ ยกเว้นมีเหตุจาำ เป็นแต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายจนทำาให้บริษัทฯ ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2. บุคคลที่บริษัทฯ จะพิจารณาร่วมลงทุนด้วย
(1) บริษทั ฯ จะไม่รว่ มลงทุนกับ “บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง” เว้นแต่มเี หตุจาำ เป็น ทัง้ นีใ้ ห้บคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งนัน้ ร่วมลงทุน
ในจำานวนทีไ่ ม่ทาำ ให้บริษทั ฯ ขาดคุณสมบัตทิ จี่ ะได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
(2) หลักเกณฑ์์พ่้นฐานที่บริษัทฯ ใช้พิจารณาคัดเล่อกบุคคลที่จะร่วมลงทุนด้วย เป็นดังนี้
- ไม่มีประวัติการกระทำาการที่ผิดกฎหมาย
- มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ หร่อเคร่อข่ายความสัมพันธิ์ในวงกว้าง ทีจ่ ะช่วยสนับสนุนการดำาเนินธิุรกิจของ
บริษทั ย่อยหร่อบริษทั ร่วม ทีจ่ ะลงทุนร่วมกันนัน้ ได้เป็นอย่างดี
บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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3. สััดส่่วนหรืือจำำ�นวนเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม
(1) ถ้้าไม่่เป็็นการขััดกัับข้้อกำำ�หนดอื่่น� ใด บริิษัทั ฯ ควรถืือหุ้้�นในบริิษัทั ที่่�บริิษัทั ฯ ไปลงทุุนนั้้�นในทางตรง และ/หรืือ ทางอ้้อมรวมกััน
แล้้วในสััดส่่วนหรืือในลัักษณะที่่�บริิษััทฯ สามารถควบคุุมหรืือมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดนโยบายและบริิหารกิิจการของบริิษััทที่่�
บริิษัทั ฯ เข้้าไปลงทุุนได้้หรืือจะได้้รับั ประโยชน์์อย่่างอื่่น� ซึ่่�งบริิษัทั ฯ ต้้องการ
(2) จำำ�นวนเงิินลงทุุนในแต่่ละธุุรกิิจให้้ผู้้�มีอำี ำ�นาจอนุุมััติิเป็็นไปตามคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานเรื่่�องอำำ�นาจดำำ�เนิินการของบริิษััทฯ
4. การช่่วยเหลืือทางการเงิินอื่่�นใดต่่อบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
(1) การให้้เงิินกู้้�ยืืมแก่่บริิษััทที่่�ไปลงทุุน ต้้องมีีการคิิดอััตราดอกเบี้้�ยตามอััตราที่่�ใช้้อยู่่�ในตลาดหรืือที่่�ใกล้้เคีียงกัับอััตราดอกเบี้้�ยที่่�
สถาบัันการเงิินคิิดสำำ�หรัับลููกค้้าชั้้�นดีีหรืือลููกค้้าทั่่�วไป หรืือสููงกว่่าต้้นทุุนการกู้้�ยืืมของบริิษััทผู้้�ให้้กู้้�เล็็กน้้อย เพื่่�อบริิษััทผู้้�ให้้กู้้�
จะได้้ไม่่เสีียเปรีียบและจะได้้ขจััดข้้อสงสััยในเรื่่�องการถ่่ายโอนทรััพย์์สิิน
(2) ให้้ “บริิษััทฯ” ค้ำำ��ประกัันได้้เฉพาะกัับบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม ที่่�  “บริิษััทฯ” ถืือหุ้้�นโดยตรงเท่่านั้้�น และเงื่่�อนไข
การค้ำำ��ประกัันต้้องสมเหตุุสมผลกัับหนี้้�ที่่�บริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วมนั้้�นได้้รัับทั้้�งนี้้�วงเงิินที่่�บริิษััทฯ ค้ำำ��ประกัันต้้องไม่่เกิินสััดส่่วน
ที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นในบริิษััทนั้้�นๆ
5.การบริิหารงานในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
(1) บริิษััทฯ ควรมีีตััวแทนไปเป็็นกรรมการในคณะกรรมการบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วมโดยจำำ�นวนตััวแทนของบริิษััทฯ เป็็นไป
ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ เป็็นอย่่างน้้อย
(2) กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม ควรให้้มีีตััวแทนของบริิษััทฯ ร่่วมลงนามด้้วยเสมอ
(3) ตััวแทนของบริิษััทฯ ควรจะมีีสิิทธิ์์�เข้้าร่่วมการพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือบุุคคลใดๆ ที่่�รัับผิิดชอบด้้านบััญชีี
และการเงิิน
(4) ในกรณีีที่่�บริิษััทย่่อยตกลงเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญ บริิษััทจะ
ดำำ�เนิินการตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้สำ�ำ หรัับการทำำ�รายการดัังกล่่าว
6. ขั้้�นตอนการอนุุมัติั ิการลงทุุนและการประเมิินผล
(1) การดำำ�เนิินการอนุุมััติิการลงทุุน
- การอนุุมัติั กิ ารเข้้าลงทุุนซื้้�อหุ้้�น ควรมีีการประเมิินความคุ้้�มค่่าหรืือความเป็็นไปได้้ของการลงทุุนโดยการประเมิินดัังกล่่าวจะ
มีีขอบเขตและรายละเอีียดเพีียงใดให้้ฝ่า่ ยบริิหารพิิจารณาให้้เหมาะสมกัับโครงการลงทุุนดัังกล่่าว ก่่อนเสนอให้้คณะกรรมการ
บริิษัทั หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมัติั ิ
(2) การประเมิินผลการลงทุุน
- ฝ่่ายบริิหารของบริิษัทั ฯ ต้้องติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วมอย่่างสม่ำำ��เสมอ และสรุุปผลการ
ดำำ�เนิินงานเป็็นรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่อ� ให้้ความเห็็นและนำำ�เสนอต่่อให้้คณะกรรมการบริิษัทั
ภายใน 45 วัันนัับแต่่วันั สิ้้�นสุุดแต่่ละไตรมาส
- ให้้ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ ประสานงานกัับฝ่่ายบริิหารของบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมในการอำำ�นวยความสะดวกให้้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษัทั ฯ เข้้าชมกิิจการหรืือซัักถามการดำำ�เนิินงานอย่่างน้้อยปีีละหนึ่่�งครั้้�ง
(3) การตรวจสอบการปฏิิบััติิตามนโยบายนี้้�
- ให้้ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ ดำำ�เนิินการให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในหรืือฝ่่ายตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ ตรวจสอบการ
ปฏิิบััติิตามนโยบายนี้้� ทั้้�งนี้้�ในกรณีีของบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วม โดยให้้ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯประสานงานกัับ
ตััวแทนของบริิษััทฯ ในบริิษััทนั้้�นๆ ให้้จััดส่่งเอกสารให้้เพีียงพอที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในหรืือฝายตรวจสอบภายในจะ
สามารถตรวจสอบได้้
- ให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในหรืือฝ่่ายตรวจสอบภายในของบริิษัทั ฯ นำำ�เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการตรวจ
สอบภายใน 45 วััน นัับแต่่วันั สิ้้�นสุุดแต่่ละไตรมาส เพื่่อ� ที่่�คณะกรรมการตรวจสอบจะได้้รายงานและให้้ความเห็็นต่่อที่่�
ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั

1.2.5. นโยบายการเปิิดสาขาใหม่่
ทั้้�งนี้้�ในการเปิิดสาขาสปาแห่่งใหม่่จะดำำ�เนิินการโดยบริิษัทั หรืือหากมีีโครงการโรงแรมแห่่งใหม่่ ในอนาคตก็็จะดำำ�เนิินการโดยบริิษัทั
สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด บริิษััทย่่อยที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมที่่�เชีียงใหม่่อยู่่�แล้้ว
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โดยในการที่บริษัทจะเปิดสาขาเพิ่มเติมในแต่ละแห่งทางฝึ่ายบริหารจะทำาการศึกษาข้อมูลถึงความเหมาะสมประกอบไปด้วย
• พ่้นที่โดยรอบของสาขาที่จะเปิดว่าเป็นแหล่งที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะเข้ามาใช้บริการได้สะดวก
• ขนาดพ่้นที่อาคารที่จะใช้ดำาเนินการสาขาเหมาะสม และเพียงพอสำาหรับการเปิดสาขา
• ราคาค่าเช่า และค่าบริการของพ่้นที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ในระยะเวลาปานกลาง ค่อ รวม
ระยะเวลาเช่าและการต่ออายุแล้วสามารถเช่าได้ประมาณ 6 - 9 ปี
• สามารถจัดหาที่พักให้พนักงานเทอราพิสต์ของบริษัทได้ ในพ่้นที่ใกล้เคียงในราคาไม่แพง
• จัดทำาประมาณการทางการเงินแล้ว คาดว่าสาขาจะสามารถทำากำาไรได้ และมีจุดคุ้มทุนไม่เกินระยะเวลา 3-4 ปี
สำาหรับในกรณีการจะเปิดกิจการโรงแรมเพิ่มเติมของบริษัทย่อยนั้น หากจะทำาการลงทุนเพิ่มเติมจะเป็นโรงแรมในลักษณะของ
Wellness Spa Resort ขนาดเล็ก แบบ Low Rise ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ห้องพัก โดยประมาณ 50 ห้องพัก จะทำาให้เกิดความคุ้มค่าใน
การลงทุน โดยจะทำาเป็นโรงแรมเพ่อ่ สุขภาพคูไ่ ปกับสปาของบริษทั เพ่อ่ สนับสนุนธิุรกิจร่วมกันเท่านัน้ ซึง่ บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มนี โยบาย
จะเน้นทำาธิุรกิจโรงแรมเป็นหลัก ทั้งนี้การดำาเนินการขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพ่้นที่ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน การศึกษาถึงความ
เป็นไปได้ของโครงการ แหล่งเงินทุน และโอกาสของการลงทุนในขณะนั้นๆ โดยไม่มีข้อกำาหนดตายตัวว่าจะทำาการลงทุนในพ่้นที่ของ
บริษัทเอง หร่อบนที่ดินเช่า อย่างไรก็ตามหากเป็นการดำาเนินการบนที่ดินเช่าก็จะต้องมีสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 30 ปี และให้สิทธิิในการเช่า
ต่อเน่่องได้ เพ่่อใช้ให้คุ้มค่ากับการลงทุนก่อสร้างโรงแรมที่ต้องใช้เงินลงทุนจำานวนมาก และมีจุดคุ้มทุนที่นานกว่า
ทัง้ นี้ จากข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนสาขาดังกล่าว หากทางฝึ่ายบริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมทีจ่ ะลงทุนก็จะนำา
เข้าเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารพิจารณา เพ่่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่่ออนุมัติ หร่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถ่อหุ้น
ตามหลักเกณฑ์์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ เพ่่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำาเนินการลงทุนสาขาดังกล่าวต่อไป

1.3 โคำรงสำร้�งกั�รถือหุ้นของกัลีุ่่มบริษััที่
1.3.1 โคำรงสำร้�งกั�รถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธิันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถ่อหุ้น ดังนี้ี
SWE

99.99%
บริษัท สยามเวลเนสเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
ทุนจดทะเบียน
1,000,000.00 บาท

SWR
99.97%
SWG Cambodia 100%
บริษัท สยามเวลเนส
(กัมพู ชา) จํากัด
ทุนจดทะเบียน
2,000,000,000 เรียลกัมพู ชา

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)
[SPA]
ทุนจดทะเบียน
213,750,000.00 บาท

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จํากัด
ทุนจดทะเบียน
60,000,000.00 บาท

SWL

99.99%
บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จํากัด
ทุนจดทะเบียน
1,000,000.00 บาท

SWG Hongkong 100%
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
(ฮ่องกง) จํากัด
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
1 เหรียญฮ่องกง
SWG

Shanghai

TGT
99.99%
บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เทรดดิ้ง
(ประเทศไทย) จํากัด
ทุนจดทะเบียน
2,000,000.00 บาท

SWG Shanghai 100%
บริษัท เซียงไฮ เจียไท่ เฮลท์
แมเนจเมนท์ จํากัด
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 หยวน

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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1.3.2 ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้
ลำำ�ดัับที่่�

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

80

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

กลุ่มอุตสาหจิต
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
นายณภัทร วิวรรธนไกร
นายณรัล วิวรรธนไกร
นายณรุจ วิวรรธนไกร
นายชโนดม อุตสาหจิต
นางสาวชาลิสา อุตสาหจิต
นางสาวธนัชพร อุตสาหจิต
นายวิวัฒน์ อุตสาหจิต
รวมจำ�นวนหุ้น
กลุ่มจิราวรรณสถิตย์
นายประเสริฐ   จิราวรรณสถิตย์
นางสาวพรพิศ จิราวรรณสถิตย์
นางประอร   จิราวรรณสถิตย์  
รวมจำ�นวนหุ้น
กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
กองทุนผสมบีซีเนียร์สำ�หรับวัยเกษียณ
นายไอศูรย์ เทพสาสน์กุล
นายทรงพล เตชะกรินทร์
กองทุนผสมบีซีเนียร์สำ�หรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า
กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว
บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล
JPMORGAN THAILAND FUND
นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
นายทรงพล ซำ�ศิริพงษ์
นายดรากร พิมลภัทรกุล
กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4
นายพิสิฐ ดุรงคพิทยา
นายพรเทพ สถิตย์ถาวรชัย
กองทุนเปิดบัวแก้ว
นางอุไรพร เฉลิมทรัพยากร
รวมจำ�นวนหุ้น
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
รวมจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น
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จำำ�นวนหุ้้�น

ร้้อยละ

94,953,900
78,080,000
71,855,000
  30,560,000
  30,360,000
  26,054,550
  12,285,000
  10,006,650
9,277,500
4,450,000
367,882,600

11.11
9.13
8.40
3.57
3.55
3.05
1.44
1.17
1.09
0.52
43.03

  88,312,450
  26,546,000
  22,939,150
137,797,600
20,046,150
18,841,650
11,020,100
10,197,100
7,970,550
7,197,000
7,103,850
  6,849,228
6,313,350
    5,950,400
5,945,000
5,820,750
5,161,350
4,622,450
4,596,000
4,400,050
4,325,600
4,200,000
140,560,578
        208,759,150
854,999,928

10.33
3.10
2.68
16.12
2.34
2.20
1.29
1.19
0.93
0.84
0.83
0.80
0.74
0.70
0.70
0.68
0.60
0.54
0.54
0.51
0.51
0.49
16.44
24.42
100

1.3.3 ความสััมพัั นธ์์กัับกลุ่่�มธุุรกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
ภายหลัังการปรัับโครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััทในปีี 2556 ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััทและกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ครอบครััวอุุตสาหจิิต และครอบครััว
จิิราวรรณสถิิตย์์ ไม่่มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจในลัักษณะเดีียวกััน หรืืออาจแข่่งขัันกัับบริิษััทได้้

บริิษัท
ั

1.3.4 การเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหุ้้�นของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของ

รายชื่่�อกรรมการ/ผู้้�บริิหาร

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
นายณรัล วิวรรธนไกร
นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
นางกอบบุญ ศรีชัย
นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย
นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์
นางสาวชุตาภรณ์ จิราวรรณสถิตย์
นายปริญ เอกมโนชัย                                               

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ ณ
วัันที่่� 29.1.2564

78,080,000
94,953,900
93,312,450
71,855,000
30,360,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
423,600
ไม่มี
750,000
36,450

การซื้้�อขาย
ระหว่่างปีี 2564

ไม่มี
ไม่มี
(5,000,000)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
24,400
ไม่มี
ไม่มี

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ ณ วัันที่่�
15.1.2564

78,080,000(9.13%)
94,953,900(11.11%)
88,312,450(10.33%)
71,855,000(8.40%)
30,360,000(3.55%)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
448,000(0.05%)
ไม่มี
750,000(0.09%)
36,450(0.00)

การถืือหุ้้�น
ของคู่่�สมรส

30,000

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
242,400

1.4 จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียน และทุุนชำำ�ระแล้้ว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียน 213,750,000 บาท เรีียกชำำ�ระแล้้ว 213,749,982 บาท โดยคิิดเป็็นจำำ�นวน
หุ้้�นสามััญ  854,999,928 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท

1.5 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษััทมีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 40 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีสำำ�รองตามกฎหมาย และสำำ�รองอื่่�น(ถ้้ามีี)
ตามงบการเงิินเฉพาะของบริิษััท  ทั้้�งนี้้�โดยคำำ�นึึงถึึงความต้้องการกระแสเงิินสด และเงิินทุุนสำำ�รองสำำ�หรัับการลงทุุน และการดำำ�เนิินกิิจการ
ในอนาคตของบริิษัทั นโยบายการจ่่ายปัันผลดัังกล่่าวอาจมีีการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงได้้เป็็นครั้้�งคราวตามที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการบริิษััทจะพิิจารณาอนุุมััติิ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

81

02

การบริหารจัดการความเสี่ยง
82
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2. กั�รบริห�รจำัดกั�รคำว�มเสำ่�ยง
นโยบ�ยแลี่ะแผนบริห�รจำัดกั�รคำว�มเสำ่�ยง
บริษทั สยามเวลเนสกรุป๊ จำากัด (มหาชน) ให้ความสำาคัญต่อการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิิภาพ ตั้งแต่ระดับการวางกลยุทธิ์ การปฏิิบัติงาน และการตัดสินใจในการลงทุนประกอบธิุรกิจใหม่ๆ
และสร้างความตระหนักรู้ในเร่่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ทุกคนในบริษัทฯ เพ่่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถ่อหุ้น
สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งย่น
นโยบายและคู่ม่อบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการการ
ระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพ่่อป้องกัน ให้เกิดการ
บริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิิภาพและสมำ่าเสมอ รวมถึงได้มกี ารระบุความเสีย่ งใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทุกความเสีย่ งและการเปลีย่ นแปลง
ที่สำาคัญของบริษัทในธิุรกิจนวดและสปา เพ่่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตใหม่ (New
Normal) ส่บเน่อ่ งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19(COVID-19) ซึง่ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศ
และทั่วโลก
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (คณะกรรมการฯ) และคณะทำางานบริหารความเสีย่ ง ร่วมกันพิจารณาความเสีย่ งในด้านต่างๆ
ของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วย ความเสีย่ งด้านกลยุทธิ์ ความเสีย่ งด้านปฏิิบตั ติ ามกฎหมาย ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ งด้านการปฏิิบตั กิ าร
และความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน รวมทั้งโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น และได้ศึกษาเพิ่มเติมเร่่อง The Global Risks Report
2018 ของ World Economic Forum เพ่่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาความเสี่ยงเชิงกลยุทธิ์ที่อาจกระทบต่อการดำาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเฝึ้าระวังความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการ
ดำาเนินงานขององค์กร
คณะกรรมการฯได้ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM Framework) ประกอบกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(Enterprise Risk Management Policy) ซึ่งจัดทำาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่่อใช้เป็นหลักในการประเมินความเสี่ยงของ
บริษทั ในส่วนของผลกระทบและโอกาสทีจ่ ะเกิด โดยครอบคลุมความเสีย่ งทีส่ ำาคัญ ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ค่อ ความเสีย่ งในระดับกลยุทธิ์
(Strategic Risk) ความเสี่ยงในระดับธิุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงระดับกระบวนการปฏิิบัติงาน (Process Risk)
คณะกรรมการและคณะทำางานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณามาตรการสำาหรับรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
กับบริษัทฯโดยเสนอให้มีทั้งแนวทางการป้องกัน (ก่อนที่จะเกิดความเสี่ยง) และกลยุทธิ์ลดความเสี่ยง (ภายหลังจากที่เกิดความเสี่ยงแล้ว)
โดยได้ติดตามและรายงานคณะกรรมการเร่่องความเสี่ยงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งถ่อว่าเป็น Global Pandemic ที่ส่ง
ผลกระทบอย่างมากกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ของปี 2564 นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเตรียมความพร้อมกับการประกาศ พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2565 อีกด้วย

ปัจำจำัยคำว�มเสำ่�ยง
ในการดำาเนินธิุรกิจของบริษัทต้องเผชิญความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ผลกำาไร สินทรัพย์
สภาพคล่อง และมูลค่าหุ้นของบริษัท นอกจากความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญที่จะกล่าวถึงต่อไปแล้วนั้น อาจมีความไม่แน่นอนอ่่นๆ ซึ่งบริษัทไม่
อาจทราบหร่อระบุได้ในขณะนี้ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอ่่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหน่อ
จากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ด้วย

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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ความเสี่่�ยงจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด 19

การปรัับพฤติิกรรมการใช้้ชีีวิิตมาอยู่่�ที่่�บ้้านเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด 19 หลายธุุรกิิจได้้รัับผลกระทบ อาทิิ
การหดตััวในการใช้้จ่่าย การชะลอตััวในภาคการท่่องเที่่�ยวจากจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ ปััจจััยด้้านเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััว กำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�
บริิโภคลดลง เป็็นต้้น มิิติิความรุุนแรงส่่งผลกระทบกัับธุุรกิิจสปา ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจที่่�มีีความใกล้้ชิิดระหว่่างผู้้�ให้้บริิการและผู้้�รัับบริิการ และมีี
บริิการจำำ�กัดั ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในสาขาที่่�ตั้้�ง และคงยัังมีีแนวโน้้มเผชิิญความท้้าทายสููงอีีกสัักระยะจนกว่่าจะมีีวัคั ซีีนที่่�เข้้ามาช่่วยลดการแพร่่ระบาดของ
ไวรััสโควิิด 19
ความเสี่่�ยงจากพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไป

โลกกำำ�ลัังอยู่่�ในกระแสการเปลี่่�ยนแปลงหลายอย่่างที่่�จะเกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วและรุุนแรงขึ้้�นโดยการระบาดของโควิิด 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�ระบบออนไลน์์เพื่่อ� เพิ่่�มโอกาสในการตลาดและการเข้้าสู่่�ระบบออนไลน์์ไม่่ได้้แค่่เพีียงยอดขาย แต่่ยังั ได้้ดาต้้าเบสของผู้้�บริิโภคเพื่่อ� ให้้แบรนด์์
รู้้�จัักผู้้�บริิโภคมากขึ้้�นและนำำ�มาใช้้ในการทำำ�การตลาดในการเพิ่่�มยอดจำำ�หน่่ายผ่่านการซื้้�อซ้ำำ�� ขยายฐานลููกค้้าและการนำำ� Big Data มาใช้้ใน
การจััดการในด้้านต่่างๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น การใส่่ใจเรื่่�องสุุขอนามััยได้้กลายมาเป็็นกิิจวััตรสำำ�คััญของผู้้�บริิโภค
ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว

การประกอบธุุรกิิจสปาและโรงแรมของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีีกลุ่่�มลููกค้้าส่่วนใหญ่่คืือ นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างประเทศ ซึ่่�งในบางปััจจััย
ที่่�ส่่งผลกระทบกัับความเชื่่�อมั่่�นในการเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวนั้้�น บริิษััทไม่่สามารถควบคุุมได้้ เช่่น การก่่อการร้้าย การแพร่่ระบาดของโรค
ติิดต่่อ ภััยธรรมชาติิ เหตุุการณ์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดความไม่่สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิิจถดถอยทั่่�วโลก เป็็นต้้น ซึ่่�งผลกระทบดัังกล่่าว
ส่่งผลเป็็นวงกว้้างไม่่เพีียงเฉพาะประเทศไทยเท่่านั้้�น แต่่รวมถึึงอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวในประเทศอื่่�นๆ ด้้วยเช่่นกััน
บริิษัทั มีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงดัังกล่่าวผ่่านการกระจายธุุรกิิจตามแหล่่งท่่องเที่่�ยวหลัักของประเทศเพื่่อ� ลดความเสี่่�ยงในกรณีี
ที่่�แหล่่งท่่องเที่่�ยวแหล่่งใดแหล่่งหนึ่่�งประสบปััญหา และมีีแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อเพิ่่�มสััดส่่วนลููกค้้าในประเทศ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการ
พึ่่�งพิิงลููกค้้ากลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�งด้้วย
ความเสี่่�ยงจากการแข่่งขัันกัับคู่่�แข่่งในธุุรกิิจหลััก

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจสปาเพื่่�อสุุขภาพ นอกจากนั้้�นบริิษััทยัังมีีบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท สยาม
เวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด ซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านโรงแรม และร้้านอาหารที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่ ซึ่่�งมีีคู่่�แข่่งเป็็นจำำ�นวนมากซึ่่�งบริิษััทมีีการวางกลยุุทธ์์
เพื่่�อสร้้างความเเตกต่่างจากคู่่�เเข่่งทั้้�งในเชิิงสถานที่่�  การบริิการ วััตถุุดิิบ ผลิิตภััณฑ์์เเละเทคโนโลยีีโดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนานวััตกรรมอย่่าง
ต่่อเนื่่�องเพื่่�อสร้้างสรรค์์ประสบการณ์์ให้้กัับลููกค้้า ให้้มีีความประทัับใจในการใช้้บริิการที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ในแบบฉบัับของเเต่่ละเเบรนด์์ของ
บริิษััท
การแข่่งขัันในธุุรกิิจสปา

ปััจจุุบัันธุุรกิิจสปามีีการแข่่งขัันสููง ทั้้�งตลาดระดัับล่่างจนถึึงตลาดระดัับบนโดยตลาดระดัับล่่างจะเน้้นแข่่งขัันในเรื่่�องราคา ซึ่่�งอาจจะ
ส่่งผลกระทบกัับรายได้้และกำำ�ไรของบริิษััท อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทวางตำำ�แหน่่งการบริิการของบริิษััทเพื่่�อแข่่งขัันกัับตลาดระดัับบนแต่่กำำ�หนด
ราคาที่่�คุ้้�มค่่ากว่่าคู่่�แข่่งที่่�เป็็นโรงแรมระดัับห้้าดาว นอกจากนี้้�ยัังมีีผู้้�เล่่นรายใหม่่ที่่�ให้้บริิการในรููปแบบใหม่่ๆ เช่่น นวดตามบ้้าน หรืือ นวด
ตามออฟฟิิศ ซึ่่�งอาจจะกลายเป็็นคู่่�แข่่งขัันของธุุรกิิจในอนาคต การตั้้�งสถานที่่�ให้้บริิการในจุุดที่่�ตรงกัับตลาดเป้้าหมายและสะดวกในการเดิิน
ทางคืือใกล้้กัับระบบขนส่่งมวลชนหรืือในแหล่่งท่่องเที่่�ยว นอกจากนี้้�บริิษััทมีีระบบในการจองเวลาเข้้ารัับบริิการและชำำ�ระเงิินโดยตรงผ่่าน
ระบบอิินเตอร์์เน็็ต ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทสามารถวางแผนบริิหารบุุคคลากรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทเชื่่�อมั่่�นว่่าด้้วยกลยุุทธ์์ดัังกล่่าว จะทำำ�ให้้
บริิษััทมีีความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน (Competitive advantage) กัับคู่่�แข่่งในธุุรกิิจสปา
การแข่่งขัันในธุุรกิิจโรงแรม

บริิษััทมีีบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด ซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านโรงแรมและร้้านอาหารที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่ ซึ่่�งมีีคู่่�
แข่่งเป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งปััจจุุบัันอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวมีีการแข่่งขัันเพิ่่�มขึ้้�นจากการเปิิดโรงแรมของผู้้�ประกอบการรายต่่างๆ ในจัังหวััด
เชีียงใหม่่ ส่ง่ ผลให้้เกิิดการแข่่งขัันในเรื่่อ� งราคา ซึ่่�งอาจจะส่่งผลกระทบกัับรายได้้และกำำ�ไรของบริิษัทั นอกจากนี้้�ยัังมีีผู้้�เล่่นรายใหม่่ที่่�ให้้บริิการ
ในรููปแบบใหม่่ๆ เช่่น AirBnb อย่่างไรก็็ดีีบริิษััทเชื่่�อมั่่�นว่่าด้้วยกลยุุทธ์์ที่่�เน้้นการให้้บริิการในแบบเฉพาะเจาะจงในแนวทางธุุรกิิจสปาและ
เวลเนสโดยมีีจำำ�นวนห้้องจำำ�กััด และหลีีกเลี่่�ยงการแข่่งขัันทางด้้านราคา ประกอบกัับการวางแผนการตลาดและการบริิหารจััดการต้้นทุุนค่่า
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ใช้้จ่่ายที่่�มีีประสิิทธิิภาพ จะช่่วยให้้บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด สามารถแข่่งขัันกัับคู่่�แข่่งได้้ โดยจุุดเด่่นของโรงแรม ระริินจิินดา
เวลเนส สปา รีีสอร์์ท อยู่่�ที่่�ความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะให้้ลููกค้้าได้้สััมผััสถึึงวััฒนธรรมและประเพณีีของเชีียงใหม่่ผสมผสานกัับการบำำ�บััดสปาด้้วย
เทคโนโลยีีชั้้�นนำำ� และคุุณภาพการให้้บริิการและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ ที่่�มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะ
ความเสี่่�ยงจากเรื่่�องการต่่อสััญญาเช่่า

สััญญาเช่่ากัับบุุคคลภายนอก
ส่่วนใหญ่่บริิษัทั จะใช้้วิิธีกี ารเช่่าพื้้�นที่่�เพื่่�อประกอบกิิจการสปาของบริิษัทั  ซึ่่�งหากบริิษัทั ไม่่ได้้รับั การต่่ออายุุสัญ
ั ญาเช่่าดัังกล่่าวอาจจะ
ทำำ�ให้้บริิษััทสููญเสีียรายได้้จากสาขาของบริิษััทได้้ อย่่างไรก็็ดีีบริิษััทจะทำำ�ข้้อตกลงตั้้�งแต่่ก่่อนเริ่่�มทำำ�สััญญาเช่่าโดยให้้สามารถต่่ออายุุสััญญา
เช่่าได้้อย่่างน้้อยประมาณ 9 - 12 ปีี (3 ปีีต่่อ 3 ปีี ต่่อ 3 ปีี และ/หรืือ ต่่อ 3 ปีี) เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการลงทุุนในสาขาที่่�เช่่า นอกจาก
นี้้�การเช่่าสถานที่่�ประกอบกิิจการแทนที่่�การลงทุุนซื้้�อสถานประกอบการเป็็นของตััวเองซึ่่�งเทีียบเท่่ากัับการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ จะทำำ�ให้้
บริิษััทมีีความยืืดหยุ่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยทำำ�ให้้สามารถบริิหารต้้นทุุนในการขยายหรืือลดสถานที่่�ให้้บริิการซึ่่�งจะทำำ�ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(Stakeholders) ได้้รัับผลตอบแทนสููงสุุด ทั้้�งนี้้�บริิษัทั มีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีกัี บั ผู้้�ให้้เช่่าทุุกรายโดยเป็็นผู้้�เช่่าที่่�ดีีทำ�นุ
ำ บำุ �รุ
ำ งุ รัักษาสถานที่่�ให้้แก่่ผู้้�ให้้
เช่่าเป็็นอย่่างดีี และปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขสััญญาเช่่าทุุกประการ จึึงทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับการต่่ออายุุสััญญาเช่่าจากผู้้�ให้้เช่่าทุุกรายตลอดมา
ซึ่่�งหากบริิษััทไม่่ได้้รัับการต่่ออายุุสััญญาเช่่าสำำ�หรัับสาขาใด บริิษััทก็็สามารถที่่�จะจััดหาที่่�ตั้้�งสาขาใหม่่ทดแทนสาขาที่่�ไม่่ได้้รัับการต่่ออายุุ
สััญญาเช่่าดัังกล่่าวได้้
สััญญาเช่่ากัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ในการเช่่ากัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องในกรณีีของการเปิิดสาขาสปาและสำำ�นักั งานของบริิษัทั บริิษัทั มีีการทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าในลัักษณะเดีียวกััน
กัับการทำำ�สััญญาเช่่ากัับบุุคคลภายนอกโดยมีีเงื่่�อนไขการต่่ออายุุสััญญาเช่่าประมาณ 6 - 9 ปีี (3 ปีี ต่่อ 3 ปีี และ/หรืือ ต่่อ 3 ปีี) สำำ�หรัับ
ที่่�ดิินที่่�เชีียงใหม่่บริิษััทมีีการเช่่ากัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเพื่่�อใช้้ทำำ� RarinJinda Wellness Spa สาขาเชีียงใหม่่ และให้้บริิษััท สยามเวลเนส
รีีสอร์์ท จำำ�กััด เช่่าช่่วงที่่�ดิินเพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรม และร้้านอาหารที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่ โดยบริิษััทดำำ�เนิินการเช่่าที่่�ดิินจากบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กััน เป็็นระยะเวลา 30 ปีี โดยมีีเงื่่�อนไขว่่าบริิษััทสามารถต่่ออายุุสััญญาเช่่าได้้โดยแจ้้งให้้คู่่�สััญญารัับทราบและตกลงล่่วงหน้้าก่่อนครบอายุุ
สััญญาอยู่่�แล้้ว ซึ่่�งถืือเป็็นการผููกพัันระยะยาว และลดความเสี่่�ยงต่่อความไม่่แน่่นอน แต่่อย่่างไรก็็ตามหากครบกำำ�หนดสััญญาเช่่าแล้้วไม่่
สามารถต่่ออายุุสัญ
ั ญาเช่่าดัังกล่่าวได้้ บริิษัทั อาจมีีความจำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการจััดหาที่่�ดิินแปลงใหม่่เพื่่อ� ดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไป ซึ่่�งบริิษัทั ได้้มีกี าร
ทำำ�สััญญาเช่่ากัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องตามเงื่่�อนไขและระยะเวลาดัังกล่่าวในอััตราธุุรกิิจปกติิ (Fair market rate) โดยมีีบริิษััทผู้้�ประเมิินราคา
อิิสระเป็็นผู้้�ประเมิินราคาเช่่าที่่�เหมาะสม และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อให้้ความเห็็นชอบก่่อนแล้้วทุุกรายการ อนึ่่�งบริิษััทได้้
ก่่อตั้้�งโรงแรมระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท เป็็นต้้นแบบในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมแบบรีีสอร์์ทเพื่่�อสุุขภาพ ซึ่่�งหากประสบความสำำ�เร็็จ
ตามที่่�คาด และมีีตลาดรองรัับเพีียงพอบริิษัทั อาจจะพิิจารณาขยายธุุรกิิจนี้้�ต่่อไปในตลาดและในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสม การเช่่าสถานที่่�ดัังกล่่าว
ทำำ�ให้้บริิษััทลดความเสี่่�ยงจากการลงทุุนในทรััพย์์สิินประเภทอสัังหาริิมทรััพย์์และสามารถบริิหารเงิินลงทุุนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อใกล้้ครบกำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่าบริิษััทจะทำำ�การประเมิินความเหมาะสมในการต่่อสััญญาต่่อไปโดยจะคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์
สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholders) ทุุกราย
ความเสี่่�ยงจากการพึ่่� งพิิ งผู้้�บริิหาร

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยอยู่่�ภายใต้้การจััดการโดยผู้้�ก่่อตั้้�งและผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััท 2 ท่่าน คืือ นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต และนาย
ประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์ ซึ่่�งมีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั ในการบริิหารงานบริิษัทั จนมีีชื่อ่� เสีียงและเป็็นที่่�ยอมรัับในอุุตสาหกรรม และทำำ�ให้้บริิษัทั มีีผลการ
ดำำ�เนิินงานที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง หากบริิษััทขาดผู้้�บริิหารดัังกล่่าวไป อาจส่่งผลกระทบต่่อการบริิหารจััดการของบริิษััทได้้ อย่่างไรก็็ตาม บริิษััท
มีีการกระจายอำำ�นาจการดำำ�เนิินงานขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบให้้แก่่ผู้้�บริิหารสายงานต่่างๆ ตามความรู้้�ความสามารถและ
ประสบการณ์์ เพื่่อ� ลดความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงผู้้�บริิหารดัังกล่่าว ซึ่่�งจากการจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์เอ็็ม เอ ไอ จะทำำ�ให้้บริิษัทั สามารถ
ปรัับปรุุงระบบการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นแบบสากลได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
ความเสี่่�ยงจากการถููกฟ้้องร้้องจากลููกค้้าผู้้�ใช้้บริิการ

บริิษัทั ประกอบธุุรกิิจสปาเพื่่อ� สุุขภาพ ซึ่่�งในการให้้บริิการของพนัักงานเทอราพิิสต์์แก่่ลูกู ค้้าที่่�เข้้ามาใช้้บริิการ หากพนัักงานเทอราพิิสต์์
ขาดความระมััดระวัังในการให้้บริิการนวดแก่่ลููกค้้าอาจก่่อให้้เกิิดการบาดเจ็็บต่่อร่่างกายของลููกค้้าได้้ ดัังนั้้�นทางบริิษััทจึึงได้้จััดทำำ�ประกััน
ความเสี่่�ยงในกรณีีบาดเจ็็บของลููกค้้าไว้้เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการถููกฟ้้องร้้องจากลููกค้้าผู้้�ใช้้บริิการ โดยบริิษััทได้้จััดทำำ�ประกัันภััย
Professional Liability ซึ่่�งจะรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่า่ ยจากการถููกฟ้้องร้้องไว้้ในวงเงิินไม่่เกิิน 5,000,000 บาท ในระหว่่างช่่วงอายุุกรมธรรม์์ ทั้้�งนี้้�
โดยบริิษััทต้้องรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายส่่วนแรกไม่่เกิิน 200,000 บาทต่่อครั้้�ง นอกจากนี้้�บริิษััทยัังมีีการอบรมพนัักงานให้้ระมััดระวัังในการให้้
บริิการแก่่ลููกค้้าด้้วย ซึ่่�งที่่�ผ่่านมานัับจากเริ่่�มดำำ�เนิินกิิจการบริิษััทยัังไม่่เคยถููกลููกค้้าฟ้้องร้้องในกรณีีดัังกล่่าวเลย
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ความเสี่่�ยงจากการขาดแคลนพนัักงานเทอราพิิ สต์์

บริิษััทประกอบธุุรกิิจสปาเพื่่�อสุุขภาพ ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจที่่�ใช้้พนัักงานเทอราพิิสต์์จำำ�นวนมาก ซึ่่�งหากขาดแคลนแรงงานดัังกล่่าวอาจส่่ง
ผลกระทบต่่อธุุรกิิจของบริิษัทั อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ได้้ ดังั นั้้�นบริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีรี ะบบการบริิหารจััดการพนัักงานดัังกล่่าวอย่่างเหมาะสมโดยจััดสรร
พนัักงานให้้เหมาะสมกัับการให้้บริิการในสาขาต่่างๆ ของบริิษััท ซึ่่�งหากสาขาใดมีีลููกค้้าเข้้าใช้้บริิการมาก หรืือน้้อย บริิษััทจะทำำ�การบริิหาร
จััดการพนัักงานให้้เหมาะสมกัับจำำ�นวนลููกค้้าและมีีสวััสดิิการให้้แก่่พนัักงานประเภทดัังกล่่าว โดยมีีการประกัันค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��ให้้แก่่พนัักงาน
ที่่�ทำำ�งานในสาขาที่่�เปิิดใหม่่ของบริิษััท มีีบ้้านพัักพนัักงาน และการทำำ�ประกัันชีีวิิตให้้กัับพนัักงานเทอราพิิสต์์ เป็็นต้้น ส่่งผลให้้พนัักงานมีี
ความมั่่�นใจในบริิษัทั และอยู่่�ทำำ�งานกัับบริิษัทั เป็็นระยะเวลานาน นอกจากนั้้�นบริิษัทั ยัังได้้เปิิดโรงเรีียนสอนนวดภายใต้้บริิษัทั ย่่อย เพื่่อ� พััฒนา
พนัักงานให้้เป็็นไปตามมาตรฐานของบริิษัทั และเพื่่อ� รองรัับการขยายธุุรกิิจและทดแทนพนัักงาน เทอราพิิสต์์ที่่�ลาออกไป ทำำ�ให้้เชื่่อ� มั่่�นได้้ว่า่
บริิษัทั จะไม่่มีปัี ญ
ั หาเรื่่อ� งการขาดแคลนพนัักงานเทอราพิิสต์์ในอนาคตด้้วยในปีี 2563 อััตราการลาออกของพนัักงานเทอราพิิสต์์ของบริิษัทั ฯ
ใกล้้เคีียงกัับปีีก่อ่ นอยู่่�ที่่�ประมาณ 8-10% ซึ่่�งต่ำำ��กว่่าอััตราการลาออกของพนัักงานเทอราพิิสต์์ของอุุตสาหกรรมซึ่่�งอยู่่�ที่่� 15-20% สาเหตุุการ
ลาออกส่่วนใหญ่่ คืือ ป่่วย ชราภาพ และกลัับไปดููแลบิิดา มารดา บุุตรที่่�ต่่างจัังหวััด
ความเสี่่�ยงจากการถููกลอกเลีียนเครื่่�องหมายการค้้า

ด้้วยบริิษััทได้้ประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพภายใต้้แบรนด์์ Let’s Relax ซึ่่�งเป็็นแบรนด์์ที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักกัันอย่่างกว้้างขวางและเป็็น
แบรนด์์ที่่�นิยิ มที่่�สุุดหากเทีียบกัับอีีก 4 แบรนด์์ของบริิษัทั โดยเฉพาะชาวจีีนที่่�มาท่่องเที่่�ยวในประเทศไทย แต่่ในทางกลัับกัันชื่่อ� Let’s Relax
นั้้�นเป็็นชื่่�อที่่�ยัังไม่่สามารถนำำ�ไปจดทะเบีียนเครื่่�องหมายการค้้าที่่�ประเทศจีีนได้้ จึึงมีีผู้้�ประกอบการที่่�เมืืองจีีนนำำ�แบรนด์์ Let’s Relax ไปใช้้
ในการประกอบกิิจการ ซึ่่�งเมื่่�อบริิษััททราบเรื่่�องก็็ได้้ดำำ�เนิินการทางคดีีไปเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว จึึงมีีแนวโน้้มที่่�จะมีีผู้้�ประกอบการรายอื่่�นใน
ประเทศจีีนนำำ�แบรนด์์ Let’s Relax ไปใช้้ในการประกอบกิิจการ
บริิษัทั ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของระบบบริิหารจััดการความเสี่่�ยงทั้้�งองค์์กร เพื่่อ� สนัับสนุุนประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา
และนวดเพื่่�อสุุขภาพให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นตามกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร (ERM Framework) ประกอบกัับนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
องค์์กร (Enterprise Risk Management Policy) ซึ่่�งจััดทำำ�โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
โดยมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง  3 ท่่าน (คณะกรรมการฯ) ดัังนี้้� 
1.  นางกอบบุุญ ศรีีชััย
ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2.  นายภููมิพัิ ันธ์์ บุุญญาปะมััย
         กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
3.  นายณรััล วิิวรรธนไกร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและหััวหน้้าคณะทำำ�งาน
ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมานั้้�น ได้้มีีการประชุุมของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงทั้้�งสิ้้�น 2 ครั้้�ง โดยการประชุุมแต่่ละครั้้�งนั้้�น คณะ
กรรมการฯ และหััวหน้้าคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง (ฝ่่ายจััดการ) ร่่วมกัันพิิจารณาความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ ของบริิษััทฯ ซึ่่�งประกอบด้้วย
ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิตามกฎหมาย ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิการ และความเสี่่�ยงด้้าน
ทรััพย์์สิิน รวมทั้้�งโอกาสเกิิดความเสี่่�ยงและผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นในแต่่ละไตรมาส เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยง และวางแผนรองรัับผลกระทบที่่�
อาจจะเกิิดขึ้้�นต่่อการประกอบธุุรกิิจ รวมทั้้�งได้้มีีการทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิของ
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�มีีการปรัับปรุุง (หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560
(Corporate Governance Code 2017)
1. การประชุุมของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ครั้้�งที่่� 1 ในวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564
• คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานสรุปความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2563 และร่วมกันพิจารณาผลการประเมิน
ความเสี่่�ยงใน ไตรมาสที่่� 1 และ 2 ปีี 2564 และมาตรการรองรัับความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทฯ รวมถึึงรัับทราบสถานการณ์์และ
พิิจารณาแผนบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษัทั ฯ เรื่่�องการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ระลอกที่่� 3 หลัังจากมีีคำำ�สั่่�งของศบค. ให้้ธุรุ กิิจนวดและ
สปาในแต่่ละจัังหวััดปิิดให้้บริิการเป็็นการชั่่�วคราวตั้้�งแต่่เมษายน 2564
2. การประชุุมของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ครั้้�งที่่� 2 ในวัันที่่� 9 สิิงหาคม 2564
• คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาและวิเคราะห์ภาพรวมของผลการประเมิน ความเสีย่ งใน ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 รับทราบสถานการณ์
และพิิจารณาแผนบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษัทั ฯ เรื่่อ� งการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 รวมถึึงรัับทราบสถานการณ์์และพิิจารณาแผนบริิหาร
ความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ เรื่่�องการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ระลอกที่่� 3 และระลอกที่่� 4 หลัังจากมีีคำำ�สั่่�งของศบค. ให้้ธุุรกิิจนวดและ
สปาในแต่่ละจัังหวััดปิิดให้้บริิการเป็็นการชั่่�วคราวตั้้�งแต่่เมษายน 2564 รัับทราบผลการดำำ�เนิินหลัังจากการกลัับมาเปิิดให้้บริิการสาขาของ
สปาบางส่่วนภายใต้้โครงการ Phuket Sandbox รวมถึึงร่่วมพิิจารณา 3 Business Scenario (Best, Base, Worst) เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรม
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การบริิษััทฯ พิิจารณากลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้ทบทวนพััฒนาและปรัับปรุุงกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี เพื่่อ� ให้้สามารถตอบรัับกัับสภาพแวดล้้อม
ทั้้�งภายในและภายนอกของธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปตามเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบัันและคาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในอนาคต และจััดทำำ�มาตรการ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดขึ้้�น และแผนบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยมุ่่�งหวัังลดระดัับความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ ขององค์์กรให้้อยู่่�ใน
ระดัับที่่�ยอมรัับได้้ เพื่่อ� ให้้มั่่�นใจได้้ว่า่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจจะเกิิดผลสำำ�เร็็จได้้ตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวของบริิษัทั
อย่่างยั่่�งยืืน

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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03

การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่ อความยั่งยืน
(รายงานความยั่งยืน)
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3 กั�รขับเคำลี่ื�อนธุุรกัิจำเพื� อคำว�มยั�งยืน
(ร�ยง�นคำว�มยั�งยืน)
ร�ยง�นเนื�อห�สำ่วนหลี่ักั
ข้อมูลี่บริษััที่
ปริะวัตูิและลักษัณะการิปริะกอบธุ๊ริกิจำ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) “บริษัท” หร่อ “SPA” เดิมช่่อ “บริษัท บลูมมิ่งสปา จำากัด”
ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 โดยกลุ่มครอบครัวอุตสาหจิตและกลุ่มครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท
โดยเริ่มต้นประกอบธิุรกิจสปาเพ่่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “Let’s Relax” ซึ่งมุ่งเน้นในการให้บริการสปาแบบเดย์สปา เป็นการให้บริการใน
ระดับ 4 ดาว ในรูปแบบที่ผู้ใช้บริการใช้เวลาน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาในเข้ารับการบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ในปี 2549 บริษัทได้เล็งเห็นถึงช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการการดูแลด้านสุขภาพมากขึ้น จึงได้ทำาการขยายกิจการ
โดยการก่อตั้งสถานให้บริการสปาเพิ่มขึ้นภายใต้แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” มุ่งเน้นการให้บริการแบบเวลเนสสปา เป็นสปา
ระดับ 5 ดาว มีมาตรฐานระดับชั้นนำา ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการสปาเพิ่มมากขึ้นมีลักษณะการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น และใช้เวลาในการรับบริการตั้งแต่ 1 ชั่วโมงครึ่งขึ้นไป
ในปี 2550 ได้ทำาการก่อตั้ง บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำากัด หร่อ “SWL” เดิมช่่อ “บริษัท บลูมมิ่งแล็บ จำากัด” ด้วยทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาท เพ่่อดำาเนินธิุรกิจจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์เกี่ยวกับสปา สุขภาพ และขนมขบเคี้ยว ภายใต้เเบรนด์ “Blooming” สำาหรับ
จำาหน่ายทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ
ในปี 2551 บริษัทได้ทำาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท เพ่่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเพ่่อรองรับการขยาย
ตัวของธิุรกิจจากการขยายสาขา
ในปี 2554 บริษัทได้ดำาเนินการจัดตั้งบริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำากัด หร่อ “SWE” เดิมช่่อ “บริษัท บลูมมิ่งสปา เอ็ดยู
เคชั่น จำากัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำาเนินธิุรกิจสถานศึกษาประเภทโรงเรียนเกี่ยวกับการสอนนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรอง
จากกระทรวงศึกษาธิิการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่่อฝึึกอบรมพนักงานให้เป็นพนักงานบริการของบริษัทเพ่่อรองรับการขยายตัวของสาขา
ของ SPA
ในปี 2556 กลุ่มบริษัทได้ทำาการปรับโครงสร้างการถ่อหุ้นเพ่่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำากัด ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพ่่อเข้าซ่้อหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท เดิมช่่อ “บริษัท ระรินจินดา จำากัด” ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ในปี 2558 บริษัทได้ดำาเนินการซ่้อกิจการ บ้านสวน มาสสาจ สปาระดับ 3 ดาว จำานวน 4 สาขา ในกรุงเทพฯ เเละปริมณฑ์ล
เพ่่อขยายตลาดสปา 3 ดาวของบริษัทฯ
ในปี 2560 บริษัทได้ดำาเนินการซ่้อกิจการ บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำากัด และ บริษัท ไทเกอร์ อายส์์ เอ็ด
ดูเคชั่น จำากัด เพ่่อขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์และยกระดับโรงเรียนสอนนวด
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้แตกไลน์ธิุรกิจเพิ่มค่อ Stretch me by Let’s Relax สตูดิโอย่ดคลายกล้ามเน่้อเพ่่อสุขภาพ และ Face
Care by Let’s Relax ศูนย์ปรนนิบัติผิวหน้าอย่างม่ออาชีพ เพ่่อตอบรับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ของกลุ่มผู้บริโภค
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์์ส่วนบุคคลที่มีฟ์ังก์ชั่นในการผ่อนคลาย (Therapeutic Personal Care) ตอบโจทย์ไลฟ์์
สไตล์คนรุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์ LRL – Let’s Relax Lifestyle
ในปี 2563 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 213.75 ล้านบาท แตกไลน์ธิุรกิจเพิ่มค่อ Stretch me Clinic คลินิกกายภาพบำาบัด
และรีแบรนด์ Face Care by Let’s Relax เป็น Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions นอกจากนี้ยังมีการขยายตลาด E-Commerce
สำาหรับสินค้า LRL – Let’s Relax Lifestyle และ Dr. Spiller

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การเติบโต

กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา ทั้งนี้ กลุ่ม
บริษัท ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดำ�เนินงานเพื่อการขยายตัวและการเจริญเติบโตในอนาคตไว้ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทมีการกำ�หนดวิสัยทัศน์ในการดำ�เนินธุรกิจ คือ
“เราให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมที่เข้าถึงง่าย และมีความเป็นไทย เพื่อให้คนอยู่ดีมีสุขมากขึ้น”
กลุ่มบริษัทได้กำ�หนดพันธกิจในการดำ�เนินธุรกิจไว้ 4 ประการคือ
• เป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงสปาไทยในระดับนานาชาติจนถึง
ระดับโลกต่อไป
• เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการประยุกต์การผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันตก และไทยเพื่อให้การบริการของบริษัทฯ มีการพัฒนายิ่ง
ขึ้น
• เป็นองค์กรที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานทุกส่วนมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อ
ประโยชน์์ของบริิษััทฯ และเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของลููกค้้าต่่อไป
• เป็นองค์กรที่ให้ความสำ�คัญต่อข้อบังคับพื้นฐาน กฎหมาย โดยยึดการประกอบการธุรกิจอย่างสุจริต เที่ยงตรง และมีจริยธรรม
ตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล้อม และชุมชนเป็นสำ�คัญ
เป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ
พันธกิจ (MISSION)

ธุรกิจสปา
และนวดเพื่อสุขภาพ

SPA กำ�หนดเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจที่จะขยายธุรกิจเพิ่ม
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด
ขึ้น โดยตั้งเป้าหมายต้องการเป็นผู้นำ�ในธุรกิจสปาและเวลเนสของเอเชีย
(มหาชน) : SPA
ซึ่งมีตราสัญลักษณ์ในใจของลูกค้า และต้องการขยายธุรกิจการให้บริการ
นวดและสปาเพื่อสุขภาพและสตูดิโอยืดคลายกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพเพื่อให้
บริการครบทุกความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย โดยบริษัทได้แบ่ง
แยกตามแบรนด์ในการให้บริการ ตั้งแต่ลูกค้าระดับบนที่มีเวลาในการเข้า
รับบริการ และกำ�ลังการซื้อมาก จนถึงลูกค้าที่มีเวลาจำ�กัด กำ�ลังซื้อน้อย
เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคครบทุกความต้องการ โดยเน้นให้พนักงานของบริษัท
ผ่านการฝึกอบรมที่ดีจากบริษัทฯ ในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเพื่อให้
ลูกค้าประทับใจและเกิดการใช้บริการซ้� 
ำ รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์อนั
ดีกับลูกค้า และทำ�การสร้างฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้รายได้ของส
ปาทุกสาขาเติบโตอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ผลกำ�ไรสุทธิเติบโตอย่างต่อ
เนื่องในอนาคต

ธุรกิจโรงแรม
และร้านอาหาร

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท
จำ�กัด: SWR
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SWR กำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรม และร้้านอาหาร
โดยในส่่วนโรงเเรมมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มอััตราการเข้้าพัักและรายได้้เฉลี่่�ยต่่อคืืน
ของลููกค้้าให้้มากขึ้้�น โดยการประชาสััมพัันธ์์การจััดจำำ�หน่่ายห้้องพััก การ
จััดประชุุมสััมมนาให้้องค์์กรภาคเอกชนและภาครััฐ ทั้้�งในประเทศและต่่าง
ประเทศ การจััดส่่งเสริิมการขายในช่่วงเทศกาล สำำ�หรัับธุุรกิิจร้้านอาหาร
SWR มีีแผนที่่�จะเพิ่่�มอััตราการใช้้บริิกาของลููกค้้าเเละรายได้้เฉลี่่�ยต่่อบิิลให้้
มากขึ้้�น โดยการประชาสััมพัันธ์์เเละจััดการส่่งเสริิมการขายในช่่วงเทศกาล
ต่่างๆ เพื่่�อเป็็นการช่่วยเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่ SWR ให้้มากขึ้้�น

พันธกิจ (MISSION)

ธุรกิจผลิตภัณฑ์
ไลฟ์สไตล์

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำ�กัด
SWL กำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
: SWL
เกี่่�ยวกัับสปา และผลิิตภััณฑ์์ส่่วนบุุคคลที่่�มีีฟัังก์์ชั่่�นในการผ่่อนคลาย ตอบ
โจทย์์ไลฟ์์สไตล์์คนรุ่่�นใหม่่ โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะขยายช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ สำำ�หรัับตลาดในประเทศมุ่่�งเน้้นการขยายช่่อง
ทางการจัั ด จำำ� หน่่ า ยไปในสถานประกอบกิิ จ การสปาที่่�จัั ด ตั้้�งในโรงแรม
จำำ�หน่่ายสิินค้้าในร้้านสปาระดัับกลางในห้้างสรรพสิินค้้า การจััดจำำ�หน่่าย
สิินค้้าเป็็นสิินค้้าของขวััญช่่วงเทศกาลต่่างๆ เช่่นเทศกาลปีีใหม่่ และเทศกาล
อื่่�นๆ เป็็นต้้น สำำ�หรัับตลาดต่่างประเทศ SWL มีีเป้้าหมายในการจััดหา
ตััวแทนจััดจำำ�หน่่ายเพิ่่�มเติิม การจััดส่่งสิินค้้าไปจำำ�หน่่ายในสถานประกอบ
การธุุรกิิจสปาในโรงแรมชั้้�นนำำ�ของต่่างประเทศเพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่ SWL
มากขึ้้�น และสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจให้้มีีโอกาสขยายตััว และมีีการเจริิญ
เติิบโตในอนาคตอย่่างต่่อเนื่่�อง

ธุรกิจโรงเรียน

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยู
เคชั่น จำ�กัด :  SWE

SWE กำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงเรีียนสอนนวดแผน
ไทย โดยเน้้นการฝึึกอบรมพนัักงาน เพื่่อ� รัักษามาตรฐานและสอนผู้้�ที่่�สมััคร
เข้้าทำำ�งานเป็็นพนัักงานเทอราพิิสต์์ของบริิษัทั และรองรัับในการเปิิดสาขาของ
SPA ในอนาคต ซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตของ SPA ในอนาคต

ธุรกิจนำ�เข้าผลิตภัณฑ์

บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เทรดดิ้ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด: TGT

TGT กำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
บำำ�รุุงผิิวหน้้า ผิิวกาย ผลิิตภััณฑ์์ลดกระชัับสััดส่่วน ผลิิตภััณฑ์์แว๊๊กซ์์
ผลิิตภััณฑ์์ทำำ�เล็็บ ผ้้าห่่มไอร้้อน แผ่่นรองเตีียงนวด เครื่่�องมืือยกกระชัับ
ใบหน้้าและอุุปกรณ์์ลดสััดส่่วนกระชัับเรืือนร่่าง โดยจำำ�หน่่ายให้้ร้า้ นเสริิมสวย
สถานเสริิมความงาม คลิินิกิ ความงาม โรงพยาบาล และสปาทั่่�วประเทศไทย
 ซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตของ SWL ในอนาคต

ยุุทธศาสตร์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา และนวดเพื่�่ อสุุขภาพ

บริิษััทได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การเติิบโตของธุุรกิิจ โดยต้้องการยกระดัับองค์์กรให้้เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านธุุรกิิจสปาและนวดเพื่่�อสุุขภาพใน
ภููมิภิ าคอาเซีียน และมุ่่�งมั่่�นสู่่�ผู้้�นำำ�ด้า้ นธุุรกิิจเวลเนสในอนาคต โดยมีีสาขาของแบรนด์์ ในเครืือสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป ครอบคลุุมแหล่่งท่่องเที่่�ยว
สำำ�คัญ
ั ของประเทศไทย และขยายธุุรกิิจไปยัังภููมิภิ าคอาเซีียน และเอเชีียในอนาคต โดยมุ่่�งเน้้นสร้้างสรรค์์แบรนด์์ที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับ มาตรฐาน
การบริิการ และคุุณภาพการบริิการเป็็นสำำ�คััญ
ยุุทธศาสตร์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมและร้้านอาหาร

การสร้้างความแตกต่่างในด้้านคุุณภาพและผลิิตภััณฑ์์จากโรงแรมและร้้านอาหารในบริิเวณจัังหวััดเชีียงใหม่่ เน้้นการให้้บริิการสำำ�หรัับ
ผู้้�รัักและใส่่ใจสุุขภาพ บริิการแบบครบครัันแก่่นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิและชาวไทย คืือยุุทธศาสตร์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมและร้้าน
อาหารของ SWR
ยุุทธศาสตร์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์ไลฟ์์สไตล์์

ผลิิตภััณฑ์์ LRL และ Dr. Spiller มุ่่�งสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ น Everyday Lifestyle Therapeutic Products & Natural Beauty Products
ผลิิตภััณฑ์์จากธรรมชาติิ (Natural Products) ที่่�คััดสรรวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพสููง ไม่่มีีสารตกค้้างที่่�เป็็นอัันตรายใดๆ เพื่่อ� นำำ�ไปเป็็นส่่วนผสม
ของผลิิตภััณฑ์์ จนได้้ผลิิตภััณฑ์์สมบููรณ์์แบบ ที่่�พร้้อมจะให้้การผ่่อนคลายทั้้�งกายและจิิตใจ อุุดมด้้วยคุุณค่่าสมุุนไพรไทย และกลิ่่�นที่่�บำำ�บัดั จาก
น้ำำ��มันั หอมระเหยบริิสุทุ ธิ์์� ในรููปแบบที่่�หลากหลาย เป็็นส่่วนผสมที่่�กลมกลืืนเข้้ากััน อย่่างลงตััว ระหว่่างศาสตร์์ตะวัันออกและตะวัันตก ตอบ
โจทย์์ไลฟ์์สไตล์์ผู้้�บริิโภครุ่่�นใหม่่

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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โคริงสริ้างการิบริิหาริ ผิลิตูภัณฑ์์ และบริิการิ

SWE

99.99%
บริษัท สยามเวลเนสเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
ทุนจดทะเบียน
1,000,000.00 บาท

SWR
99.97%
SWG Cambodia 100%
บริษัท สยามเวลเนส
(กัมพู ชา) จํากัด
ทุนจดทะเบียน
2,000,000,000 เรียลกัมพู ชา

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)
[SPA]
ทุนจดทะเบียน
213,750,000.00 บาท

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จํากัด
ทุนจดทะเบียน
60,000,000.00 บาท

SWL

99.99%
บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จํากัด
ทุนจดทะเบียน
1,000,000.00 บาท

SWG Hongkong 100%
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
(ฮ่องกง) จํากัด
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
1 เหรียญฮ่องกง
SWG

Shanghai

SWG Shanghai 100%
บริษัท เซียงไฮ เจียไท่ เฮลท์
แมเนจเมนท์ จํากัด
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 หยวน
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TGT
99.99%
บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เทรดดิ้ง
(ประเทศไทย) จํากัด
ทุนจดทะเบียน
2,000,000.00 บาท

ขอบเขตการรายงาน

รายงานการพััฒนาความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564 ของ บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป
บริิษัทั สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กัดั (มหาชน) หรืือ “SPA” ดำำ�เนิินธุุรกิิจสปาทั้้�งหมด 67 สาขาแบ่่งเป็็น “ระริินจิินดาเวลเนส สปา”
สปาระดัับ 5 ดาว จำำ�นวน 3 สาขา “เล็็ทส์์ รีแี ลกซ์์” สปาระดัับ 4 ดาว จำำ�นวน 45 สาขา “บ้้านสวนมาสสาจ” สปาระดัับ 3 ดาว จำำ�นวน 10
สาขา “Stretch me by Let’s Relax” สตูู ดิิ โ อยืืดคลายกล้้ า มเนื้้�อเพื่่� อ สุุ ข ภาพ จำำ� นวน 5 สาขา “Stretch me Clinic”
คลิินิคิ กายภาพบำำ�บัดั ครบวงจร จำำ�นวน 1 สาขา และ “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions” ศููนย์์ปรนนิิบัติั ผิิ วิ หน้้า จำำ�นวน 3 สาขา นอกจาก
นั้้�นยัังดำำ�เนิินธุุรกิิจรีีสอร์์ทเพื่่อ� สุุขภาพ “ระริินจิินดา เวลเนสสปา รีีสอร์์ท” และร้้านอาหาร “Deck One” ที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่ ธุรุ กิิจผลิิตภััณฑ์์
สปา “LRL” และผลิิตภััณฑ์์บำ�รุ
ำ งุ ผิิวหน้้า “Dr. Spiller” ธุุรกิิจโรงเรีียนสอนนวดแผนไทยและสปาสยามเวลเนส

เดย์สปาและ
เวลเนสสปา

SPA
ธุรกิจสปา
ภายใต้แบรนด์

สตูดิโอยืดคลายกล้ามเนื้อ
และคลินิคกายภาพบําบัด

ศูนย์ปรนนิบัติผิวหน้า

ธุรกิจโรงแรม
และร้านอาหาร

ธุรกิจรีสอร์ท
เพื่ อสุขภาพ

ร้านอาหาร

ไลฟ์สไตล์
โปรดักส์

Let's Relax Lifestyle

โรงเรียน
สอนนวดไทย

สถานประกอบการสปา
สํานักงานใหญ่

1
สาขา
สปา 67

ในสายธุรกิจ
(Business Unit)
สายธุรกิจ 1 Spa & Wellness
สายธุรกิจ 2 Hotel & Restaurant
สายธุรกิจ 3 Spa Products
สายธุรกิจ 4 Spa Academy
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ห่วงโซ่คุณค่า
• การประกอบกิจการหลัก (ได้แก่ กิจการการ
โรงแรม นําเที่ยว ขนส่ง)
• การให้บริการ (ได้แก่ พื้ นที่จําหน่ายสินค้า
จําหน่ายสินค้า บริการทางการแพทย์ บริการ
เฉพาะด้าน)
• บริการสนับสนุน เช่น ห้องอาหาร ซักรีด
ร้านค้า

การปฎิบัติการ

การบริหาร
ปัจจัยการผลิต
• การผลิตวัตถุดิบโดยคู่ค้า
• การขนส่งวัตถุดิบ
/ผลิตภัณฑ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร
มายังบริษัท

• การโฆษณา ประชาสัมพั นธ์
• โปรแกรมการส่งเสริมการตลาด
• การสื่อสารขัอมูลสินค้าและบริการสู่ลูกค้า
หรือผู้บริโภค

การตลาดและการขาย

การกระจายสินค้า
และบริการ

การบริการ
หลังการขาย

• การจัดการคลังสินค้า การ
จัดการพนักงานผู้ให้บริการ

• การเปิดช่องทางการให้
บริการลูกค้าหลังการขาย
สินค้า หรือหลังการให้
บริการ

• การจัดการข้อมูล การจัดเก็บ
และการกระจายสินค้า และ
บริการ

• การจัดเก็บวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์
ที่มาจากคู่ค้า
• การขออนุญาตสถานประกอบการ
เพื่ อสุขภาพ

• การเปลี่ยนสินค้า การรับ
ประกันสินค้า การเรียกคืน
สินค้า การส่งต่อการให้
บริการ

กิจกรรมสนับสนุน
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การจัดซื้อจัดจ้าง

การพั ฒนาเทคโนโลยี

การพั ฒนาทรัพยากรบุคคล

ชุมชนสัมพั นธ์

การจัดหา (sourcing)
จัดซื้อ จัดจ้าง
(procurement)

การคิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เดิม

การพั ฒนาทรัพยากร
บุคคล การรักษาและ
สรรหาบุคลากร

กิจกรรมชุมชน
สัมพั นธ์
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นโยบ�ยแลี่ะเป้�หม�ยด้�นคำว�มยั�งยืน
SPA ได้กำาหนดนโยบายการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งย่นเพ่่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธิุรกิจให้เติบโตมั่นคงยั่งย่น
ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการนำาแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งย่นเข้ามาเป็นแกนหลักในกระบวนการดำาเนิน
งานทุกขั้นตอน มุ่งเน้นการยกระดับการให้ความสำาคัญด้านความยั่งย่นในทุกมิติของ Value Chain เน้นเพิ่มมูลค่าในกิจกรรมที่อยู่ใน
กระบวนการให้บริการและขายสินค้า (In-process Activities) โดยให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในกระบวนการโดย
มีคณะทำางานภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการธิรรมาภิบาลเป็นผูส้ ร้างแนวปฎิบตั กิ ารดำาเนินการโดยวางกรอบและเป้าหมายในการ
ขับเคล่่อนความยั่งย่นใน 3 ด้านค่อ

การพั ฒนา
ด้านสังคม

การพั ฒนาด้านเศรษฐกิจ
/กํากับดูแล

การพั ฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

5 ความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า

9

2 การบริหารความเสี่ยง
องค์กร

6 การให้โอกาสเข้าถึงทาง
ด้านการรักษาและการมี
สุขภาพที่ดี

10 การใช้บรรจุภัณฑ์

3 ความปลอดภัยทางไซเบอร์
และการป้องกันข้อมูล
ส่วนบุคคล

7 การจ้างงานท้องถิ่น

11

4 นโยบายโครงสร้างและ
การกํากับดูแลกิจการ

8 การให้โอกาสเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร

12 นโยบายการจัดการด้านนํา้

ระดับความสําคัญ / ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1 สุขอนามัยและความปลอด
ภัยของลูกค้า

4

3

3

2

12

1

4

5 6

3

4

การจัดการขยะ

9

2

11
7

10

8

1
1

2

ระดับความสําคัญ / ผลกระทบต่อธุรกิจ
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มิตั้ิเศริษัฐกิจ /
กำาก้บด์ูแลี่

นโยบาย

สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของลูกค้า

มุ่งเน้นสร้างสรรค์สถานประกอบการให้เป็นพ่้นที่ที่มีสุขอนามัยที่ดแี ละปลอดภัยสำาหรับ
ลูกค้า โดยเสริมมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันภายใต้มาตรการ A Place you can trust

การบริหารความเสี่ยง
องค์กร

มุง่ เน้นการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ย่นประเมินความเสีย่ งขององค์กรอย่างสมำ่าเสมอ
ด้วยข้อมูล การวิเคราะห์และการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ความปลอดภัยทางไซเบอร์
และการป้องกันข้อมูลส่วน
บุคคล

มุ่งเน้นสร้างสรรค์องค์กรให้มีความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
โดยมีคณะทำางานที่ติดตามและอัพเดทความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูล
ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและนโยบายการปฎิบัติ

นโยบายโครงสร้างและการ
กำากับดูแลกิจการ

มุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้สามารถดำาเนินกิจการภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มีเสถียรภาพ
ให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยยึดถ่อนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

มิตั้ิส้งคัม
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นโยบาย

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

มุ่งเน้นสร้างสรรค์สถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าตลอดกระบวนการ
โดยเน้นการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน บริการที่เป็นมิตร สถานที่สะอาด ถูกสุขอนามัย
ในราคาที่เหมาะสม ให้ความสำาคัญในเร่่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
เป็นสำาคัญ

การให้โอกาสเข้าถึงทาง
ด้านการรักษาและการมี
สุขภาพที่ดี

การให้โอกาสเข้าถึงทางด้านการรักษาและการมีสุขภาพที่ดี
มุ่งเน้นการสร้างองค์กรที่ใส่ใจในสุขภาพของพนักงานและลูกจ้างโดยมีสวัสดิการด้าน
สุขภาพครอบคลุมที่เหมาะสม เพ่่อเป็นขวัญและกำาลังใจให้กับพนักงานในการทำางาน

การจ้างงานท้องถิ่น

มุ่งเน้นการจ้างงานบุคลากรในท้องถิ่น เพ่่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่ง
สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชน

การให้โอกาสเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร

มุ่งเน้นการสร้างองค์กรที่ให้โอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม เพ่่อการทำางาน
และการตัดสินได้ครบถ้วน

แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

มิตั้ิส�ง
ิ แวัด์ลี่้อม

นโยบาย

ความรับผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์์

นำาเสนอข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์์ที่ถูกต้อง ส่งมอบความหลายหลาย
ของผลิตภัณฑ์์ เพ่่อให้บริการกับลูกค้าได้ตรงกับความต้องการ

การใช้บรรจุภัณฑ์์

มุ่งเน้นสร้างวัฒนธิรรมองค์กรในการใส่ใจเร่่องสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
คุณภาพ โดยใช้บรรจุภัณฑ์์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ 3 R (Reduce, Reuse, Recycle)

การจัดการขยะ

มุ่งเน้นสร้างวัฒนธิรรมองค์กรในการใส่ใจเร่่องสิ่งแวดล้อม ดูแล และบริหารจัดการการ
ใช้ทรัพยากรธิรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงกระบวนการดำาเนินธิุรกิจเพ่่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ

นโยบายการจัดการด้าน
นำ้า

มุ่งเน้นสร้างวัฒนธิรรมองค์กรในการใส่ใจเร่่องสิ่งแวดล้อม ดูแล และบริหารจัดการการ
ใช้ทรัพยากรธิรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงกระบวนการดำาเนินธิุรกิจเพ่่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ

ประเด็นสำำ�คำัญด้�นคำว�มยั�งยืน
กัลีุ่่มผู้ม่สำ่วนได้เสำ่ย กั�รสำ�นสำัมพั นธุ์
แลี่ะกั�รต่อบสำนองกั�รระบุประเด็นสำำ�คำัญแลี่ะกั�รจำัดลี่ำ�ดับคำว�มสำำ�คำัญ

SPA ได้กำาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่มต่างๆ โดยมีช่องทางในการส่่อสารเพ่่อรับฟ์ังความคิดเห็น ความคาดหวัง นำาไปสู่
การพัฒนากระบวนการ เพ่่อตอบสนองต่อข้อคิดเห็น และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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ผู้ม่สำ่วนได้เสำ่ย (เฉพ�ะ 3 ระดับที่่�ม่คำว�มสำำ�คำัญ)
พื่นักงาน (employee)
ช�องที่างในการิส่�อสาริของบริิษั้ที่ก้บผิู้ม่
ส�วันได์้เส่ย
(สามาริถม่ได์้ห้ลี่ากห้ลี่ายช�องที่าง)

ปีริะเด์็นที่่�ผิู้ม่ส�วันได์้เส่ยคัาด์ห้วั้งตั้�อการิ
ปีริะกอบธุุริกิจของบริิษั้ที่ของที่�าน /
ปีริะเด์็นที่่�ผิู้ม่ส�วันได์้เส่ยสนใจ

การิตั้อบสนองของบริิษั้ที่ตั้�อผิู้ม่ส�วันได์้
เส่ยแตั้�ลี่ะกลีุ่�ม

• ประชุม Weekly, Monthly ในแต่ละส่วนงาน
• การประเมินผลการดำาเนินงานประจำาปี
ของพนักงาน
• การตรวจสอบการทำางานภายในองค์กร
(Internal Audit)
• จัดทำา Employee Engagement Survey
ระหว่างพนักงาน
• ช่องทาง Email/Line ของ HR ในเร่่อง
ของการรับข้อร้องเรียนของพนักงาน

• ค่า ตอบแทน สวัสดิการ การปรับเงิน
เด่อนประจำาปี
• โอกาสก้าวหน้าในตำาแหน่งงาน
• การทำางาน
• การสร้ า งคุ ณ ค่ า พนั ก งานให้ มี สิ ท ธิิ เ ท่ า
เทียมกัน
• ความสุ ข ในการทำ า งานร่ ว มกั น ของ
พนักงาน

• พัฒนาแผนการยกระดับทักษะและความรู้
ความสามารถของพนักงาน
• นำาข้อมูลจากการสำารวจความพึงพอใจของ
พนักงานมาวิเคราะห์และจัดทำาาแผนงาน
เพ่อ่ ตอบสนองความต้องการของพนักงาน

คู่ค้าที�ส่งมอบสินค้า/วัตูถู๊ดิบ (supplier)
ช�องที่างในการิส่�อสาริของบริิษั้ที่ก้บผิู้ม่
ส�วันได์้เส่ย
(สามาริถม่ได์้ห้ลี่ากห้ลี่ายช�องที่าง)

ปีริะเด์็นที่่�ผิู้ม่ส�วันได์้เส่ยคัาด์ห้วั้งตั้�อการิ
ปีริะกอบธุุริกิจของบริิษั้ที่ของที่�าน /
ปีริะเด์็นที่่�ผิู้ม่ส�วันได์้เส่ยสนใจ

• การประชุมหร่อคุยโทรศัพท์การประเมิน • ประเภทและราคาสินค้าและบริการ
• คุณภาพสินค้าและบริการ
ผล supplier
• การจัดขนส่งถูกต้องและตรงเวลา
• ตรงกับความต้องการหร่อไม่
• การพัฒนาสินค้าและบริการ

การิตั้อบสนองของบริิษั้ที่ตั้�อผิู้ม่ส�วันได์้
เส่ยแตั้�ลี่ะกลีุ่�ม

• กระบวนการจัดซ่้อจัดจ้างที่โปร่งใสและ
ยุตธิิ รรมและตรวจสอบได้

ผิู้ให้บริิการิหริือผิู้ริับเหมา (service provider)
ช�องที่างในการิส่�อสาริของบริิษั้ที่ก้บผิู้ม่
ส�วันได์้เส่ย
(สามาริถม่ได์้ห้ลี่ากห้ลี่ายช�องที่าง)

ปีริะเด์็นที่่�ผิู้ม่ส�วันได์้เส่ยคัาด์ห้วั้งตั้�อการิ
ปีริะกอบธุุริกิจของบริิษั้ที่ของที่�าน /
ปีริะเด์็นที่่�ผิู้ม่ส�วันได์้เส่ยสนใจ

• On-site, ผ่านผู้จัดการ, LINE

• ดูแลใส่ใจพนักงานเหม่อนคนในครอบครัว
• ค่าตอบแทน
เพ่่อสร้างความภักดีต่อองค์กรผ่านกิจกรรม
• Scope of Service
• Other Benefits (e.g Insurance, Ac- ต่างๆ
• กำาหนดมาตรการช่วยเหล่อพนักงานทีไ่ ด้รบั
commodation etc.)
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
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การิตั้อบสนองของบริิษั้ที่ตั้�อผิู้ม่ส�วันได์้
เส่ยแตั้�ลี่ะกลีุ่�ม

ผิู้เชี�ยวชาญเฉพื่าะด้าน (specialist)
ช�องที่างในการิส่�อสาริของบริิษั้ที่ก้บผิู้ม่
ส�วันได์้เส่ย
(สามาริถม่ได์้ห้ลี่ากห้ลี่ายช�องที่าง)

ปีริะเด์็นที่่�ผิู้ม่ส�วันได์้เส่ยคัาด์ห้วั้งตั้�อการิ
ปีริะกอบธุุริกิจของบริิษั้ที่ของที่�าน /
ปีริะเด์็นที่่�ผิู้ม่ส�วันได์้เส่ยสนใจ

การิตั้อบสนองของบริิษั้ที่ตั้�อผิู้ม่ส�วันได์้
เส่ยแตั้�ลี่ะกลีุ่�ม

• Face to Face, E-mail

• คำาปรึกษา / ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน

• ดูแลใส่ใจพนักงานเหม่อนคนในครอบครัว
เพ่่อสร้างความภักดีต่อองค์กรผ่านกิจกรรม
ต่างๆ
• กำาหนดมาตรการช่วยเหล่อพนักงานทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ลูกค้า (customer and consumer)
ช�องที่างในการิส่�อสาริของบริิษั้ที่ก้บผิู้ม่
ส�วันได์้เส่ย
(สามาริถม่ได์้ห้ลี่ากห้ลี่ายช�องที่าง)

ปีริะเด์็นที่่�ผิู้ม่ส�วันได์้เส่ยคัาด์ห้วั้งตั้�อการิ
ปีริะกอบธุุริกิจของบริิษั้ที่ของที่�าน /
ปีริะเด์็นที่่�ผิู้ม่ส�วันได์้เส่ยสนใจ

• Offline (POSM โปสเตอร์ในห้าง ส่่อทีวี • ข้อมูลสินค้า / บริการ
วิทยุ ฯลฯ) และ Online (E-mail, Web- • โปรโมชั่น / รายการส่งเสริมการขาย
• รายการสะสมคะแนน/เมมเบอร์
site, Social Media, Line OA,)

การิตั้อบสนองของบริิษั้ที่ตั้�อผิู้ม่ส�วันได์้
เส่ยแตั้�ลี่ะกลีุ่�ม

• นำ า เสนอการบริ ก ารที่ ป ระทั บ ใจด้ ว ย
เอกลักษณ์
• ให้ ค วามสำ า คั ญ ในเร่่ อ งความปลอดภั ย
และ ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นสำาคัญ

ช๊มชน (community)
ช�องที่างในการิส่�อสาริของบริิษั้ที่ก้บผิู้ม่
ส�วันได์้เส่ย
(สามาริถม่ได์้ห้ลี่ากห้ลี่ายช�องที่าง)

ปีริะเด์็นที่่�ผิู้ม่ส�วันได์้เส่ยคัาด์ห้วั้งตั้�อการิ
ปีริะกอบธุุริกิจของบริิษั้ที่ของที่�าน /
ปีริะเด์็นที่่�ผิู้ม่ส�วันได์้เส่ยสนใจ

การิตั้อบสนองของบริิษั้ที่ตั้�อผิู้ม่ส�วันได์้
เส่ยแตั้�ลี่ะกลีุ่�ม

• On-site, Press Release, Social Media • นโยบายเร่อ่ งสังคม สิง่ แวดล้อม ชุมชน ของ
บริษทั ฯ
• กิจกรรมด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน
ของบริษัทฯ

• ส่งเสริม พัฒนา และสร้างสัมพันธิ์อนั ดีตอ่
ชุมชนและสังคมให้สามารถอยูร่ ว่ มกันอย่าง
มีคณ
ุ ค่าและยัง่ ย่น
• สร้างรายได้สช่ ู มุ ชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
เพ่อ่ ให้เศรษฐกิจของชุมชนเติบโต

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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สัังคม (society
ช่่องทางในการสื่่�อสารของบริิษััทกัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย
(สามารถมีีได้้หลากหลายช่่องทาง)

ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียคาดหวัังต่่อการ
ประกอบธุุรกิิจของบริิษััทของท่่าน /
ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสนใจ

การตอบสนองของบริิษััทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียแต่่ละกลุ่่�ม

• On-site, Press Release, Social Media • นโยบายเรื่องสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน • แบ่งปันความรู้เพื่อสร้างชุมชมให้เข้มแข็ง
และ เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของบริษทั
ของบริษัทฯ
• กิจกรรมด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ชุมชน
ของบริษัทฯ

คู่่�แข่่งขััน (competitor)
ช่่องทางในการสื่่�อสารของบริิษััทกัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย
(สามารถมีีได้้หลากหลายช่่องทาง)

ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียคาดหวัังต่่อการ
ประกอบธุุรกิิจของบริิษััทของท่่าน /
ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสนใจ

• Online channels เช่น Website บริษัท, • ข้อมูลสินค้า / บริการ
• การแข่งขันที่เป็นธรรม
Facebook, Instagram, Line
• Offline channels เช่น Annual report ,
56-1,งบการเงิิน

การตอบสนองของบริิษััทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียแต่่ละกลุ่่�ม

• ร่วมระดมสมองในรูปแบบสมาคมสมาพันธ์
เพื่อผลักดันประโยชน์สู่ธุรกิจในภาพรวม
เช่น นโยบายส่งเสริม ฯลฯ

พัั นธมิิตรทางธุุรกิิจ (business partner)
ช่่องทางในการสื่่�อสารของบริิษััทกัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย
(สามารถมีีได้้หลากหลายช่่องทาง)

ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียคาดหวัังต่่อการ
ประกอบธุุรกิิจของบริิษััทของท่่าน /
ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสนใจ

• Online channels เช่น Website บริษัท, • ข้อมูลสินค้า / บริการ
• Business Plan
Facebook, Instagram, Line
• Collaboration Plan
• Offline channels เช่น โทรศัพท์

การตอบสนองของบริิษััทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียแต่่ละกลุ่่�ม

• แบ่งปันความรูเ้ พือ่ สร้างวงจรธุรกิจทีแ่ ข็งแรง
และ เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของบริษทั

เจ้้าหนี้้� (creditor)
ช่่องทางในการสื่่�อสารของบริิษััทกัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย
(สามารถมีีได้้หลากหลายช่่องทาง)

ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียคาดหวัังต่่อการ
ประกอบธุุรกิิจของบริิษััทของท่่าน /
ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสนใจ

การตอบสนองของบริิษััทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียแต่่ละกลุ่่�ม

• Offline channels เช่น โทรศัพท์

• ข้อมูลสินค้า / บริการ
• ข้อมูลทางการเงิน
• ระเบียบวิธีปฎิบัติในการเป็นคู่ค้า

• ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฎิ บั ติ ต ามข้ อ
กำำ�หนดการชำำ�ระ เงื่่�อนไขการค้้า ฯลฯ
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ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุน (shareholder and investor)
ช่่องทางในการสื่่�อสารของบริิษััทกัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย
(สามารถมีีได้้หลากหลายช่่องทาง)

ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียคาดหวัังต่่อการ
ประกอบธุุรกิิจของบริิษััทของท่่าน /
ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสนใจ

การตอบสนองของบริิษััทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียแต่่ละกลุ่่�ม

• นําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริ๋ษัทฯที่
• Report, AGM, Opportunity Day, โทรศัพท์, • ผลประกอบการบริษัท
ถูกต้อง
Online (IRSection Website, เว็็บตลาด • MD&A
• Business Plan
หลัักทรััพย์์, สื่่อ� ด้้านหุ้้�น)
• การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณใน
การดำ�เนินกิจการ
สื่่�อมวลชน (media)
ช่่องทางในการสื่่�อสารของบริิษััทกัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย
(สามารถมีีได้้หลากหลายช่่องทาง)

ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียคาดหวัังต่่อการ
ประกอบธุุรกิิจของบริิษััทของท่่าน /
ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสนใจ

การตอบสนองของบริิษััทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียแต่่ละกลุ่่�ม

• Press Release, สัมภาษณ์

• ประเด็นข่าว
• ผลกระทบของประเด็นข่าว

• นําเสนอข้อมูล ข่าวสารเกีย่ วกับบริการและ
ผลิตภัณฑ์ทถ่ี กู ต้อง

หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลท้้องถิ่่�นและภาครััฐ (government authority)
ช่่องทางในการสื่่�อสารของบริิษััทกัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย
(สามารถมีีได้้หลากหลายช่่องทาง)

ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียคาดหวัังต่่อการ
ประกอบธุุรกิิจของบริิษััทของท่่าน /
ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสนใจ

การตอบสนองของบริิษััทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียแต่่ละกลุ่่�ม

• ติ ด ต่ อ สอบถามประสานงานกั บ ผูั ที่ • ดำ � เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ฎหมาย • ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฎิ บัติต ามกฎ
ระเบียบทีถ่ กู ต้อง
กำ�หนด
เกี่่�ยวข้้อง เป็็นการติิดต่่อสองด้้าน
• การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณใน
การดำ�เนินกิจการ

องค์์กรอิิสระ (NGO)
ช่่องทางในการสื่่�อสารของบริิษััทกัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย
(สามารถมีีได้้หลากหลายช่่องทาง)

ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียคาดหวัังต่่อการ
ประกอบธุุรกิิจของบริิษััทของท่่าน /
ประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสนใจ

การตอบสนองของบริิษััทต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียแต่่ละกลุ่่�ม

• ให้ขอ้ มูล ข่าวสารเกีย่ วกับบริษ๋ ทั ฯ ทีถ่ กู ต้อง
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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การระบุุประเด็็นสำำ�คััญ
การทำำ�ความเข้้าใจประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อองค์์กรเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญสำำ�หรัับอนาคตที่่�
ยั่่�งยืืนของ SPA

SPA ได้้นำำ�ประเด็็นความเสี่่�ยงที่่�มีีความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจนวดและสปาเพื่่�อสุุขภาพ รวมถึึงธุุรกิิจในเครืือที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
ประเด็็นสำำ�คัญ
ั จากกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย จากกระบวนการการมีีส่ว่ นร่่วมมาศึึกษา เปรีียบเทีียบกัับประเด็็นความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว และ
สุุขภาพ (Tourism & Wellness) ท่ี่่��ธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมใกล้้เคีียงในภููมิิภาคให้้ความสํําคััญ โดยมีีการดํําเนิินการวิิเคราะห์์และพิิจารณา
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประเด็็นสํําคััญด้้านความยั่่�งยืืนที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียให้้ความสํําคััญและประเด็็นที่่�มีีกระทบกัับธุุรกิิจ รวม 12 ประเด็็น โดยแบ่่ง
เป็็น 3 ลำำ�ดัับคืือ ความสำำ�คััญสููง ความสำำ�คััญกลางและความสำำ�คััญต่ำำ��ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

ตััวชี้้�วััด

ความสำ�คัญสูง
• สุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า

• %  จำ�นวนร้องเรียน
• จำ�นวนเคลมประกันอุบัติเหตุ
• %  จำ�นวนร้องเรียน
• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
• ผลวัดคะแนนความพึงพอใจ
• อัตราการใช้บริการซ้ำ�ในรอบ 6 เดือน
• การให้โอกาสเข้าถึงด้านการรักษาและ • จำ�นวนลูกค้าที่มาใช้บริการ
การมีสุขภาพที่ดี
• การประเมินความเสี่ยงประจำ�ไตรมาส
• การบริหารความเสี่ยงองค์กร
• ผลกระทบกับผลการดำ�เนินงานของบริษัท(รายได้,
กำ�ไร)
• ความปลอดภั ย ทางไซเบอร์ แ ละการ • การประเมินความเสี่ยงประจำ�ไตรมาส
• ผลกระทบกับผลการดำ�เนินงานของบริษัท(รายได้,
ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
กำ�ไร)
• นโยบายโครงสร้ า งและการกำ � กั บ ดู แ ล • จำ�นวนการปฏิบัติตามกฎ เกณฑ์ ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกำ�หนด  และจำ�นวนผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียน
กิจการ
• จำ�นวนการวัดคุณภาพน้ำ�เป็นไปตามที่กำ�หนด
• นโยบายการจัดการน�้ำ
ความสำ�คัญกลาง
• ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
• การใช้บรรจุภัณฑ์
ความสำำ�คััญต่ำำ��
• การจ้างงานท้องถิ่น
• การให้โอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
• การจัดการขยะ
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• % negative complaint ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
• % การใช้นวัตกรรมการใช้บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ
• มีการจ้างงานท้องถิน่ มากกว่า50% ในสาขาต่างจังหวัด
• จำ�นวนผู้ visit กด like กด share ผ่าน online channels
ต่างๆ
• ปริมาณขยะน้อยลง และมีการแยกประเภทขยะ
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ขอบเขต
ภายใน

ขอบเขต
ภายนอก

ระดับความสําคัญ/ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

สูง

4

3

2

12

1

4

5 6

3

2

9

11
7

8

10

1
ตํา่

1
2
3
4
ระดับความสําคัญ / ผลกระทบต่อธุรกิจ

สูง

การพั ฒนาด้านเศรษฐกิจ/กํากับดูแล
1

สุขอนามัยและความปลอด ภัยของลูกค้า

2

การบริหารความเสี่ยง องค์กร

3

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

4

นโยบายโครงสร้างและการกํากับดูแลกิจการ

การพั ฒนาด้านสังคม
5

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

6

การให้โอกาสเข้าถึงทางด้านการรักษาและการมีสุขภาพที่ดี

7

การจ้างงานท้องถิ่น

8

การให้โอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

การพั ฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
9

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

10

การใช้บรรจุภัณฑ์

11

การจัดการขยะ

12

นโยบายการจัดการด้านนํา้

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)

103

ผลการดำำ�เนิินงานและตััวชี้้�วััดด้้านความยั่่�งยืืน
		 ด้้านเศรษฐกิิจ
ประเด็็นที่่� 1 ความปลอดภััยทางไซเบอร์์และการป้้องกัันข้้อมููลส่่วนบุุคคล

การบริิหารประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
ความสำำ�คััญของประเด็็น

ความปลอดภัั ย ทางไซเบอร์์ แ ละการป้้ อ งกัั น ข้้ อ มูู ล ส่่ ว น
บุุคคล
• พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล จะเริม่ มีผลบังคับใช้ในปี
2565และบริิ ษัั ท ตระหนัั ก ถึึ ง ความสำำ�คัั ญ และจำำ� เป็็ น ต่่ อ
พ.ร.บ. ดัังกล่่าว
• มี ค วามเสี่ ย งหากข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลรั่ ว ไหลออกไปทั้ ง ต่ อ
บริิษััทและลููกค้้า

แผนงานหรืือวิิธีีการจััดการประเด็็น

ความเสี่่�ยง

หากไม่่ปฎิิบััติิการตาม อาจจะเกิิดโทษทางแพ่่ง โทษทางอาญาและ
โทษทางปกครองกัับทางบริิษััทฯ
นโยบาย: นโยบายจััดการ

คำำ�ประกาศนโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของกลุ่่�มบริิษััท การ
เก็็บรัักษา ใช้้เปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคล ที่่�บริิษัทั เก็็บไว้้ให้้เป็็นไปตามที่่�
กฎหมายกำำ�หนดท่่านสามารถเข้้าไปศึึกษารายะเอีียดของนโยบาย
ได้้ที่่� www.siamwellnessgroup.com

ทรััพยากร

· ผู้้�รัับผิิดชอบ :
• จัดตั้งคณะท�ำงานเรื่อง PDPA
› เจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล  
• วางโครงสร้างของข้อมูลส่วนบุคคลและ (DPO)
ระบบความปลอดภััยของข้้อมููล
› ผู้้�จััดการฝ่่ายไอทีี
• ร่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล · การลงทุุน :
• น�ำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโนบายที่ได้ › ลงทุุนระบบบริิหารข้้อมููลส่่วนบุุคลล
ประกาศไว้้
› ลงทุุนห้้องจััดเก็็บเอกสารที่่�ได้้มาตรฐาน
· อื่่�นๆ
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กระบวนการติิดตาม
ผลการดำำ�เนิินงานและการแก้้ไข

จะมีีการสุ่่�มตรวจโดยตััวแทนคณะทำำ�งาน
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบริิษััท ที่่�จะ
ไปทำำ�การสุ่่�มตรวจการเก็็บ รวมรวม ใช้้
เปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลของแต่่ละแผนกว่่า
ได้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายที่่�ได้้วางไว้้หรืือ
ไม่่ หากไม่่เป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดก็็จะมีีการ
แจ้้งให้้แผนกที่่�รัับผิิดชอบกลัับไปแก้้ไขให้้
ถููกต้้อง

เป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะยาว (3-5 ปีี)
• หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งปฎิ บั ติ ต าม
นโยบาย PDPA อย่่างเคร่่งครััด 100%
ภายใน 3 ปีี
• ปฏิบตั ติ ามนโยบายครบ 100% ภายใน
ปีี 2566
• ป้องกันการรั่วไหลข้อมูลส�ำคัญของผู้
มีีส่่วนได้้เสีียใน PDPA

เป้้าหมายรายปีี

ผลการดำำ�เนิินงาน 3 ปีีย้้อนหลััง

• %การปฎิ บั ติ ต ามข้ อ กฎหมาย
ประเมิิ น โดยหน่่ ว ยงานตรวจสอบ
ภายใน และ/หรืือผู้้�ตรวจสอบภายใน

• หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งปฎิ บั ติ ต าม
นโยบาย PDPA อย่่างเคร่่งครััด 80%
ภายใน 2565
• โดยในปี ที่ ผ ่ า นมาอยู ่ ร ะหว่ า งการ
ศึึกษาและร่่างนโยบาย PDPA ให้้สอด
คล้้องกัับกฏหมายที่่�จะประกาศใช้้ในปีี
2565

โครงการที่่�น่่าสนใจ

PDPA
Orientation

จััดอบรมให้้กัับผู้้�บริิหารและพนัักงานให้้
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
วััตถุุประสงค์์โครงการ :

เป้้าหมาย
รายละเอีียดโครงการ :

·ช่่วงดำำ�เนิินการ : ไตรมาสสี่่�ของปีี 2564
·ผู้้�รัับผิิดชอบ : คณะทำำ�งานคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล

ให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในคุุณะทำำ�งานให้้ข้้อมููลความรู้้�ในแต่่ละด้้านแก่่พนัักงาน

·วิิธีีการดำำ�เนิินงาน : - จััดอบรมและเสริิมสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการ

ดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�จะมีีผลบัังคัับ
ใช้้ รวมถึึงเอกสารทางกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผ่่านระบบออนไลน์์ (Zoom Meeting)
ให้้แก่่หััวหน้้าส่่วนต่่างๆ ภายในบริิษััทจำำ�นวน 20 คน

ผลสำำ�เร็็จของโครงการ :
› จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วม 20 คน
› พนัักงานมีีความเข้้าใจ สามารถวิิเคราะห์์งานที่่�รัับผิิดชอบว่่าส่่วนใดเข้้า
ข่่าย PDPA และมีีส่่วนร่่วมในการออกแบบวิิธีีลดความเสี่่�ยง

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ผลการดำำ�เนิินงานและตััวชี้้�วััดด้้านความยั่่�งยืืน
		 ด้้านสัังคม		
ประเด็็น ที่่� 1 การจ้้างงานท้้องถิ่่�น

การบริิหารประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
ความสำ�คัญของประเด็น

ประเด็นการจ้างงานท้องถิน่ เป็นแนวทางปฏิบตั ทิ บ่ี ริษทั ยึดถือ
ปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั เล็งเห็นความสำ�คัญ ใน
การจ้างแรงงานท้องถิน่ ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ทัง้ ด้านภาษา
และความคุน้ เคยต่อลูกค้า อีกทัง้ ยังช่วยลด Turn Over ของ
พนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานหรืือวิิธีีการจััดการประเด็็น
• บริ ษั ท มี ก ารขยายสาขาไปยั ง ต่ า ง
จัังหวััดอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในการสรรหา
พนัักงาน ทางฝ่่าย HR จะมีีการพิิจารณา
พนัักงานที่่�มีีภููมิิลำำ�เนาพัักอาศััยอยู่่�ในจััง
หวััดนั้้�นๆ ก่่อนเป็็นอัันดัับแรกเนื่่�องจาก
เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการจ้้างแรงงาน
ท้้องถิ่่�นอีีกทั้้�งยัังช่่วยลด Turn Over ใน
การจ้้างงานอีีกด้้วย

เป้้าหมาย

บริิษััทมีีเป้้าหมายในเน้้นการจ้้างงานท้้องถิ่่�นในสาขาต่่างจัังหวััด
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมการจ้้างงานและพััฒนาแรงงาน
ท้้องถิ่่�นให้้มีีความรู้้�ความสามารถมากขึ้้�นและมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
นโยบาย

บริิษััทมีีการส่่งเสริิมนโยบายการจ้้างงานท้้องถิ่่�นอย่่างต่่อเนื่่�องใน
การขยายสาขาสปาในสาขาต่่างจัังหวััด

ทรััพยากร
· ผู้้�รัับผิิดชอบ :
› เจ้้าหน้้าที่่�สรรหา
› ผู้้�จััดการภาค /
  ผู้้�จััดการสาขา
· การลงทุุน :
› จััดทำำ�สื่อ่� โฆษณาประกาศงานใน  
พื้้�นที่่�
· อื่่�นๆ

กระบวนการติิดตาม
ผลการดำำ�เนิินงานและการแก้้ไข
• มี ก ารจั ด ท�ำข้ อ มู ล ทะเบี ย นประวั ติ
ภููมิิลำำ�เนาของพนัักงานในทุุกสาขา  สำำ�หรัับ
ใช้้ เ ป็็ น ข้้ อ มูู ล ในการจัั ด ทำำ� และดำำ� เนิิ น การ
เรื่่�องต่่างๆแก่่พนัักงาน

เป้้าหมายและผลการดำำ�เนิินงาน

เป้้าหมายระยะยาว (3-5 ปีี)
มุ่่�งเน้้นการจ้้างงานท้้องถิ่่�นไม่่น้้อยกว่่า 50% ในแต่่ละปีี โดย
จะพิิจาณาผู้้�สมััครในภููมิิภาคนั้้�นๆ เป็็นหลััก
• พัฒนาแรงงานท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น
• มีการสร้างเส้นทางอาชีพให้พนักงาน (Career Path)
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ผลการดำำ�เนิินงาน 3 ปีีย้้อนหลััง
• มุ่งเน้นการจ้างงานท้องถิ่นในสาขาต่างจังหวัดไม่
น้้อยกว่่า 50% ในแต่่ละปีี และอยู่่�ในขั้้�นตอนการเก็็บ
ข้้อมููลผลการดำำ�เนิินการย้้อนหลััง 3 ปีี

โครงการที่่�น่่าสนใจ

ระบบการใช้้
HRIS
วััตถุุประสงค์์โครงการ :

เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถใช้้งานระบบ HRIS เพื่่�อใช้้ในการ
จััดการข้้อมููลของพนัักงานด้้วยตนเองอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
รายละเอียดโครงการ :

·ช่วงดำ�เนินการ : ไตรมาส 2 ของปี 2563
· ผู้รับผิดชอบ :
› HR Team (ผู้ฝึกสอน)
› ผู้จัดการภาค/ผู้จัดการสาขา

· วิธีการดำ�เนินงาน

› พนักงาน Operation ทุกสาขาสามารถใช้งานระบบ HRIS
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
› เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบ HRIS ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัด
ทำ�เรื่องเงินเดือนพนักงานได้เป็นจำ�นวนมาก

ผลสำ�เร็จของโครงการ :
› พนักงาน Operation ทุกสาขาสามารถใช้งานระบบ
HRIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
› เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบ HRIS ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดทำ�เรื่องเงินเดือนพนักงานได้เป็นจำ�นวนมาก

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ผลี่กั�รดำ�เนินง�นแลี่ะต่ัวช้่�วัดด้�นคำว�มยั�งยืน
ด้�นสำิ�งแวดลี่้อม
ปริะเด็นที� 1 การิลดใช้พื่ลาสตูิก

กั�รบริห�รประเด็นสำำ�คำัญด้�นคำว�มยั�งยืน
ความสำาคัญของปริะเด็น

ในทุกิๆ ปีบริษััทฯ ได้มีกิารใชั่้ทรัพยากิรที�ไม่เป็นมิตรกิับ
สิ�งแวดล้อม กิ่อให้เกิิดผิลกิระทบกิับชัุ่มชั่นและสังคม
ปัจจุบันผิู้บริโภคมีความใส่ใจในธุุรกิิจที�มีความรับผิิดชั่อบ
ต่อสังคมและมีนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมและด้านความ
ยั�งยืน

นโยบาย

Let's Relax Spa Goes Green

แผินงานหรือวิธุีกิารจัดกิารประเด็น
• คณะทำางาน CSR ได้ประชุมร่วมกับผู้
เกี่ยวข้อง อาทิ ฝึ่ายปฎิบัติการ ฝึ่ายจัดซ่้อ
ฝึ่ายการตลาด
• ลิสต์วัสดุต่างๆ ที่ไม่ Eco-Friendly
• จัดหา Alternative Packaging พร้อม
Spec และราคา
• จัดซ่้อและเริ่มเปลี่ยนในทุกสาขา
• ส่่อสารให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

ทรัพยากิร
· ผู้รับผิดชอบ :
› ผจก ฝึ่ายปฎิบัติการ
› ผจก ฝึ่ายจัดซ่้อ
› ผจก แผนกการตลาด
· การลงทุน :
› Purchase / Production
Alternative Packaging
· อ่่นๆ

เป้าหมายและผิลการิดำาเนินงาน

เป้าหมายระยะยาว (3-5 ปี)
• ลดการใช้วัสดุที่ใช้ในกระบวนการให้บริการลูกค้าที่ไม่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดลง 50% ภายใน 5 ปี
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กิระบวนกิารติดตาม
ผิลกิารดำาเนินงานและกิารแกิ้ไข
• ติดตามการทำางานของสาขาว่ามีผลกระ
ทบกับการปฎิบัติการหร่อไม่
• สอบถามความพึงพอใจลูกค้า
• ดู Social Listening
• ดูยอดสั่งซ่้อพลาสติกที่ลดลง

ผิลกิารดำาเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง
• ลดการใช้วัสดุที่ใช้ในกระบวนการให้บริการลูกค้า ที่
ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดลง 15% ภายใน 1 ปี

โคริงการิที�น่าสนใจำ

Eco Friendly Thai
Massage Pyjamas
วัต่ถุประสำงคำ์โคำรงกั�ร :

ลดการใช้พลาสติกแก้วทีใ่ ช้ในการบรรจุชดุ นวดไทยทีผ่ า่ นการซัก
รีดแล้วโดยเปลีย่ นเป็นผ้ามัด พร้อม Key Message Eco-Friendly

ร�ยลี่ะเอ่ยดโคำรงกั�ร :

·ชั่่วงดำาเนินกิาร : ดำาเนินการตั้งแต่ ม.ค. 2563
·ผิู้รับผิิดชั่อบ :
› ฝึ่ายปฎิบัติการ
› ฝึ่ายจัดซ่้อ
› ฝึ่ายการตลาด

·วิธุีกิารดำาเนินงาน :

› จัดซ่้อและเริ่มเปลี่ยนในทุกสาขา
› ส่อ่ สารให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

ผลี่สำำ�เร็จำของโคำรงกั�ร :
ปริม�ณ์กั�รใช้้
พลี่�สำต่ิกัลี่ดลี่งเหลี่ือ

0
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ตารางสรุุปผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน
หมายเหตุุ
การละเว้้นไม่่รายงาน

ประเด็็นด้้านเศรษฐกิิจ
ประเด็็นที่่� 1 ความปลอดภััยทางไซเบอร์์และการป้้องกัันข้้อมููลส่่วนบุุคคล
2563
2564 แต่งตั้งคณะทำ�งาน PDPA ตามมติ Bod ครั้งที่ 1/2564
2565 ขึ้นโครงการและบังคับใช้ PDPAและประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล
ประเด็็นด้้านสัังคม
ประเด็็นที่่� 1 การจ้้างงานท้้องถิ่่�น
2563
2564
2565

มีีการจ้้างงานท้้องถิ่่�นไม่่ต่ำำ��กว่่า 50%
ในสาขาต่่างจัังหวััดทั้้�งอััตราใหม่่และอััตราทดแทน
มีีการจ้้างงานท้้องถิ่่�นไม่่ต่ำำ��กว่่า 50%
ในสาขาต่่างจัังหวััดทั้้�งอััตราใหม่่และอััตราทดแทน
อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการรวบรวมข้้อมููล

ประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ประเด็็นที่่� 1 การลดใช้้พลาสติิก
2563
2564
2565
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ปี 63 ไม่มีผลการดำ�เนินงาน เนื่องจาก
อยู่ในช่วงศึกษาและเตรียมความพร้อม
ในการจัดทำ�

เนื่่�องจากปีี 2563 และ 2564 บริิษััทฯ
ได้้รับั ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผลให้้สถานประกอบการ
ปิิดให้้บริิการเป็็นระยะเวลารวมเกืือบ 10
เดืือน แบ่่งเป็็น 3 เดืือนในปีี 2563
(มีีนาคม - มิิถุุนายน) และ 6 ½ เดืือน
ในปีี 2564 (มกราคม, เมษายน กัันยายน) อาจจะทำำ�ให้้ข้อ้ มููลในการเก็็บ
ไม่่ครบถ้้วน
เนื่องจากปี 2563 และ 2564 บริษัทฯ
ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ซึง่ ส่งผลให้สถานประกอบการ
ปิดให้บริการเป็นระยะเวลารวมเกือบ
10 เดือน แบ่งเป็น 3 เดือนในปี 2563
(มีนาคม - มิถุนายน) และ 6 ½ เดือน
ในปี 2564 (มกราคม, เมษายน
- กันยายน) อาจจะทำ�ให้ข้อมูลในการ
เก็บไม่ครบถ้วน

04

การวิเคราะห์และ
คําอธิบายของฝ่ายจัดการ
(MD&A)
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4. การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ (MD&A)
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) ขอชี้้�แจงคำำ�อธิิบายและวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการโดยพิิจารณาจากงบการเงิิน
ของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อย ประจำำ�ปีี 2564 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และชี้้�แจงสาเหตุุของ ผลการดำำ�เนิินงานที่่�เปลี่่�ยนแปลง
จากปีีก่่อนเกิินกว่่าร้้อยละ 20 ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีรายได้้รวม 174.94 ล้้านบาท ลดลงปีีก่่อน 258.35 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตรา
การลดลงร้้อยละ 59.62 โดยมีีขาดทุุนสุุทธิิ 286.72 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 171.06 ของรายได้้จากการขายและบริิการ ซึ่่�งขาดทุุนสุุทธิิ
ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยเพิ่่�มขึ้้�น 77.63 ล้้านบาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

สรุุปผลประกอบการที่่�สำำ�คััญในปีี 2564
รายได้้

บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้ในปีี 2564 จำำ�นวน 174.94 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อน 258.35 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราการลดลง
ร้้อยละ 59.62 โดยเป็็นรายได้้จากธุุรกิิจสปาในสััดส่่วนร้้อยละ 74 ของรายได้้รวม รายได้้ที่่�ลดลงสาเหตุุหลัักจากผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดโรคระบาดไวรััสโควิิด 19 ทำำ�ให้้เกิิดการชะลอตััวของเศรษฐกิิจและมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมส่่วนใหญ่่โดยเฉพาะ
อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวที่่�ได้้รัับผลกระทบโดยตรง นัักท่่องเที่่�ยวซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าหลัักของบริิษััทฯ ไม่่สามารถเดิินทางมาใช้้บริิการได้้ โดย
สถานการณ์์โควิิดได้้เริ่่�มมีีผลกระทบตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2563 และเกิิดขึ้้�นอีีกหลายระลอกจนถึึงปััจจุุบััน ในปีี 2564 ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯต้้อง
หยุุดให้้บริิการในช่่วงต้้นเดืือนมกราคม และช่่วงปลายเดืือนเมษายนตามประกาศคำำ�สั่่�งของผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด ทั้้�งนี้้�ในไตรมาส 3 บริิษััทได้้
กลัับมาเปิิดให้้บริิการเพิ่่�มขึ้้�นในจัังหวััดภููเก็็ต จำำ�นวน 5 สาขา (จากทั้้�งหมด 8 สาขา) ตามโครงการ Phuket Sandbox ของรััฐบาลในวััน
ที่่� 1 กรกฎาคม 2564 และเปิิดให้้บริิการเต็็มรููปแบบอีีกครั้้�งในเดืือนตุุลาคม (รวมระยะเวลาที่่�ปิิดให้้บริิการตามคำำ�สั่่�งของผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด
ประมาณ 6 เดืือนครึ่่�งในปีี 2564)
จำำ�นวนสาขา ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีทั้้�งหมด 70 สาขา (65 สาขาในประเทศ 5 สาขาในต่่างประเทศ) (เปิิดเพิ่่�ม 2 สาขา
และ ปิิดให้้บริิการ 2 สาขา) (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวน 65 สาขาในประเทศ 5 สาขาในต่่างประเทศ)
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สริ๊ปผิลปริะกอบการิที�สำาคัญในปี 2564

หน่วย : พันบาท
สริุปีผิลี่การิด์ำาเนินงาน

รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อ่น
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
กำาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
คชจ.ขายและบริหาร
กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้
คชจ.ทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กำาไรสุทธิิ
NCI
กำาไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

Q4’ 64

Q4’ 63

Q4’ 62

167,614
7,329
174,943
318,517
(150,903)
107,694
(258,597)
44,172
(8,720)
(286,720)
2
(286,718)

426,912
8,712
435,624
506,641
(79,729)
118,658
(198,387)
21,496
(2,084)
(209,085)
(209,085)

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

190%
(90%)
64%
(154%)
26%
(5%)
(171%)
0%
(171%)

119%
(19%)
28%
(46%)
5%
(0%)
(49%)
0%
(49%)

Chg (%)

Chg (%)

64 vs 63 63 vs 62

68%
32%
12%
21%
1%
3%
17%
0%
17%

(60.7%)
(15.9%)
(59.8%)
(37.1%)
89.3%
(9.2%)
30.3%
105.5%
318.4%
37.1%

(70.1%)
(56.1%)
(69.9%)
(48.1%)
(117.6%)
(30.7%)
(165.6%)
105.5%
(104.6%)
(185.0%)

37.1% 185.2%)

ภาพื่ริวมปี 2564 ริายได้ท�ล
ี ดลงปริะมาณริ้อยละ 60 แบ่งเป็น

12M Performance
SSG -54%

SWG
-54%

SSG/EXPANSION

EXPANSION -%
Let’sRelax -43%

BRAND
TSS-60%

Baan Suan -6%

SWR
-2%

Others -3%

LOCATION
SWL+TGT
-4%

RarinJinda -2%

BKK -35%
UPC -19%
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• บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ/SWG) ประกอบธุรกิจให้บริการสปาเป็นหลัก รายได้ลดลงร้อยละ 54
ของรายได้รวม
• บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำ�กัด (SWR) ประกอบธุรกิจโรงแรมระรินจินดาและร้านอาหาร Deck1 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ราย
ได้ลดลงร้อยละ 2 ของรายได้รวม
• บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำ�กัด (SWL) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจขายผลิตภัณฑ์สปา รายได้ลดลงร้อยละ 4 ของรายได้
รวม เนื่องจากยอดขายสินค้าผ่านหน้าร้านสปาลดลงเนื่องจากถูกสั่งปิดให้บริการและยอดขายของบริษัทย่อยผ่านร้าน Specialty stores
ลดลง ทั้งนี้จากบริษัทสามารถเพิ่มยอดขายผ่านช่องทาง online ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 200% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563
รายได้้จากการให้้บริิการสปาของสาขาเดิิมลดลงร้้อยละ 54 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีก่่อน
การวิิเคราะห์์เป็็นรายแบรนด์์ที่่�ให้้บริิการ หลัักๆคืือรายได้้ของ Let’s Relax ลดลงร้้อยละ 43 , ระริินจิินดา ลดลงร้้อยละ 2 บ้้าน
สวนลดลงร้้อยละ 6 และ แบรนด์์อื่่�นๆ ลดลงร้้อยละ 3
ทั้้�งนี้้�รายได้้จากการให้้บริิการสปาแยกตามพื้้�นที่่�นั้้�น สาขาในกรุุงเทพและต่่างจัังหวััดลดลงร้้อยละ 35 และ 19 ตามลำำ�ดัับ
ธุุรกิิจโรงแรมและร้้านอาหารรายได้้ลดลงอััตราร้้อยละ 2 โดยสััดส่่วนรายได้้ในปีี 2564 เท่่ากัับร้้อยละ 6 ของรายได้้รวม ภาพรวม
ของธุุรกิิจโรงแรมยัังได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิด 19  โดย occupancy rate และ Average room rate ในงวดปััจจุุบัันลดลงเป็็น
อย่่างมาก
ธุุรกิิจจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปาของบริิษััท สััดส่่วนรายได้้ในปีี 2564 เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 14 เป็็นร้้อยละ 17 ของรายได้้รวม อย่่างไร
ก็็ตามยอดขายโดยรวมลดลงเนื่่อ� งจากยอดขายสิินค้้าผ่่านหน้้าร้้านสปาลดลงจากการถููกสั่่�งปิิดให้้บริิการและยอดขายของบริิษัทั ย่่อยผ่่านร้้าน
Specialty stores ลดลง ทั้้�งนี้้�ยอดขายสิินค้้าผ่่านช่่องทาง online เติิบโตเป็็นอย่่างมากในระหว่่างปีี เช่่น Line, Lazada, Shopee

ต้้นทุุนขายและบริิการ

ปีี 2564  บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีต้้นทุุนขายและบริิการ 318.52 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 190.03 ของรายได้้จากการขายและ
บริิการ ลดลงจากปีีก่่อน 188.12 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราการลดลงร้้อยละ 37.13 ซึ่่�งการลดลงดัังกล่่าวหลัักๆเกิิดจากรายได้้ที่่�ลดลงจาก
ผลกระทบของโควิิด 19 ทำำ�ให้้ค่่าใช้้จ่่ายผัันแปรลดลง เช่่น ค่่าแรงพนัักงานนวด ค่่าวััตถุุดิิบ ค่่าสาธารณููปโภค นอกจากนี้้�บริิษััทฯมีีนโยบาย
บริิหารจััดการต้้นทุุนให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดในช่่วงวิิกฤต เช่่น การต่่อรองค่่าเช่่าทั้้�งในรููปแบบขอลดค่่าเช่่าคงที่่�  หรืือ เปลี่่�ยนจากคิิดค่่า
เช่่าคงที่่�เป็็นคิิดตามสััดส่่วนรายได้้ ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯยัังคงต้้องรัับภาระค่่าใช้้จ่่ายคงที่่�บางรายการ เช่่น ค่่าเสื่่�อมราคา ค่่าใช้้จ่่ายพนัักงาน ส่่งผล
ให้้บริิษััทยัังขาดทุุนขั้้�นต้้นในปีี 2564

ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารและดอกเบี้้�ยจ่่าย

ปีี 2564 บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารและดอกเบี้้�ยจ่่ายเท่่ากัับ 151.87 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 90.60
ของรายได้้จากการขายและบริิการ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 11.71 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราการเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 8.36 สาเหตุุหลัักจากดอกเบี้้�ยจ่่าย
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการกู้้�เงิินเพิ่่�มระหว่่างปีี 2563-2564 และข้้อผ่่อนปรนสำำ�หรัับกรณีีที่่�ผู้้�ให้้เช่่ายิินยอมลดค่่าเช่่าของสภาวิิชาชีีพบััญชีี การลดค่่า
ใช้้จ่่ายพนัักงานและการปรัับลดเงิินเดืือนและผลตอบแทนกรรมการ อีีกทั้้�งบริิษััทมีีตััดจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินและตั้้�งสำำ�รองค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
สำำ�หรัับสาขาที่่�คาดว่่าจะปิิดให้้บริิการจำำ�นวน 4 สาขาและค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ ประมาณ 18 ล้้านบาท อย่่างไรก็็ตาม ค่่าใช้้จ่่ายในภาพรวมที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นประกอบกัับรายได้้ที่่�ลดลงเป็็นอย่่างมาก ทำำ�ให้้สััดส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารสููงขึ้้�นเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีก่่อน

ขาดทุุนสุุทธิิ

ปีี 2564 บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย มีีขาดทุุนสุุทธิิ 286.72 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 171.06 ของรายได้้จากการขายและบริิการซึ่่�ง
ขาดทุุนสุุทธิิของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยเพิ่่�มขึ้้�น 77.64 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราการเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 37.13 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน ซึ่่�งเป็็นผล
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดเชื้้�อโควิิด 19 นัักท่่องเที่่�ยวซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าหลััก ไม่่สามารถเดิินทางมาใช้้บริิการได้้ ในขณะที่่�บริิษััทฯ ยััง
ต้้องแบกรัับภาระค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้ เช่่น ค่่าเช่่าบางส่่วนที่่�ยัังต้้องจ่่าย ค่่าใช้้จ่่ายพนัักงาน และค่่าเสื่่�อมราคา ทำำ�ให้้ขาดทุุน
สุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้�หากดููเฉพาะผลประกอบการในไตรมาสที่่� 4 หลัังจากกลัับมาเปิิดให้้บริิการตามปกติิประกอบกัับเป็็นช่่วง High season
ผลขาดทุุนสุุทธิิลดลงเป็็นอย่่างมากเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับไตรมาสก่่อนๆในปีี 2564
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สิินทรััพย์์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนีค้ า่ หุน้ รอรับช�ำระคืน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือ
ไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มี
ภาระค�้ำประกัน
ลูกหนีค้ า่ หุน้ รอรับช�ำระคืน
สิทธิการเช่า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี
เงินมัดจ�ำ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อ
ทรัพย์สิน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

  109,854

C/S

2563

5%   114,526

  4
  15,260
  9,198
  27,812
  8,371
  32,295

0%
1%
0%
1%
0%
1%

202,794

9% 231,384

  -    0%
  32,191
  -   
946,642
  945,575
  24,536
  8,005
  1,187

1%
0%
42%
42%
1%
0%
0%

  4
  21,775
  9,462
  40,298
  13,024
  32,295

  5,159
  
32,587
  -     
1,074,588   
1,169,556
  24,536
  9,086
  820

C/S

2562

4%   52,561
0%
1%
0%
2%
0%
1%

  73,098
  37,213
  39,200
  39,901
  14,824
  32,294

C/S

Chg
Chg (%)
Chg
Chg (%)
64 vs 63 64 vs 63 63 vs 62 63 vs 62

3%   (4,672)

(4%)   61,965

5%
  -   
0%
2%   (6,515) (29.92%)
3%   (264)
(3%)
3%   (12,486)
(31%)
1%   (4,653)
(36%)
2%
  -   
0%

9% 289,091 19% (28,590)

(12%)

0%   (5,159)

(100%)

0%

  5,105

1% 15,000 1%   (396)
0%   9,264    1%
41% 1,082,797 71% (127,946)
44%
(223,981)
1% 24,536 2%
  -   
0%   9,139 1%   (1,081)
0%
  723 0%
  367

118%

  
(73,094)   (100%)
(15,438)   (41%)
(29,738) (76%)
  397
1%
  (1,800) (12%)
  1
0%
  
(57,707) (20%)
  54

1%

(1%)   17,587
117%
  (9,264) (100%)
(12%)   (8,209)   (1%)
(19%) 1,169,556
0%
  -   
0%
(12%)   (53)
(1%)
45%
  97
13%

  73,050 3% 78,549 3%   79,466 5% (5,499)
(7%)   (917)
  16,981 1%
  461 0%
  16,520 3,584%
  6,876    0%   5,383 0%   1,024 0%   1,493
28%   4,359
  
  
  
  
2,055,043 91% 2,400,725 91% 1,227,054 81% (345,682)
(14%) 1,173,671
  
  
  
2,257,837 100% 2,632,109 100% 1,516,145 100% (374,272)
(14%) 1,115,964

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

(1%)
426%
96%
74%
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บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์รวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 2,257.84 ล้้านบาท ลดลง 374.27 ล้้านบาทจากปีี
2563 คิิดเป็็นร้้อยละ 14.22 โดยรายการสำำ�คััญที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงคืือ
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเล็กน้อยจาก 114.53 ล้านบาทเป็น 109.85 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 4.08) รายการที่
สำ�คัญได้แก่ การได้รับเงินกู้วงใหม่จากสถาบันการเงินเพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จำ�นวน 119.15 ล้านบาทและมีการเบิก
วงเงินกู้จากวงเงินเดิม จำ�นวน 22 ล้านบาทในระหว่าง มีค่าใช้จ่าย cash burn จากการดำ�เนินการประมาณ 90 ล้านบาท และ เงินต้น
และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารจำ�นวน 24 ล้านบาท
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงจาก 21.78 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 15.26  ล้านบาทในปี 2564 (ลดลงร้อยละ 29.92)
เกิดจากการดำ�เนินธุรกิจเป็นปกติธุระ เช่น การให้เครดิตกับ agent ที่พาลูกค้ามาใช้บริการ หรือ ผู้ซื้อ franchise ในต่างประเทศ
เนือ่ งจากบริษทั มีนโยบายการเร่งรัดชำ�ระหนี้ โดยในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีลกู หนีท้ ค่ี า้ งชำ�ระเกิน 12 เดือนจำ�นวน 9.81 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำ�นวน 9.58 ล้านบาทตามนโยบายบัญชีและการพิจารณาของฝ่ายบริหาร ซึ่งลูกหนี้ค้าง
ชำ�ระเกิน 3 เดือนอยู่ระหว่างการติดตามให้ชำ�ระหนี้
• ลูกหนี้ค่าหุ้นรอรับชำ�ระคืนจำ�นวน 9.20 ล้านบาท จากการขายหุ้นของบริษัท ชบา เอลลิแกนซ์ จำ�กัดคืนให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการฟ้องร้องให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมชำ�ระค่าหุ้น
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจำ�นวน 32.29 ล้านบาท จากอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งของบริษัทฯอยู่ระหว่างการรอขาย
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากปี 2563 เนื่องจากค่าเสื่อมราคา
• สินทรัพย์สิทธิการใช้ 945.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของสินทรัพย์ทั้งหมด จากการนำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16
เรื่องสัญญาเช่า มาเริ่มบังคับใช้ในปี 2563
เหตุุการณ์์สำ�คั
ำ ัญที่่�มีีผลต่่อฐานะการเงิินของบริิษััทหรืือการดำำ�เนิินงานในอนาคตที่่�สำำ�คััญคืือ การที่่�นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิไม่่สามารถ
เดิินทางมาใช้้บริิการได้้ ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าหลัักของบริิษัทั ฯ ทางบริิษัทั จึึงได้้บริิหารความเสี่่�ยงโดยหาบริิการใหม่่ๆที่่�ตอบโจทย์์และดึึงดููดกลุ่่�ม
ลููกค้้าคนไทย และหาช่่องทางการเพิ่่�มยอดขายสิินค้้าออนไลน์์ นอกจากนี้้�บริิษััทฯให้้ความสำำ�คััญกัับกระแสเงิินสดในกิิจการ โดยให้้มีีเพีียง
พอสำำ�หรัับการชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ตามเงื่่�อนไขและการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและจััดให้้มีีการวางแผนรองรัับหากเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวยืืดเยื้้�อออกไป
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2564

หนี้้�สินิ และส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีจาก
  -   
สถาบัันการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
  -   
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่น�   37,039
ส่่วนของเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว   114,469
ที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายใน
  
หนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�ถึึง 175,496
กำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
  -   
การเงิินที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ภายในหนึ่่�งปีี
ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย
  317
รายได้้รัับล่่วงหน้้า-ส่่วนที่่�ถึึง 45,140
กำำ�หนดรัับรู้้�ภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
  1,780
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
374,241
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว-สุุทธิิจาก   407,166
ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระใน 1 ปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า -   822,644
สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนด
ชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการ
  -   
เงิิน - สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึง
กำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
รายได้้รัับล่่วงหน้้า   5,989
สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนด
รัับรู้้�ภายในหนึ่่�งปีี
สำำ�รองผลประโยชน์์ระยะ
  9,951
ยาวของพนัักงาน
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี   3,024
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
  16,330
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน 1,265,104
รวมหนี้้�สิิน

C/S

2563

C/S

2562

Chg
Chg (%)
Chg
Chg (%)
64 vs 63 64 vs 63 63 vs 62 63 vs 62

C/S

   32

0%

4,616
0%
  -    0%
2% 44,662 2%   96,718
5%   103,354 4%   80,200

0%
6%
5%

0%

8%

  -    0%

169,179

6%

-

-

(100%)

  (32)
  
(7,623)
  11,115  
6,317

(4,616)   (100%)
(17%) (52,056) (54%)
11%   23,154
29%
4%

  -
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0%

-

0%   24,829
1%   28,922

2%
2%

(2,896)
6,162

(90%) (21,616)
16% 10,056

(87%)
35%

0%   1,770 0%   9,631 1%
17% 361,156 14% 245,068 16%

  10
13,085

1% (7,861)
4% 116,088

(82%)
47%

5%

119,353

41% 207,646

0%

-

0%
2%

  3,213
38,978

-

18% 287,813 11%
  
36% 1,028,672 39%

80,167

  -    0%

  260

0%

  
(206,028)
0%

  9,759

0%   12,161

1%   (3,770)

0%   10,124

0%   8,556

1%

0%

0% 11,744 0%   17,995
1%   17,629 1%   19,999
56% 1,365,741 52% 139,138

  (173)

1%   (8,720)
1%   (1,299)  
9% (100,637)

1,639,345 73% 1,726,897 66% 384,206 25% (87,552)

- 169,059 140,883

  

259%

  
(20%) 1,028,672
  (260)

(100%)

(39%) (2,402)

(20%)

(2%)   1,568

18%

(74%)   (6,251)
(7%)   (2,370)  
(7%) 1,226,603

(35%)
(12%)
882%

(5.07%) 1,342,691

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

349%

117

บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีีหนี้้�สิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน 1,639.35 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อน 87.55 ล้้านบาท
(ลดลงอััตราร้้อยละ 5.07) โดยรายการที่่�สำำ�คััญได้้แก่่
• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำ�นวน 37.04 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่เกิดตามปกติธุระของบริษัทฯ เช่น ค่าก่อสร้างและตกแต่ง
สถานที่ให้บริการ ค่าสินค้าและวัตถุดิบ ค่าเช่าพื้นที่ เป็นต้น
• เงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีและเกินกว่าหนึ่งปี จ�ำนวน 521.64 ล้านบาท โดยเงินกู้จาก
สถาบัันการเงิินเป็็นแหล่่งเงิินทุุนหลัักของบริิษััทฯ กรณีีที่่�ต้้องการขยายกิิจการหรืือขาดสภาพคล่่อง เนื่่�องจากต้้นทุุนทางการเงิินค่่อนข้้างต่ำำ��
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับแหล่่งเงิินทุุนอื่่�นๆ ซึ่่�งบริิษััทฯเห็็นว่่ามีีความเหมาะสมกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน
• หนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปีและเกินกว่าหนึ่งปี จำ�นวน 998.14 ล้านบาท จากการนำ�มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า มาเริ่มบังคับใช้ในปี 2563
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หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2564

C/S

2563

C/S

2562

C/S

Chg

Chg (%)

Chg

Chg (%)

64 vs 63 64 vs 63 63 vs 62 63 vs 62

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
  - หุ้นสามัญ
213,750
   885,000,000 หุ้น        
   มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท      
   (31/12/19 570 ล้านหุน้ )
   (2562: หุ้นสามัญ
   570,000,000 หุ้น
   มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท)
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
  - หุ้้�นสามััญ    
  213,750
   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   278,906   
ส่่วนต่ำำ��กว่่าทุุนจากการรวม (46,226)
ธุุรกิิจภายใต้้การควบคุุม
เดีียวกััน
กำำ�ไรสะสม
  - จััดสรรแล้้ว-สำำ�รองตาม   17,399
    กฎหมาย
  - ยัังไม่่ได้้จััดสรร
  64,093
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วน   90,567
ของผู้้�ถืือหุ้้�น
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั ฯ   618,489
ส่่วนของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
  3
ที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััทย่่อย
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
618,492
รวมหนี้้�สิินและ
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

9%   213,750

8%   142,500

9%

  -   

0%   71,250

50%

9%   213,750

8%   142,500

9%

  -   

0%   71,250

50%

12% 278,906    11%   278,906    18%
-2% (46,226) -2% (46,226) -3%

  -   
  -   

0%
0%

  -   
  
(286,719)
  -   
  
(286,719)
  (1)

0%

17,399 1%   16,381
  
  
3% 350,812 13% 649,804
4%   90,567 3%   90,567
  
27% 905,208 34% 1,131,932
  4 0%
0%
  7
1%

  

1%
43%
6%
75%
0%

  

27% 905,212 34% 1,131,939 75% (286,720)

2,257,837 100% 2,632,109 100% 1,516,145 100% (374,272)

  -   
  -   

0%
0%

  1,018

6%

(82%) (298,992) (46%)
0%
  -   
0%
  
(32%) (226,724) (20%)
(25%)
  (3) (43%)
  
(32%) (226,727) (20%)
(14%) 1,115,964

74%

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำ�นวน 618.49 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563
จำ�นวน 286.72 ล้านบาท (ลดลงอัตราร้อยละ 31.67) จากขาดทุนสุทธิในระหว่างปี
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ภาพรวมกระแสเงินสดของบริษัทฯ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  มีจำ�นวน 109.85  ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำ�นวน
4.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4.08 โดยมีรายการที่สำ�คัญดังนี้
• ได้รับเงินกู้วงใหม่จากสถาบันการเงินเพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จำ�นวน 119.15 ล้านบาทและเบิกจากวงเงินกู้
เดิม จำ�นวน 22 ล้านบาท
• จ่ายคืนเงินกู้และดอกเบี้ยจำ�นวน 24 ล้านบาท
• จ่ายเงินสำ�หรับการดำ�เนินงานตามปกติธุระของบริษัท

อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
Ratio

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

2564

  0.54
  9.05
  40
  0.78
  460

2563

  0.64
  14.47
  25
  0.86
  417

2562

  1.18
  46.00
  8
  4.00
  97

• Current Ratio ปี 2564 เท่ากับ 0.54 ใกล้เคียงกับสิ้นปี 2563 ทั้งนี้หากไม่รวมหนี้สินสัญญาเช่าที่ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี
จำ�นวน 175.50 ล้านบาทตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่าที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2563 current ratio จะ
เท่ากับ 1.02
• Receivable turnover และ Collection period ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโควิด19 ทำ�ให้การชำ�ระเงินจากลูกหนี้ล่าช้าไปบ้าง
• Inventory turnover และ Holding period ระยะเวลาในการขายสินค้าสูงขึ้นในปี 2564 เนื่องจากการถูกปิดสาขาและยอด
ขายที่ลดลงเป็นอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งนี้บริษัทฯได้เปิด online channel ต่างๆเพิ่ม เช่น Shopee Lazada Line
และจัด promotion เพื่อกระตุ้นยอดขายและเร่งระบายสินค้า ซึ่งหากดูเฉพาะไตรมาสที่ 4 ที่กลับมาให้บริการตามปกติ Holding period
ลดลงเหลือ 258 วัน
Ratio

Profitability Ratio
Gross Profit Margin
Net profit Margin
Return on Asset
Return on Equity

2564

-90.03%
-171.06%
-11.73%
-37.63%

2563

-18.68%
-48.98%
-10.08%
-21.00%

2562

32.00%
17.00%
17.00%
23.00%

• อัตราส่วนความสามารถในการทำ�กำ�ไรลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ เนื่องจากนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นลูกค้าหลัก
ของบริษัทฯไม่สามารถเดินทางเข้ามาใช้บริการได้จากภาวะแพร่ระบาดของโควิด19 ในขณะทีบ่ ริษทั ฯยังต้องรับภาระค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทำ�ให้มี
ผลขาดทุนสุทธิเพิม่ ขึน้ ในปี 2564
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Ratio

Debt Management Ratio
Debt to Equity Ratio
Interest coverage Ratio

2564

  2.65
  (7.29)

2563

  1.95
  (10.63)

2562

  0.34
  26.40

• Debt to Equity Ratio ปี 2564 เท่ากับ 2.65 เพิ่มขึ้นจาก 1.95 ในปี 2563 หนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจากหนี้สินสัญญา
เช่่าที่่�ครบกำำ�หนดภายใน 1 ปีี จำำ�นวน 998.14 ล้้านบาทตามมาตรฐานรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 16 เรื่่�องสััญญาเช่่าที่่�เริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้
ในปีี 2563 ทั้้�งนี้้�หากไม่่รวมหนี้้�สิินรายการดัังกล่่าว Debt to Equity ratio จะเท่่ากัับ 1.04 ซึ่่�งยัังใกล้้เคีียงนโยบายของบริิษััทที่่�มิิให้้ ratio
ดัังกล่่าวเกิินกว่่า 1.0 ทำำ�ให้้ยัังมีีความสามารถในการกู้้�ยืืมเงิินจากสถาบัันการเงิิน บริิษััทฯจึึงเชื่่�อมั่่�นว่่ามีีสภาพคล่่องที่่�เพีียงพอในการดำำ�เนิิน
กิิจการ หากไม่่มีีเหตุุการณ์์ที่่�กระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ
• Interest coverage Ratio ปี 2564 เท่ากับ -7.29 จากผลขาดทุนในปี 2564

สรุุปเหตุุการณ์์สำำ�คััญในปีี 2564
• สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ยังคงมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯอย่างมีสาระส�ำคัญจาก
อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวที่่�ได้้รัับผลกระทบโดยตรง นัักท่่องเที่่�ยวซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มลููกค้้าหลัักของบริิษััทฯ ไม่่สามารถเดิินทางมาใช้้บริิการได้้ โดย
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด 19 ได้้ส่่งผลกระทบตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2563 หลัังจากนั้้�นได้้มีีการระบาดอีีกหลายระลอกใน
ประเทศไทยจนถึึงปััจจุุบันั ในปีี 2564 ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษัทั ฯต้้องหยุุดให้้บริิการในช่่วงต้้นเดืือนมกราคม และช่่วงปลายเดืือนเมษายน 2564
ตามประกาศคำำ�สั่่�งของผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด โดยในไตรมาส 3 บริิษััทได้้กลัับมาเปิิดให้้บริิการอีีกครั้้�งของสาขาในจัังหวััดภููเก็็ตบางส่่วนเพื่่�อ
รองรัับโครงการ Phuket Sandbox (เปิิดให้้บริิการวัันที่่�  1 กรกฎาคม 2564) และเปิิดให้้บริิการเต็็มรููปแบบอีีกครั้้�งในเดืือนตุุลาคม
(รวมระยะเวลาที่่�ปิิดให้้บริิการตามคำำ�สั่่�งของผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดประมาณ 6 เดืือนครึ่่�งในปีี 2564)
• จ�ำนวนสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทั้งหมด 70 สาขา (65 สาขาในประเทศ 5 สาขาในต่างประเทศ) (เปิดเพิ่ม 2
สาขา และปิิดให้้บริิการ 2 สาขา) (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำ�ำ นวน 65 สาขาในประเทศ 5 สาขาในต่่างประเทศ)
• สภาวิชาชีพบัญชีออกแนวปฏิบัติในเรื่องข้อผ่อนปรนส�ำหรับกรณีที่ผู้ให้เช่ายินยอมลดค่าเช่า โดยไม่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามวิธีการ
ของการเปลี่่�ยนแปลงสััญญาเช่่า หากเข้้าเงื่่อ� นไขตามที่่�กำำ�หนด (การปรัับปรุุงมาตรฐานบััญชีีในเรื่่อ� งดัังกล่่าว ได้้ประกาศลงราชกิิจจานุุเบกษา
เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2564) ในระหว่่างงวดบริิษััทฯ ได้้รัับส่่วนลดสััญญาเช่่าซึ่่�งเข้้าเงื่่�อนไขตามข้้อผ่่อนปรนข้้างต้้น โดยเลืือกรัับรู้้�เข้้า
ส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทั้้�งจำำ�นวน
• ปี 2564 บริษัทฯยังคงเน้นท�ำการตลาดกลุ่มคนไทยอย่างต่อเนื่อง มีการออก campaign พิเศษต่างๆ ผ่านทางช่องทาง online
รวมถึึงการเริ่่�มระบบ Loyalty program และอยู่่�ระหว่่างศึึกษาโปรแกรมอื่่�นๆ รวมถึึงระบบการจััดการ เพื่่�อดึึงดููดลููกค้้าคนไทยกลุ่่�มใหม่่ๆ
และรัักษาฐานลููกค้้าเดิิมไว้้

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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05

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น
รวมถึงข้อพิ พาท
และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
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5 ข้อมูลี่ที่ั�วไปแลี่ะข้อมูลี่สำำ�คำัญอื�น
ข้อมูลี่ที่ั�วไปแลี่ะข้อมูลี่สำำ�คำัญอื�น
1. ข้อมูลี่ที่ั�วไปของบริษััที่
ชั่ื�อบริษััท
ชั่ื�อย่อหลักิทรัพย์
เลขทะเบียนบริษััท
ลักิษัณะกิารประกิอบธุุรกิิจ
ที�ตั�งสำานักิงานใหญ่
ที�ตั�งสาขา

: บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
Siam Wellness Group Public Company Limited
: SPA
: 0107557000144
: ประกอบธิุรกิจสปา นวดเพ่่อสุขภาพ นวดเพ่่อเสริมความงาม และคลินิกกายภาพบำาบัด ภาย
ใต้ 6 แบรนด์ - ระรินจินดา เวลเนส สปา, เล็ทส์ รีเเล็กซ์, บ้านสวนมาสสาจ, เสตรชมี บาย
เล็ทส์ รีแลกซ์, ดร. สปิลเลอร์ เพียว สกินแคร์ โซลูชั่น และ เสตรชมี คลินิกกายภาพบำาบัด
: 565,567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้น 22 ซอยสุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
: 1) ระรินจินดา เวลเนส สปา
• 14 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เม่องเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
• โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำาริ ชั้น 6,8 เลขที่ 13/2
ซ.มหาดเล็กหลวง 1 ถ.ราชดำาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
• โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ชั้น 30 เเละ 31 เลขที่ 100 ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2) เล็ทส์ รีแลกิซ์
• ศูนย์การค้า Terminal 21 ชั้น 6 ห้องเลขที่ SH-6-003,004 เลขที่ 2,88
ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหน่อ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
• โครงการพาวิลเลี่ยน ไนท์บาร์ซ่า ชั้น 1เเละ 2 เลขที่ 145 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เม่องเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
• 184/14 ถ.ผังเม่องสาย ก ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
• 209/22-24 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
• เลขที่ 77 ซ.สุขุมวิท 39 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหน่อ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
• 240/9 ม.5 ต.นาเกล่อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
• โรงแรมแมนดาริน ชั้น M เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
• ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ชั้น 6 ห้องเลขที่ SS6032 เลขที่ 388 ถ.พระราม1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
• ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ ชั้น 2 และ 3 ห้องเลขที่ E201, E201 Terrace,
E301, A313 เลขที่ 234/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธิ์
• ศูนย์การค้า Park Lane Bangkok ชั้น 2 ห้องเลขที่ B205-B214 เลขที่ 18
ซ.สุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหน่อ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
• 97/2,97/3-4,97/5 ถ.ราชดำาเนิน ต.พระสิงห์ อ.เม่องเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
• 7/24 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
• ศูนย์การค้า The Street ชั้น 3 เลขที่ 139 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
• ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ PLA.F05.A010000 เลขที่ 444
ถ. พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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• โรงเเรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ ชั้นที่ 10 เลขที่ 559 ถ. ราชปรารภ
แขวงมัักกะสััน เขตราชเทวีี กรุุงเทพมหานคร
• 47/3-6 ถ. พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
• โรงเเรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ สุขุมวิท 55 ชั้น 5 เลขที่ 300 ซ. สุขุมวิท 55
ถ. สุุขุุมวิิท แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
• เลขที่ 121/3 อาคารโรงแรม เวคอัพ อ่าวนาง ชั้นที่ 1 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่
จ.กระบี่่�
• เลขที่ 224/2-3 ถนนกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
• เลขที่ 5/2-3 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุุงเทพมหานคร
• เลขที่ 255 ถนนโคกโตนด ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
• เลขที่ 20/64 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
• เลขที่ 199 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
• เลขที่ 1/5 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
• เลขที่ 224/27-28 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
• เลขที่ 99 ถนนราชด�ำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
• เลขที่ 8 ถนนสวัสดิรักษ์  ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
• เลขที่ 8/62 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
• เลขที่ 777 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ SH-1054A,1054B หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี
• เลขที่ 1 ชั้นที่ 3 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
• เลขที่ 212 ชั้นที่ 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
• เลขที่ 111 อาคารเดอะ มาร์เก็ต แบ็งคอก ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ M14SA01
ถนนราชดำำ�ริิห์์ แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
• โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ ห้องเลขที่ 201 โซน A ชั้น 2 เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55
(ทองหล่่อ) แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
• ห้องเลขที่ LG-03 ชั้น LG ของ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอมบาสซี เลขที่ 1031
ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
• โรงแรมเรือรัษฎา เลขที่ 188 ถนนพัทลุง ต�ำบลทับเที่ยง อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง
• เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ต�ำบลเกาะลันตาใหญ่ อ�ำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
• ศูนย์การค้า I’m Chinatown ห้องเลขที่ F3-2 ชั้น 3 เลขที่ 531 ถนนเจริญกรุง  
แขวงป้้อมปราบ เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย กรุุงเทพมหานคร
• Porto de Phuket ห้องเลขที่ 509 ชั้น 1 เลขที่ 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5,
19/6 ถนนบ้้านดอน-เชิิงทะเล ตำำ�บลเชิิงทะเล อำำ�เภอถลาง จัังหวััดภููเก็็ต
• เลขที่ 491 อาคารโรงแรม คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก ชั้นที่ 10 ถนนสุขมวิท
แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
• เลขที่ 4,4/1-4/2,4/4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ D205
ถนนราชดำำ�ริิห์์ แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
• เลขที่ 96 อาคารมหานครคิวบ์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ F401 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
• เลขที่ 55 อาคารโรงแรมเมอเวนพิค สยาม โฮเทล นาจอมเทียน พัทยา หมู่ที่ 2
ถนนสุุขุุมวิิท ตำำ�บลนาจอมเทีียน อำำ�เภอสััตหีีบ จัังหวััดชลบุุรีี
• เลขที่ 211,211/1,211/2 อาคารโรงแรมวีรันดา บีช พัทยา อาคาร B ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 1
ตำำ�บลนาจอมเทีียน อำำ�เภอสััตหีีบ จัังหวััดชลบุุรีี
• เลขที่ 220 อาคารโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ชั้นที่ 9 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุุรีี เขตราชเทวีี กรุุงเทพมหานคร
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  3. บ้านสวนมาสสาจ
• 27 ถนนนครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
• 293 ถ. รัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
• 624 ถ. เจริญนคร 68 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
• 488 ถ. บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
• ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2020-2021 เลขที่ 99
ถ. มิตรภาพ-หนองคาย ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
• เลขที่ 689 อาคารศูนย์การค้ามิลล์ เพลส โพศรี ห้องเลขที่ M-0208, M-0209
ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
• เลขที่ 1245-1245/1 หมู่ที่ 5 ซอยวรรณอุทิศ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง
อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
• เลขที่ 673 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
• เลขที่ 624/2 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
  4) เสตรชมี บาย เล็ทส์ รีแลกซ์
• เลขที่ 4,4/1,4/2,4/4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ F313
ถนนราชดำ�ริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
• เลขที่ 101 ชั้น 2 ห้องเลขที่ 221 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก พระโขนง
กรุงเทพมหานคร
• โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ ห้องเลขที่ 201 โซน B ชั้น 2 เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55
(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  5) ดร. สปิลเลอร์ เพียว สกินแคร์ โซลูชั่น
• 4.4/1-4/2,4/4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ D205
ถนนราชดำ�ริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
• โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ ห้องเลขที่ 201 โซน B ชั้น 2 เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55
(ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
• เลขที่ 777 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ SH-1067,1068 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
  6) เสตรชมีคลินิกกายภาพบำ�บัด
• 4.4/1-4/2,4/4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ D202/2
ถนนราชดำ�ริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ / โทรสาร		
เว็บไซต์			
ทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว		
				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ		

: (662) 641 6619 - 20 / (662) 641 6621
: www.siamwellnessgroup.com
: 213,749,982.00 บาท
(สองร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
: 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
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2. ข้้อมููลนิิติิบุคคล
ุ
ที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไปของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้ว
ทั้้�งหมด
2.1 บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน
ประเภทธุุรกิิจ
ทุุนจดทะเบีียน (บาท)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

: 565,567 อาคารบีี.ยูู.เพลส ชั้้�น 22 ซอยสุุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง
  เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
: รีีสอร์์ทและร้้านอาหาร
: 60,000,000 บาท (หกสิิบล้้านบาทถ้้วน)
: ร้้อยละ 99.99

2.2 บริิษััท สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กััด

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน
ประเภทธุุรกิิจ
ทุุนจดทะเบีียน
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

: 483 ซอยสุุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
  กรุุงเทพมหานคร 10400
: จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา
: 1,000,000 บาท (หนึ่่�งล้้านบาทถ้้วน)
: ร้้อยละ 99.99

2.3 บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน
ประเภทธุุรกิิจ
ทุุนจดทะเบีียน
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

: 565,567 อาคารบีี.ย.ููเพลส ชั้้�น 21 ซอยสุุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง
  เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
: โรงเรีียนสอนนวด
: 1,000,000 บาท (หนึ่่�งล้้านบาทถ้้วน)
: ร้้อยละ 99.97

3. บุุคคลอ้้างอิิงอื่่�นๆ

นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
โทรศััพท์์
โทรสาร   
Website
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต

: บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
  93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทาวเวอร์์ เอ ชั้้�น 14
  ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร
: (662) 009 - 9000
: (662) 009 - 9992
: http://www.set.or.th
: นางสาวสุุมนา พัันธ์์พงษ์์สานนท์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5872 และ/หรืือ
  นายชยพล ศุุภเศรษฐนนท์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3972 และ/หรืือ
  นางสาวอรวรรณ เตชวััฒนสิิริิกุุล  ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4807 และ/หรืือ
  นางสาวเกิิดศิิริิ กาญจนประกาศิิต 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 One Report ของบริิษััทที่่�แสดงไว้้ใน www.sec.or.th หรืือเว็็บไซต์์ของบริิษััท
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แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

ข้้อพิิ พาททางกฎหมาย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564  บริิษััทมีีข้้อพิิพาททางกฎหมายหรืือมีีคดีีที่่�อยู่่�ระหว่่างการฟ้้องร้้อง ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบด้้านลบต่่อการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ หรืือต้้องชดใช้้ค่่าเสีียหายเป็็นมููลค่่าเกิินกว่่าร้้อยละ 5 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ดัังนี้้�
1. คดีีศาลแพ่่ง เลขคดีีดำ�ที่่� 
ำ พ.5544/2563 ระหว่่างบริิษัทั สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กัดั (มหาชน) โจทก์์ กับั บริิษัทั ชบา เนล เวลเนส สปา
แอท ดิิ อีสี ท์์ จำ�กั
ำ ดั  จำำ�เลยที่่� 1, นางสาวภวริิศา  ชิินวงศ์์วิิศาล จำำ�เลยที่่� 2, นายธีีรวุุฒิิ ชิินวงศ์์วิิศาล จำำ�เลยที่่� 3 เป็็นคดีีข้้อหาผิิดสััญญาไม่่
ชำำ�ระหนี้้� ทุุนทรััพย์์ 20,312,500 บาท สืืบเนื่่�องมาจากบริิษััททำำ�สััญญายกเลิิกการประกอบกิิจการร่่วมกัันกัับจำำ�เลยทั้้�งสาม โดยบริิษััทได้้
คืืนหุ้้�นของบริิษััท ชบา เอลิิแกนซ์์ จำ�กั
ำ ัด จำำ�นวน 349,600 หุ้้�นให้้กัับจำำ�เลยทั้้�งสาม และจำำ�เลยทั้้�งสามต้้องชำำ�ระเงิินค่่าหุ้้�นคืืนให้้กัับบริิษััท
เป็็นเงิินจำำ�นวน 93,750,000 บาท โดยการแบ่่งชำำ�ระเป็็น 8 งวด และจำำ�เลยทั้้�งสามได้้ตกลงให้้จำำ�เลยที่่�  1 โดยจำำ�เลยที่่�  2 สั่่�งจ่่ายเช็็ค
จำำ�นวน 8 ฉบัับเพื่่�อเป็็นการชำำ�ระหนี้้�ในแต่่ละงวดให้้กัับบริิษััท ต่่อมาจำำ�เลยทั้้�งสามผิิดนััดไม่่ชำำ�ระหนี้้�ในงวดที่่�  4 และ 5 รวมเป็็นเงิิน
จำำ�นวน 20,000,000 บาท บริิษััทจึึงได้้ทวงถามให้้จำ�ำ เลยทั้้�งสามร่่วมกัันชำำ�ระหนี้้�ให้้กัับบริิษััท แต่่จำำ�เลยทั้้�งสามไม่่ชำำ�ระหนี้้�ให้้ บริิษััทจึึงได้้
ฟ้้องจำำ�เลยทั้้�งสามต่่อศาลแพ่่งเมื่่�อวัันที่่�  30 ตุุลาคม 2563 ให้้ร่่วมกัันรัับผิิดชำำ�ระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้กัับบริิษััท ซึ่่�งศาลแพ่่งได้้นััดสืืบพยาน
ในวัันที่่� 7 และ 8 เมษายน 2565
2. คดีีศาลแพ่่ง เลขคดีีดำ�ที่่� 
ำ พ.3817/2564 ระหว่่างบริิษัทั สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กัดั (มหาชน) โจทก์์ กับั บริิษัทั ชบา เนล เวลเนส
สปา แอท ดิิ อีสี ท์์ จำ�กั
ำ ดั  จำำ�เลยที่่� 1, นางสาวภวริิศา  ชิินวงศ์์วิิศาล จำำ�เลยที่่� 2, นายธีีรวุุฒิิ ชิินวงศ์์วิิศาล จำำ�เลยที่่� 3 เป็็นคดีีข้้อหาผิิด
สััญญาไม่่ชำำ�ระหนี้้� ทุุนทรััพย์์ 25,812,500 บาท สืืบเนื่่�องมาจากบริิษััททำำ�สััญญายกเลิิกการประกอบกิิจการร่่วมกัันกัับจำำ�เลยทั้้�งสาม โดย
บริิษััทได้้คืืนหุ้้�นของบริิษััท ชบา เอลิิแกนซ์์ จำ�กั
ำ ัด จำำ�นวน 349,600 หุ้้�นให้้กัับจำำ�เลยทั้้�งสาม และจำำ�เลยทั้้�งสามต้้องชำำ�ระเงิินค่่าหุ้้�นคืืนให้้
กัับบริิษััทเป็็นเงิินจำำ�นวน 93,750,000 บาท โดยการแบ่่งชำำ�ระเป็็น 8 งวด และจำำ�เลยทั้้�งสามได้้ตกลงให้้จำำ�เลยที่่� 1 โดยจำำ�เลยที่่� 2 สั่่�งจ่่าย
เช็็คจำำ�นวน 8 ฉบัับเพื่่�อเป็็นการชำำ�ระหนี้้�ในแต่่ละงวดให้้กัับบริิษััท ต่่อมาจำำ�เลยทั้้�งสามผิิดนััดไม่่ชำำ�ระหนี้้�ในงวดที่่� 6,7 และ 8 รวม 3 งวด
คิิดเป็็นเงิินจำำ�นวน 25,000,000 บริิษััทจึึงได้้ทวงถามให้้จำำ�เลยทั้้�งสามร่่วมกัันชำำ�ระหนี้้�ให้้กัับบริิษััท แต่่จำำ�เลยทั้้�งสามไม่่ชำำ�ระหนี้้�ให้้บริิษััทจึึง
ได้้ฟ้้องจำำ�เลยทั้้�งสามต่่อศาลแพ่่งเมื่่�อวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2564 ให้้ร่่วมกัันรัับผิิดชำำ�ระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้กัับบริิษััท ซึ่่�งศาลแพ่่งได้้นััดสืืบพยานใน
วัันที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ 2566
ในส่่วนของบริิษัทั ย่่อยมีีข้อ้ พิิพาททางกฎหมายที่่�บริิษัทั สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กัดั (SWR) เป็็นคู่่�ความหรืือ คู่่�กรณีี ซึ่่�งเป็็นคดีีหรืือ
ข้้อพิิพาทที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุดและเป็็นคดีีที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ SWR อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ดัังมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. คดีีศาลปกครองกลางคดีีหมายเลขดำำ�ที่่� 1261/2559 ระหว่่างบริิษัทั สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กัดั (ผู้้�ฟ้้องคดีี) กัับนายกเทศมนตรีี
นครเชีียงใหม่่ (ผู้้�ถููกฟ้้องที่่�  1) และคณะกรรมการพิิจารณาอุุทธรณ์์ในเขตเทศบาลหรืือเขตราชการส่่วนท้้องถิ่่�นอื่่�นในจัังหวััดเชีียงใหม่่
ตามพระราชบััญญััติิควบคุุมอาคารพ.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�อให้้ระงัับการก่่อสร้้าง
อาคาร ห้้ามใช้้อาคาร และ ให้้รื้้�อถอนอาคารร้้านอาหาร เดควััน โดยอ้้างว่่าอาคารดัังกล่่าว มีีบางส่่วนปลููกสร้้างอยู่่�นอกเขตโฉนดและรุุกล้ำำ��
แม่่น้ำำ��ปิิง ซึ่่�งผู้้�ฟ้้องได้้ดำำ�เนิินการยื่่�นอุุทธรณ์์คำำ�สั่่�งข้้างต้้นต่่อผู้้�ถููกฟ้้องที่่� 2 เมื่่�อวัันที่่� 25 เมษายน 2559 และเมื่่�อวัันที่่� 14 กรกฎาคม 2559
ผู้้�ถููกฟ้้องที่่� 2 ได้้แจ้้งคำำ�วินิิ ิจฉััยอุุทธรณ์์มายัังผู้้�ฟ้้อง โดยได้้ยกอุุทธรณ์์ของผู้้�ฟ้้อง และไม่่เพิิกถอนคำำ�สั่่�งของผู้้�ถููกฟ้้องที่่� 1 ดัังนั้้�นเมื่่�อวัันที่่� 10
สิิงหาคม 2559 ผู้้�ฟ้้องจึึงได้้ฟ้อ้ งคดีีผู้้�ถูกู ฟ้้องทั้้�งสองต่่อศาลปกครองกลาง ขอให้้ศาลปกครองกลางมีีคำำ�สั่่�งหรืือคำำ�พิพิ ากษาให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่�ง
และคำำ�วิินิิจฉััยของผู้้�ถููกฟ้้องทั้้�งสอง ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ศาลปกครองกลางพิิพากษาไม่่เพิิกถอนคำำ�สั่่�งเทศมนตรีีและให้้
ผู้้�ฟ้้องคดีีรื้้�อถอนสิ่่�งปลููกสร้้างออก ซึ่่�งผู้้�ฟ้้องคดีีได้้ยื่่�นอุุทธรณ์์ต่่อศาลปกครองสููงสุุดไปเมื่่�อวัันที่่� 17 มีีนาคม 2562 และผู้้�ถููกฟ้้องได้้ยื่�น่ แก้้
อุุทธรณ์์  เมื่่�อวัันที่่� 14 มิิถุุนายน 2562 ขณะนี้้�คดีีอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของศาลปกครองสููงสุุด
2. คดีีศาลปกครองกลางคดีีหมายเลขดำำ�ที่่�  15/2560 ระหว่่างบริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด (ผู้้�ฟ้้องคดีี) กัับผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานเจ้้าท่่าภููมิิภาคสาขาเชีียงใหม่่ (ผู้้�ถููกฟ้้องที่่� 1) และผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเจ้้าท่่าภููมิิภาคที่่� 1 (ผู้้�ถููกฟ้้องที่่� 2) เป็็นคดีีขอให้้ศาล
ปกครองกลางมีีคำำ�สั่่�งเพิิกถอนคำำ�วินิิ จิ ฉััยและคำำ�สั่่�งของผู้้�ถููกฟ้้องทั้้�งสอง สืืบเนื่่อ� งจากเมื่่อ� วัันที่่� 15 กรกฎาคม 2559 ผู้้�ถููกฟ้้องที่่�1 ได้้มีหี นัังสืือ
แจ้้งมายัังกรรมการของผู้้�ฟ้้อง เพื่่�อให้้ดำ�ำ เนิินการรื้้�อถอนอาคารร้้านอาหาร เดควััน โดยอ้้างว่่าอาคารดัังกล่่าว มีีบางส่่วนปลููกสร้้างอยู่่�นอก
เขตโฉนดและรุุกล้ำำ��แม่่น้ำำ��ปิิง ซึ่่�งผู้้�ฟ้้องได้้ดำำ�เนิินการยื่่�นอุุทธรณ์์คำำ�สั่่�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�นเมื่่อ� วัันที่่� 6 มกราคม 2560 ผู้้�ฟ้้องจึึงได้้ฟ้อ้ งคดีีผู้้�ถูกู ฟ้้องทั้้�งสองต่่อศาลปกครองกลาง ขอให้้ศาลปกครองกลางมีีคำำ�สั่่�งหรืือคำำ�พิพิ ากษา
ให้้เพิิกถอนคำำ�สั่่�งและคำำ�วิินิิจฉััยของผู้้�ถููกฟ้้องทั้้�งสอง ซึ่่�งขณะนี้้�คดีีอยู่่�ระหว่่างพิิจารณาของศาลปกครองกลาง

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

127

3. คดีีของศาลจัังหวััดเชีียงใหม่่คดีีหมายเลขดำำ�ที่่� อ. 599/2560 ระหว่่างพนัักงานอััยการจัังหวััดเชีียงใหม่่ (โจทก์์) กัับบริิษัทั สยาม
เวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด (จำำ�เลยที่่� 1) และ นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต (จำำ�เลยที่่� 2) เป็็นคดีีอาญา โดยเมื่่�อวัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ 2560 โจทก์์ฟ้้อง
ว่่าจำำ�เลยทั้้�งสองก่่อสร้้างอาคารล่่วงล้ำำ��เข้้าไปในเขตแม่่น้ำำ��ปิิงบริิเวณถนนเจริิญราษฎร์์ ตำำ�บลวััดเกต อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่
ขอให้้ลงโทษปรัับจำำ�เลยทั้้�งสอง โดยศาลชั้้�นต้้นได้้มีคำี ำ�พิิพากษาเมื่่�อวัันที่่�  13 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ยกฟ้้องโจทก์์ ต่่อมาศาลอุุทธรณ์์ได้้มีีคำำ�
พิิพากษากลัับเมื่่�อวัันที่่� 12 มีีนาคม 2563 ให้้จำ�ำ เลยทั้้�งสองชำำ�ระค่่าปรัับคนละ 400,140 บาท และศาลฎีีกาได้้มีีคำำ�พิิพากษายืืนเมื่่�อวัันที่่�
10 สิิงหาคม 2564
อนึ่่�งในส่่วนคดีีของบริิบทย่่อย(ในส่่วนคดีีของบริิบทย่่อย)หากคดีีในลำำ�ดัับที่่�  1 และ 2 ศาลมีีคำำ�พิิพากษาถึึงที่่�สุุดไม่่เพิิกถอนคำำ�สั่่�ง
ของผู้้�ถููกฟ้้อง จะมีีผลกระทบต่่อฐานะทางการเงิินและการดำำ�เนิินงานของบริิษััทคืือบริิษััทอาจจะต้้องรื้้�อถอนร้้านอาหาร Deck 1 ออกจาก
พื้้�นที่่� คิิดเป็็นมููลค่่าความเสีียหายประมาณ 14 ล้้านบาททั้้�งนี้้� ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทไม่่ได้้มีีการตั้้�งสำำ�รองหรืือค่่าเผื่่�อความเสีียหายดัังกล่่าว
ไว้้เนื่่�องจากยัังอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาคดีีในชั้้�นศาลซึ่่�งขณะนี้้�คดีียัังไม่่ถึึงที่่�สุุด คาดว่่าจะใช้้เวลาอีีกประมาณ 2-3 ปีี
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ส่ ว นที่

02

การกํากับดูแลกิจการ
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

6. นโยบ�ยกั�รกัำ�กัับดูแลี่กัิจำกั�ร
6.1 นโยบ�ยแลี่ะแนวปฏิิบัต่ิกั�รกัำ�กัับดูแลี่กัิจำกั�ร
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำาเนินงานของ
บริษทั ให้มปี ระสิทธิิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ย่น ซึง่ จะนำาไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝึ่าย ตัง้ แต่พนักงาน ผูล้ งทุน
ผู้ถ่อหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษทั ซึง่ เป็นผูน้ าำ สูงสุดขององค์กร จึงได้กาำ หนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการทีด่ ขี นึ้
เพ่่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ยึดถ่อเป็นแนวทางในการปฏิิบัติงานร่วมกัน โดยครอบคลุมเน่้อหาหลักการสำาคัญ
ตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ เพ่่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำาให้เกิดความเช่่อมั่นว่าการดำาเนินงานใดๆ ของบริษัทกระทำาด้วยความ
เป็นธิรรม และคำานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อ่ หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝึ่าย และได้นำาไปปรับใช้ในการกำากับดูแลให้กจิ การมีผลประกอบ
การที่ดีในระยะยาว เพ่่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าในกิจการอย่างยั่งย่น ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธิุรกิจผู้ลงทุน ตลอดจนตลาด
ทุน และสังคมโดยรวม ภายใต้ระเบียบปฏิิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี สำาหรับบริษทั จด
ทะเบียนปี 2555 (Principles of Good Corporate Governance : “CG Principles”) ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวด และภายใต้ระเบียบปฏิิบัติ
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักการกำากับดูแลและกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี
2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) ใน 8 หลักปฏิิบัติ ดังนี้
หลักิปฏิบัติ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งย่น (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักิปฏิบัติ 2
กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่่อความยั่งย่น (Define Objectives that
Promote Sustainable Value Creation)
หลักิปฏิบัติ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักิปฏิบัติ 4
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
หลักิปฏิบัติ 5
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธิุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible
Business)
หลักิปฏิบัติ 6
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
หลักิปฏิบัติ 7
รักษาความน่าเช่่อถ่อทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักิปฏิบัติ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่่อสารกับผู้ถ่อหุ้น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
โดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีมติเห็นชอบ “หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate
Governance Code: “CG Code”) เพ่่อนำามาใช้แทนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (Principles of
Good Corporate Governance: “CG Principles”) ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2560 บริษทั ได้นำานโยบายเร่อ่ งการกำากับดูแลกิจการทีด่ มี าส่งเสริมการดำาเนินงานของบริษทั ให้เป็นรูปธิรรมมากขึน้ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการธิรรมาภิบาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เม่่อวันที่ 16 ธิันวาคม 2560 เพ่่อให้บริษัท
สามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิิภาพ และที่สำาคัญเพ่่อให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส น่าเช่่อถ่อ และเป็นธิรรมต่อ
ทุกฝึ่าย และสอดคล้องกับหลักธิรรมาภิบาล (Code of Governance) โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและ
เข้าใจ “คู่ม่อการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธิุรกิจ” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธิรรมาภิบาล ครั้งที่ 2/2561 เม่่อวันที่
5 ตุลาคม 2561 เพ่่อยึดถ่อเป็นแนวทางในการปฏิิบัติงานร่วมกันอย่างเคร่งครัด
หลักการิกำากับดูแลกิจำการิที�ดี สำาหริับบริิษััทจำดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)

หากพิจารณาแล้ว เน่้อหาส่วนใหญ่ของ CG Code นี้ นำามาจาก หลักการกำากับดูและกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
เพียงแต่ปรับลำาดับ วิธิีการนำาเสนอให้เป็นไปตามบริบทการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธิุรกิจ รวมทั้งได้เพิ่ม
ประเด็นใหม่ๆ เพ่่อให้ครอบคลุมถึงแนวคิดหร่อปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
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1. เพิ่่�มความชััดเจนของบทบาทความเป็็นผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการ และการแบ่่งบทบาทระหว่่าง คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ โดย
แบ่่งเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ
(1)  เรื่่�องที่่�คณะกรรมการควรดููแลให้้มีีการดำำ�เนิินการ
(2) เรื่่�องที่่�คณะกรรมการพิิจารณาร่่วมกัับฝ่่ายจััดการ โดยติิดตามให้้มั่่�นใจว่่า ฝ่่ายจััดการได้้ไปดำำ�เนิินการตามที่่�ได้้
              พิิจารณาร่่วมกัันไว้้
(3)  เรื่่�องที่่�คณะกรรมการไม่่ควรดำำ�เนิินการ
2. เพิ่่�มความชััดเจนของบทบาทคณะกรรมการในการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ และบููรณาการหลัักความ
รัับผิิดชอบในการประกอบธุุรกิิจเข้้าไปในชั้้�นวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักดัังกล่่าว เพื่่อ� ให้้การสร้้างคุุณค่่ากิิจการอย่่างยั่่�งยืืนแทรกเป็็นเนื้้�อ
เดีียวกัับการประกอบธุุรกิิจ โดยคณะกรรมการควรดููแลให้้การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายทางธุุรกิิจนั้้�นผ่่านการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม
การวิิเคราะห์์ความเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยต่่างๆ ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียการทำำ�ความเข้้าใจและการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�
มีีส่่วนได้้เสีีย ตลอดจนมีีการปลููกฝัังค่่านิิยมขององค์์กรที่่�สะท้้อนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้เกิิดการปฏิิบััติิจนเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร
3. ขยายความหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในการกำำ�กัับดููแลกลยุุทธ์์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกิิจการ โดยสนัับสนุุน
การนำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการ รวมทั้้�งการกำำ�กัับดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
4. เพิ่่�มคำำ�อธิิบายหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในการกำำ�กับั ดููแลให้้กิจิ การมีีนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลการจััดการข้้อมููลลัับเพื่่อ� ไม่่ให้้เกิิด
ข้้อมููลรั่่�วไหล การรัักษาความลัับของข้้อมููลลัับและข้้อมููลที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ (market sensitive information)
5. เพิ่่�มหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในการดููแลความเพีียงพอของสภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� และกลไก
ที่่�จะสามารถกอบกู้้�ฐานะการดำำ�เนิินงานได้้ ในกรณีีกิิจการประสบปััญหาทางการเงิิน ตลอดจนการดููแลให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจใน
การบริิหารจััดการเงิิน และกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
6. เพิ่่�มความชััดเจนว่่า คณะกรรมการควรทำำ�ความเข้้าใจเรื่่�องโครงสร้้างความสััมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่ออำำ�นาจการ
ควบคุุมหรืือการบริิหารจััดการกิิจการ
7. เพิ่่�มความชััดเจนของบทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ และในกรณีีที่่�ประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ไม่่ได้้มีี
การแยกออกจากกัันอย่่างชััดเจน คณะกรรมการอาจแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ คนหนึ่่�งร่่วมพิิจารณากำำ�หนดวาระการประชุุมคณะกรรมการ
เพื่่�อเป็็นอีีกหนึ่่�งทางเลืือกในการสร้้างความถ่่วงดุุลระหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ
ในทางปฏิิบััติินั้้�น คณะกรรมการบริิษััทได้้นำำ�หลัักปฏิิบััติิ 8 ข้้อ ในส่่วนที่่� 1 ไปปรัับใช้้ (Apply) ตามความเหมาะสมกัับธุุรกิิจของ
บริิษััท เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน และในส่่วนที่่� 2 นั้้�น เป็็นแนวปฏิิบััติิและคำำ�อธิิบายในการปฏิิบััติิให้้
เป็็นไปตามแนวปฏิิบััติิในส่่วนที่่� 1
ดัังนั้้�นบริิษััท จึึงได้้กำำ�หนดระบบการดำำ�เนิินงานและการควบคุุมภายในของบริิษััท ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการข้้างต้้น ประกอบ
ด้้วยสาระสำำ�คััญ 5 หมวด ดัังต่่อไปนี้้� 
หมวด 1     สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น (The Right of Shareholders)
หมวด 2     การปฏิิบััติต่ิ ่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน  (Equitable Treatment)
หมวด 3     บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholders)
หมวด 4     การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส (Transparency)
หมวด 5     ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities)
หมวดที่่� 1

สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น (The Right of Shareholders)

บริิษััท ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นในการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญของบริิษััท และการได้้รัับข้้อมููลของ
บริิษััทอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน เพีียงพอ ทัันเวลา และเท่่าเทีียมกััน เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจในทุุกๆ เรื่่�องของบริิษััท คณะกรรมการบริิษััท
จึึงส่่งเสริิมการใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น และไม่่ละเมิิดหรืือลิิดรอนสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยมีีแนวปฏิิบััติิดัังนี้้�
1. บริิษััทจะทำำ�การจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมฉบัับภาษาไทยและภาษาอัังกฤษพร้้อมทั้้�งข้้อมููลประกอบการประชุุมตามวาระต่่างๆ ให้้
เพีียงพอ ระบุุวััตถุุประสงค์์และเหตุุผล ตลอดจนความเห็็นของคณะกรรมการในทุุกวาระ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ศึึกษาข้้อมููลอย่่าง
ครบถ้้วนล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่า 7 หรืือ 14 วััน แล้้วแต่่กรณีี ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุม
ด้้วยตนเองได้้ บริิษััท เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระหรืือบุุคคลใดๆ เข้้าร่่วมประชุุมแทนตนได้้ โดยใช้้หนัังสืือ
มอบฉัันทะที่่�บริิษััท ได้้จััดส่่งไปพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม และบริิษััทได้้ประกาศรายละเอีียดของการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นลงใน
หนัังสืือพิิมพ์์ ติิดต่่อกัันต่่อเนื่่�อง 3 วัันก่่อนวัันประชุุมอย่่างน้้อย 3 วััน เพื่่�อเป็็นการบอกกล่่าวการเรีียกประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการล่่วง
หน้้าสำำ�หรัับให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเตรีียมตััวมาร่่วมประชุุม
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2. มีีนโยบายในการอำำ�นวยความสะดวกและส่่งเสริิมให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งรวมถึึงนัักลงทุุนสถาบัันเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยในการ
จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท จะใช้้และจััดเตรีียมสถานที่่�ที่่�เดิินทางสะดวก โดยจะแนบแผนที่่�จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม
รวมถึึงเลืือกวัันเวลาที่่�เหมาะสม และจััดสรรเวลาในการประชุุมอย่่างเพีียงพอ
3. ก่่อนเริ่่�มการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทจะแถลงให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบถึึงวิิธีีการใช้้สิิทธิิลงคะแนน และสิิทธิิในการแสดงความเห็็น
รวมทั้้�งการตั้้�งคำำ�ถามใดๆ ต่่อที่่�ประชุุมตามระเบีียบวาระการประชุุม ทั้้�งนี้้�  ในระหว่่างการประชุุมจะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิอย่่างเท่่า
เทีียมกัันในการแสดงความคิิดเห็็น และตั้้�งคำำ�ถามในที่่�ประชุุมอย่่างเต็็มที่่� ตามระเบีียบวาระการประชุุมและเรื่่อ� งที่่�เสนอและออกเสีียงลงมติิ
ในวาระการประชุุม โดยจััดให้้มีบุี คุ คลที่่�เป็็นอิิสระเป็็นสัักขีีพยานในการตรวจนัับหรืือตรวจสอบคะแนนเสีียง และประธานกรรมการจะจััดสรร
เวลาให้้อย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้กรรมการบริิษััททุุกท่่านรวมทั้้�งคณะกรรมการเฉพาะเรื่่�อง ผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเลขานุุการบริิษััทฯ
เข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกครั้้�งหากไม่่ติิดภารกิิจสำำ�คััญ เพื่่�อตอบข้้อซัักถามและรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�บริิหารระดัับสููงทุุกคนควร
เข้้าร่่วมการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อตอบข้้อซัักถามเช่่นกััน
4.  เพิ่่�มช่่องทางในการรัับทราบข้้อมููลและข่่าวสารของผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านทาง website ของบริิษััท โดยนำำ�ข้้อมููลและข่่าวสารต่่างๆ ตลอด
จนรายละเอีียดต่่างๆ ไว้้ที่่� website ของบริิษััท โดยเฉพาะในกรณีีของหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เผยแพร่่ก่่อนวัันประชุุมล่่วงหน้้า เพื่่�อ
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถ Download ข้้อมููลระเบีียบวาระการประชุุมได้้อย่่างสะดวกและครบถ้้วน และมีีเวลาในการศึึกษาข้้อมููลประกอบการ
ประชุุมล่่วงหน้้าอย่่างเพีียงพอก่่อนได้้รัับข้้อมููลในรููปแบบเอกสารจริิงจากบริิษััท นอกจากนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อนการ
ประชุุม โดยบริิษััทได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าพร้้อมกัับการนำำ�ส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยบริิษััทได้้เผยแพร่่
หลัักเกณฑ์์การส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าไว้้บน website ของบริิษััท
5. บริิษััทนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้กัับการลงทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น การลงคะแนนเสีียง การนัับคะแนน การแสดงผลการลงคะแนนเสีียง
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท เพื่่�อให้้การประชุุมสามารถกระทำำ�ได้้รวดเร็็ว ถููกต้้อง แม่่นยำำ� และเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นใน
การเข้้าร่่วมประชุุม
6. บริิษััทจััดให้้มีีบุุคคลที่่�เป็็นอิิสระเป็็นผู้้�ตรวจนัับคะแนนและตรวจสอบคะแนนเสีียงในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท และเปิิดเผย
ให้้ที่่�ประชุุมทราบ พร้้อมทั้้�งบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุม
7. การจดบัันทึึกรายงานการประชุุม บริิษััทจะดำำ�เนิินการให้้บัันทึึกให้้ครบถ้้วน ถููกต้้อง และบัันทึึกประเด็็นซัักถามและข้้อคิิดเห็็นที่่�
สำำ�คััญไว้้ในรายงานการประชุุม ได้้แก่่ รายชื่่�อกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เข้้าประชุุม และสััดส่่วนกรรมการที่่�เข้้าร่่วมการประชุุม หรืือ ไม่่เข้้า
ร่่วมการประชุุม วิิธีีการลงคะแนนและนัับคะแนน มติิที่่�ประชุุม และผลการลงคะแนน (เห็็นชอบ ไม่่เห็็นชอบ งดออกเสีียง) ของแต่่ละวาระ
ประเด็็นคำำ�ถามและคำำ�ตอบในที่่�ประชุุม รวมทั้้�งชื่่อ� -นามสกุุลของผู้้�ถามและผู้้�ตอบ เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่�งภายหลัังจากบริิษัทั
เป็็นบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว บริิษัทั มีีการบัันทึึกวีีดีทัี ศั น์์ ภาพการประชุุมเพื่่อ� เก็็บรัักษาไว้้อ้า้ งอิิง และเผย
แพร่่ใน website ของบริิษััท นอกจากนี้้� บริิษััทได้้นำำ�รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเผยแพร่่ใน website ของบริิษััท เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้พิิจารณา
รวมถึึงส่่งรายการประชุุมดัังกล่่าวไปยัังระบบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ภายใน 14 วััน นัับแต่่วัันที่่�มีีการประชุุมผู้้�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
10. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการออกเสีียงแสดงความเห็็นอย่่างเท่่าเทีียมดัังที่่�ได้้ระบุุไว้้ในข้้อบัังคัับบริิษััท โดย ผู้้�ถืือหุ้้�น 1 หุ้้�นมีี
สิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน 1 เสีียง
11. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั มีีสิทิ ธิิในการรัับทราบถึึงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี โดยบริิษัทั
จะดำำ�เนิินการจััดทำำ�เอกสารประกอบคำำ�อธิิบายผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีที่่�ครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระที่่�สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานที่่�
ผ่่านมาของบริิษััท รวมถึึง งบการเงิิน คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ (Management Discussion and Analysis) อย่่างชััดเจน
และครบถ้้วน ได้้แก่่ รายงานประจำำ�ปีีในแผ่่นซีีดี ที่่�
ี ทางบริิษััทได้้แจกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม และแจกเป็็นรููปเล่่มในวััน
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถดาวน์์โหลดรายงานประจำำ�ปีีได้้บน website ของบริิษััท
12. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการพิิจารณาและอนุุมัติั ิงบการเงิินของบริิษััท โดยบริิษััทจะทำำ�การจััดทำำ�งบการเงิินที่่�มีีความถููกต้้อง
ครบถ้้วน เชื่่�อถืือได้้ และครอบคลุุมสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป โดยงบการเงิินของบริิษััทได้้ผ่่านการตรวจสอบและ
แสดงความเห็็นจากผู้้�สอบบััญชีีที่่�มีีความอิิสระ และมีีชื่�อ่ เสีียง เป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป
13. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการพิิจารณาและอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััท โดยบริิษััทจััดทำำ�รายละเอีียดการคำำ�นวณ
เงิินปัันผลที่่�ถููกต้้อง ชััดเจนและครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพิิจารณาของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น นโยบายการจ่่าย
เงิินปัันผล ข้้อมููลเปรีียบเทีียบการจ่่ายเงิินปัันผลกัับปีีที่่�ผ่่านมา โดยบริิษััทจะอธิิบายถึึงเหตุุผลและความจำำ�เป็็นหากบริิษััทไม่่สามารถจ่่าย
เงิินปัันผลให้้เป็็นไปตามนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลที่่�บริิษััทเคยประกาศไว้้ โดยเงิินปัันผลที่่�ถููกเสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�ออนุุมััติินั้้�น ได้้ผ่่านการ
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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พิิจารณากลั่่�นกรองอย่่างระมััดระวััง รอบคอบและมีีมติิเห็็นชอบแล้้วจากคณะกรรมการบริิษัทั  ก่่อนที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อ� พิิจารณา
อนุุมัติั ิ
14. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการพิิจารณาและแต่่งตั้้�งกรรมการบริิษััทเป็็นรายบุุคคล โดยบริิษััทจะดำำ�เนิินการจััดทำำ�รายละเอีียด/
ประวััติขิ องกรรมการบริิษัทั  ที่่�ถููกเสนอชื่่อ� เพื่่อ� เข้้ารัับการแต่่งตั้้�งอย่่างถููกต้้อง ชััดเจนและครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระสำำ�คัญ
ั ต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อการพิิจารณาของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น ชื่่�อ ประวััติิ จำำ�นวนปีีที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งและผลการปฏิิบััติิงานในฐานะกรรมการบริิษััทที่่�ผ่่านมา (กรณีีแต่่ง
ตั้้�งกรรมการรายเดิิม) ประเภทกรรมการที่่�เสนอแต่่งตั้้�ง หลัักเกณฑ์์และวิิธีีสรรหา การถืือหุ้้�นในบริิษััท การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�นทั้้�งที่่�
เกี่่�ยวข้้องและไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั เป็็นต้้น และกำำ�หนดคำำ�นิยิ ามกรรมการอิิสระ ในกรณีีที่่�มีกี ารแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ
โดยกรรมการที่่�ถููกเสนอชื่่�อต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�ออนุุมััติิแต่่งตั้้�งนั้้�นจะผ่่านการพิิจารณากลั่่�นกรองอย่่างระมััดระวัังรอบคอบ และมีีมติิเห็็นชอบแล้้ว
จากคณะกรรมการ ก่่อนที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
15. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการพิิจารณาและอนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท โดยบริิษััทจะดำำ�เนิินการจััดทำำ�รายละเอีียดค่่า
ตอบแทนกรรมการบริิษัทั ที่่�ถููกต้้อง ชััดเจนและครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระสำำ�คัญ
ั ต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การพิิจารณาของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น นโยบาย
การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ องค์์ประกอบของค่่าตอบแทนแยกตามตำำ�แหน่่งและ/หรืือ หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของกรรมการ ข้้อมููลเปรีียบ
เทีียบกัับค่่าตอบแทนกรรมการในปีีที่่�ผ่่านมา วิิธีีการเสนอค่่าตอบแทน เป็็นต้้น โดยค่่าตอบแทนกรรมการที่่�ถููกเสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
เพื่่�ออนุุมััติินั้้�น ได้้ผ่่านการพิิจารณากลั่่�นกรองอย่่างระมััดระวัังรอบคอบแล้้วจากคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน และมีีมติิเห็็นชอบแล้้ว
จากคณะกรรมการบริิษััทก่่อนที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
16. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และอนุุมััติิค่่าสอบบััญชีี โดยบริิษััทจััดทำำ�รายละเอีียดข้้อมููลที่่�
ถููกต้้อง ชััดเจนและครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระสำำ�คัญ
ั ต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การพิิจารณาของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น ชื่่�อผู้้�สอบบััญชีีและสำำ�นักั งานสอบ
บััญชีีที่่�สังั กััด ความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี จำำ�นวนปีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีรายนั้้�นเป็็นผู้้�สอบบััญชีีให้้กับั บริิษัทั  ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งแบ่่ง
แยกอย่่างชััดเจนระหว่่างค่่าสอบบััญชีีและค่่าบริิการอื่่น� ๆ (ถ้้ามีี) และจััดให้้มีกี ารเปรีียบเทีียบค่่าสอบบััญชีีกับั ปีีที่่�ผ่า่ นมา เป็็นต้้น โดยผู้้�สอบ
บััญชีีและค่่าสอบบััญชีีที่่�ถููกเสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�ออนุุมััติินั้้�นได้้ผ่่านการพิิจารณากลั่่�นกรองอย่่างระมััดระวัังรอบคอบแล้้ว จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้้วยการประเมิินผลงานที่่�ผ่่านมาของผู้้�สอบบััญชีี และมีีมติิเห็็นชอบแล้้วจากคณะกรรมการบริิษััท ก่่อนที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�
ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ
17. เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการพิิจารณาและอนุุมัติั ิการเข้้าทำำ�รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�มีีมููลค่่าอย่่างมีีสาระสำำ�คััญของบริิษััท โดยการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทนั้้�นจะคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของ
บริิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นสำำ�คััญ และผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�งหมด
18. บริิษัทั จะดำำ�เนิินการจััดทำำ�รายละเอีียดการเพิ่่�มทุุนที่่�ถููกต้้องในกรณีีที่่�มีกี ารเพิ่่�มทุุนอย่่างชััดเจนและครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระสำำ�คัญ
ั
ต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพิิจารณาของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น วััตถุุประสงค์์และความจำำ�เป็็นในการเพิ่่�มทุุน วิิธีีการและเงื่่�อนไขของการเพิ่่�มทุุน
ผลกระทบของการเพิ่่�มทุุนที่่�มีีผลต่่อบริิษัทั ตลอดจนผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นต้้น โดยเรื่่อ� งดัังกล่่าวได้้ผ่า่ นการพิิจารณากลั่่�นกรองอย่่างระมััดระวัังรอบคอบ
และมีีมติิเห็็นชอบแล้้วจากคณะกรรมการบริิษััทก่่อนที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ
หมวด 2 การปฏิิบััติต่
ิ ่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน (Equitable Treatment)

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน ซึ่่�งได้้รัับการปฏิิบััติิและปกป้้องสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานอย่่างเท่่าเทีียมกัันและ
เป็็นธรรม เช่่น การเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร การตรวจสอบ และแสดงความคิิดเห็็นต่่อการดำำ�เนิินการของบริิษััท โดยมีีแนวปฏิิบััติิดัังนี้้�
1. อำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอชื่่�อกรรมการ หรืือเสนอวาระการประชุุมเพิ่่�มเติิมได้้ก่่อนการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นโดยการดาวน์์โหลดเอกสารที่่�ทางบริิษััทได้้จััดเตรีียมไว้้เพื่่�อเสนอกรรมการ หรืือ วาระการประชุุม ผ่่านทาง website บริิษััท
2. กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ที่่�ชััดเจนเป็็นการล่่วงหน้้าเพื่่�อพิิจารณาว่่าจะเพิ่่�มวาระที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอหรืือไม่่รวมถึึงมีีการกำำ�หนด
วิิธีีการให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
3. ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะพิิจารณาและลงคะแนนเสีียงตามวาระที่่�กำำ�หนดโดยไม่่เปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลสำำ�คััญ หรืือเพิ่่�มวาระการ
ประชุุมที่่�ไม่่ได้้แจ้้งล่่วงหน้้า เว้้นแต่่ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ความเห็็นชอบโดยให้้เป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
4. เพิ่่�มการอำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมได้้ด้ว้ ยตนเองนั้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิทิ ธิิมอบฉัันทะให้้บุคุ คลใดบุุคคล
หนึ่่�ง หรืือให้้มีีกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 คน เข้้าร่่วมประชุุมและลงมติิแทนได้้ และแจ้้งรายชื่่�อกรรมการอิิสระดัังกล่่าวไว้้ในหนัังสืือนััด
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิได้้รัับประวััติิและข้้อมููลการทำำ�งานของกรรมการอิิสระแต่่ละท่่านที่่�ครบถ้้วนเหมาะสมในการพิิจารณา
5. ให้้ปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกัันไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นชาวไทย
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิ เช่่น เอกสารต่่างจะจััดทำำ�ขึ้้�นทั้้�งภาษาไทย และภาษาอัังกฤษ
6. สนัับสนุุนให้้มีีการใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงในทุุกวาระ เพื่่�อความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ในกรณีีที่่�มีีข้้อโต้้แย้้งในภายหลััง และใน
วาระการเลืือกตั้้�งกรรมการ จะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิในการแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล
7. มีีการกำำ�หนดแนวทางในการเก็็บรัักษาและป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรและได้้แจ้้งแนวทางดัังกล่่าวให้้ทุุก
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คนในบริิษััทถืือปฏิิบััติิ และได้้กำำ�หนดให้้กรรมการทุุกคนและผู้้�บริิหารที่่�มีีหน้้าที่่�รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ตามกฎหมาย และมีีหน้้าที่่�
จััดส่่งรายงานดัังกล่่าวให้้แก่่คณะกรรมการ
8. ในกรณีีที่่�กรรมการบริิษัทั หรืือผู้้�บริิหารบริิษัทั รายใดมีีส่ว่ นได้้เสีียหรืือมีีผลประโยชน์์ขัดั แย้้งกัับการเข้้าทำำ�รายการใดๆ ให้้บุคุ คล
นั้้�นเปิิดเผยความมีีส่ว่ นได้้เสีียของตนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการบริิษัทั สามารถพิิจารณาธุุรกรรมของบริิษัทั ได้้อย่่างเป็็นธรรม
เพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ให้้บัันทึึกความมีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าวไว้้ในรายงานการประชุุม
9. คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ตระหนัักถึึงสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น และบริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเป็็นธรรม
และเท่่าเทีียม ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นผู้้�บริิหารและผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิและผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย บริิษััทจึึงมีี
นโยบายปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียม รวมถึึงปกป้้องและรัักษาสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนี้้�ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายที่่�สิิทธิิเท่่าเทีียม
กัันในการซื้้�อขายหรืือโอนหุ้้�น การมีีส่่วนแบ่่งในกำำ�ไรของบริิษััทอย่่างเท่่าเทีียมกััน การได้้รัับข่่าวสารข้้อมููลของกิิจการอย่่างเพีียงพอ การเข้้า
ร่่วมประชุุมเพื่่�อใช้้สิิทธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการ การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อ
บริิษััทเช่่น การจััดสรรเงิินปัันผล การกำำ�หนดหรืือแก้้ไขข้้อบัังคัับและหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ การลดทุุนหรืือเพิ่่�มทุุน และการอนุุมััติิรายการ
พิิเศษ เป็็นต้้น
10. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการออกเสีียงแสดงความเห็็นอย่่างเท่่าเทีียมกััน ดัังที่่�ได้้ระบุุไว้้ในข้้อบัังคัับบริิษััท โดยผู้้�ถืือหุ้้�น 1 หุ้้�น
 มีีสิิทธิิออกเสีียงคงคะแนนได้้ 1 เสีียง
11. บริิษััทจะทำำ�การเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารของบริิษััทให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นโดยสม่ำำ��เสมอ โดยผ่่านช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยรวมทั้้�ง website ของบริิษััท
12. บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิในการเสนอเรื่่�องเพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม และเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อพิิจารณารัับเลืือกตั้้�ง
เป็็นกรรมการบริิษััท เพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีเป็็นการล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 1 เดืือนก่่อนวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือ
หุ้้�นประจำำ�ปีี ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�บริิษััทกำำ�หนด
13. บริิษััทจะดำำ�เนิินการจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมทั้้�งเอกสารข้้อมููลประกอบการประชุุมในวาระต่่างๆ รวมทั้้�งมีีความเห็็นของ
คณะกรรมการบริิษััทในทุุกวาระ โดยส่่งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน หรืือ 14 วััน เว้้นแต่่กรณีีที่่�ข้้อบัังคัับ ประกาศ
คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนดไว้้เป็็น
อย่่างอื่่�น และเผยแพร่่หนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมทั้้�งเอกสารข้้อมููลประกอบการประชุุมทาง website ของบริิษััทล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือ
หุ้้�นไม่่น้้อยกว่่า 30 วััน เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีเวลาศึึกษาข้้อมููลได้้อย่่างละเอีียดและสามารถตััดสิินใจได้้อย่่างเหมาะสม โดยมีีข้้อมููลเหมืือนกัับ
ข้้อมููลที่่�บริิษััทจะส่่งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นในรููปแบบเอกสาร
14. บริิษััทจะดำำ�เนิินการแจ้้งกฎเกณฑ์์และวิิธีีการในการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ ในหนัังสืือเชิิญประชุุม และแจ้้งขั้้�น
ตอนการออกเสีียงลงมติิให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้มีีการกำำ�หนดเป็็นลำำ�ดัับขั้้�นตอนอย่่างชััดเจน
มีีการนำำ�เสนอ ซัักถาม ออกเสีียงลงคะแนน และสรุุปมติิ ที่่�ประชุุมอย่่างชััดเจนรวมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม
บริิษัทั ได้้อำำ�นวยความสะดวกให้้กับั ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน โดยให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมได้้ล่ว่ งหน้้า ก่่อนเวลา
ประชุุมอย่่างน้้อย 2 ชั่่�วโมง และต่่อเนื่่�องจนกว่่าการประชุุมจะแล้้วเสร็็จ
15. บริิษัทั ไม่่ลิดิ รอนสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นในการศึึกษาสารสนเทศของบริิษัทั ที่่�ต้้องเปิิดเผยตามข้้อกำำ�หนดต่่างๆ และการเข้้าร่่วมประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น ไม่่แจกเอกสารที่่�มีีข้้อมููลสำำ�คััญเพิ่่�มเติิมในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างกะทัันหััน ไม่่เพิ่่�มวาระการประชุุมหรืือเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล
สำำ�คััญ โดยไม่่ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า ไม่่จำ�กั
ำ ัดสิิทธิิในการเข้้าประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาสาย เป็็นต้้น
16. บริิษัทั ได้้อำำ�นวยความสะดวก และสนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าร่่วมประชุุมใช้้สิทิ ธิิออกเสีียงลงคะแนนในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น การ
ประชุุมดำำ�เนิินตามลำำ�ดัับขั้้�นตอนที่่�แจ้้งไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม ในการเลืือกตั้้�งกรรมการผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการ
ได้้เป็็นรายบุุคคล มีีการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นซัักถามหรืือแสดงความคิิดเห็็นโดยกรรมการที่่�เกี่่�ยวข้้องตอบข้้อซัักถามอย่่างเพีียงพอ
17. ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถมาประชุุมด้้วยตนเอง บริิษััทได้้อำำ�นวยความสะดวกโดยจััดส่่งแบบฟอร์์ม หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ
ข. ซึ่่�งเป็็นรููปแบบที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถระบุุความเห็็นในการลงคะแนนเสีียงได้้ โดยผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทสามารถดาวน์์โหลดหนัังสืือมอบฉัันทะ
แบบ ก. และ แบบ ข. ได้้ที่่� website ของบริิษััท รวมถึึงหนัังสืือมอบฉัันทะ แบบ ค. ในกรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�ลงทุุนต่่างประเทศ และแต่่งตั้้�ง
ให้้คััสโตเดีียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็็นผู้้�รัับฝากและดููแลหุ้้�น และเสนอรายชื่่�อกรรมการอิิสระของบริิษััทอย่่างน้้อย 1 คน ให้้ผู้้�ถืือ
หุ้้�นพิิจารณามอบฉัันทะให้้เข้้าร่่วมประชุุม
18. บริิษััทจะดำำ�เนิินการจััดให้้มีีการบัันทึึกรายงานการประชุุมที่่�ชััดเจนถููกต้้องครบถ้้วน เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่�ง
บริิษััทจะเผยแพร่่รายงานการประชุุมผ่่าน website ของบริิษััท ภายหลัังจากที่่�ส่่งรายงานการประชุุมให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
แล้้ว
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หมวดที่่� 3 การคำำ�นึึงถึึงบทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholders)

บริิษััท ตระหนัักและรัับรู้้�ถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายใน ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน และผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียภายนอก ได้้แก่่ ลููกค้้า คู่่�ค้้า เจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่ง ภาครััฐ และหน่่วยงานอื่่�นๆ รวมทั้้�งชุุมชนใกล้้เคีียงที่่�เกี่่�ยวข้้อง เนื่่�องจากบริิษััท ได้้รัับการ
สนัั บ สนุุ น จากผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ต่่ า งๆ ซึ่่�งสร้้ า งความสามารถในการแข่่ ง ขัั น และสร้้ า งกำำ� ไรให้้ บ ริิ ษัั ท  ซึ่่�งถืือว่่ า เป็็ น การสร้้ า งคุุ ณ ค่่ า ใน
ระยะยาวให้้กับั บริิษัทั โดยบริิษัทั จะปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มให้้เป็็นไปตามกฎหมายและ/หรืือข้้อตกลงที่่�มีีกับั บริิษัทั ในการนี้้� คณะ
กรรมการบริิษััท จึึงมีีนโยบาย ดัังนี้้�
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััท ตระหนัักดีีว่่า ผู้้�ถืือหุ้้�นคืือเจ้้าของกิิจการและบริิษััทมีีหน้้าที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาวจึึงกำำ�หนดให้้พนัักงาน
รวมถึึงกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััท ต้้องปฏิิบััติิตามแนวทางต่่อไปนี้้� 
1. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ตลอดจนตััดสิินใจดำำ�เนิินการใดๆ ด้้วยความระมััดระวัังรอบคอบและเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือ
หุ้้�นทุุกราย เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม
2. กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินการ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััท มีีสถานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีี และมีีการนำำ�เสนอรายงาน
สถานภาพของบริิษััท ผลประกอบการ ฐานะข้้อมููลทางการเงิิน การบััญชีีและรายงานอื่่�นๆ โดยสม่ำำ��เสมอและครบถ้้วนตามความเป็็นจริิง
3. รายงานให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบอย่่างเท่่าเทีียมกัันถึึงแนวโน้้มในอนาคตของบริิษัทั  ทั้้�งในด้้านบวกและด้้านลบ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของ
ความเป็็นไปได้้ มีข้ี ้อมููลสนัับสนุุนและมีีเหตุุมีีผลอย่่างเพีียงพอ
4. ไม่่แสวงหาผลประโยชน์์ให้้ตนเองและผู้้�อื่่�น โดยใช้้ข้้อมููลใดๆ ของบริิษััทซึ่่�งยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะหรืือดำำ�เนิินการ
ใดๆ ในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับองค์์กร
5. บริิษััท ต้้องปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกัันในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อภาครััฐ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทให้้ความสำำ�คััญในการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับทั้้�งในส่่วนงานของภาครััฐ โดยเฉพาะใน
การกระทำำ�ธุุรกรรม บริิษััทจะหลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ที่่�อาจจููงใจให้้รััฐ หรืือพนัักงานของรััฐดำำ�เนิินการที่่�ไม่่ถููกต้้องเหมาะสม แต่่จะเน้้นการ
สร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างกัันในขอบเขตที่่�เหมาะสมและสามารถทำำ�ได้้ เช่่น การพบปะพููดคุุยในที่่�สาธารณะต่่างๆ การไปแสดง
ความยิินดีีในวาระโอกาส เทศกาล หรืือตามประเพณีีปฏิิบััติิ เป็็นต้้น โดยมีีหลัักปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. ดำำ�เนิินการอย่่างถููกต้้อง เมื่่�อต้้องมีีการติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่� หรืือหน่่วยงานของรััฐ
2. ตระหนัักอยู่่�เสมอว่่ากฎหมาย กฎเกณฑ์์ หรืือข้้อบัังคัับในหน่่วยงานภาครััฐต่่างๆ อาจมีีเงื่่�อนไข ขั้้�นตอน หรืือวิิธีีปฏิิบััติิที่่�
แตกต่่างกััน และบริิษััท พึึงรัับรู้้�และปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อพนัักงาน
บริิษััท ตระหนัักอยู่่�เสมอว่่าพนัักงานทุุกคนเป็็นทรััพยากรที่่�ทรงคุุณค่่าที่่�สุุดของบริิษััท เป็็นปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จของการบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลัักของบริิษััทอย่่างยั่่�นยืืน  บริิษััทจึึงกำำ�หนดนโยบายความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อพนัักงานเพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้
มีีการปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรม โดยยึึดหลัักปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรม ให้้ความเคารพสิิทธิิส่่วนบุุคคลและสิิทธิิมนุุษยชน ด้้วยความด้้วยความเสมอภาคอย่่างเท่่า
เทีียมกััน
2. ดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้มีีความปลอดภััยต่่อชีีวิิต สุุขภาพ ร่่างกาย และทรััพย์์สิินของพนัักงานอยู่่�เสมอ
3. การแต่่งตั้้�งและโยกย้้าย รวมถึึงการให้้รางวััลและการลงโทษพนัักงานต้้องกระทำำ�ด้้วยความเสมอภาค สุุจริิตใจ และตั้้�งอยู่่�บน
พื้้�นฐานของความรู้้� ความสามารถ และความเหมาะสมของพนัักงานคนนั้้�นๆ
4. ให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาความรู้้� ความสามารถ และทัักษะของพนัักงาน โดยมีีการพััฒนาอย่่างสม่ำำ��เสมอ อาทิิเช่่น การ
จััดอบรมสััมมนา การอบรมให้้ความรู้้� พััฒนาศัักยภาพและส่่งเสริิมความก้้าวหน้้า รวมถึึงเปิิดโอกาสให้้พนัักงานมีีโอกาสพััฒนาทัักษะการ
ทำำ�งานในด้้านอื่่�นๆ และให้้โอกาสอย่่างทั่่�วถึึงกัับพนัักงานทุุกคน
5. กำำ�หนดค่่าตอบแทน สวััสดิิการ และผลประโยชน์์อื่่�นๆ ที่่�เป็็นธรรมต่่อพนัักงาน ในระดัับที่่�ไม่่น้้อยกว่่าหรืือมากกว่่าที่่�กฎหมาย
กำำ�หนดไว้้ และเหมาะสมตามความรู้้� ความสามารถ และผลการปฏิิบััติิงานของแต่่ละบุุคคล
6. หลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ใดๆ ที่่�ไม่่เป็็นธรรม ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อความมั่่�นคงในหน้้าที่่�การงานของพนัักงาน
7. เปิิดโอกาสให้้พนัักงานเสนอแนะหรืือร้้องทุุกข์์เกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน และกำำ�หนดวิิธีีการแก้้ไข เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ทุุกฝ่่าย
และสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีในการทำำ�งานร่่วมกััน
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8. ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และมาตรฐานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงาน โดยปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรมและเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชนอย่่างเคร่่งครััด  
9. รัับฟัังข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากพนัักงานทุุกระดัับอย่่างเท่่าเทีียมและเสมอภาค
10. ส่่งเสริิมให้้พนัักงานเข้้าใจ ในเรื่่อ� งจรรยาบรรณและบทบาทหน้้าที่่�ต่่อองค์์กร พนัักงานด้้วยกััน ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร เพื่่�อสร้้างเสริิมให้้เกิิดพฤติิกรรมที่่�อยู่่�ในกรอบของจรรยาบรรณอย่่างทั่่�วถึึง
11. จััดให้้มีีช่่องทางให้้พนัักงานสามารถแจ้้งเบาะแสการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบของรััฐ หรืือหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ จรรยาบรรณธุุรกิิจ นโยบาย และระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ หรืือการส่่อทุุจริิตคอร์์รััปชัันผ่่านวิิธีีการต่่างๆ เช่่น ทางเว็็บไซต์์และ
รายงานประจำำ�ปีี ของบริิษััท รวมทั้้�งได้้มีีมาตรการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมแก่่ผู้้�ร้้องเรีียนหรืือ ผู้้�แจ้้งเบาะแส และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วยเจตนา
สุุจริิต
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อลููกค้้า
บริิษััท มุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจการให้้บริิการสปา นวดเพื่่�อสุุขภาพ โดยประสงค์์ที่่�จะให้้มีีการสร้้างสรรค์์ นำำ�เสนอ และบริิหารจััดการ
ผลิิตภััณฑ์์และการบริิการของบริิษััท แก่่ลููกค้้าอย่่างมีีมาตรฐานและมีีจริิยธรรมภายใต้้หลัักการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
1. มุ่่�งมั่่�นบริิการลููกค้้าด้้วยความสุุภาพ มีีความกระตืือรืือร้้น พร้้อมให้้บริิการ ต้้อนรัับด้้วยความจริิงใจ เต็็มใจ ตั้้�งใจ และใส่่ใจ
ดููแลผู้้�รัับบริิการดุุจญาติิสนิิท คำำ�นึึงถึึงสุุขภาพ ความปลอดภััย ความเป็็นธรรม และความพึึงพอใจของลููกค้้าเป็็นหลััก โดยติิดตามผลความ
พึึงพอใจของลููกค้้า เพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงสิินค้้าและการให้้บริิการอย่่างสม่ำำ��เสมอ
2. ให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับวิิธีีการให้้บริิการของบริิษััท ให้้มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นประโยชน์์กัับลููกค้้าสููงสุุด
3. ให้้ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และการบริิการที่่�ถููกต้้อง เพีียงพอ เพื่่อ� ให้้ลูกู ค้้ามีีข้อ้ มููลเพีียงพอในการตััดสิินใจ โดยไม่่มีกี ารกล่่าว
เกิินความเป็็นจริิง ทั้้�งในการโฆษณาหรืือในการสื่่�อสารช่่องทางอื่่�นๆ กัับลููกค้้า อัันเป็็นเหตุุให้้ลููกค้้าเกิิดความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับคุุณภาพ
ปริิมาณ หรืือเงื่่�อนไขใดๆ ของสิินค้้าหรืือบริิการ
4. จััดให้้มีกี ระบวนการที่่�สามารถให้้ลูกู ค้้าแจ้้งถึึงปััญหาหรืือการให้้บริิการที่่�ไม่่เหมาะสม เพื่่อ� ที่่�บริิษัทั จะได้้ป้อ้ งกัันและแก้้ไขปััญหา
ให้้กัับลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็วและนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวไปปรัับปรุุงหรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ และการให้้บริิการดัังกล่่าวต่่อไป
5. รัักษาข้้อมููลและความลัับของลููกค้้า โดยไม่่นำำ�ไปเปิิดเผยหรืือใช้้ประโยชน์์ในทางมิิชอบ
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญา
บริิษััทต้้องดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นกลางและเป็็นธรรมต่่อคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาซึ่่�งถืือเป็็นหุ้้�นส่่วนและปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จทางธุุรกิิจที่่�
สำำ�คััญประการหนึ่่�งด้้วยความเสมอภาค และคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกััน โดยมีีขั้้�นตอนและวิิธีีปฏิิบััติิในการคััดเลืือกคู่่�ค้้า ประพฤติิปฏิิบัติั ิ
ตามกรอบกติิกาและการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรมต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า และปฏิิบััติิตามสััญญา ข้้อตกลง และเงื่่�อนไขอย่่างเคร่่งครััด โดยบริิษััทมีี
แนวทางปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. บริิษััท ประสงค์์ที่่�จะให้้การจััดหาสิินค้้าและบริิการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพภายใต้้หลัักการดัังต่่อไปนี้้�
• มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
• มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
• จัดทำ�รูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
• จัดให้มรี ะบบการจัดการ และติดตามเพือ่ ให้มน่ั ใจว่า มีการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาครบถ้วน และป้องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดหา
• จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำ�ระเงินที่ตกลงกัน  
2. บริิษัทั  มุ่่�งหมายที่่�จะพััฒนาและรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืนกัับคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาที่่�มีีวัตั ถุุประสงค์์ชัดั เจนในเรื่่อ� งคุุณภาพของสิินค้้า
และบริิการที่่�คุ้้�มค่่ากัับมููลค่่าเงิินและมีีความเชื่่�อถืือซึ่่�งกัันและกััน
3. ห้้ามผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนรัับผลประโยชน์์ใดๆ เป็็นส่่วนตััวจากคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
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�นต้้องเปิิดเผยรายละเอีียดต่่อเจ้้าหนี้้� และ
ร่่วมกัันแก้้ไขปััญหาโดยยุุติิธรรมและรวดเร็็ว
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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3. ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขต่่างๆ ตามสััญญาหรืือที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้อย่่างเคร่่งครััด
4. หากเกิิดกรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�ตกลงกัันไว้้ได้้ บริิษััทจะแจ้้งให้้เจ้้าหนี้้�ทราบล่่วงหน้้าเพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหา
แนวทางแก้้ไขปััญหา
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีต่ี ่อคู่่�แข่่งทางการค้้า
บริิษัทั มุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเปิิดเผย โปร่่งใส และไม่่สร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันอย่่างไม่่เป็็นธรรม ภายใต้้กรอบกติิกาการ
แข่่งขัันที่่�ดีี โดยมีีหลัักการปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้าดัังนี้้�
1. ประพฤติิปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�ดีี
2. ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้า ด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิตหรืือไม่่เหมาะสม เพื่่�อผลประโยชน์์ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััท
3. ไม่่กล่่าวหาในทางร้้าย หรืือมุ่่�งทำำ�ลายชื่่�อเสีียงแก่่คู่่�แข่่งทางการค้้า เช่่น การจ่่ายสิินจ้้างให้้แก่่พนัักงานของคู่่�แข่่ง เป็็นต้้น
4. ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาของผู้้�อื่่�นหรืือคู่่�แข่่งทางการค้้า
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อสัังคมส่่วนรวม
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับชุุมชนและสัังคมโดยรอบ ด้้วยตระหนัักดีีว่า่ บริิษัทั เปรีียบเสมืือนส่่วนหนึ่่�งของสัังคมที่่�จะร่่วมก้้าวเดิินไป
สู่่�การพััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่อ� ความยั่่�งยืืนสืืบไป บริิษัทั จึึงได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่อ� ชุุมชนและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่อ� งควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจภายใต้้ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคมโดยรวม ดัังนี้้�
1. มีีนโยบายในการประกอบธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงสภาพสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คััญและปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับสิ่่�ง
แวดล้้อมที่่�บัังคัับใช้้อยู่่�อย่่างเคร่่งครััด
2. มีีนโยบายการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR) อย่่างชััดเจน และยึึดถืือปฏิิบััติิกัันภายในองค์์กร
3. ส่่งเสริิมให้้พนัักงานของบริิษััท มีีจิิตสำำ�นึึกและความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
4. เคารพต่่อขนบธรรมเนีียม ประเพณีี และวััฒนธรรมของแต่่ละท้้องถิ่่�นที่่�บริิษััท เข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ
5. ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อร่่วมสร้้างสรรค์์สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมํ่่�าเสมอ เพื่่�อให้้ชุุมชนที่่�บริิษััทตั้้�งอยู่่�มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�
ดีีขึ้้�นทั้้�งที่่�ดำำ�เนิินการเองและร่่วมมืือกัับหน่่วยงานของภาครััฐ ภาคเอกชน และชุุมชน
6. ให้้ความร่่วมมืือในกิิจกรรมต่่างๆ กัับชุุมชนโดยรอบในพื้้�นที่่�ที่่�บริิษััทเข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ตามควรแก่่กรณีี
7. ตอบสนองอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพต่่อเหตุุการณ์์ที่่�มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน ชีีวิิตและทรััพย์์สิิน อัันเนื่่�องมา
จากการดำำ�เนิินงานของบริิษััท โดยให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่�กัับเจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
การปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิต
บริิษััท มีีนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตและการจ่่ายสิินบนภายใต้้หลัักการ ดัังนี้้�
1. ห้้ามมิิให้้พนัักงานเรีียกหรืือรัับประโยชน์์หรืือทรััพย์์สิินใดที่่�ส่่อไปในทางจููงใจให้้ปฏิิบััติิ หรืือละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในทางที่่�
มิิชอบ หรืืออาจทำำ�ให้้บริิษััทเสีียประโยชน์์อัันชอบธรรม
2. พนัักงานพึึงละเว้้นการเสนอหรืือให้้ประโยชน์์ หรืือทรััพย์์สิินใดแก่่บุุคคลภายนอกเพื่่�อจููงใจให้้ผู้้�นั้้�นกระทำำ�  หรืือ ละเว้้นการ
กระทำำ�ใดที่่�ผิิดกฎหมายหรืือโดยมิิชอบต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ของตน
นอกจากนี้้� ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถสอบถามรายละเอีียด แจ้้งข้้อร้้องเรีียน หรืือแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิดทางกฎหมาย ความถููก
ต้้องของรายงานทางการเงิิน ระบบควบคุุมภายในที่่�บกพร่่อง หรืือการผิิดจริิยธรรมธุุรกิิจของบริิษัทั ผ่่าน website ของบริิษัทั หรืือ กรรมการ
อิิสระ หรืือกรรมการตรวจสอบของบริิษัทั ได้้ ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแสจะได้้รับั การคุ้้�มครองและเก็็บไว้้เป็็นความลัับ โดยกรรมการ
อิิสระ หรืือกรรมการตรวจสอบจะดำำ�เนิินการสั่่�งการตรวจสอบข้้อมููล และหาแนวทางแก้้ไข (ถ้้ามีี) และจะรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ต่่อไป
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นโยบายการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
ด้้วย บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการรัับแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน และเปิิดโอกาสให้้
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอก สามารถแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนกรณีีที่่�มีข้ี อ้ สงสััยว่่ามีีการกระทำำ�ที่่�ฝ่า่ ฝืืนกฎหมาย จรรยาบรรณ
ละเมิิดสิิทธิิ รายงานทางการเงิินที่่�ไม่่ถููกต้้อง หรืือระบบควบคุุมภายในที่่�บกพร่่องต่่อบริิษััทได้้ โดยได้้กำำ�หนดช่่องทางแจ้้งเบาะแสหรืือ
ข้้อร้้องเรีียน และกระบวนการดำำ�เนิินการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนดัังนี้้�
	ช่่องทางในการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
ทางไปรษณีีย์์
: คณะกรรมการตรวจสอบ และสำำ�นัักงานเลขานุุการบริิษััท
  
  บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด(มหาชน)
  565,567 อาคารบีี.ยูู.เพลส ชั้้�น 22 ซอยสุุทธิิพร
  ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
ทางจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ : secretary.ir@siamwellnessgroup.com
เว็็บไซค์์ของบริิษััท
: http://www.siamwellnessgroup.com
โทรศััพท์์
: 0 2641 6619
มาตรการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส
ผู้้�แจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนจะได้้รัับมาตรการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมอย่่างเสมอภาค โปร่่งใส และเอาใจใส่่ รวมทั้้�งให้้ความเป็็น
ธรรมแก่่ทุุกฝ่่าย กำำ�หนดระยะเวลาสอบสวนอย่่างเหมาะสม ชื่่�อของผู้้�ร้้องเรีียนจะถููกปิิดเป็็นความลัับ ผู้้�ร้้องเรีียนจะได้้รัับความคุ้้�มครอง
ไม่่ให้้ถููกกลั่่�นแกล้้ง ทั้้�งในระหว่่างการสอบสวน และภายหลัังการสอบสวนตามหลัักเกณฑ์์ดัังนี้้�
1. บริิษัทั ได้้จัดั ทำำ�ระบบฐานข้้อมููลเก็็บความลัับของข้้อมููลผู้้�แจ้้งเบาะแส และกำำ�หนดบทลงโทษ สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รัับผิิดชอบข้้อมููล
ดัังกล่่าวเมื่่�อข้้อมููลถููกเปิิดเผย
2. บริิษััทถืือเป็็นหน้้าที่่�ของผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือหััวหน้้าหน่่วยงานของผู้้�ที่่�ถููกร้้องเรีียนทุุกคน ในการใช้้ดุุลพิินิิจสั่่�งการที่่�สมควร
เพื่่�อคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน พยานและบุุคคลที่่�ให้้ข้้อมููลในการสืืบสวนสอบสวนมิิให้้ต้้องรัับภััย หรืือความไม่่ชอบธรรมอัันเนื่่�องมาจากการ
ร้้องเรีียน การเป็็นพยานหรืือการให้้ข้้อมููล
หมวด 4 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส (Transparency)

บริิษัทั ตระหนัักดีีถึงึ ความสำำ�คัญ
ั ของการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษัทั ฯ ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินที่่�เป็็นไปตามมาตรฐานการ
บััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป ผ่่านการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีอิิสระและข้้อมููลที่่�มิิใช่่ข้้อมููลทางการเงิิน ตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างความถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลาและ
โปร่่งใส ดัังนั้้�น คณะกรรมการบริิษััทมีีนโยบายดัังนี้้� 
1. คณะกรรมการบริิษััท มีีนโยบายที่่�จะเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็น ไม่่ว่่าจะก่่อให้้เกิิดผลดีีหรืือผลเสีียต่่อบริิษััท
ทั้้�งที่่�เป็็นสารสนเทศทางการเงิินและที่่�ไม่่ใช่่ทางการเงิิน ที่่�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจและผลประกอบการของบริิษััท ที่่�ตรงต่่อความเป็็นจริิง ครบถ้้วน
เพีียงพอ สม่ำำ��เสมอ ทัันเวลา แสดงให้้เห็็นถึึงสถานภาพทางการเงิินและการประกอบการที่่�แท้้จริิงของบริิษััท รวมทั้้�งอนาคตทางธุุรกิิจของ
บริิษััท ตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
นโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ จรรยาบรรณธุุรกิิจ การบริิหารความเสี่่�ยง การดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม ผลการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายดัังกล่่าว
เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทฯ ได้้รัับสารสนเทศอย่่างเท่่าเทีียมกัันตามที่่�กำำ�หนดโดยกฎหมายและข้้อบัังคัับของ
บริิษััทฯ
2. คณะกรรมการบริิษัทั  มุ่่�งมั่่�นที่่�จะดููแลให้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููล
และความโปร่่งใสอย่่างเคร่่งครััด จััดให้้มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลใน website ของบริิษััท ทั้้�งภาษาไทย และภาษาอัังกฤษ ผ่่านช่่องทางเผยแพร่่
ทางสื่่อ� มวลชน สื่่อ� เผยแพร่่ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่น� ๆ ได้้รับั ทราบข้้อมููลของบริิษัทั ได้้อย่่าง
ทั่่�วถึึง และจะทำำ�การปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงให้้สอดคล้้องกัับแนวทางที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศใช้้บัังคัับ
3. บริิษััท จััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ (Investor Relations) รวมทั้้�งกำำ�หนดหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ให้้ชััดเจน เพื่่�อให้้การสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับนัักลงทุุนหรืือ
ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงนัักลงทุุนสถาบัันและผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย หรืือภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม บริิษััทจะจััดให้้มีีการประชุุมเพื่่�อ
วิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงานเป็็นประจำำ� รวมทั้้�งจะเผยแพร่่ข้อ้ มููลขององค์์กร ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลทั่่�วไปให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักวิิเคราะห์์
หลัักทรััพย์์ บริิษัทั จััดอัันดัับความน่่าเชื่่อ� ถืือ และหน่่วยงานรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผ่่านทางช่่องทางต่่างๆ ได้้แก่่ การรายงานต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
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ประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ website ของบริิษััท นอกจากนี้้�บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญ
ในการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ โดยนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเผยแพร่่ข้้อมููล เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือ
หุ้้�นได้้รัับข่่าวสารเป็็นประจำำ� โดยผ่่านช่่องทาง website ของบริิษััท โดยข้้อมููลที่่�อยู่่�บน website ของบริิษััท จะมีีการปรัับปรุุงให้้ทัันสมััยอยู่่�
เสมอ ไม่่ว่่าจะเป็็นวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ งบการเงิิน ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ รายงานประจำำ�ปีี โครงสร้้างบริิษััท และผู้้�บริิหาร ตลอดจนโครงสร้้าง
การถืือหุ้้�นและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
4. บริิษััท ให้้ความสำำ�คััญต่่อรายงานทางการเงิิน เพื่่�อให้้แสดงถึึงสถานะทางการเงิินและผลการประกอบการที่่�แท้้จริิงของบริิษััท
โดยอยู่่�บนพื้้�นฐานของข้้อมููลทางบััญชีีที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอตามมาตรฐานการบััญชีีซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป และผ่่านการสอบ
บััญชีีโดยผู้้�สอบบััญชีีที่่�เป็็นอิิสระ โดยได้้เปิิดเผยงบการเงิิน ในแบบ 56-1 One Report สามารถสะท้้อนฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิิน
งานอย่่างเพีียงพอ รวมทั้้�งควรสนัับสนุุนให้้บริิษัทั จััดทำำ�คำ�ำ อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ (management discussion and analysis
หรืือ MD&A) เพื่่�อประกอบการเปิิดเผยงบการเงิินทุุกไตรมาส ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้นัักลงทุุนได้้รัับทราบข้้อมููลและเข้้าใจการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น
กัับฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในแต่่ละไตรมาสได้้ดียิ่่�ี งขึ้้�น นอกจากข้้อมููลตััวเลขในงบการเงิินเพีียงอย่่างเดีียว
5. บริิษััทจะเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกรรมการแต่่ละท่่าน บทบาทและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย
ของบริิษัทั ในรายงานประจำำ�ปีขี องแบบ 56-1 One Report  จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมและจำำ�นวนครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุม
ในปีีที่่�ผ่่านมารวมถึึงการเปิิดเผยค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงในแบบ 56-1 One Report
6. บริิษัทั จะเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คัญ
ั ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษไว้้ใน website ของบริิษัทั เช่่น วิิสัยั ทััศน์์ และพัันธกิิจของบริิษัทั
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท งบการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ตามแบบ 56-1 One Report โครงสร้้างการ
ถืือหุ้้�น หนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ข้้อบัังคัับ หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ นโยบายต่่างๆ ของบริิษััท กฎบััตรของคณะกรรมการและ/หรืือ คณะ
กรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณสำำ�หรัับพนัักงานและกรรมการของบริิษััท
7. คณะกรรมการ ได้้ดูแู ลให้้ฝ่า่ ยจััดการ (ฝ่่ายoperation) ติิดตามและประเมิินฐานะทางการเงิินของกิิจการและมีีการรายงานต่่อ
คณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการจะร่่วมกัันหาทางแก้้ไขโดยเร็็วหากเริ่่�มมีีสัญ
ั ญาณบ่่งชี้้�ถึึงปััญหาสภาพคล่่อง
ทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� นอกจากนี้้�ในการอนุุมัติั กิ ารทำำ�รายการใดๆ หรืือการเสนอความเห็็นให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมัติั ิ
คณะกรรมการจะต้้องมั่่�นใจได้้ว่่า การทำำ�รายการดัังกล่่าวจะไม่่กระทบต่่อความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินกิิจการสภาพคล่่องทางการเงิิน หรืือ
ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
8. ในภาวะที่่�กิิจการประสบปััญหาทางการเงิินหรืือมีีแนวโน้้มจะประสบปััญหา คณะกรรมการ ต้้องมั่่�นใจได้้ว่่า กิิจการมีีแผนใน
การแก้้ไขปััญหา หรืือมีีกลไกอื่่�นที่่�จะสามารถแก้้ไขปััญหาทางการเงิินได้้ ทั้้�งนี้้� ภายใต้้การคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และการตััดสิินใจ
นั้้�นต้้องเป็็นไปอย่่างสมเหตุุสมผล
9. คณะกรรมการจััดให้้มีีนโยบายการสื่่�อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล (disclosure policy)
เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อบุุคคลภายนอกเป็็นไปอย่่างเหมาะสม เท่่าเทีียมกััน ทัันเวลา ใช้้ช่่องทางที่่�เหมาะสม
ปกป้้องข้้อมููลลัับและข้้อมููลที่่�มีีต่่อผลต่่อราคาหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งมีีการสื่่�อสารให้้เข้้าใจตรงกัันทั้้�งองค์์กรในการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว
หมวด 5 บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีความรู้้� ความสามารถและประสบการณ์์ที่่�สามารถบริิหารงานให้้แก่่บริิษัทั ฯ ได้้เป็็น
อย่่างดีี มีีความทุ่่�มเท มีีภาวะผู้้�นำำ� มีีวิิสััยทััศน์์กว้้างไกล และมีีความเป็็นอิิสระในการตััดสิินใจ เพื่่�อดููแลระบบบริิหารงานกิิจการต่่างๆ
ของบริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินไปในลัักษณะที่่�ถููกต้้องตามกรอบของกฎหมายและจริิยธรรมควบคู่่�กัันไป ประกอบกัับต้้องรัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างซื่่�อสััตย์์สุุจริิต  และเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
ในการบริิหารงาน คณะกรรมการบริิษััทฯ ต้้องเป็็นอิิสระจากฝ่่ายจััดการ โดยมีีระบบแบ่่งแยกหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่างคณะ
กรรมการและฝ่่ายจััดการที่่�ชััดเจน บริิษััท ได้้วางนโยบายเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการไว้้โดยมีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งฝ่่ายบริิหารเพื่่�อรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจ และแต่่งตั้้�งคณะกรรมการเฉพาะเรื่่�องเพื่่�อ
รัับผิิดชอบเฉพาะเรื่่อ� งที่่�ได้้รับั มอบหมาย แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งแต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษัทั ฯ รัับผิิดชอบการดำำ�เนิินการประชุุม
การจััดการเอกสารการประชุุม เอกสารสำำ�คััญต่่างๆ ของคณะกรรมการรวมทั้้�งประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการ และการ
ปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ
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ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ - โครงสร้้างและคณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการบริิษััท
องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีความรู้้�  ความสามารถ และประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนด
นโยบายและทบทวนวิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย ภารกิิจ แผนธุุรกิิจ และงบประมาณของบริิษััท ตลอดจนกำำ�กัับดููแลให้้คณะผู้้�บริิหาร
บริิหารงานให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผลภายใต้้กรอบของกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ
มติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการ และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความรัับผิิดชอบ ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ระมััดระวััง ตามหลัักการข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีี
เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงสุุดให้้แก่่กิิจการ และความมั่่�นคงสููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
1. เป็็นผู้้�นำำ�องค์์กรในการบริิหารกิิจการโดยกำำ�หนดและทบทวนวิิสััยทััศน์์ วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก และกลยุุทธ์์การดำำ�เนิิน
งาน รวมถึึงแสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์และมีีส่่วนร่่วมแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเต็็มที่่�
2. คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้้อยกว่่า 9 คน และเป็็นกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวน
กรรมการทั้้�งหมดซึ่่�งต้้องไม่่น้้อยกว่่า 3 คน โดยกรรมการอิิสระเป็็นบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาด
ทุุนและประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� กรรมการทั้้�งหมดของบริิษััทมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในประเทศไทย
3. กรรมการแต่่ละท่่านสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�และใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างเป็็นอิิสระในการพิิจารณาตััดสิินใจในเรื่่�องต่่างๆ โดยสามารถ
ตั้้�งคำำ�ถามแสดงความคิิดเห็็น หรืือ คััดค้้านในกรณีีที่่�มีคี วามเห็็นขััดแย้้งในเรื่่อ� งที่่�มีีผลกระทบต่่อผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
โดยไม่่อยู่่�ภายใต้้อิิทธิิพลของกลุ่่�มบุุคคลใด
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1. ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท นอกเหนืือจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของ
บริิษััท รวมทั้้�งมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการยัังได้้กำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�  และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทด้้วย
โดยมีีรายละเอีียดตามที่่�ปรากฏในข้้อกำำ�หนดขอบเขต อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
2. ติิดตามดููแลให้้ฝ่่ายจััดการนำำ�เสนอแผนกลยุุทธ์์ไปถ่่ายทอดเป็็นแผนการดำำ�เนิินงาน (Operational Plan) รวมถึึงการประเมิิน
ผลการดำำ�เนิินงาน และกำำ�กัับดููแลบริิษััทในกลุ่่�ม โดยกำำ�หนดให้้ฝ่่ายบริิหารรายงานผลการปฏิิบััติิงาน ตลอดจนเรื่่�องที่่�สำำ�คััญอื่่�นๆ ให้้คณะ
กรรมการบริิษััทรัับทราบในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกเดืือน
3. กรรมการแต่่ละคนจะดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้ไม่่เกิิน 3 บริิษััท
ทั้้�งนี้้� ไม่่กระทบการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในปััจจุุบัันของกรรมการ
4. บริิหารกิิจการเพื่่�อสร้้างคุุณค่่าแก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืนซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการประกอบกิิจการที่่�ดีี สร้้างคุุณค่่าระยะยาว (Creative
Value with Long-Term Perspective) การประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรมและรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Ethical and Responsible
Business) และเป็็นประโยชน์์หรืือลดผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (Good Corporate Citizen) รวมถึึงสามารถปรัับตััวได้้ภายในการ
เปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ
5. คณะกรรมการไม่่ได้้มีกี ารประชุุมทุุกเดืือน คณะกรรมการควรกำำ�หนดให้้ฝ่า่ ยจััดการรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการ
ทราบในเดืือนที่่�ไม่่ได้้มีีการประชุุม เพื่่�อให้้คณะกรรมการสามารถกำำ�กัับควบคุุมและดููแลการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายจััดการได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและ
ทัันการณ์์
6. คณะกรรมการควรให้้ความสำำ�คัญ
ั และสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดมููลค่่าแก่่ธุรุ กิิจควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์
ต่่อลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
7. คณะกรรมการควรติิดตามดููแลให้้ฝ่่ายจััดการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และสะท้้อนอยู่่�
ในแผนดำำ�เนิินการ (operational plan) เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า ทุุกฝ่่ายขององค์์กรได้้ดำำ�เนิินการสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก และ
แผนกลยุุทธ์์ (strategies) ของกิิจการ
8. คณะกรรมการควรติิดตามดููแลให้้ฝ่า่ ยจััดการจััดสรรและจััดการทรััพยากรให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดย
คำำ�นึึงถึึงผลกระทบและการพััฒนาทรััพยากรตลอดสาย value chain เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักได้้อย่่างยั่่�งยืืน
9. คณะกรรมการควรจััดให้้มีกี รอบการกำำ�กับั ดููแลและการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร ที่่�สอดคล้้องกัับความ
ต้้องการของกิิจการ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจและพััฒนาการดำำ�เนิินงาน การบริิหาร
ความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้กิิจการสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ
10. คณะกรรมการควรกำำ�กับั ดููแลให้้มีรี ะบบการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล ซึ่่�งรวมถึึงการกำำ�หนดนโยบายและวิิธีปี ฏิิบัติั ใิ นการรัักษา
ความลัับ (confidentiality) การรัักษาความน่่าเชื่่อ� ถืือ (integrity) และความพร้้อมใช้้ของข้้อมููล (availability) รวมทั้้�งการจััดการข้้อมููลที่่�อาจมีี
ผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ (market sensitive information) นอกจากนี้้�  คณะกรรมการควรดููแลให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง และพนัักงาน
ตลอดจนบุุคคลภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ ที่่�ปรึึกษาทางกฎหมาย ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ปฏิิบัติั ติ ามระบบการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลด้้วย
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
บริิษััท กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการบริิษัทั  มีีการกำำ�หนดการประชุุม อย่่างน้้อยไตรมาสละครั้้�งต่่อปีี และมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มเติิมตามความจำำ�เป็็น
และเหมาะสม โดยแจ้้งล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 7 วััน และการประชุุมทุุกครั้้�งจะต้้องมีีกรรมการมาประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมด จึึงจะครบเป็็นองค์์ประชุุม
2. มีีการกำำ�หนดวาระชััดเจนล่่วงหน้้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการควรร่่วมกัันพิิจารณาเลืือกเรื่่�องเข้้าวาระการ
ประชุุมคณะกรรมการและจะต้้องมีีการกำำ�หนดวาระให้้ชัดั เจน ทั้้�งนี้้� เลขานุุการบริิษัทั มีีหน้้าที่่�ดููแลให้้กรรมการได้้รับั เอกสารการประชุุมล่่วง
หน้้าก่่อนการประชุุมเป็็นเวลาเพีียงพอสำำ�หรัับการศึึกษา และพิิจารณาเรื่่�องเพื่่�อการให้้ความเห็็น และการออกเสีียงลงคะแนน
3. คณะกรรมการบริิษััทได้้รัับข้้อมููลที่่�เพีียงพอ ครบถ้้วน ต่่อเนื่่�อง และทัันเวลาก่่อนการประชุุมทุุกครั้้�ง ทั้้�งนี้้� กรรมการบริิษััท
สามารถติิดต่่อเลขานุุการบริิษััทได้้โดยตรงอย่่างอิิสระ เลขานุุการบริิษััทมีีหน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่คณะกรรมการบริิษััทในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบต่่างๆ
4. ประธานกรรมการมีีหน้้าที่่�จััดสรรเวลาให้้อย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่ายจััดการจะเสนอเอกสารข้้อมููลเพื่่อ� การอภิิปราย และเพีียงพอสำำ�หรัับ
คณะกรรมการที่่�จะอภิิปรายในประเด็็นสำำ�คััญ เปิิดโอกาส และสนัับสนุุนให้้กรรมการแต่่ละคนแสดงความคิิดเห็็นก่่อนสรุุปความเห็็นที่่�ได้้
จากที่่�ประชุุม
5. คณะกรรมการมีีนโยบายให้้กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารมีีโอกาสที่่�จะประชุุมระหว่่างกัันเองตามความจำำ�เป็็นเพื่่อ� อภิิปรายปััญหา
ต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการจััดการที่่�อยู่่�ในความสนใจ โดยไม่่มีฝ่ี า่ ยจััดการร่่วมด้้วย และควรแจ้้งให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารทราบถึึงผลการประชุุมด้้วย
6. คณะกรรมการสนัับสนุุนให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการเชิิญผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ
เพื่่�อให้้สารสนเทศรายละเอีียดต่่างๆ เพิ่่�มเติิมในฐานะที่่�เป็็นผู้้�ปฏิิบััติิงานโดยตรง และเพื่่�อมีีโอกาสทำำ�ความรู้้�จัักผู้้�บริิหารระดัับสููงสำำ�หรัับใช้้
ประกอบการพิิจารณาแผนการสืืบทอดงาน
7. ในการพิิจารณาระเบีียบวาระต่่างๆ กรรมการซึ่่�งมีีส่ว่ นได้้เสีียในเรื่่อ� งที่่�พิิจารณาจะไม่่มีสิี ทิ ธิิออกเสีียงและต้้องไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุม
ในวาระดัังกล่่าว
8. การประชุุมทุุกครั้้�งต้้องมีีการจดบัันทึึกการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และจััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่�ผ่่านการรัับรองจาก
คณะกรรมการพร้้อมให้้คณะกรรมการและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถตรวจสอบได้้
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
กรณีีหากมีีกรรมการเข้้าใหม่่ บริิษััทฯจะจััดให้้มีีการบรรยายและเยี่่�ยมชมกิิจการ รวมถึึงจััดทำำ�แนวทางคำำ�แนะนำำ�ให้้กัับกรรมการ
เพื่่�อให้้กรรมการใหม่่ได้้รัับทราบลัักษณะและแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง  การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และข้้อมููลอื่่�นที่่�
จำำ�เป็็นและเป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การประเมิินตนเอง และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของกรรมการ
ภายหลัังจากบริิษััทเป็็นบริิษััทมหาชน และการนำำ�หุ้้�นของบริิษััทขอจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย คณะกรรมการ
จะจััดให้้มีีการประเมิินผลการงานประจำำ�ปีีทุุกปีีของทั้้�งคณะ และได้้เปิิดเผยหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลงานคณะกรรมการทั้้�งคณะ และจััด
ให้้มีีการประเมิินผลงาน เปิิดเผยกระบวนการ และหลัักเกณฑ์์ในการประเมิินผลงานเป็็นรายบุุคคล ทั้้�งนี้้�  คณะกรรมการได้้จััดให้้มีีการ
ประเมิินผลงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด เพื่่�อประเมิินผลการปฏิิบััติิงานในปีีที่่�ผ่่านมา และหาแนวทางในการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
ในการทำำ�งานของคณะกรรมการในปีีต่่อๆ ไป
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – นโยบายสรรหากรรมการ
ในการสรรหากรรมการนั้้�น บริิษััทฯ จะให้้ความสำำ�คััญกัับบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์ มีีประวััติิการทำำ�งานที่่�ดีี
และมีีภาวะผู้้�นำำ� วิสัิ ัยทััศน์์กว้้างไกล รวมทั้้�งมีีคุุณธรรม จริิยธรรม ตลอดจนมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อองค์์กร สามารถอุุทิิศเวลาให้้ได้้อย่่างพอเพีียง
อัันเป็็นประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัทั ฯ นอกจากนี้้�ยัังคำำ�นึงึ ถึึงความหลากหลายในโครงสร้้างของคณะกรรมการ และจััดทำำ�ตาราง
ความรู้้�ความชำำ�นาญเพื่่�อกำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการที่่�ต้้องการสรรหา โดยพิิจารณาจากทัักษะที่่�จำำ�เป็็นที่่�ยัังขาด รวมถึึงคุุณสมบััติิที่่�
เหมาะสมและสอดคล้้องกัับองค์์ประกอบโครงสร้้างของกรรมการตามกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ และจะใช้้ฐานข้้อมููลกรรมการสมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย (IOD) เป็็นส่่วนประกอบในการสรรหากรรมการคนใหม่่ โดยมีีกระบวนการที่่�โปร่่งใส สร้้างความมั่่�นใจ
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
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ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – ค่่าตอบแทนกรรมการ
บริิษััท มีีนโยบายจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารในระดัับที่่�เหมาะสม โดยคำำ�นึึงถึึงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และความ
สอดคล้้องกัับธุุรกิิจ รวมถึึงความเหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหารแต่่ละท่่าน โดยบริิษัทั ใช้้ความระมััดระวััง
ในการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารของบริิษัทั ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมและเป็็นอััตราที่่�แข่่งขัันได้้ในกลุ่่�มธุุรกิิจเดีียวกััน เพื่่อ� ที่่�จะดููแลและรัักษา
ผู้้�บริิหารที่่�มีีคุุณภาพไว้้ ผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับมอบหมายภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�นจะได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายเพิ่่�มมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�บริิษััท จััดให้้มีีค่่าตอบแทนกรรมการไว้้อย่่างชััดเจนและโปร่่งใส และได้้ผ่่านการอนุุมัติั ิ
จากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นโดยกำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยค่่าตอบแทนที่่�จ่่ายให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหารตามแบบที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษัทั  มีีนโยบายส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกให้้มีกี ารฝึึกอบรมและการให้้ความรู้้�แก่่กรรมการผู้้�เกี่่�ยวข้้องในระบบ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท เช่่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความเสี่่�ยง กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิิบาล ผู้้�บริิหาร เป็็นต้้น เพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง และในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงกรรมการหรืือ
แต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ ฝ่า่ ยจััดการจะจััดให้้มีเี อกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของกรรมการใหม่่ รวมถึึงการจััดให้้มีกี าร
แนะนำำ�ลัักษณะธุุรกิิจ และแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ให้้แก่่กรรมการใหม่่
กรรมการของบริิษัทั  ทุุกท่่านได้้ผ่า่ นการอบรมหลัักสููตรกรรมการจากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย โดยบางท่่านผ่่าน
การอบรมหลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่่านผ่่านการอบรมในหลัักสููตร Director Certification Program
(DCP) จากสถาบัันเดีียวกััน และเลขานุุการบริิษััท ได้้เข้้าร่่วมอบรม และสััมมนาหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
(IOD) จััดอบรม
• สัมมนาหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) นายปริญ เอกมโนชัย
• สัมมนาหลักสูตร Company Reporting Program (CRP) นายปริญ เอกมโนชัย
• สัมมนาหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) นายปริญ เอกมโนชัย
• กรรมการเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศจีน
• กรรมการเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การควบคุุมภายในและการกำำ�กัับปฏิิบััติิงาน
คณะกรรมการบริิษััท จััดให้้บริิษััทมีีระบบควบคุุมภายในที่่�ครอบคลุุมทุุกด้้าน ทั้้�งด้้านการเงิิน และการปฏิิบััติิงาน ให้้เป็็นไปตาม
กฎหมาย ข้้อบัังคัับ และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และจััดให้้มีีกลไกการตรวจสอบและถ่่วงดุุลที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอในการปกป้้องดููแลรัักษา
ทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั อยู่่�เสมอ จััดให้้มีกี ารกำำ�หนดลำำ�ดับั ขั้้�นของอำำ�นาจอนุุมัติั ิ และความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�มีีการตรวจสอบ
และถ่่วงดุุลในตััว กำำ�หนดระเบีียบการปฏิิบััติิงานอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร มีีหน่่วยงานตรวจสอบภายในที่่�เป็็นอิิสระ ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบ
การปฏิิบััติิงานของทุุกหน่่วยงานให้้เป็็นไปตามระเบีียบที่่�วางไว้้  รวมทั้้�งประเมิินประสิิทธิิภาพและความเพีียงพอของการควบคุุมภายในของ
หน่่วยงานต่่างๆ ในบริิษััท
จััดให้้มีส่ี ว่ นกำำ�กับั การปฏิิบัติั งิ าน (Compliance Division) หรืือฝ่่ายกฎหมาย (Legal Department) เพื่่อ� รัับผิิดชอบเรื่่อ� ง Compliance
ติิดตามดููแลให้้ทุกุ ส่่วนของบริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน อาทิิ การกำำ�กับั ดููแลการต่่ออายุุใบอนุุญาตการประกอบธุุรกิิจ
สปาและนวดเพื่่�อสุุขภาพ รวมถึึงการต่่อสััญญาเช่่าสถานที่่�เพื่่�อใช้้ในการประกอบกิิจการ โดยมีีระบบแจ้้งเตืือนการต่่อใบอนุุญาตและสััญญา
เช่่าของบริิษััทฯผ่่านทางอีีเมล แจ้้งไปยัังผู้้�บัังคัับบััญชา และพนัักงานที่่�รัับผิิดชอบ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
คณะกรรมการบริิษัทั ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีและเพื่่อ� ความโปร่่งใสและป้้องกัันการแสวงหาผลประโยชน์์
ส่่วนตนจากการใช้้ข้้อมููลภายในของบริิษััทที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชน บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการใช้้ข้้อมููลของบริิษััทตามที่่�ปรากฏ
ในนโยบายการใช้้ข้้อมููลภายใน
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – รายงานประจำำ�ปีี
คณะกรรมการบริิษััท เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของบริิษััท และสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงาน
ประจำำ�ปีี การจััดทำำ�รายงานทางการเงิินเป็็นการจััดทำำ�ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป โดยเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและ
ถืือปฏิิบััติิสม่ำำ��เสมอ และใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างระมััดระวัังในการจััดทำำ�  รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิน โดยคณะกรรมการบริิษััท มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ดููแลเกี่่�ยวกัับคุุณภาพของรายงานทางการเงิิน
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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และเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนกรรมการ
ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่อ� วัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้กำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนของกรรมการไว้้อย่่างชััดเจน
และโปร่่งใส โดยค่่าตอบแทนอยู่่�ในระดัับเดีียวกัับอุุตสาหกรรม และสููงเพีียงพอที่่�จะดึึงดููด และรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�ต้้องการ
กรรมการที่่�ได้้รับั มอบหมายให้้มีหี น้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มมากขึ้้�น จะได้้รับั ค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้
รัับมอบหมายที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารเป็็นไปตามหลัักการและนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับผลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััท และผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารแต่่ละท่่าน ปััจจุุบัันคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณาค่่าตอบแทนของ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการโดยใช้้ข้้อมููลค่่าตอบแทนของบริิษััทในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน และมีีขนาดใกล้้เคีียงกััน
รวมทั้้�งผลประกอบการของบริิษััทมาประกอบการพิิจารณา
ระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานระบบควบคุุมภายในของบริิษัทั โดยได้้พิจิ ารณาและสอบทานร่่วมกัับ
ฝ่่ายบริิหารของบริิษััท และมีีความเห็็นว่่าบริิษััทมีีความเพีียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุุมภายในที่่�จะสามารถป้้องกัันทรััพย์์สิิน
อัันเกิิดจากการที่่�ผู้้�บริิหารนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบ หรืือโดยไม่่มีอำี ำ�นาจ เช่่น มีีการกำำ�หนดอำำ�นาจอนุุมัติั สั่่�ิ งการ และมีีการจััดทำำ�ระเบีียบการปฏิิบัติั ิ
งานที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร รวมทั้้�งบริิษััทยัังได้้ให้้ความสำำ�คััญของระบบควบคุุมภายใน โดยจััดให้้มีีหน่่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการว่่า
จ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญเข้้าทำำ�การตรวจสอบระบบควบคุุมภายในขึ้้�น  เพื่่�อเป็็นกลไกที่่�สำำ�คััญที่่�เป็็นอิิสระในการติิดตาม และประเมิินผลการควบคุุม
ภายใน นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังมีีระบบการจััดเก็็บเอกสารสำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้กรรมการ ผู้้�สอบบััญชีี และผู้้�มีีอำำ�นาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบ
ได้้ภายในระยะเวลาอัันควร

6.2 การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทย่
ั ่อย และบริิษััทร่่วม
บริิษััทมีีนโยบายการลงทุุนในกิิจการที่่�สามารถเอื้้�อประโยชน์์ต่่อบริิษััท เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขััน โดยมีีการประเมิิน
ความคุ้้�มค่่า หรืือความเป็็นไปได้้อย่่างจำำ�เป็็นและเหมาะสม โดยการบริิหารงานในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมนั้้�น บริิษััทจะมีีการกำำ�กัับดููแล
ดัังต่่อไปนี้้�  
1. บริิษัทั จะส่่งตััวแทนไปเป็็นกรรมการในคณะกรรมการบริิษัทั ย่่อย หรืือบริิษัทั ร่่วม โดยจำำ�นวนตััวแทนของบริิษัทั เป็็นไปตามสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นของบริิษััทเป็็นอย่่างน้้อย ซึ่่�งเป็็นกรรมการบริิษััท หรืือบุุคคลอื่่�นที่่�ได้้รัับมอบหมาย
2. กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมส่่วนหนึ่่�งเป็็นตััวแทนของบริิษััท และจะมีีตััวแทนของบริิษััทร่่วม
ลงนามด้้วยเสมอ
3. ตััวแทนของบริิษัทั จะมีีสิทิ ธิ์์�เข้้าร่่วมการพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือบุุคคลใดๆ ที่่�รัับผิิดชอบด้้านบััญชีีและการเงิินของ
บริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม
4. ในกรณีีที่่�บริิษััทย่่อยตกลงเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญบริิษััทจะดำำ�เนิิน
การตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับการทำำ�รายการดัังกล่่าว รวมถึึงนโยบายที่่�เกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันของบริิษััท

6.3 จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ (Code of Conduct)
บริิษััทได้้กำำ�หนดข้้อปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับจริิยธรรมทางธุุรกิิจ และข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งานเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และแจ้้งให้้กรรมการ
ฝ่่ายบริิหาร และพนัักงานทุุกคนได้้รับั ทราบ และยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามภารกิิจของบริิษัทั ด้้วยความซื่่อ� สััตย์์ สุจุ ริิต อย่่าง
มีีจริิยธรรม และคุุณธรรม เพื่่อ� ให้้บรรลุุผลตามเจตนารมณ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ต่อ่ ไป  รายละเอีียดของจรรยาบรรณทางธุุรกิิจปรากฏในเว็็บไซด์์ของ
บริิษััทที่่� https://www.siamwellnessgroup.com/investor_relations/governance/governance_download/
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แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

6.4 การเปลี่่�ยนแปลงและพัั ฒนาการที่่�สำำ�คััญ
บริิษัทั ได้้มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวกัับการทบทวนนโยบาย และแนวปฏิิบัติั ิ และระบบการกัับดููแลกิิจการอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยได้้กำำ�หนดให้้มีีการทบทวนกฎบััตรของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�งเพื่่�อปรัับปรุุง
นโยบาย แนวปฏิิบััติิ และระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้มีีประสิิทธิิภาพ โดยในรอบปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้มีีการการทบทวนกฎบััตรของคณะ
กรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยดัังต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการบริิษััท ได้้มีีการทบทวนกฎบััตรของคณะกรรมการบริิษััท ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่�  5/2564
เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2564
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้มีีการทบทวนกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้้�งที่่� 
4/2564 เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2564
คณะกรรมการธรรมาภิิบาล ได้้มีีการทบทวนกฎบััตรของคณะกรรมการธรรมภิิบาล ในการประชุุมคณะกรรมการภิิบาลครั้้�งที่่� 
2/2564 เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2564
นอกจานั้้�นบริิษัทั ยัังได้้รับั คะแนนจากโครงการประเมิินคุุณภาพการจััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งจััดโดยสมาคมส่่งเสริิม
ผู้้�ลงทุุนไทย ด้้วยคะแนน 98.5

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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07

โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ
และข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงานและอื่น

7. โคำรงสำร้�งกั�รกัำ�กัับดูแลี่กัิจำกั�ร
แลี่ะข้อมูลี่สำำ�คำัญเกั่�ยวกัับคำณ์ะกัรรมกั�ร
แลี่ะกัรรมกั�รชุ้ดย่อย ผู้บริห�ร พนักัง�น แลี่ะอื�นๆ
7.1 โคำรงสำร้�งกั�รกัำ�กัับดูแลี่กัิจำกั�ร
ณ วันที่ 31 ธิันวาคม 2564 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
สำนักเลขานุการบริษัท
คุณปริญ เอกมโนชัย
คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน
คุณพัชรี ธีรวโรดม

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ฝายอาคารสถานที่

คุณปติพัฒน สันติวุฒิเมธี

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

ฝายจัดซื้อ

คุณเสาวณีย ควนสมบูรณ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
คุณวิบูลย อุตสาหจิต

ฝายขาย

สายงานโครงการ

คุณชุตาภรณ จิราวรรณสถิตย รก

คุณอัฐพร ธนสารศิลป

ฝายการตลาด

คุณปยทัศน จงรักษสิริกุล

กรรมการผูจัดการ

คุณประเสริฐ จิราวรรณสถิตย

ฝายการตลาดตางประเทศ
คุณนธีกรณ จิราวรรณสถิตย

สายงานการตลาด

ฝายประชาสัมพันธ

คุณณรัล วิวรรธนไกร

ตำแหนงวาง

ฝายกราฟฟก

คุณปทมา สุขสกุลชัย

รองกรรมการผูจัดการ

ฝายปฏิบัติการ

คุณณรัล วิวรรธนไกร

คุณอรอนงค รังษี

ฝายปฏิบัติการ บานสวน

สายงานปฏิบัติการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

คุณชุตาภรณ จิราวรรณสถิตย

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ
คุณชุตาภรณ จิราวรรณสถิตย
คุณปริญ เอกมโนชัย

คุณกนกอร เรือนงาม
คุณพีรศักดิ์ พิทยาพิสุทธิ

ฝายคลังสินคา
ตำแหนงวาง

ฝายบัญชี

คุณธรรมรินทร พรใบหยก

สายงานการเงิน

คุณยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ

ฝายการเงิน

คุณมณฑิตา ฉันทะปญญา

ฝาย IT

คุณจีรนันท วงศชื่น

สายงานบริหารทั่วไป
คุณณรัล วิวรรธนไกร

ฝาย SOFTWARE

คุณศิรพจน ปรีดาผล

ฝายทรัพยากรบุคคล

คุณศิรวรรณ คงชำนาญลิขิต

สายงานกฏหมาย
และธุรการ
คุณปริญ เอกมโนชัย

ฝายกฏหมาย

คุณปริญ เอกมโนชัย

ฝายธุรการ

คุณปริญ เอกมโนชัย รก.

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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7.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทประกอบไปด้้วย 1. คณะกรรมการบริิษััท และ 2. คณะกรรมการชุุดย่่อย 5 ชุุด ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการธรรมาภิิบาล
โดยมีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการแต่่ละชุุดไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ดัังนี้้�  
คณะกรรมการบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำำ�นวน 9 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ-สกุุล

1. นางปราณี  ศุภวัฒนเกียรติ
2. นายวิบูลย์  อุตสาหจิต
3. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์

4. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์  
5. นายณรัล วิวรรธนไกร

6. นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ

7.  นางกอบบุญ  ศรีชัย

8. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

9. นายภูมิพันธ์  บุญญาปะมัย

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ  
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม
นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต หรืือ นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์ หรืือ นายณรััล วิิวรรธนไกร กรรมการสองในสามคนลงลายมืือชื่่�อร่่วม
กัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท
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ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ต�ำแหน่งในบริษัท
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
การศึกษา

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
64 ปี
ประธานกรรมการ
7 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำเเหง

การอบรมหลัักสููตรกรรมการจากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

คอร์์ส

ปีีที่�รัั
่ บการอบรม

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

2556
2557

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2556 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

สปา

บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จ�ำกัด
บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด

อสังหาริมทรัพย์
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ำกัด

สิ่งพิมพ์

บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จ�ำกัด

ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทในเครือ
ซึ่งด�ำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์
สิ่งพิมพ์

บริษัท ศรีสยามพริ้นท์แอนด์แพคก์ จ�ำกัด

สิ่งพิมพ์

บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริ้นท์ จ�ำกัด

สิ่งพิมพ์

2560- ปัจจุบัน
2532 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2553 - 2556
2553 - 2556
2548- 2556

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ต�ำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�ำนวน 0 บริษัท
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จ�ำนวน 5 บริษัท ได้แก่
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ำกัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ�ำกัด
• กรรมการบริษัท กลมเกลียวพัฒนา จ�ำกัด
กิิจการอื่่�นๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ จำำ�นวน 0 บริิษััท
ความเชี่ยวชาญ
รัฐศาสตร์
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ชื่่�อ-นามสกุุล
อายุุ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััท
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
การศึึกษา

นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต
58 ปีี
กรรมการบริิษััท / ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร / ประธานกรรมการบริิหาร
28 พฤศจิิกายน 2544
ปริิญญาตรีี สาขา Computer Science, University of Southern
California, Los Angeles, USA

การอบรมหลัักสููตรกรรมการจากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

คอร์์ส

ปีีที่�รัั
่ บการอบรม

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

2556
2557
2557

ประวััติิการอบรมอื่่�นๆ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 27
• หลักสูตรวิทยาการผู้น�ำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 3
• หลักสูตร Wellness & Healthcare Business for Executives (WHB) รุ่นที่ 1
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ช่่วงเวลา

2544 - ปััจจุุบััน
2548 - ปััจจุุบััน
2556 - ปััจจุุบััน
2550 - ปััจจุุบััน
2554 - ปััจจุุบััน
2553 - ปััจจุุบััน
2553 - 2556
2556 - ปััจจุุบััน
2556 - ปััจจุุบััน
2553 - 2555
2544 - 2555
2535 - 2555

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน
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ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการบริิหาร
ประธานกรรมการบริิหาร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
บริิษััท สยามเวลเนสเเล็็บ จำำ�กััด
กรรมการ
บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
บริิษััท เอเชี่่�ยนฟอร์์จููน พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
บริิษััท ไซเบอร์์พริ้้�นท์์กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
บริิษััท อุุตสาหจิิตโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริิษััท ซีี.พีี.ไอ.อิินเตอร์์พริ้้�นท์์ จำำ�กััด
บริิษััท บลููมมิ่่�ง อิินเตอร์์กิ๊๊�ฟท์์ จำำ�กััด
บริิษััท บลููมมิ่่�ง จำำ�กััด

กรรมการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ประธานกรรมการบริิหาร
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ประเภทธุุรกิิจ

สปา
โรงแรมและร้้านอาหาร
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา
โรงเรีียนสอนนวดแผนไทย
            
ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
สิ่่�งพิิมพ์์                                  
ธุุรกิิจโฮลดิ้้�ง ถืือหุ้้�นในบริิษััทใน
เครืือซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์ และ
เซอร์์วิิสอพาร์์ทเม้้นท์์
สิ่่�งพิิมพ์์
ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
จำำ�หน่่ายสิินค้้าพรีีเมี่่�ยม

ตำำ�แหน่่งอื่่�นในปััจจุุบััน

กิิจการที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน จำำ�นวน 0 บริิษััท
กิิจการที่่�มิิใช่่บริิษััทจััดทะเบีียน จำำ�นวน 6 บริิษััท ได้้แก่่
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จ�ำกัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ�ำกัด
กิิจการอื่่�นๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ จำำ�นวน 0 บริิษััท
ความเชี่่�ยวชาญ
Computer Science
สััดส่่วนการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในรอบปีีผ่่านมา 5/5 ครั้้�ง (ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2564 - 31 ธัันวาคม 2564)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ชื่่�อ-นามสกุุล
อายุุ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััท

นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์
59 ปีี
กรรมการบริิษััท / กรรมการผู้้�จััดการ / กรรมการบริิหาร /
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
28 พฤศจิิกายน 2544
ปริิญญาตรีี สาขา Marketing, Bentley University, USA

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
การศึึกษา

การอบรมหลัักสููตรกรรมการจากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

คอร์์ส

ปีีที่�รัั
่ บการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

2556

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ช่่วงเวลา

2544 - ปััจจุุบััน
2560 – ปััจจุุบััน
2561 - ปััจจุุบััน
2548 - ปััจจุุบััน
2556 - ปััจจุุบััน
2550 - ปััจจุุบััน
2554 - ปััจจุุบััน
2556 - ปััจจุุบััน

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ
กรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริิหาร
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััท จีีจีีพีี พร๊๊อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
กรรมการ
บริิษัทั สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
บริิษัทั สยามเวลเนสเเล็็บ จำำ�กััด
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด
กรรมการ
สมาคมสปาไทย
อุุปนายกสมาคม
ประธานคณะ
อนุุกรรมการ
ฝ่่ายความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ประเทศ

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

ประเภทธุุรกิิจ

สปา
สปา
ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
โรงเเรมและร้้านอาหาร
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา
โรงเรีียนสอนนวดแผนไทย
สมาคม

กรรมการ กรรมการผู้้�จััดการ กรรมการบริิหาร กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งอื่่�นในปััจจุุบััน กิิจการที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน จำำ�นวน 0 บริิษััท
กิิจการที่่�มิิใช่่บริิษััทจััดทะเบีียน จำำ�นวน 5 บริิษััท ได้้แก่่
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท จีจีพี พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
• อุปนายก สมาคม สปาไทย
กิิจการอื่่�นๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ จำำ�นวน 0 บริิษััท
ความเชี่่�ยวชาญ
Operations
สััดส่่วนการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในรอบปีีผ่่านมา 5/5 ครั้้�ง (ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2564 - 31 ธัันวาคม 2564)
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ชื่่�อ-นามสกุุล
อายุุ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััท
วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
การศึึกษา

นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์
59 ปีี
กรรมการบริิษัทั / กรรมการบริิหาร/ กรรมการธรรมาภิิบาล
28 พฤศจิิกายน 2544
ปริิญญาตรีี สาขาสถาปััตยกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ปริิญญาโท สาขา Graphic Design, California State University, USA
ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

การอบรมหลัักสููตรกรรมการจากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

คอร์์ส

ปีีที่�รัั
่ บการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

2556

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2553 - ปััจจุุบััน

กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร

อสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษััท กลมเกลีียวพััฒนา จำำ�กััด
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา
บริิษััท สยามเวลเนสเเล็็บ จำำ�กััด
โรงเเรมและร้้านอาหาร
บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด
ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษััท เอเชี่่�ยนฟอร์์จููน พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
ธุุรกิิจโฮลดิ้้�ง ถืือหุ้้�นในบริิษััทในเครืือ
บริิษััท อุุตสาหจิิตโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
ซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์และเซอร์์วิิส
อพาร์์ทเม้้นท์์
สิ่่�งพิิมพ์์
บริิษััท ไซเบอร์์พริ้้�นท์์กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
เซอร์์วิิสอพาร์์ทเม้้นท์์
บริิษััท บีี.ยูู.เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััด
สิ่่�งพิิมพ์์
บริิษััท ซีี.พีี.ไอ.อิินเตอร์์พริ้้�นท์์ จำำ�กััด

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

กรรมการ กรรมการบริิหาร กรรมการธรรมาภิิบาล
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งอื่่�นในปััจจุุบััน กิิจการที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน จำำ�นวน 0 บริิษััท
กิิจการที่่�มิิใช่่บริิษััทจััดทะเบีียน จำำ�นวน 6 บริิษััท ได้้แก่่
• กรรมการ บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ำกัด
กิิจการอื่่�นๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ จำำ�นวน 0 บริิษััท
ความเชี่่�ยวชาญ
สถาปััตยกรรม Graphic Design และบริิหารธุุรกิิจ
สััดส่่วนการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในรอบปีีผ่่านมา 5/5 ครั้้�ง (ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2564 - 31 ธัันวาคม 2564)
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ชื่่�อ-นามสกุุล
   
อายุุ
  
ตำำ�แหน่่งในบริิษััท    

นายณรััล วิิวรรธนไกร
34 ปีี
กรรมการบริิษััท / รองกรรมการผู้้�จััดการ /
กรรมการบริิหาร / กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2 มีีนาคม 2556
ปริิญญาตรีี สาขา Economics /
Political Studies, University of Auckland, New Zealand
ปริิญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management
สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง     
การศึึกษา

การอบรมหลัักสููตรกรรมการจากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

คอร์์ส

ปีีที่�รัั
่ บการอบรม

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

2556
2557

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

2553 - ปััจจุุบััน

2561- ปััจจุุบััน
2553 – ปััจจุุบััน
2556 – ปััจจุุบััน
2553 - ปััจจุุบััน
2551 - 2552

หน่่วยงาน/บริิษััท

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ
รองกรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารความ
เสี่่�ยง
บริิษััท จีี.จีี.พีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
กรรมการ
บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด
กรรมการ
บริิษััท สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กััด
กรรมการและ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
บริิษััท เอเชี่่�ยนฟอร์์จููน พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
ผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ
บริิษััท ไซเบอร์์พริ้้�นท์์ จำำ�กััด

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

ประเภทธุุรกิิจ

สปา

ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
โรงแรมและร้้านอาหาร
ผลิิตภััณฑ์์สปา
ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
สิ่่�งพิิมพ์์

กรรมการ  รองกรรมการผู้้�จััดการ กรรมการบริิหาร กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งอื่่�นในปััจจุุบััน กิิจการที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน จำำ�นวน 0 บริิษััท
กิิจการที่่�มิิใช่่บริิษััทจััดทะเบีียน จำำ�นวน 4 บริิษััท ได้้แก่่
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ำกัด
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท จี.จี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
กิิจการอื่่�นๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ จำำ�นวน 0 บริิษััท
ความเชี่่�ยวชาญ
Marketing
สััดส่่วนการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในรอบปีีผ่่านมา 5/5 ครั้้�ง (ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2564 - 31 ธัันวาคม 2564)
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ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของคณะกรรมการ

ชื่่�อ-นามสกุุล
อายุุ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััท

นายพลเชษฐ์์ ลิขิิ ิตธนสมบััติิ
54 ปีี
กรรมการบริิษััทฯ / กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน/กรรมการธรรมาภิิบาล
2 มีีนาคม 2556
ปริิญญาตรีี สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
การศึึกษา

การอบรมหลัักสููตรกรรมการจากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

คอร์์ส

ปีีที่�รัั
่ บการอบรม

Director Certification Program (DCP)
Audit Committee Program (ACP)
Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries

2549
2556
2558

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

กรรมการ
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่า
ตอบแทน
กรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการอิิสระ
2564 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
2560 – 2561
กรรมการ
มิิถุุนายน 2557
กรรมการบริิหาร
- มิิถุุนายน 2560
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ
2556 - 2559
กรรมการบริิหาร             
กรรมการ
2556 - 2557
รองผู้้�อำำ�นวยการ              
2553
ที่่�ปรึึกษาประธานคณะ
กรรมการ     
กรรมการบริิหารกิิจการ
2551 - 2552
อนุุกรรมการกลั่่�นกรองและ
พััฒนาองค์์กร
2556 - ปััจจุุบััน

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริิษััท ยููเนี่่�ยนอุุตสาหกรรม สิ่่�งทอ จำำ�กััด
(มหาชน)

สิ่่�งทอ

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

บริิหารสิินทรััพย์์
รััฐวิิสาหกิิจ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ช่่วงเวลา

2546 - 2551
2546 - 2551
2546 - 2551

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายส่่งเสริิม สำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่่อม (สสว)
โครงการตามนโยบาย
รััฐบาล                                
กรรมการ
บริิษััท อุุตสาหกรรมการบิิน จำำ�กััด
กรรมการ
บริิษัทั  อุุตสาหกรรมขนมไทย จำำ�กััด

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

ประเภทธุุรกิิจ

หน่่วยงานของรััฐ
ซ่่อมบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องบิิน
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ขนมไทย

กรรมการบริิษััท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิิบาล และกรรมการอิิสระ
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งอื่่�นในปััจจุุบััน กิิจการที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน จำำ�นวน 1 บริิษััท
กิิจการที่่�มิิใช่่บริิษััทจััดทะเบีียน จำำ�นวน 0 บริิษััท ได้้แก่่
กิิจการอื่่�นๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ จำำ�นวน 0 บริิษััท
ความเชี่่�ยวชาญ
บริิหารธุุรกิิจและวิิศวกรรม
ความมีีส่่วนได้้เสีีย
การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ จำำ�นวน 0 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 0 ของสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
ส่่วนได้้เสีียอื่่�นๆ ในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมา
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจำำ�
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
สััดส่่วนการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในรอบปีีผ่่านมา 5/5 ครั้้�ง (ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2564 - 31 ธัันวาคม 2564)
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ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของคณะกรรมการ

ชื่่�อ-นามสกุุล
อายุุ
ตำำ�แหน่่งในบริิษััท

ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริ จั
ิ ักรพัันธุ์์�
56 ปีี
กรรมการบริิษััทฯ /กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน /ประธานกรรมการธรรมาภิิบาล
2 มีีนาคม 2556
ปริิญญาตรีี สาขา กศ.บ. มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ปทุุมวััน
ปริิญญาโท สาขาเทคโนโลยีีการบริิหารสิ่่�งเเวดล้้อม มหาวิิทยาลััยมหิิดล

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
การศึึกษา

การอบรมหลัักสููตรกรรมการจากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

คอร์์ส

ปีีที่�รัั
่ บการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

2556

ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2556 - ปััจจุุบััน

กรรมการบริิษััท
กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ธรรมาภิิบาล
ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักกิิจการพิิเศษ
ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มงาน
โครงการพิิเศษ
ผู้้�อำำ�นวยการด้้านกิิจการ
พิิเศษ
ผู้้�ประสานงานมููลนิิธิิชััย
พััฒนา

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

มููลนิิธิิชััยพััฒนา

องค์์กรการกุุศล

12 พ.ย. 2561
- ปััจจุุบััน
2556 - 2561
2550 - 2556
2548 - 2550
ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

กรรมการ กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
และ ประธานกรรมการธรรมาภิิบาล บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งอื่่�นในปััจจุุบััน กิิจการที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน จำำ�นวน 0 บริิษััท
กิิจการที่่�มิิใช่่บริิษััทจััดทะเบีียน จำำ�นวน 1 บริิษััท ได้้แก่่
• ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานกิจการพิเศษ มูลนิธิชัยพัฒนา
กิิจการอื่่�นๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ จำำ�นวน 0 บริิษััท
ความเชี่่�ยวชาญ
เทคโนโลยีีการบริิหารสิ่่�งเเวดล้้อม
ความมีีส่่วนได้้เสีีย
การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ จำำ�นวน 0 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 0 ของสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
ส่่วนได้้เสีียอื่่�นๆ ในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมา
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรืือ ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจำำ�
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
สััดส่่วนการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในรอบปีีผ่่านมา 5/5 ครั้้�ง (ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2564 - 31 ธัันวาคม 2564)
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของคณะกรรมการ

ชื่่�อ-นามสกุุล
อาย
ตำำ�แหน่่งในบริิษััท

นางกอบบุุญ ศรีีชััย
55  ปีี
กรรมการบริิษััทฯ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ /
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
22 กุุมภาพัันธ์์ 2564
ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาโท MBA, International Business, Azusa Pacific University

วัันที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
การศึึกษา

การอบรมหลัักสููตรกรรมการจากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

คอร์์ส

ปีีที่�รัั
่ บการอบรม

Director Leadership Certification Program
(DLCP)
Director Certificate Program (DCP)
Company Secretary Program

2563
2551
2548

ประวััติิการอบรมอื่่�นๆ

•
•
•
•
•

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน,สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Executive Development Program (EDP), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Leadership Succession Program (LSP), มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)
หลักสูตร Rule of Law and Development (ROLD Program),
สถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย (TIJ)
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.),
สำำ�นัักคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) ,สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ช่่วงเวลา

2564-ปััจจุุบััน

2538-ปััจจุุบััน
2564-ปััจจุุบััน
2563-ปััจจุุบััน
2559-ปััจจุุบััน

2562-ปััจจุุบััน
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ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการบริิษััท
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง
กรรมการตรวจสอบ
หััวหน้้าสำำ�นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
และตลาดทุุน
เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
เลขานุุการบริิษััท
เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการบริิหาร
คณะอนุุกรรมการพิิจารณา สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ (กลต.)
หลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการ
ออกและเสนอขายหลััก
ทรััพย์์ประเภทตราสารทุุน
คณะทำำ�งานพิิจารณาแนว สถาบัันส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ปฎิิบััติที่่�ดี
ิ ีด้้าน ESG
สำำ�หรัับกรรมการ
แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

ประเภทธุุรกิิจ

สปา

เกษตรอุุตสาหกรรมและอาหาร
เกษตรอุุตสาหกรรมและอาหาร
เกษตรอุุตสาหกรรมและอาหาร

ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

กรรมการ กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง กรรมการตรวจสอบ
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งอื่่�นในปััจจุุบััน กิิจการที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน จำำ�นวน 1 บริิษััท
กิิจการที่่�มิิใช่่บริิษััทจััดทะเบีียน จำำ�นวน 0 บริิษััท ได้้แก่่
กิิจการอื่่�นๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ จำำ�นวน 0 บริิษััท
ความเชี่่�ยวชาญ
การบริิหารจััดการภายในองค์์กร และความเชี่่�ยวชาญด้้าน “ความยั่่�งยืืน” และธรรมาภิิบาล
ความมีีส่่วนได้้เสีีย
การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ จำำ�นวน 0 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 0 ของสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
ส่่วนได้้เสีียอื่่�นๆ ในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมา
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรืือ ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจำำ�
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
สััดส่่วนการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในรอบปีีผ่่านมา 3/4 ครั้้�ง (ระหว่่างวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564 - 31 ธัันวาคม 2564)

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ข้อมูลเบื�องตู้นของคณะกริริมการิ

ชั่ื�อ-นามสกิุล
อายุ
ตำาแหน่งในบริษััท
วันที�ดำารงตำาแหน่ง
กิารศึกิษัา

นายภูมิพันธิ์ บุญญาปะมัย
57 ปี
กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
22 กุมภาพันธิ์ 2564
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี คณะบริหารธิุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยธิรรมศาสตร์ และ Gothenburg University,
Gothenburg,Sweden (Joint Program) ปริญญาโทการตลาด
California School of Professional Psychology, Los Angeles, Califonia,USA
ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการบริหารจัดการองค์กร

การิอบริมหลักสูตูริกริริมการิจำากสมาคมส่งเสริิมสถูาบันกริริมการิบริิษััทไทย (IOD)

คัอริ์ส

ปีีที่�ริ
่ ้บการิอบริม

Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL) รุ่นที่ 23/2021
Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 3/2017
Role of the Chaiman Program (RCP)
รุ่นที่ 41/2017
Director Certification Program (DCP 236/2017)

2564
2560
2560
2560

ปริะวัตูิการิอบริมอื�นๆ

• มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑ์ิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1
• สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรธิุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 23/2021
• มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรพัฒนาการใช้ส่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF) รุ่นที่ 5
• คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตร วิทยาการจัดการสำาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5
• สถาบันบัณฑ์ิตบริหารธิุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรสำาหรับผู้บริหารระดับสูง (SEP-33)
• สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรม การบริการ (ToPCATS1)
• ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
• สถาบันวิทยาการผู้นำาไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรวิทยาการผู้นำาไทย-จีน รุ่นที่ 2
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27.
• Stanford Center for Professional Development, California, USA
Leading in a disruptive World Program (Stanford-SEAC)
• สำานักงบประมาณ
หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5
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• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลัักสููตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่่�นที่่� 3/2017
• สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 41/2017
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�นที่่� 236/2017
• สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านการค้้าและพาณิิชย์์ รุ่่�นที่่� 10 (TEPCoT 10)
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลัักสููตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่่�นที่่� 2
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลัักสููตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่่�นที่่� 5
• สำ�นักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
Advanced Retail Management (ARM)
• University of Southern California,Marshall School of Business, USA
Strategic Leadership Programme
• University of California, Los Angeles USA
The Executive Management Academy
• Certified International Property Specialist (CIPS), USA
Accredited by National  Association of Realtors, USA
• Gemological Institute of America, Santa Monica, california, USA
• Graduate Jewelry Gemologist (สถาบันอัญมณีศาตร์แห่งอเมริกา)
ประสบการณ์์การทำำ�งาน

ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2564 - ปััจจุุบััน

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

2545 - ปััจจุุบััน

กรรมการบริิษััท
กรรมการอิิสระ
กรรมการบริิหารความ
เสี่่�ยง
ประธานกรรมการ

บริิษััท ทีีเคไอ เพอร์์เพชชวล จำำ�กััด

2537 - ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ

บริิษััท ทีีเคไอ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด

2525 - ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ

กลุ่่�มบริิษััท ทีีเคไอ

2558 - ปััจจุุบััน
2556 - ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ
ที่่�ปรึึกษากิิตติิมศัักดิ์์� 

บริิษััท ทีีเคไอ 1919 จำำ�กััด
หอการค้้า จัังหวััดสมุุทรปราการ

อััญมณีี Yong ตััวแทนจำำ�หน่่าย
นาฬิิกา Patek Philippe,
ปากกา Montegrappa,
กล่่องนาฬิิกา Scatola del Tempo
และ Swiss Kubik
อสัังหาริิมทรััพย์์, ตััวแทน
อสัังหาริิมทรััพย์์
Jewelries,Manufacturer,Wholesaler, Retailer and Watches and
Luxury Products Retailer
การลงทุุน

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ตำำ�แหน่่งปััจจุุบััน

กรรมการ กรรมการอิิสระ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งอื่่�นในปััจจุุบััน กิิจการที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน จำำ�นวน 0 บริิษััท
กิิจการที่่�มิิใช่่บริิษััทจััดทะเบีียน จำำ�นวน 3 บริิษััท ได้้แก่่
• บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จ�ำกัด
• บริษัท ทีเคไอ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
• บริษัท ทีเคไอ 1919 จ�ำกัด
กิิจการอื่่�นๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ จำำ�นวน 0 บริิษััท
ความเชี่่�ยวชาญ
การบริิหารจััดการภายในองค์์กร
ความมีีส่่วนได้้เสีีย
การถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ จำำ�นวน 448,000 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 0.05 ของสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
ส่่วนได้้เสีียอื่่�นๆ ในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมา
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงิน
เดืือนประจำำ�
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
สััดส่่วนการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในรอบปีีผ่่านมา 4/4 ครั้้�ง (ระหว่่างวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564 - 31 ธัันวาคม 2564)
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ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท

ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความ
รัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท โดยคณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับบริิษัทั และให้้มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตาม
ที่่�กำำ�หนดดัังต่่อไปนี้้� 
คณะกรรมการบริิษััทมีีขอบเขต อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ดัังต่่อไปนี้้�
1. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของบริิษััท มติิคณะกรรมการบริิษััทและมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วย
ความรัับผิิดชอบ ความระมััดระวััง และความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
2. พิิจารณากำำ�หนดรายละเอีียดและให้้ความเห็็นชอบ วิิสัยั ทััศน์์ กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ ทิิศทางของธุุรกิิจ นโยบายทางธุุรกิิจ เป้้าหมาย
แนวทาง แผนการดำำ�เนิินงาน แผนการบริิหารทุุน แผนการบริิหารความเสี่่�ยงของกิิจการ และงบประมาณของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ตามที่่�
คณะกรรมการบริิหารและฝ่่ายจััดการจััดทำำ�และนำำ�เสนอให้้พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
3. กำำ�กัับดููแลการบริิหารงานและผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิหาร ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ
ฝ่่ายจััดการ หรืือบุุคคลใดๆ ซึ่่�งได้้รัับมอบหมายให้้ทำำ�หน้้าที่่�ดัังกล่่าว เพื่่�อให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย แผนธุุรกิิจ และนโยบายที่่�คณะกรรมการ
บริิษััทกำำ�หนด
4. ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เป็็นไปตามแผนการดำำ�เนิินงาน แผนการบริิหารทุุน แผนการบริิหาร
ความเสี่่�ยงของกิิจการและงบประมาณของบริิษััทและบริิษััทย่่อย     
5. ดำำ�เนิินการให้้บริิษััทและบริิษััทย่่อยนำำ�ระบบงานบััญชีีที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพมาใช้้ รวมทั้้�งจััดให้้มีีระบบควบคุุมภายใน
และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จััดให้้มีีการทำำ�งบดุุล และงบกำำ�ไรขาดทุุน ณ วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของบริิษััท และลงลายมืือชื่่�อเพื่่�อรัับรองงบการเงิินดัังกล่่าว
และเปิิดเผยงบการเงิินเพื่่อ� แสดงถึึงฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่่�ผ่า่ นมา รวมถึึงจััดทำำ�รายงานประจำำ�ปีขี องคณะกรรมการ
เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ  
7. พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการคััดเลืือกและเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และพิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม ตามที่่�คณะกรรมการ
ตรวจสอบนำำ�เสนอ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
8. จััดให้้มีีนโยบายเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และการปรัับใช้้นโยบายดัังกล่่าว
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่อ� ให้้เชื่่อ� มั่่�นได้้ว่า่ บริิษัทั มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องทุุกกลุ่่�มด้้วยความเป็็นธรรม และพิิจารณานโยบายและ
การปฏิิบััติิตามนโยบายเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
9. พิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีคุุณสมบััติิต้้องห้้ามตามที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) พระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม)
รวมถึึง ประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/หรืือระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกรณีีที่่�ตำ�ำ แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่น่� นอกจากออกตาม
วาระ และพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบแต่่งตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ และการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการและนำำ�เสนอต่่อที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อ� พิิจารณาอนุุมัติั ิ
10. แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย เช่่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหาร หรืือคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นใดและ
กำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยดัังกล่่าวเพื่่�อช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
11. พิิจารณากำำ�หนดและแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงชื่่�อกรรมการซึ่่�งมีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทได้้
12. พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารตามคำำ�นิิยามที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์หรืือคณะกรรมการ
กำำ�กัับตลาดทุุน และเลขานุุการบริิษััท รวมทั้้�ง พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารดัังกล่่าว
13. ขอความเห็็นทางวิิชาชีีพจากองค์์กรภายนอก หากมีีความจำำ�เป็็นเพื่่อ� ประกอบการตััดสิินใจที่่�เหมาะสมโดยค่่าใช้้จ่า่ ยของบริิษัทั
14. ส่่งเสริิมให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทเข้้าร่่วมหลัักสููตรสััมมนาต่่างๆ ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
ในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหารนั้้�น
15. จััดให้้มีีกลไกกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อย เพื่่�อดููแลรัักษาผลประโยชน์์ในเงิินลงทุุนของบริิษััท โดยพิิจารณาความเหมาะสมของบุุคคล
ที่่�จะส่่งไปเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อย เพื่่�อควบคุุมการบริิหารให้้เป็็นไปตามนโยบายของบริิษััท และการทำำ�รายการต่่างๆ ให้้ถููกต้้องตาม
กฎหมาย และหลัักเกณฑ์์ของกฎหมายหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ทั้้�งนี้้� การมอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทนั้้�น จะไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจ หรืือมอบ
อำำ�นาจช่่วงที่่�ทำำ�ให้้คณะกรรมการบริิษััทหรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิษััทสามารถอนุุมััติิรายการที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความ
ขััดแย้้ง (ตามที่่�นิิยามไว้้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรืือประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน) อาจมีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจได้้รัับ
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ประโยชน์์ในลัักษณะใดๆ หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยของบริิษััท ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิรายการ
ที่่�เป็็นไปตามนโยบาย และหลัักเกณฑ์์ที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิไว้้ เว้้นแต่่อำำ�นาจในการดำำ�เนิินการ
ดัังต่่อไปนี้้� จะกระทำำ�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อน
(ก) เรื่่�องที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(ข) การทำำ�รายการใดๆ ที่่�กรรมการมีีส่่วนได้้เสีียและอยู่่�ในข่่ายที่่�กฎหมายหรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ระบุุให้้ต้้องได้้รัับอนุุมัติั ิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งนี้้� รายการที่่�กรรมการหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่ว่ นได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กับั บริิษัทั ให้้กรรมการ
ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องนั้้�นไม่่มีสิี ิทธิิออกเสีียงลงคะแนน

7.3 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย
7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ-สกุุล

1.  นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ
2.  นางกอบบุญ  ศรีชัย
3.  ม.ร.ว. เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
(กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการรตรวจสอบ

ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความ
รัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญของคณะกรรมการตรวจสอบ  ดัังต่่อไปนี้้�
1. สอบทานให้้บริิษััท มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ
2. สอบทานให้้บริิษัทั  มีีระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผลและพิิจารณาความเป็็นอิิสระ
ของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�งโยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือ
หน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้้บริิษัทั ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้อ้ กำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน รวมทั้้�งกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
4. พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และเสนอค่่าตอบแทนของ
บุุคคลดัังกล่่าว รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายบริิหารเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
5. พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ประกาศของคณะ
กรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็น
ประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
6. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย ด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7. จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีขี องบริิษัทั  ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบและต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
1) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
2) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท
3) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
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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�ได้้รัับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริิษััท
8. สอบทานงานของฝ่่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
        1) พิิจารณาขอบเขตการปฏิิบััติิงาน แผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี (Audit Plan) และงบประมาณ รวมทั้้�งบุุคลากรว่่า
เหมาะสม สอดคล้้องกัับขอบเขตการปฏิิบััติิงาน และเพีียงพอที่่�จะสนัับสนุุนงานในหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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. รายงานสิ่่�งที่่�ตรวจพบหรืือมีีข้้อสงสััยว่่ามีีรายการหรืือการกระทำำ�ดัังต่่อไปนี้้� ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อฐานะการ
เงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ให้้คณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขภายในระยะเวลาที่่�คณะกรรมการตรวจสอบเห็็น
สมควร
1) รายการที่่�เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
2) การทุุจริิต หรืือมีีสิ่่�งผิิดปกติิ หรืือมีีความบกพร่่องที่่�สำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายใน
3) การฝ่่าฝืืนกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท หากคณะกรรมการ
บริิษััทหรืือผู้้�บริิหาร ไม่่ดำำ�เนิินการให้้มีีการปรัับปรุุงแก้้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่่�ง กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่่�งอาจรายงานว่่ามีีรายการหรืือการกระทำำ�ตามวรรคหนึ่่�งต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรืือ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
12. ในกรณีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีพบพฤติิการณ์์อัันควรสงสััยว่่า กรรมการ ผู้้�จััดการ หรืือบุุคคลซึ่่�งรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ได้้กระทำำ�การอัันเป็็นความผิิดตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และได้้รายงานพฤติิการณ์์ดัังกล่่าวต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริิษััท เพื่่�อดำำ�เนิินการตรวจสอบต่่อไปแล้้ว ให้้คณะกรรมการตรวจสอบดำำ�เนิินการตรวจสอบและแจ้้งผลการตรวจสอบ
เบื้้�องต้้นให้้สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และผู้้�สอบบััญชีีทราบภายในสามสิิบวัันนัับแต่่วันั ที่่�ได้้รับั แจ้้งจาก
ผู้้�สอบบััญชีี
13. สอบทานความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี และพิิจารณานโยบายการรัับบริิการอื่่�น ที่่�มิิใช่่การสอบบััญชีีจากสำำ�นัักสอบบััญชีี
เดีียวกััน
14. ดำำ�เนิินการตามข้้อ 1-13 ข้้างต้้น ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบกิิจการของบริิษัทั ย่่อย เท่่าที่่�ได้้รับั การมอบหมายหรืือร้้องขอ
จากบริิษััทย่่อยและเท่่าที่่�อำำ�นาจหน้้าที่่�จะเปิิดช่่องให้้ดำำ�เนิินการได้้
15.ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท มอบหมายด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำ�ำ นาจในการดำำ�เนิินการต่่างๆ ได้้แก่่ การเชิิญกรรมการ พนัักงาน หรืือลููกจ้้างของบริิษััทมาร่่วม
ประชุุมหารืือชี้้�แจง หรืือตอบข้้อซัักถามในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�  และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึึกษาหารืือ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญหรืือที่่�ปรึึกษาของบริิษััท (ถ้้ามีี) หรืือจ้้างที่่�ปรึึกษาหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญซึ่่�งเป็็นบุุคคลภายนอกเป็็นครั้้�งคราวในกรณีีจำำ�เป็็นด้้วยค่่าใช้้
จ่่ายของบริิษััท การขอให้้พนัักงานของบริิษััท ส่่งเอกสารหลัักฐานเกี่่�ยวกัับกิิจการของบริิษััท เพื่่�อประโยชน์์ในการตรวจสอบ การตรวจสอบ
หรืือสอบสวนในเรื่่�องต่่างๆ เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานภายใต้้หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบสำำ�เร็็จลุุล่่วงไปด้้วยดีี การมอบหมายให้้พนัักงานหรืือลููกจ้้าง
ของบริิษััทคนหนึ่่�งหรืือหลายคนกระทำำ�การใดๆ ภายในขอบเขตหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อประโยชน์์ในการตรวจสอบ รวมถึึง
การดำำ�เนิินการต่่างๆ ที่่�กล่่าวแล้้ว ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษัทั ย่่อย เท่่าที่่�ได้้รับั มอบหมายหรืือร้้องขอจากบริิษัทั ย่่อย และเท่่าที่่�อำำ�นาจหน้้าที่่�
จะเปิิดช่่องให้้ดำำ�เนิินการได้้
รายชื่่�อกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�  และประสบการณ์์ในการสอบทานงบการเงิินของบริิษััทคืือ นายพลเชษฐ์์  ลิิขิิตธนสมบััติิ
ซึ่่�งประสบการณ์์ในอดีีต ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จััดการ ของบริิษััท แมคเนท เมเนทเมนท์์ แอนด์์ คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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7.3.2 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ-สกุุล

1.  นางกอบบุญ ศรีชัย
2.  นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย
3.  นายณรัล   วิวรรธนไกร

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2560 เมื่่�อวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2560 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงดัังต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้กำำ�หนดนโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Policy) ให้้ครอบคลุุมทั้้�งองค์์กร
โดยมีีการปรึึกษาหารืือร่่วมกัันระหว่่างคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง (ฝ่่ายจััดการ)  โดยให้้ฝ่า่ ยจััดการเป็็นผู้้�ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายและรายงาน
ให้้คณะกรรมการบริิษััททราบเป็็นประจำำ�  และมีีการทบทวนระบบหรืือประเมิินประสิิทธิิผลของการจััดการความเสี่่�ยงทุุกๆ ไตรมาส
อย่่างน้้อย ปีีละ 4 ครั้้�ง และได้้เปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี  และในทุุกๆ ระยะเวลาที่่�พบว่่า ระดัับความเสี่่�ยงมีีการเปลี่่�ยนแปลง
1. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง มีีอำ�ำ นาจให้้หน่่วยงานต่่างๆ ของกลุ่่�มบริิษััทชี้้�แจง ข้้อมููลเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร หรืือเชิิญให้้
ผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกลุ่่�มบริิษัทั เข้้าร่่วมการประชุุมกัับคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่อ� ชี้้�แจง หรืือให้้ข้อ้ มููลด้้วยวาจา
สำำ�หรัับความเสี่่�ยง และการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามความรัับผิิดชอบ ตามที่่�คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเห็็นควร ทั้้�งนี้้� ให้้ผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกลุ่่�มบริิษัทั  ที่่�ได้้รับั เชิิญ สอบถาม หรืือขอข้้อมููล โดยถืือเป็็นหน้้าที่่�ในการให้้ความร่่วมมืือคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีอำำ�นาจในการให้้หน่่วยงานของกลุ่่�มบริิษัทั  ดำำ�เนิินหรืือปฏิิบัติั กิ ารอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดเท่่าที่่�จำำ�เป็็น
เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามความรัับผิิดชอบที่่�กำำ�หนดในกฎบััตรนี้้� หรืือหน้้าที่่�พิิเศษอื่่�นใด ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทจะมอบหมายให้้
ปฏิิบััติิเพิ่่�มเติิมเป็็นกรณีีพิิเศษ
3. พิิจารณากลั่่�นกรองนโยบายและแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในโดยรวมของบริิษััทฯ ซึ่่�งครอบคลุุมถึึง
ความเสี่่�ยงประเภทต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญ เช่่น ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุน ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ และ
ความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงของกิิจการ เป็็นต้้น เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้ความเห็็นชอบ
4. พิิจารณาและให้้ความเห็็นในการกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และความเบี่่�ยงเบนของระดัับความเสี่่�ยง
ที่่�ยอมรัับได้้ขององค์์กร (Risk Tolerance) ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นและอนุุมััติิ
5. รายงานความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญขององค์์กร รวมถึึงสถานะของความเสี่่�ยง แนวทางในการจััดการความเสี่่�ยง ความคืืบหน้้า ผลของ
การบริิหารความเสี่่�ยง และการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ที่่�ส่่งผลกระทบความเสี่่�ยงโดยรวมของบริิษััท รวมถึึงสิ่่�งที่่�ต้้องดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไข
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและกลยุุทธ์์ที่่�กำำ�หนดให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อรัับทราบเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง
6. รัับทราบ พิิจารณา และให้้ความเห็็นในผลการประเมิินความเสี่่�ยง แนวทาง และมาตรการจััดการ ความเสี่่�ยง และแผนปฏิิบัติั ิ
การเพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงที่่�เหลืืออยู่่�ของกลุ่่�มบริิษััท เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากลุ่่�มบริิษััทมีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เพีียงพอและเหมาะสม
7. ดููแลและสนัับสนุุนให้้การบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรประสบความสำำ�เร็็จ เสนอแนะวิิธีีป้อ้ งกััน และวิิธีี ลดระดัับความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ใน
ระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ติิดตามแผนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�อง และเหมาะสมกัับสภาวะการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
ความเสี่่�ยงได้้รัับการบริิหารจััดการอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
8. ให้้คำำ�แนะนำำ�  และการสนัับสนุุนแก่่คณะกรรมการบริิษััท ฝ่่ายบริิหาร และคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง ในเรื่่�องการบริิหาร
ความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร รวมถึึงส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีีการปรัับปรุุง และพััฒนาระบบการบริิหารความเสี่่�ยงภายในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
และสม่ำำ��เสมอ
9. กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์และแนวทางในการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหาร
ความเสี่่�ยง โดยสามารถประเมิิน ติิดตาม และดููแลปริิมาณความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
10. ดููแลและติิดตามการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงภายใต้้แนวทางและนโยบายที่่�ได้้รับั อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทั ฯ
11.  กำำ�หนดเกณฑ์์วััดความเสี่่�ยงและระดัับความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทฯ จะยอมรัับได้้
12. กำำ�หนดมาตรการที่่�จะใช้้ในการจััดการความเสี่่�ยงให้้เหมาะสมต่่อสภาวการณ์์
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13. สนัับสนุุนให้้มีีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย กลยุุทธ์์ แผนงานและกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรเป็็นประจำำ�อย่่าง
น้้อยทุุกปีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่านโยบาย และกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงดัังกล่่าว ยัังคงสอดคล้้องและเหมาะสมกัับสภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจใน
ภาพรวม และกิิจกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษัทั โดยให้้ครอบคลุุมและสอดคล้้องกัับแนวทางของความเสี่่�ยงของหน่่วยงานราชการ
ที่่�กำำ�กัับดููแลและเกี่่�ยวข้้อง
14. พิิจารณารายงานผลของการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร และให้้ข้อ้ คิิดเห็็นในความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น รวมทั้้�งแนวทางการกำำ�หนด
มาตรการควบคุุม หรืือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพััฒนาระบบการจััดการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร เพื่่�อให้้มีีประสิิทธิิภาพอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
15. พิิจารณาทบทวนกระบวนการปฏิิบััติิงานในแต่่ละสายงานให้้มีีระบบตรวจสอบ และควบคุุมภายใน (Check and Balance) ที่่�
เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ
16. พิิจารณาทบทวนแผนการบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management, BCM) เป็็นประจำำ�
อย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง
17. จััดให้้มีีคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงย่่อยตามความจำำ�เป็็น
18. สนัับสนุุนคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงย่่อยในด้้านบุุคลากร งบประมาณ และทรััพยากรอื่่�นที่่�จำำ�เป็็น ให้้สอดคล้้องกัับขอบเขต
ความรัับผิิดชอบ
19. ประสานงานกัับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ และมีีหน่่วยงานตรวจสอบภายในเป็็นผู้้�สอบทานเพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมต่่อการจััดการความเสี่่�ยง รวมทั้้�งการนำำ�ระบบการบริิหารความเสี่่�ยงมาปรัับใช้้อย่่าง
เหมาะสมและมีีการปฏิิบััติิตามทั่่�วทั้้�งองค์์กร
20. ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะในการใช้้บริิการจากบุุคคลภายนอกเพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�ที่่�เป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับกรอบ ขอบเขต
และการปฏิิบััติิงาน ในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
21. ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะในการว่่าจ้้างบุุคคลภายนอกเพื่่�อช่่วยในการปฏิิบััติิงานของส่่วนบริิหารความเสี่่�ยง ในกรณีีที่่�มีี
ปริิมาณงานมากเกิินกว่่าอััตรากำำ�ลังั ของส่่วนบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีอยู่่�ที่่�จะสามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ให้้บรรลุุผลได้้ภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด และ
การว่่าจ้้างดัังกล่่าวจะเป็็นผลดีีแก่่กลุ่่�มบริิษััท ทั้้�งนี้้� ต้้องเป็็นการว่่าจ้้างเฉพาะคราว
22. สื่่�อสารแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล และประสานงานเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยง และการควบคุุมภายในกัับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง
23. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย

7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิิ จารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิิ จารณาค่่าตอบแทนของบริิษััท มีีจำ�ำ นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ-สกุุล

1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
2. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์
3. นายประเสริฐ   จิราวรรณสถิตย์

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิิ จารณาค่่าตอบแทน

ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2560 เมื่่�อวัันที่่�  27 กุุมภาพัันธ์์ 2560 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนดัังต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ซึ่่�งต้้องมีีกรรมการอิิสระเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง
ทั้้�งนี้้� ต้้องมีีกรรมการอย่่างน้้อย 1 คน เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถหรืือความเชี่่�ยวชาญในด้้านการบริิหารงานบุุคคล และประธานกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาหลัักเกณฑ์์
ในการจ่่ายและรููปแบบค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงเพื่่อ� เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษัทั โดยคณะกรรมการบริิษัทั
จะเป็็นผู้้�อนุุมััติิค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง ส่่วนค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิษััทจะต้้องนำำ�เสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือ
หุ้้�นให้้เป็็นผู้้�อนุุมัติั ิ
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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(ก) ด้้านการสรรหา
1. พิิจารณาและทบทวนโครงสร้้างคณะกรรมการ ทั้้�งในเรื่่�องขนาด องค์์ประกอบ สััดส่่วนกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ ที่่�เหมาะสมและ
จำำ�เป็็นต่่อการนำำ�พาองค์์กรสู่่�วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักที่่�กำำ�หนดไว้้
2. พิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาบุุคคลเพื่่�อให้้ได้้กรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�จะทำำ�ให้้คณะกรรมการมีีองค์์ประกอบความรู้้� 
ความชำำ�นาญที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งมีีการพิิจารณาประวััติิของบุุคคลดัังกล่่าว และเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการ ก่่อนจะนำำ�เสนอที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการ โดยผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้รัับข้้อมููลอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับบุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจ
3. พิิจารณาและสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมทั้้�งดููแลการบริิหารและพััฒนา
ผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้มีคี วามรู้้� ความสามารถ ทัักษะ ประสบการณ์์ และคุุณลัักษณะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการขัับเคลื่่อ� นองค์์กรไปสู้้�เป้้าหมายของธุุรกิิจ
อย่่างเหมาะสม
4. ทบทวนหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหากรรมการเพื่่�อเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบริิษััทก่่อนที่่�จะมีีการสรรหากรรมการที่่�
ครบวาระ และในกรณีีที่่�มีีการเสนอชื่่�อกรรมการรายเดิิม คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนต้้องคำำ�นึึงถึึงผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของกรรมการรายเดิิมที่่�มีีการเสนอชื่่�อดัังกล่่าวประกอบด้้วย
5. จััดทำำ�แผนการพััฒนากรรมการ และจััดให้้มีกี ารปฐมนิิเทศกรรมการเข้้าใหม่่ และมอบเอกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้แก่่กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่
6. จััดทำำ�และทบทวนแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมเป็็นแผนต่่อเนื่่�อง
ให้้มีีผู้้�สืืบทอดงานเพื่่�อให้้การบริิหารงานของบริิษััทสามารถดำำ�เนิินไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
(ข) ด้้านการพิิจารณาค่่าตอบแทน
1 พิิจารณาโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหารระดัับสููง ให้้มีคี วามเหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบ
เพื่่อ� จููงใจให้้นำ�ำ พาองค์์กรให้้ดำ�ำ เนิินงานตามเป้้าหมายทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว
2 พิิจารณานโยบายและหลัักเกณฑ์์ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหารระดัับสููง ให้้สอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายระยะยาวของบริิษััท ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่� ขอบเขตของบทบาทและความรัับผิิดชอบ รวมถึึงประโยชน์์ที่่�คาด
ว่่าจะได้้รัับจากกรรมการแต่่ละคน กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�น เช่่น เป็็นสมาชิิกของคณะกรรมการชุุด
ย่่อยควรได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มที่่�เหมาะสมด้้วย ทั้้�งนี้้� อยู่่�ในลัักษณะที่่�เปรีียบเทีียบได้้กัับระดัับที่่�ปฏิิบััติิอยู่่�ในอุุตสาหกรรม
3 เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� พิิจารณาอนุุมัติั โิ ครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง ส่่วนค่่าตอบแทน
ของกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อยให้้เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการก่่อน เพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�อนุุมััติิโครงสร้้างและอััตรา
ค่่าตอบแทนกรรมการต่่อไป

7.3.4 คณะกรรมการธรรมาภิิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิิบาลบริิษััท มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ-สกุุล

1.  ม.ร.ว.เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์
2.  นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ
3.  นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์  

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิิบาล

คณะกรรมการบริิษััท ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการธรรมาภิิบาลขึ้้�นตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่�  10 เมื่่�อวัันที่่�
16 ธัันวาคม 2560 เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่�ในการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลัักของกิิจการ และนโยบายและแนวปฏิิบัติั ต่ิ า่ งๆ ขององค์์กร
ให้้สอดคล้้องและเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีีและจริิยธรรมธุุรกิิจ เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการบริิษััทเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โปร่่งใส มีีจริิยธรรม เคารพสิิทธิิ และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์กรทุุกระดัับ สัังคมโดยรวม และ
สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่อ� สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิจิ การอย่่างยั่่�งยืืน และสามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปัจั จััยการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพธุุรกิิจ และเป็็นแนวทาง
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ปฏิิบััติิให้้กรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนได้้ยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานร่่วมกััน
1. กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืนของกิิจการ
2. กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยบรรณธุุรกิิจ  รวมทั้้�งการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คัญ
ั
และเกี่่�ยวเนื่่�อง ภายใต้้กรอบของกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับขององค์์กรและหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อเสนอคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
3. พิิจารณาทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับแนวทางปฏิิบััติิตามมาตรฐานสากล และข้้อเสนอแนะของฝ่่ายพััฒนาธรรมภิิบาลเพื่่�อตลาดทุุน ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการธรรมาภิิบาล ในการประชุุมของคณะกรรมการธรรมาภิิบาล ครั้้�งที่่� 2/2564 เมื่่�อวัันที่่� 
12 พฤศจิิกายน 2564

7.3.5 คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหารของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำำ�นวน 5 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ-สกุุล

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

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร

ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่�  7 พฤษภาคม 2557 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความ
รัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร ดัังต่่อไปนี้้�
1. คณะกรรมการบริิหาร มีีหน้้าที่่�ในการบริิหารกิิจการของบริิษััทให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์การประกอบกิิจการของบริิษััท ทั้้�งนี้้�
ในการบริิหารกิิจการของบริิษััทดัังกล่่าวจะต้้องเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ นโยบาย ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด หรืือคำำ�สั่่�งใดๆ มติิของที่่�
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ มติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท นอกจากนี้้�  ให้้คณะกรรมการบริิหารมีีหน้้าที่่�ในการพิิจารณา
กลั่่�นกรองเรื่่�องต่่างๆ ที่่�จะนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิหรืือให้้ความเห็็นชอบ
2. จััดทำำ�วิสัิ ยั ทััศน์์ กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ ทิิศทางของธุุรกิิจ นโยบายทางธุุรกิิจ เป้้าหมาย แนวทาง แผนการดำำ�เนิินงาน แผนการพััฒนา
บุุคลากร และงบประมาณของบริิษััทและบริิษััทย่่อย เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
3. ตรวจสอบ ติิดตาม การดำำ�เนิินนโยบาย และแนวทางการบริิหารงานด้้านต่่าง ๆ ของบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั
มอบหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
4. มีีอำำ�นาจพิิจารณาอนุุมััติิเฉพาะกรณีีหรืือการดำำ�เนิินการใดๆ อัันเป็็นปกติิธุุรกิิจของบริิษััทภายใต้้วงเงิินหรืืองบประมาณประจำำ�ปีี
ตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท และให้้สอดคล้้องกัับคู่่�มืือปฏิิบััติิงานว่่าด้้วยเรื่่�องอำำ�นาจดำำ�เนิินการตามที่่�กำำ�หนดไว้้
5. ให้้คณะกรรมการบริิหาร รายงานผลการดำำ�เนิินงานภายในกำำ�หนดเวลาในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้� ให้้คณะกรรมการบริิษััททราบ
5.1 รายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทรายไตรมาส
5.2 รายงานของผู้้�ตรวจสอบบััญชีีเกี่่�ยวกัับงบการเงิินของบริิษััท ซึ่่�งรวมถึึงงบการเงิินประจำำ�ปีีและงบการเงิินรายไตรมาส ภายใน
กรอบระยะเวลาที่่�กำำ�หนดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
5.3 รายงานอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิหารพิิจารณาเห็็นสมควร  
6. ทำำ�การศึึกษาความเป็็นไปได้้ (Feasibility) ของโครงการต่่างๆ
7. กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และงบประมาณการขึ้้�นค่่าจ้้าง เงิินรางวััล หรืือการจ่่ายผลตอบแทนอื่่น� รวมถึึงกำำ�หนดและแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลง
สวััสดิิการต่่างๆ ของพนัักงาน
8. ให้้แนวนโยบายคำำ�ปรึึกษาและข้้อเสนอแนะต่่อกรรมการผู้้�จััดการในการตััดสิินใจประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญ
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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การแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานหรืือบุุคคลใดๆ

1. คณะกรรมการบริิหาร จะแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งาน และ/หรืือบุุคคลใดๆ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กลั่่�นกรองงานที่่�นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิหารหรืือเพื่่�อให้้ดำำ�เนิินงานใดๆ
2. แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานหรืือบุุคคลใดเพื่่�อประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร หรืือเพื่่�อให้้ดำ�ำ เนิินการใดๆ แทน
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิหารภายในขอบเขตแห่่งอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหารก็็ได้้
3. ให้้มีีอำำ�นาจในการมอบอำำ�นาจช่่วง และ/หรืือมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นปฏิิบััติิงานเฉพาะอย่่างแทนได้้ โดยการมอบอำำ�นาจช่่วง
และ/หรืือการมอบหมายดัังกล่่าวให้้อยู่่�ภายใต้้ขอบเขตแห่่งการมอบอำำ�นาจตามหนัังสืือมอบอำำ�นาจที่่�ให้้ไว้้ และ/หรืือเป็็นไปตามระเบีียบ
ข้้อกำำ�หนด หรืือคำำ�สั่่�งที่่�คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� การมอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
นั้้�น จะต้้องไม่่เกิินขอบเขตแห่่งอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร และไม่่มีลัี กั ษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจหรืือมอบอำำ�นาจช่่วงที่่�ทำำ�ให้้คณะ
กรรมการบริิหาร หรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิหารสามารถอนุุมััติิรายการที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง (ตามที่่�นิิยาม
ไว้้ในประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน หรืือประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์) อาจมีีส่่วนได้้เสีีย
หรืืออาจได้้รัับประโยชน์์ในลัักษณะใดๆ หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อยของบริิษััท
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการผู้้�จััดการ

ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่อ� วัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้มีกี ารกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิด
ชอบของกรรมการผู้้�จััดการ ดัังต่่อไปนี้้�
1. มีีอำ�ำ นาจดำำ�เนิินการเป็็นผู้้�บริิหารงาน จััดการและควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินกิิจการตามปกติิของบริิษััท
2. มีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือคณะกรรมการบริิหารได้้มอบหมาย ตลอดจนให้้มีีอำำ�นาจในการมอบ
หมายให้้บุุคคลอื่่�นๆ ที่่�กรรมการผู้้�จััดการเห็็นสมควรทำำ�หน้้าที่่�จััดการและดำำ�เนิินการแทน ทั้้�งนี้้� การไม่่มีีการมอบอำำ�นาจช่่วงให้้แก่่บุุคคลที่่�
อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในการดำำ�เนิินการ
3. มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�ง ระเบีียบ ประกาศ บัันทึึก เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์์ของบริิษััท และเพื่่�อ
รัักษาระเบีียบวิินััยการทำำ�งานในองค์์กร
4. มีีอำำ�นาจกระทำำ�การแทน และแสดงตนเป็็นตััวแทนบริิษััท ต่่อบุุคคลภายนอกในกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท และเป็็นประโยชน์์
ต่่อบริิษััท
5. พิิจารณากลั่่�นกรองการลงทุุนต่่างๆ เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือคณะกรรมการบริิหาร
6. พิิจารณาแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือคณะ
กรรมการบริิหาร
7. พิิจารณาการปรัับตำำ�แหน่่งงานและการปรัับเงิินเดืือน การว่่าจ้้างและบรรจุุตำำ�แหน่่งตามงบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ เปลี่่�ยนแปลง
ค่่าตอบแทน เงิินเดืือน สำำ�หรัับพนัักงาน การเลื่่�อนขั้้�น การโยกย้้ายพนัักงาน การว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษาภายนอก หรืือ ต่่อสััญญา พิิจารณาวิินััย
และการลงโทษ ตั้้�งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษทางวิินััยพนัักงานเมื่่�อกระทำำ�ความผิิด การอนุุมััติิเปลี่่�ยนแปลงอััตราค่่าคอมมิิชชั่่�น
โบนััสและเงิินรางวััลพิิเศษของพนัักงาน
8. ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�อื่่น� ๆ ตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือคณะกรรมการบริิหารเป็็นคราวๆ ไป ทั้้�งนี้้� กรรมการ
ผู้้�จััดการจะพิิจารณาและอนุุมััติิรายการที่่�กรรมการผู้้�จััดการมีีส่่วนได้้เสีีย หรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับบริิษััท หรืือบริิษััท
ย่่อยไม่่ได้้ ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นไปตามนโยบาย และหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการบริิษััท หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาและ
อนุุมัติั ิไว้้แล้้ว และเป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
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7.4 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 6 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ-สกุุล

1. นายวิบูลย์  อุตสาหจิต
2. นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์
3. นายณรัล  วิวรรธนไกร
4. นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์
5. นายปริญ เอกมโนชัย
6. นางสาวชุตาภรณ์ จิราวรรณสถิตย์

ตำำ�แหน่่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน(CFO)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ

7.5 ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
7.5.1 ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
ค่่าตอบแทนกรรมการ
ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล

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
6,000
8,000
6,000

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

หมายเหตุุ
• หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำ�รงตำ�แหน่งมากกว่า 1 ตำ�แหน่งในบริษัท ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
ในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว
• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก
• หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดำ�รงตำ�แหน่งมากกว่า 1 ตำ�แหน่งในบริษัท ให้กรรมการท่านนั้นได้รับโบนัสประจำ�ในอัตรา
ที่สูงสุดอัตราเดียว
• กรรมการตรวจสอบ จะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
ในฐานะกรรมการของบริษัทอีก
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สำ�หรับในปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการความเสี่ยง คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ดังต่อ
ไปนี้
ค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััทแต่่ละราย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ปีี 2564
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ค่่าเบี้้�ย
ค่่า
ค่่า
ตอบแทน ตอบแทน ประชุุม
รายเดืือน รายเดืือน AC
BOD (บาท)
AC
(บาท) (บาท)

264,000
• ประธานกรรมการ
• กรรมการ
• ประธานกรรมการ
  บริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่
  บริหาร
3.นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ • กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาฯ
• กรรมการผู้จัดการ
110,000
• กรรมการ
4.นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
• กรรมการบริหาร
• กรรมการ
  ธรรมาภิบาล
• กรรมการ
5.นายณรัล วิวรรธนไกร
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหาร
  ความเสี่ยง
• รองกรรมการ
  ผู้จัดการ
264,000
48,000
6.นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ • กรรมการ
• ประธานกรรมการ
  ตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
  สรรหาและ
  พิจารณา
  ค่าตอบแทน
• กรรมการ
  ธรรมาภิบาล
• กรรมการอิสระ
• กรรมการ
7.นายชัยยุทธ  เทียนวุฒิชัย
22,000
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหาร
  ความเสีย่ ง
• กรรมการอิสระ
1.นางปราณี  ศุภวัฒนเกียรติ
2.นายวิบูลย์  อุตสาหจิต
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ค่่าเบี้้�ย ค่่าเบี้้�ย
ค่่าเบี้้�ย ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม ประชุุม ประชุุม ประชุุม
คณะ
คณะ
BOD กรรมการ
คณะ กรรมการ
(บาท) ความเสี่่�
กรรมการ
ธรรมาภิิ
ยง
บาล
(บาท) สรรหาฯ
(บาท) (บาท)
48,000
48,000

48,000

6,000

48,000

48,000

48,000

12,000

12,000

8,000

12,000

ปีี 2564
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ค่่าเบี้้�ย ค่่าเบี้้�ย ค่่าเบี้้�ย
ค่่า
ค่่า
ค่่าเบี้้�ย ค่่าเบี้้�ย
ตอบแทน ตอบแทน ประชุุม ประชุุม ประชุุม ประชุุม ประชุุม
คณะ
คณะ
BOD กรรมการ
รายเดืือน รายเดืือน AC
คณะ กรรมการ
BOD (บาท) (บาท) ความเสี่่�
AC
กรรมการ
ธรรมาภิิ
ยง
(บาท) (บาท)
บาล
(บาท) สรรหาฯ
(บาท) (บาท)

198,000
48,000 48,000
• กรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
  ธรรมาภิบาล
• กรรมการสรรหาฯ
• กรรมการอิสระ
14,667
• กรรมการ
9. นางสุภี พงษ์พานิช
• ประธานกรรมการ
  บริหารความเสี่ยง
• กรรมการอิสระ
137,500
24,000 24,000
• กรรมการอิสระ
10. นางกอบบุญ ศรีชัย
• กรรมการบริษัท
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
  บริหารความเสี่ยง
102,367
36,000
11. นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย • กรรมการอิสระ
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
  ความเสี่ยง

6,000 16,000

8. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์

รวมทั้งสิ้น

621,500 491,034 120,000 396,000

16,000

12,000

40,000

20,000 40,000

นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร

บริิษััทมีีการการกำำ�หนดค่่าตอบแทนสำำ�หรัับผู้้�บริิหารตามความรู้้� ความสามารถ และผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่� โดยจะมีีการประเมิินผล
การทำำ�งานและนำำ�ผลกรประเมิินเพื่่�อเข้้าสู่่�ที่่�ประชุุมเพื่่�อลงความเห็็นเกี่่�ยวกัับค่่าตอบแทนดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�ในส่่วนของผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุดคืือ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารจะถููกนำำ�เสนอเข้้าสู่่�ที่่�ประชุุมของคณะกรรมการสรรหาและพิิจาณาค่่าตอบแทนเพื่่อ� พิิจารณาอนุุมัติั ค่ิ า่ ตอบแทนดััง
กล่่าว
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร  

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีผู้้�บริิหารจำำ�นวน 6 ท่่าน โดยบริิษััทมีีการจ่่ายค่่าตอบแทนให้้ผู้้�บริิหารของบริิษััททั้้�งหมดในปีี
2564 ในรููปของเงิินเดืือนและโบนััส จำำ�นวน 9,929,850 บาท  
         

7.6 ค่่าตอบแทนอื่่�น
ในปีี 2564 บริิษััทมีีการจ่่ายค่่าตอบแทนให้้ผู้้�บริิหารของบริิษััทในรููปของกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ กองทุุนประกัันสัังคม และประกััน
สุุขภาพ (ไม่่รวมเงิินเดืือนและโบนััส) จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น  369,228 บาท
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7.7 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมดของกลุ่่�มบริิษััท ไม่่รวมผู้้�บริิหาร มีีดัังนี้้�

SPA
ที่่�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SWR
แผนก

แผนกบัญชี
แผนกการเงิน
แผนกบุคคล
แผนกธุรการและแม่บ้าน
แผนกกฎหมาย
แผนก IT + Software
แผนกจัดซื้อและสโตร์
แผนกอาคารและสถานที่
แผนกขายเเละการตลาด
แผนกปฏิบัติการ (สำ�นักงานใหญ่)
แผนกปฏิบัติการ (สาขา)
รวม

จำำ�นวน
พนัักงาน
(คน)
ณ 31 ธ.ค. 64

15
3
5
5
2
5
11
14
11
8
241
320

SWL
ที่่�

1
2
3

ที่่�

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

แผนก

แผนกบัญชี
แผนกจัดซื้อ  ธุรการเเละสโตร์
แผนกบุคคล
แผนกการตลาด
แผนก IT
แผนกปฏิบัติการ
แผนกต้อนรับและเบลบอย
แผนกครัว (DECK 1)
แผนกครัว (ORB)
แผนกแม่บ้าน
แผนกช่าง
แผนกห้องอาหาร (DECK 1)
แผนกห้องอาหาร (ORB)
รวม

จำำ�นวน
พนัักงาน
(คน)
ณ 31 ธ.ค. 64

6
1
1
1
1
1
5
12
3
7
6
14
4
62

SWE
แผนก

ฝ่ายบริหาร
แผนกผลิตภัณฑ์
แผนกธุรการเเละสโตร์
รวม

จำำ�นวน
พนัักงาน
(คน)
ณ 31 ธ.ค. 64

1
4
4
9

ที่่�

แผนก

1
2

ฝ่ายบริหาร
แผนกอาจารย์และธุรการ
รวม

จำำ�นวน
พนัักงาน
(คน)
ณ 31 ธ.ค. 64

1
11
12

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีพนัักงาน (ไม่่รวมผู้้�บริิหาร) ทั้้�งหมด 320 คน โดยในปีี 2564 ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััว
เงิินให้้แก่่พนัักงานที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�บริิหาร ได้้แก่่ เงิินเดืือน ค่่านายหน้้า โบนััส กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ กองทุุนประกัันสัังคม และค่่าล่่วงเวลา เป็็น
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 80,892,285.09 บาท
             
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2556 กัับกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เอไอเอ มาสเตอร์์พููล และใน
วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2562 ได้้เปลี่่�ยนแปลง บริิษััทจััดการกองทุุนฯ จากกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เอไอเอ มาสเตอร์์พููล มาเป็็น กองทุุนสำำ�รอง
เลี้้�ยงชีีพ ไทยพาณิิชย์์ มาสเตอร์์ฟัันด์์ ซึ่่�งจดทะเบีียนแล้้ว โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจให้้แก่่พนัักงาน และเพื่่�อจููงใจให้้
พนัักงานทำำ�งานกัับบริิษััท ในระยะยาว
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ข้้อพิิ พาทด้้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา

- ไม่่มีี นโยบายในการพัั ฒนาบุุคลากร

บริิษัทั มีีนโยบายพััฒนาพนัักงาน โดยจััดฝึึกอบรมให้้แก่่พนัักงานในระดัับผู้้�จััดการฝ่่าย เพื่่อ� ให้้พนัักงานในระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายดำำ�เนิิน
การถ่่ายทอดให้้แก่่พนัักงานในสัังกััดที่่�ตนเองดููแลอยู่่�  และพนัักงานที่่�ให้้บริิการแก่่ลููกค้้า เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความสามารถ สามารถ
พััฒนาศัักยภาพของพนัักงานเพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท และลููกค้้าต่่อไป ดัังต่่อไปนี้้� 
• จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน ในระดับผู้จัดการฝ่าย ปีละ 2 ครั้ง
• จัดอบรมระบบเอกสารบริการ (สต็อค, รายงานขาย) ให้แก่ผู้จัดการส่วนขึ้นไป ปีละ 1 ครั้ง
• จัดอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมของบริษัท ปีละ 2 ครั้ง
• จัดอบรมมารยาทในการบริการลูกค้า ตลอดทั้งปี
• โดยมีการจัดประชุมพนักงานประจำ�ปี ณ สำ�นักงานใหญ่ของบริษัท

7.8 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ
7.8.1 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/2559 เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ นายปริญ เอกมโนชัย
ซึง่ จบการศึกษาทางด้านกฎหมาย ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลขานุการบริษทั เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
ชื่อ
นายปริญ เอกมโนชัย
อายุ
49 ปี
วุฒิการศึกษา
LLM. University of Wisconsin และ ปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทมหาชน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Company Reporting Program-CRP รุ่นที่ 17/2017 เมื่อปี 2560
ประสบการณ์
2539 - ปัจจุบัน ทำ�งานด้านงานกฎหมาย
                
2559 - ปัจจุบัน    เลขานุการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
โดยอำำ�นาจหน้้าที่่�ของเลขานุุการบริิษััท มีีดัังต่่อไปนี้้�

7.8.1.1 จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังนี้
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำ�ปีของบริษัท
• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
       7.8.1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งให้ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่ที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น
7.8.1.3 ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด

7.8.2 ผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี (CFO)

บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ควบคุมดูแลการ
ทำ�บัญชี

ชื่อ
อายุ
วุฒิการศึกษา
การอบรม   

นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์
40 ปี
ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Saint Martin’s University USA
THE NEW CFO 2021 ” #The New Technology : Empower CFO with Technology Trend
แนวโน้ม ทิศทางการทำ� M&A ประเด็นสำ�คัญที่ต้องพิจารณา
และกลยุทธ์การทำ� M&A ให้ประสบความสำ�เร็จ
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ที่ปรึกษาทางด้านภาษี บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส เอ จำ�กัด

7.8.3 หน่วยงานการตรวจสอบภายใน

7.8.3.1 บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพัชรี ธีรวโรดม เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานตรวจสอบภายในและงานกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ทำ�หน้าที่การตรวจสอบภายในคือ บริษัท
ได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ให้ทำ�หน้าที่ในการตรวจสอบภายในและงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบับนี้
ชื่อ
นางสาวพัชรี  ธีรวโรดม
อายุ
59 ปี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัย รามคำ�แหง
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
การอบรม
Internal Auditing Program รุ่นที่ 14
IT  Risk and IT Governance
Financial Statements Review for Internal Auditors
การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ และระบบบัญชีในยุคดิจิทัล
ประสบการณ์
2560 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบภายใน สำ�นักตรวจสอบภายใน บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด(มหาชน)
2556 - 2560 ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี  บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด(มหาชน)
2549 - 2551
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน  บริษัท แอร์โรว์เบดดิ้ง จำ�กัด
2546 - 2548 ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี  บริษัท ดีคอมพิวเตอร์ จำ�กัด
2540 - 2546 ผู้จัดการแผนกบัญชี  บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำ�กัด
7.8.3.2 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ให้ทำ�หน้าที่ ในการตรวจสอบภายในและงานกำ�กับดูแลการ
ปฏิบัตงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบับนี้

7.8.4 นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการตระหนัักดีีว่่า การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน โปร่่งใส ทัันเวลา และอย่่างเท่่าเทีียมกััน มีีความสำำ�คััญต่่อ
การตััดสิินใจของผู้้�ลงทุุนและผู้้�ถืือหุ้้�น จึึงได้้จััดให้้มีีหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ (Investor Relations Department) ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ในการเปิิด
เผยข้้อมููลของบริิษััททั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลที่่�ไม่่ใช่่ข้้อมููลทางการเงิิน รวมถึึงเพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อนัักวิิเคราะห์์
นัักลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น และบุุคคลทั่่�วไป โดยผ่่านช่่องทางการเผยแพร่่ต่่างๆ เช่่น ตลาดหลัักทรััพย์์ แห่่งประเทศไทย, สำำ�นัักงานก.ล.ต.,
หนัังสืือพิิมพ์์และข่่าวประชาสััมพัันธ์์รวมทั้้�งการเผยแพร่่ข้้อมููลบนเว็็บไซต์์นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ของบริิษััท (https://www.siamwellnessgroup.
com/investor_relations/) โดยมีีการปรัับปรุุงข้้อมููลทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษให้้เป็็นปััจจุุบััน อย่่างสม่ำำ��เสมอ
ตัวอย่างข้อมูลเช่น
• ข้อมูลบริษัท เช่น ความเป็นมาของบริษัท ลักษณะธุรกิจและผลิตภัณฑ์ วิสัยทัศน์พันธกิจ และโครงสร้างองค์กร
• ข้อมูลทางการเงิน ผลการดำ�เนินงานย้อนหลัง
• ราคาหลักทรัพย์
• เอกสารเผยแพร่ เช่น แบบแสดงรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-1) รายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2)
รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis)
• ข้อมูลผู้ถือหุ้น เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประวัติการจ่ายเงินปันผล
• ข้อมูลนักวิเคราะห์ และบทวิเคราะห์
ทัง้ นีบ้ ริษทั มีการนำ�เสนอผลการดำ�เนินงาน แผนการดำ�เนินธุรกิจ และแนวโน้มให้แก่นกั วิเคราะห์ และนักลงทุนทัง้ ในประเทศไทย
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และต่างประเทศรายไตรมาส ผ่านกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย Analyst meetings, Roadshows การเข้าร่วมประชุมสัมมนา Conference
calls และการเข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ (Opportunity days) รวมถึงนักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถทำ�การนัด
หมายเพื่อเข้าพบ (Company visits) อย่างไรก็ดี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ทำ�ให้กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์มีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบไปสู่การประชุมเสมือนแทนการประชุมแบบพบหน้าดังที่เคยปฏิบัติมา
นอกจากนี้ บริษัทได้กำ�หนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสาร (Silent Period) กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนสำ�หรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทรายไตรมาส เป็นเวลา 14 วัน ก่อนวันนำ�ส่งผลการดำ�เนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่
เป็นธรรมในการเผยแพร่ข้อมูล
สรุปกิจกรรมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์

สรุุปกิิจกรรมหลัักปีี 2564 ดัังนี้้�
สรุุปกิิจกรรมหลัักปีี 2564 ดัังนี้้�

งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน (Analyst Meetings)
การพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในประเทศและนอกประเทศ
(Face-to-face Roadshows) / การประชุมเสมือน (Virtual Roadshows)
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Days)
อีเมล / โทรศัพท์

จำำ�นวนครั้้�ง

1
7
1
เฉลี่ย 2 ครั้ง / สัปดาห์

7.8.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษทั และบริษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผสู้ อบบัญชีในปี 2564 เป็นจำ�นวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทฯไม่มีค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี
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8. รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
8.1 สรุุปผลการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
คณะกรรมการบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) มีีการกำำ�หนดการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทของปีี 2564 ไว้้อย่่างเป็็น
ทางการล่่วงหน้้าตลอดปีี  และอาจจะมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มเติิมตามความจำำ�เป็็น โดยมีีการกำำ�หนดตารางการประชุุมล่่วงหน้้าเป็็นรายปีี และ
ในการประชุุมแต่่ละครั้้�ง บริิษััทจะส่่งจดหมายนััดประชุุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุุมล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน
ก่่อนวัันประชุุม เพื่่�อให้้คณะกรรมการได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลเพีียงพอก่่อนการประชุุม เว้้นแต่่กรณีีมีีเหตุุจำำ�เป็็นสำำ�หรัับบางวาระที่่�เกิิดความ
ล่่าช้้า จะดำำ�เนิินการจััดส่่งให้้คณะกรรมการทัันทีีเมื่่�อข้้อมููลพร้้อมนำำ�เสนอ และมีีการบัันทึึกรายงานการประชุุม และจััดเก็็บรวมรวบเอกสาร
เอกสารรายงานที่่�รัับรองแล้้วเพื่่�อใช้้ในการอ้้างอิิงและสามารถตรวจสอบได้้ ในการประชุุม ประธานกรรมการบริิษััทและกรรมการผู้้�จััดการ
เป็็นผู้้�ร่่วมกัันกํําหนดวาระการประชุุม และเปิิดโอกาสให้้กรรมการแต่่ละคนสามารถเสนอเรื่่�องต่่างๆ เพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเป็็นวาระการ
ประชุุมได้้ บริิษััทกํําหนดองค์์ประชุุมต้้องไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งเข้้าร่่วมประชุุม และพิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ ประธานกรรมการบริิษััทซึ่่�งทํําหน้้าที่่�
ประธานในที่่�ประชุุมจะเปิิดโอกาสให้้กรรมการแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างอิิสระ โดยในบางวาระอาจมีีผู้้�บริิหารระดัับสููง และหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญ
อิิสระเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยเพื่่�อให้้รายละเอีียดข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์เพิ่่�มเติิมในฐานะผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งจะได้้รัับทราบนโยบายโดยตรงเพื่่�อ
ให้้สามารถนํําไปปฏิิบััติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

8.1.1 การสรรหา พัั ฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
ฝ่่ายบริิหารของบริิษััท ได้้กำำ�หนดวิิธีีการในการสรรหากรรมการบริิษััท และผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท ดัังนี้้� 
กรรมการบริิษััท

กรรมการบริิษััทจะต้้องมีีความรู้้�ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท หรืืออาจมีีความรู้้�ในเรื่่�องอื่่�นๆ ที่่�อาจนำำ�มาใช้้
ประโยชน์์ได้้กับั การบริิหารงานของบริิษัทั และมีีประสบการณ์์ในเรื่่อ� งดัังกล่่าวเป็็นระยะเวลาตามสมควร ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือกรรมการบริิษัทั
อาจเสนอชื่่�อบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งขึ้้�นมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทได้้ โดยให้้วิิธีีการแต่่งตั้้�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 เพราะเหตุุอื่น่� นอกจากถึึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลืือกบุุคคลซึ่่�งมีีคุณ
ุ สมบััติิ และ
ไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััด เข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระ
ของกรรมการเหลืือน้้อยกว่่า 2 (สอง) เดืือน
บุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการแทนดัังกล่่าว จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนแทน
มติิของกรรมการต้้องประกอบด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่� (3/4) ของจำำ�นวนกรรมการที่่�ยัังเหลืืออยู่่� 
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท

ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท เช่่น ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ จะต้้องได้้รัับคััดเลืือกมาจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของ
บริิษััท หรืือคณะกรรมการของบริิษััท หรืือ บุุคคลอื่่�นที่่�ได้้รัับมอบหมายจากผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือคณะกรรมการบริิษััท โดยอาจพิิจารณาจากความ
รู้้�ความสามารถ ทัักษะ ประสบการณ์์ในการทำำ�งานที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และเข้้าใจในธุุรกิิจของบริิษััท และสามารถ
บริิหารงานให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดไว้้ได้้
กรรมการกรรมตรวจสอบ/กรรมการการอิิสระ

คณะกรรมการบริิษัทั หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั เป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้้�น โดยประกอบด้้วยกรรมการ
อิิสระไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ซึ่่�งมีีวาระอยู่่�ในตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี กรรมการตรวจสอบซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่
อีีกได้้ แต่่ไม่่เกิิน 3 วาระติิดต่่อกััน เว้้นแต่่คณะกรรมการบริิษััทจะเห็็นสมควรให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งต่่อไปนี้้� ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบต้้อง
เป็็นกรรมการอิิสระ โดยมีีคุุณสมบััติิดัังนี้้�  
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1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นราย
ใหญ่่หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท โดยให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่ว่ นร่่วมบริิหารงาน พนัักงาน ลููกจ้้าง ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รับั เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะ
ได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้ามดัังกล่่าวไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการ
อิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
3. ไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิตหรืือโดยการจดทะเบีียนในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรส
ของบุุตร ของกรรมการรายอื่่น�  ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีอำี ำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รับั การเสนอชื่่อ� เป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษัทั ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิจิ ารณญาณอย่่างอิิสระของกรรมการอิิสระรายนั้้�น รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�
มีีนััย หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง ทั้้�งนี้้� ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจให้้
รวมถึึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ. 28/2551 เรื่่�องการขออนุุญาตและการอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่
 ทั้้�งนี้้�ให้้รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่อ� ประกอบกิิจการ การเช่่าหรืือให้้เช่่า อสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์
หรืือบริิการ หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน การให้้สิินทรััพย์์ เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน
รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่น่� ทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลให้้บริิษัทั หรืือคู่่�สััญญา มีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่ร้อ้ ยละ 3 ของสิินทรััพย์์
ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิของบริิษััท หรืือตั้้�งแต่่ 20 ล้้านบาทขึ้้�นไป แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า
ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีกี ารคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั
ตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันโดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นใน
ระหว่่างหนึ่่�งปีีก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััท และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััท
ย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทสัังกััดอยู่่�  เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่�งได้้
รัับค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมา
แล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่อ� เป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษัทั  ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนัยั กัับกิิจการของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วน
ที่่�มีีนััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงานที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ�  หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1
ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของ
บริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
10. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม 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. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ตัดั สิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั
ร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมบริิษััท
4. ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย และบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน เฉพาะที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน  
5. มีีหน้้าที่่�ในลัักษณะเดีียวกัับที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยว่่าด้้วยคุุณสมบััติิ และขอบเขตการทำำ�งาน
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ของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีีความรู้้� และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� ต้้องมีีกรรมการตรวจสอบอย่่าง
น้้อย 1 ท่่าน ที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้
7. ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือคณะกรรมการตรวจสอบ หรืือคณะกรรมการบริิษััท เป็็นผู้้�คััดเลืือกสมาชิิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1
ท่่าน ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ให้้เลขานุุการบริิษััท หรืือ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายในของบริิษััท หรืือผู้้�ตรวจสอบภายใน หรืือ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีี
และการเงิินเป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
* ในกรณีีของบริิษััท ให้้เลขานุุการของบริิษััทดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

กรรมการตรวจสอบดำำ�รงตำำ�แหน่่งวาระละ 3 ปีี กรรมการตรวจสอบซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่อีีกได้้
แต่่ไม่่เกิิน 3 วาระติิดต่่อกััน เว้้นแต่่คณะกรรมการบริิษััทจะเห็็นสมควรขอให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไป
กรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้้อยกว่่า 9 คน และเป็็นกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้�กรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งจะต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในประเทศไทย  
คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนด
นโยบาย วิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย ภารกิิจ แผนธุุรกิิจ และงบประมาณของบริิษััท ตลอดจนกำำ�กัับดููแลให้้คณะผู้้�บริิหาร บริิหารงานให้้
เป็็นไปตามนโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผลภายใต้้กรอบของกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ มติิที่่�ประชุุม
คณะกรรมการ และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความรัับผิิดชอบ ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ระมััดระวััง ตามหลัักการข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีี เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทาง
เศรษฐกิิจสููงสุุดให้้แก่่กิิจการ และความมั่่�นคงสููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
กรรมการแต่่ละท่่านสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�และใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างเป็็นอิิสระในการพิิจารณาตััดสิินใจในเรื่่�องต่่างๆ โดยสามารถตั้้�ง
คำำ�ถาม แสดงความคิิดเห็็น หรืือคััดค้้านในกรณีีที่่�มีีความเห็็นขััดแย้้งในเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
โดยไม่่อยู่่�ภายใต้้อิิทธิิพลของกลุ่่�มบุุคคลใด
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�งให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งเป็็นอััตราจำำ�นวน 1 ใน 3 ถ้้าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะแบ่่ง
ออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับอััตรา 1 ใน 3 กรรมการที่่�จะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรก และปีีที่่�สองภาย
หลัังการแปรสภาพบริิษัทั เป็็นบริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั นั้้�นให้้จับั สลากกััน ส่่วนปีีต่อ่ ไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นเป็็นผู้้�ออกจาก
ตำำ�แหน่่ง กรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งอาจได้้รัับเลืือกตั้้�งใหม่่อีีกได้้โดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
นอกจากการพ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระแล้้ว กรรมการพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
1. เสีียชีีวิิต
2. ลาออก
3. ขาดคุุณสมบััติิ หรืือมีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมาย
4. ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นลงมติิให้้ออก ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิทิ ธิิออกเสีียง และ
มีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
5. ศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้ออก
ผู้้�บริิหาร

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

ในรอบปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการประชุุมคณะกรรมการรวมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 5 ครั้้�ง โดยมีีกรรมการและคณะกรรมการ
เข้้าประชุุมดัังต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่่�อกรรมการ

นางปราณี     
นายวิบูลย์     
นายประเสริฐ  
นางฐานิศร์     
นายณรัล       
นายพลเชษฐ์    
ม.ร.ว. เพ็ญศิริ
นางกอบบุญ
นายภูมิพันธ์

ปีี 2564
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

ศุภวัฒนเกียรติ
อุตสาหจิต
จิราวรรณสถิตย์
อมรธีรสรรค์  
วิวรรธนไกร
ลิขิตธนสมบัติ
จักรพันธุ์
ศรีชัย
บุญญาปะมัย

8.1.3 การกำำ�กัับดููแลบริิษัทย่
ั ่อยและบริิษัทร่
ั ่วม

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/4
4/4

บริิษััทมีีนโยบายการลงทุุนในกิิจการที่่�สามารถเอื้้�อประโยชน์์ต่่อบริิษััท เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขััน โดยมีีการประเมิิน
ความคุ้้�มค่่า หรืือความเป็็นไปได้้อย่่างจำำ�เป็็นและเหมาะสม โดยการบริิหารงานในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมนั้้�น บริิษััทจะมีีการกำำ�กัับดููแล
ดัังต่่อไปนี้้�  
1. บริิษััทจะส่่งตััวแทนไปเป็็นกรรมการในคณะกรรมการบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วม โดยจำำ�นวนตััวแทนของบริิษััทเป็็นไปตาม
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทเป็็นอย่่างน้้อย ซึ่่�งเป็็นกรรมการบริิษััท หรืือบุุคคลอื่่�นที่่�ได้้รัับมอบหมาย
2. กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั ย่่อยหรืือบริิษัทั ร่่วมส่่วนหนึ่่�งเป็็นตััวแทนของบริิษัทั และจะมีีตัวั แทนของบริิษัทั ร่่วมลง
นามด้้วยเสมอ
3. ตััวแทนของบริิษััทจะมีีสิิทธิ์์�เข้้าร่่วมการพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือบุุคคลใดๆ ที่่�รัับผิิดชอบด้้านบััญชีีและการเงิิน
ของบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม
4. ในกรณีีที่่�บริิษัทั ย่่อยตกลงเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายซึ่่�งทรััพย์์สินิ ที่่�มีีนัยั สำำ�คัญ
ั บริิษัทั จะดำำ�เนิิน
การตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับการทำำ�รายการดัังกล่่าว รวมถึึงนโยบายเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันของบริิษััท
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แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์

นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์

นายณรััล วิิวรรธนไกร

นางสาวชุุตาภรณ์์ จิิราวรรณสถิิตย์์

นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต

นายจัักร์์พััชร์์ จิิราวรรณสถิิตย์์

รายชื่่�อกรรมการที่่�เป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อย

บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จำ�กัด

/

/

/

/

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ
นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ หรือ
นายณรัล วิวรรธนไกร
กรรมการหนึ่งในสามคนลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสำ�คัญของบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำ�กัด

/

/

/

/

นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ หรือ
นายณรัล วิวรรธนไกร
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำ�คัญของ
บริษัท

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น
จำ�กัด

/

บริิษััทย่่อย/รายชื่่�อ
กรรมการ

/

อำำ�นาจกรรมการ

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ
นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์
กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำ�คัญของบริษัท

8.1.4 การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
(1) การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับการทำำ�รายการระหว่่างกััน บนหลัักการในการตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจกรรมทาง
ธุุรกิิจจะต้้องทำำ�เพื่่อ� ผลประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั เท่่านั้้�น โดยบริิษัทั ได้้กำำ�หนดขั้้�นตอนในการพิิจารณาทำำ�ธุรุ กรรมดัังกล่่าว เพื่่อ� ให้้การเข้้าทำำ�
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันนั้้�น เป็็นไปด้้วยความโปร่่งใส ไม่่ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เป็็นประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกราย ดัังนี้้� 
1. บริิษัทั จะพิิจารณาว่่าธุุรกรรมดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทใด และหากเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทรายการ
ธุุรกิิจปกติิ หรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ ก็็จะพิิจารณาต่่อไปว่่ารายการนั้้�นมีีข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขที่่�ถืือว่่าเป็็นเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป
หรืือไม่่ โดยบริิษััทจะใช้้เกณฑ์์เรื่่�องราคาและเงื่่�อนไขที่่�บริิษััทให้้กัับลููกค้้าทั่่�วไป หรืือราคาและเงื่่�อนไขที่่�ใช้้กัันทั่่�วไปในตลาดสำำ�หรัับการทำำ�
ธุุรกรรมในลัักษณะเดีียวกัันหรืือคล้้ายคลึึงกััน และในกรณีีที่่�ไม่่มีีราคาตลาดที่่�สามารถนำำ�มาใช้้อ้้างอิิงได้้เนื่่�องจากสิินค้้าหรืือบริิการภายใต้้
การทำำ�ธุุรกรรมนั้้�นมีีลัักษณะเฉพาะตััวหรืือเพราะเหตุุผลอื่่�นใด  บริิษััทก็็อาจให้้คณะกรรมการตรวจสอบหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท หรืือผู้้�
เชี่่�ยวชาญอิิสระ พิิจารณาตรวจสอบและให้้ความเห็็นถึึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการด้้วย  
2. ในกรณีีที่่�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่่�มีเี งื่่อ� นไขการค้้าโดยทั่่�วไปและค่่าตอบแทนไม่่สามารถคำำ�นวณ
ได้้จากทรััพย์์สินิ หรืือมููลค่่าอ้้างอิิง หรืือเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ หรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่่�ไม่่มีเี งื่่�อนไขทางการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือเป็็น
รายการเช่่า หรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ไม่่เกิิน 3 ปีี และไม่่สามารถแสดงได้้ว่า่ มีีเงื่่อ� นไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือเป็็นรายการประเภทอื่่น� บริิษัทั
จะทำำ�การคำำ�นวณขนาดของรายการว่่าเป็็นรายการขนาดเล็็ก ขนาดกลาง หรืือขนาดใหญ่่ เพื่่�อจะได้้ทราบว่่าจะต้้องดำำ�เนิินการต่่อไปอย่่างไร
เช่่น จะต้้องเสนอขออนุุมััติิการทำำ�รายการจากคณะกรรมการบริิษััท เช่่น จะต้้องเสนอขออนุุมััติิการทำำ�รายการจากคณะกรรมการบริิษััท
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หรืือจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นต้้น
3. บริิษััทจะเสนอรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อยให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรืือพิิจารณาความเห็็นแล้้ว
แต่่กรณีีรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันรายการใดที่่�จะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทจะต้้องเสนอความ
เห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับรายการนั้้�นให้้คณะกรรมการบริิษััท และหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาด้้วย
4. บริิษััทจะรายงานการตกลงเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยมีีข้้อมููลรายละเอีียดต่่างๆ
ครบถ้้วนตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และจะเปิิดเผยการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันใน
รายงานประจำำ�ปีแี บบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี และ/หรืือแบบรายงานอื่่น� ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
กำำ�หนด และในงบการเงิินตามมาตรฐานการบััญชีีกำำ�หนด
5. สำำ�หรัับรายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต คณะกรรมการบริิษัทั จะต้้องปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศคำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมตลอดถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อ
กำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงและการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ ที่่�สำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อยตาม
มาตรฐานการบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสมาคมนัักบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแห่่งประเทศไทย
6. ในกรณีีที่่�มีรี ายการระหว่่างกัันของบริิษัทั ที่่�นอกเหนืือจากการค้้าปกติิ ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
หรืือมีีส่่วนได้้เสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในอนาคต บริิษััทจะให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความ
จำำ�เป็็นและความเหมาะสมของรายการนั้้�น ในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�น บริิษัทั จะให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั เป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่อ� นำำ�ไปใช้้ประกอบ
การตััดสิินใจของคณะกรรมการ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นตามแต่่กรณีีทั้้�งนี้้� บริิษัทั จะเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�ได้้
รัับการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีบริิษััท
7. ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการทำำ�รายการใดๆ จะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงหรืืออนุุมััติิการทำำ�รายการนั้้�นๆ
8. ห้้ามมิิให้้พนัักงานกระทำำ�การใดๆ อัันเป็็นการขััดต่่อผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ บริิษัทั ฯ จึึงได้้จัดั ทำำ�แบบแจ้้งให้้พนัักงานทราบผ่่าน
ฝ่่ายบุุคคล เพื่่�อให้้พนัักงานทราบนโยบาย
(2) การใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่� อแสวงหาผลประโยชน์์

บริิษัทั มีีนโยบายดููแลกรรมการ ผู้้�บริิหาร ในการนำำ�ข้อ้ มููลภายในของบริิษัทั  ซึ่่�งยัังไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณชนไปใช้้เพื่่อ� แสวงหาประโยชน์์
ส่่วนตน รวมทั้้�งการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ ดัังนี้้� 
1. ให้้ความรู้้�แก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร  รวมถึึงดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย
ขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า หน้้าที่่�ที่่�ต้้องจััดทำำ�และส่่งรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ของตน คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ต่่อสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ตามมาตรา 59 และบทกำำ�หนดโทษตามมาตรา275 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
2. บริิษัทั กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า จััดทำำ�และนำำ�ส่่งรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ของตนของคู่่�สมรส และของบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะส่่งผ่่านมายััง
เลขานุุการของบริิษััท ก่่อนนำำ�ส่่งสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ทุุกครั้้�ง โดยให้้จััดทำำ�และนำำ�ส่่งภายใน 30
วััน นัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�
เป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า หรืือรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ภายใน 3 (สาม) วัันทำำ�การนัับแต่่วััน
ที่่�มีีการซื้้�อขายโอนหรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์นั้้�น
3. บริิษัทั กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า และผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ได้้รัับทราบข้้อมููลภายในที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งมีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของราคาหลััก
ทรััพย์์จะต้้องระงัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ในช่่วงเวลาก่่อนที่่�จะเผยแพร่่งบการเงิินหรืือเผยแพร่่เกี่่�ยวกัับฐานะทางการเงิินและสถานะ
ของบริิษัทั จนกว่่าบริิษัทั จะได้้เปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณะชนแล้้วโดยบริิษัทั จะแจ้้งให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหาร
ในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่างดการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั อย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร
เป็็นเวลาอย่่างน้้อย 30 วัันล่่วงหน้้าก่่อนการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่่างน้้อย 24 ชั่่�วโมงภายหลัังการเปิิดเผยข้้อมููล
ให้้แก่่สาธารณชนแล้้ว รวมทั้้�งห้้ามไม่่ให้้เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญนั้้�นต่่อบุุคคลอื่่�น
บริิษััท กำำ�หนดบทลงโทษทางวิินััยหากมีีการฝ่่าฝืืนนำำ�ข้้อมููลภายในไปใช้้หาประโยชน์์ส่่วนตน ดัังต่่อไปนี้้�
1. การตัักเตืือนเป็็นหนัังสืือ
2. การพัักงานชั่่�วคราวโดยไม่่ได้้รัับค่่าจ้้าง
3. ให้้ออกจากงาน
ทั้้�งนี้้�บริิษััท จะพิิจารณากำำ�หนดบทลงโทษจากเจตนาของการกระทำำ�และความร้้ายแรงของความผิิดนั้้�นๆ
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(3) การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน

บริิษััทยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความเป็็นธรรม มีีคุุณธรรม จริิยธรรม และเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใสต่่อสาธารณชน โดย
กรรมการของบริิษัทั  ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับขององค์์กรจะไม่่กระทำำ�หรืือยอมรัับการทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันทุุกรููปแบบ ไม่่ว่า่ กรณีีใดๆ ไม่่
ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม เพื่่�อให้้บรรลุุเจตนารมณ์์ดัังกล่่าว บริิษััทได้้มีีนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน ดัังนี้้�
1. กรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับ ต้้องปฏิิบััติิตามนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน หลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการและจรรยาบรรณธุุรกิิจ โดยไม่่เข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับการคอร์์รััปชัันไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
2. ห้้ามมิิให้้กรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับเรีียกหรืือรัับประโยชน์์หรืือทรััพย์์สิินใดที่่�ส่่อไปในทางจููงใจให้้ปฏิิบััติิ
หรืือละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในทางที่่�มิิชอบ หรืืออาจทำำ�ให้้บริิษััทเสีียประโยชน์์อัันชอบธรรม
3. กรรมการบริิษัทั  ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับพึึงละเว้้นการเสนอหรืือให้้ประโยชน์์ หรืือทรััพย์์สินิ ใดแก่่บุคุ คลภายนอกเพื่่�อ
จููงใจให้้ผู้้�นั้้�นกระทำำ� หรืือละเว้้นการกระทำำ�ใดที่่�ผิิดกฎหมายหรืือโดยมิิชอบต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ของตน
4. บริิษััทได้้มีีช่่องทางการแจ้้งเบาะแส ข้้อร้้องเรีียน และข้้อเสนอแนะ กรณีีพบเห็็นการทุุจริิตคอร์์รััปชัันผ่่านวิิธีีการต่่างๆ เช่่น
ทางเว็็บไซต์์และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท
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8.2 รายงานผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีี
ที่่�ผ่่านมา
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 ท่่านซึ่่�งเป็็น
ผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถ มีีประสบการณ์์เฉพาะด้้าน มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย มีีความ
อิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วย
1. นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์� กรรมการตรวจสอบ
3. นางกอบบุุญ ศรีีชััย กรรมการตรวจสอบ
ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้�ง ทุุกครั้้�งกรรมการตรวจสอบทุุกท่่านได้้เข้้าร่่วมประชุุมคิิดเป็็น
สััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมร้้อยละ 90.91 และได้้เชิิญผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมประชุุมตามวาระของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่อ� ชี้้�แจงในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวม
ถึึงได้้เชิิญผู้้�ตรวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเพื่่�อร่่วมชี้้�แจงข้้อเท็็จจริิง รวมถึึงผลการตรวจสอบบััญชีีและหลัักฐานประกอบใน
แต่่ละไตรมาส ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบได้้จััดให้้มีีการประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต โดยไม่่มีีผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ เข้้าร่่วม
ประชุุมด้้วยรวมทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้�ง  
การประชุุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบัติั ติ ามกฎบััตร คณะกรรมการตรวจสอบที่่�คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้อนุุมัติั ไิ ว้้อย่่าง
เคร่่งครััด และผลการประชุุมแต่่ละครั้้�งได้้รายงานการปฏิิบััติิงานโดยสรุุปพร้้อมข้้อเสนอแนะที่่�เห็็นว่่าเป็็นประโยชน์์ต่่อฝ่่ายบริิหารให้้คณะ
กรรมการบริิษััทฯ ทราบ สรุุปสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
1. สอบทานงบการเงิินประจำำ�ปีี 2564 และงบการเงิินรายไตรมาสสำำ�หรัับปีี 2564 ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่ารายงานทางการเงิินรายการบััญชีีกับั บริิษัทั ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันจััดทำำ�ขึ้้�นมีีความถููกต้้องตามที่่�ควรตามมาตรฐานบััญชีี และข้้อกำำ�หนดทาง
กฎหมายรวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินอย่่างเพีียงพอพร้้อมทั้้�งให้้ข้อ้ สัังเกตและรัับทราบแนวทางแก้้ไขปััญหาให้้เกิิด
ประโยชน์์แก่่บริิษััทฯ แล้้วคณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่ารายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรอง
ทั่่�วไป มีีความถููกต้้องตามที่่�ควรเชื่่�อถืือได้้การเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีมีีความสมเหตุุสมผล
2. สอบทานความเพีียงพอของการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในแล้้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่ามีี
ประสิิทธิิผลและเหมาะสมเพีียงพอ ไม่่มีข้ี อ้ บกพร่่องเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั และหน่่วยงานตรวจสอบภายในมีีความเป็็นอิิสระพร้้อมกัันนี้้�ได้้พิจิ ารณา
อนุุมััติิแผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งจััดลำำ�ดัับงานตรวจสอบตามความเสี่่�ยงและมุ่่�งเน้้นเชิิงปฏิิบััติิการให้้เกิิดผลงานที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ มีีประสิิทธิิผลและได้้มีีการพััฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีี
3. สอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่าบริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายอย่่างเหมาะสม รวมทั้้�ง
สอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่ามีีความสมเหตุุ
สมผลเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ และเป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและได้้เปิิดเผยไว้้ใน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินแล้้ว
4. สอบทานการบริิหารความเสี่่�ยง รายงานผลการตรวจสอบ และข้้อสัังเกตผลการประเมิินระบบการควบคุุมภายใน รวมทั้้�งมีี
การแลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็นกัับผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยบริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นประจำำ�  รวมทั้้�งมีี
การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทอย่่างน้้อยทุุกไตรมาสโดยในที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบได้้กล่่าวถึึงผลการดำำ�เนิินงานปััจจััยความ
เสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นผลกระทบ และเสนอแนะมาตรการป้้องกัันหรืือลดทอนความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คัญ
ั และได้้รายงานความคืืบหน้้าของผลการดำำ�เนิิน
งานโดยผู้้�รัับผิิดชอบอย่่างต่่อเนื่่�องแล้้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่ามาตรการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดไว้้มีีประสิิทธิิผลและ
เหมาะสมเพีียงพอครอบคลุุมกระบวนการปฏิิบััติิงานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงสอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจปััจจุุบััน
5. สอบทานความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในตามแบบที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
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ซึ่่�งผลการประเมิินพบว่่าบริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและครบถ้้วนแล้้ว
6. พิิจารณาคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีี โดยพิิจารณาถึึงความโปร่่งใส และหลัักการกำำ�กับั กิิจการที่่�ดีี รวมถึึงผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�สอบ
บััญชีีปีีที่่�ผ่่านมาโดยคำำ�นึึงถึึงชื่่�อเสีียง ความน่่าเชื่่�อถืือ ความสามารถในการให้้บริิการตรวจสอบ และการให้้คำำ�รัับรองงบการเงิินได้้ทัันเวลา
อย่่างสม่ำำ��เสมอแล้้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นชอบเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อให้้พิิจารณาเสนอขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นดัังนี้้�
• เพื่่�อแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีแห่่งบริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด โดยมีีรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
นางสาวสุุมนา พัันธ์์พงษ์์สานนท์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5872 และ/หรืือ
นางกิ่่�งกาญจน์์ อััศวรัังสฤษฎ์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4496 และ/หรืือ
นายชยพล ศุุภเศรษฐนนท์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3972 และ/หรืือ
นางสาวเกิิดศิิริิ กาญจนประกาศิิต ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 6014
เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กัดั (มหาชน) สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีี ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564
โดยมีีค่่าธรรมเนีียมบริิการงานสอบบััญชีีเท่่ากัับ 1,290,000 บาท (หนึ่่�งล้้านสองแสนเก้้าหมื่่�นบาทถ้้วน)
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมิินในภาพรวมเป็็นราย
คณะประจำำ�ปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นโดยรวมว่่า คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่่างเพีียงพอและครบถ้้วนแล้้ว
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
  
  (นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ)
      ประธานกรรมการตรวจสอบ

การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ลำำ�ดัับที่่�

1
2
3

รายชื่่�อกรรมการ

นายพลเชษฐ์     ลิขิตธนสมบัติ
ม.ร.ว. เพ็ญศิริ
จักรพันธุ์
นางกอบบุญ
ศรีชัย

ปีี 2564
จำำ�นวนครั้้ง
� ที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้ง
� หมด

4/4
4/4
2/3

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Corporate Governance) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ ตั้้�งแต่่ระดัับการวางกลยุุทธ์์ การปฏิิบััติิงาน และการตััดสิินใจในการลงทุุนประกอบธุุรกิิจใหม่่ๆ และสร้้างความตระหนัักรู้้�ใน
เรื่่�องการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงให้้แก่่ทุุกคนในบริิษััทฯ เพื่่�อเป็็นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่องค์์กร ผู้้�ถืือหุ้้�น สัังคม ชุุมชน และผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียต่่างๆ ช่่วยให้้บริิษััทฯ เติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (คณะกรรมการฯ) ได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั ตามหลัักเกณฑ์์
การบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งเป็็นไปตามนโยบายและคู่่�มืือบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ซึ่่�งได้้กำำ�หนดนโยบายความเสี่่�ยงครอบคลุุมทั้้�งองค์์กร
โดยเริ่่�มจากกระบวนการ การระบุุความเสี่่�ยง การประเมิินความเสี่่�ยง การติิดตามและควบคุุมความเสี่่�ยง ตลอดจนการสร้้างมาตรฐานความ
เสี่่�ยงเพื่่�อป้้องกัันให้้เกิิดการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสม่ำำ��เสมอ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วย
1.  นางกอบบุุญ ศรีีชััย
ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2.  นายภููมิพัิ ันธ์์ บุุญญาปะมััย
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
3.  นายณรััล วิิวรรธนไกร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและหััวหน้้าคณะทำำ�งาน
ในปีี 2564 คณะกรรมการฯ ได้้ประชุุมหารืือร่่วมกัันกัับคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง (ฝ่่ายจััดการของบริิษััทฯ) รวมทั้้�งสิ้้�น 2 ครั้้�ง
และทุุกครั้้�งกรรมการฯทุุกท่่านได้้เข้้าร่่วมประชุุม คิิดเป็็นสััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมร้้อยละ 100.00 เพื่่อ� ร่่วมกัันหารืือในประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่�อาจ
ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้ดำ�ำ เนิินธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพ และได้้ระบุุความเสี่่�ยงใหม่่ๆ
ให้้ครอบคลุุมทุุกความเสี่่�ยงและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั ในธุุรกิิจนวดและสปา เพื่่�อให้้บริิษัทั สามารถบริิหารจััดการความเสี่่�ยงได้้
ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในยุุคดิิจิทัิ ัลซึ่่�งมีีการแข่่งขัันสููง
สรุุปสาระสำำ�คััญของการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ในปีี 2564 ได้้ดัังนี้้�

1. ความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ที่่�เกิิดขึ้้�นในแต่่ละไตรมาส
คณะกรรมการฯ และคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงร่่วมกัันพิิจารณาความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ ของบริิษััทฯ ซึ่่�งประกอบด้้วยความ
เสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิตามกฎหมาย ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิการ และความเสี่่�ยงด้้านทรััพย์์สิิน
รวมทั้้�งโอกาสเกิิดความเสี่่�ยงและผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นหาความเสี่่�ยงเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�อาจกระทบต่่อการเนิินงานให้้บรรลุุเป้้าหมายขององค์์กรทั้้�ง
ในระยะสั้้�นและระยะยาว พร้้อมเฝ้้าระวัังความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของนโยบายภาครััฐซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินงานขององค์์กร อีีก
ทั้้�งคณะกรรมการฯ ได้้ให้้ความเห็็นต่่อการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษัทั ในเครืือเพื่่อ� ให้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่างเหมาะสมและมีีการควบคุุม
ความเสี่่�ยงสำำ�คััญระดัับองค์์กรให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้เพื่่�อให้้บรรลุุผลตามเป้้าหมายร่่วมกััน
2. การประเมิินความเสี่่�ยงโดยใช้้เกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
คณะกรรมการฯได้้ใช้้กรอบการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร  (ERM Framework) ประกอบกัับนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
(Enterprise Risk Management Policy) ซึ่่�งจััดทำำ�โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อใช้้เป็็นหลัักในการประเมิินความเสี่่�ยงของ
บริิษััทในส่่วนของผลกระทบและโอกาสที่่�จะเกิิดโดยครอบคลุุมความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ คืือ ความเสี่่�ยงในระดัับกลยุุทธ์์
(Strategic Risk) ความเสี่่�ยงในระดัับธุุรกิิจ (Business Risk) และความเสี่่�ยงระดัับกระบวนการปฏิิบััติิงาน (Process Risk)
3. มาตรการรองรัับความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทฯ
คณะกรรมการและคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษัทั ฯ ร่่วมกัันพิิจารณามาตรการสำำ�หรัับรองรัับความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
กัับบริิษัทั ฯ โดยเสนอให้้มีทั้้�ี งแนวทางการป้้องกััน (ก่่อนที่่�จะเกิิดความเสี่่�ยง) และกลยุุทธ์์ลดความเสี่่�ยง (ภายหลัังจากที่่�เกิิดความเสี่่�ยงแล้้ว)
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินการให้้บริิษัทั ฯมีีการกำำ�กับั ดููแลและบริิหารความเสี่่�ยงในระดัับที่่�เหมาะสม
โดยจากการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว ทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าบริิษััทฯ ดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและบรรลุุตามเป้้าหมายทั่่�วทั้้�งองค์์กร
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(นางกอบบุญ ศรีชัย)
ประธิานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การิปริะช๊มคณะกริริมการิบริิหาริความเสี�ยง ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564
ลี่ำาด์้บที่่�

1
2
3

ริายช่�อกริริมการิ

นางกอบบุญ
นายภูมิพันธิ์
นายณรัล

ศรีชัย
บุญญาปะมัย
วิวรรธินไกร

ปีี 2564
จำานวันคัริ้�งที่่�เข้าริ�วัมปีริะชุม/การิปีริะชุมที่้�งห้มด์

2/2
2/2
2/2

บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิิ จารณาค่่าตอบแทน
เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนของบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด(มหาชน) (“บริิษััท”) ประกอบด้้วยกรรมการ
จำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
1. นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ
ประธานกรรมการ
2. หม่่อมราชวงศ์์เพ็็ญศิิริิ  จัักรพัันธุ์์�
กรรมการ
3. นายประเสริิฐ  จิิราวรรณสถิิตย์์
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งกำำ�หนดไว้้ใน
กฎบััตรของคณะกรรมสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน โดยมีีหน้้าที่่�พิิจารณาหลัักเกณฑ์์และกระบวนการในการสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติิ
เหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมทั้้�งคััดเลืือกบุุคคลตามกระบวนการสรรหาที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ รวมถึึงพิิจารณา
หลัักเกณฑ์์ในการจ่่ายและรููปแบบค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงเพื่่�อเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ในปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้ประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 1 ครั้้�ง ทุุกครั้้�งกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่า
ตอบแทนทุุกท่่านได้้เข้้าร่่วมประชุุมคิิดเป็็นสััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมร้้อยละ 100.00 เพื่่�อสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท
และผู้้�บริิหารระดัับสููง ซึ่่�งสรุุปสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
1. พิิจารณาและทบทวนโครงสร้้างคณะกรรมการ ทั้้�งในเรื่่�องขนาด องค์์ประกอบ สััดส่่วนกรรมการที่่�เป็็นอิิสระที่่�เหมาะสมและ
จำำ�เป็็นต่่อการนำำ�พาองค์์กรสู่่�วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักที่่�กำำ�หนดไว้้
2. พิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาบุุคคลเพื่่�อให้้ได้้กรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�จะทำำ�ให้้คณะกรรมการมีีองค์์ประกอบความรู้้� 
ความชำำ�นาญที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งมีีการพิิจารณาประวััติิของบุุคคลดัังกล่่าว และเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการ ก่่อนจะนำำ�เสนอที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการ โดยผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้รัับข้้อมููลอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับบุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจ
3. พิิจารณาและสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมทั้้�งดููแลการบริิหารและพััฒนาผู้้�
บริิหารระดัับสููงให้้มีีความรู้้� ความสามารถ ทัักษะ ประสบการณ์์ และคุุณลัักษณะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู้้�เป้้าหมายของธุุรกิิจ
อย่่างเหมาะสม
4. ทบทวนหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารสรรหากรรมการ  เพื่่อ� เสนอแนะต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ก่่อนที่่�จะมีีการสรรหากรรมการที่่�ครบ
วาระ และในกรณีีที่่�มีีการเสนอชื่่�อกรรมการรายเดิิม คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนต้้องคำำ�นึึงถึึงผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
กรรมการรายเดิิมที่่�มีีการเสนอชื่่�อดัังกล่่าวประกอบด้้วย
5. จััดทำำ�แผนการพััฒนากรรมการ และจััดให้้มีีการปฐมนิิเทศกรรมการเข้้าใหม่่ และมอบเอกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อ
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้แก่่กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่
6. จััดทำำ�และทบทวนแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมเป็็นแผนต่่อเนื่่�อง
ให้้มีผู้้�สืื
ี บทอดงานเพื่่�อให้้การบริิหารงานของบริิษััทสามารถดำำ�เนิินไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
7. พิิจารณาโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้มีีความเหมาะสมกัับความรัับ
ผิิดชอบ เพื่่�อจููงใจให้้นำำ�พาองค์์กรให้้ดำ�ำ เนิินงานตามเป้้าหมายทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว
8. พิิจารณานโยบายและหลัักเกณฑ์์ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้สอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายระยะยาวของบริิษััท ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่�ขอบเขตของบทบาทและความรัับผิิดชอบ รวมถึึงประโยชน์์ที่่�คาด
ว่่าจะได้้รัับจากกรรมการแต่่ละคน กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�น เช่่น เป็็นสมาชิิกของคณะกรรมการชุุด
ย่่อยควรได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มที่่�เหมาะสมด้้วย ทั้้�งนี้้�อยู่่�ในลัักษณะที่่�เปรีียบเทีียบได้้กัับระดัับที่่�ปฏิิบััติิอยู่่�ในอุุตสาหกรรม
9. เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง ส่่วนค่่า
ตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อยให้้เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการก่่อน เพื่่อ� ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�อนุุมัติั โิ ครงสร้้างและ
อััตราค่่าตอบแทนกรรมการต่่อไป
10. ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าให้้สอดคล้้องกัับหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และเหมาะสมกัับสถานการณ์์ในปััจจุุบััน
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(นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ)
ประธานกรรมการ
การประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิ จารณาค่่าตอบแทน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ลำำ�ดัับที่่�

1
2
3

รายชื่่�อกรรมการ

นายพลเชษฐ์
ลิขิตธนสมบัติ
ม.ร.ว.เพ็ญศิริ
จักรพันธุ์
นายประเสริฐ    จิราวรรณสถิตย์

ปีี 2564
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

1/1
1/1
1/1

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิิบาล
เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการธรรมาภิิบาลของบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) ประกอบด้้วยกรรมการ จำำ�นวน 3 ท่่าน
ดัังนี้้�
1. หม่่อมราชวงศ์์เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�
2. นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ
3. นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์

ประธานกรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการธรรมาภิิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิิบาลได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั ภายใต้้หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตาม
ที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการธรรมาภิิบาล เพื่่�อให้้สอดคล้้องและเป็็นไปตามหลัักการการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งและประเทศไทย
ในปีี 2564 คณะกรรมการธรรมาภิิบาลได้้ประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 2 ครั้้�ง โดยกรรมการธรรมาภิิบาลทุุกท่่านได้้เข้้าร่่วมประชุุมคิิดเป็็น
สััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมร้้อยละ 100.00 เพื่่�อกำำ�กัับดููแล ติิดตาม และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามหลัักการการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม สรุุปสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
1 กำำ�หนด ทบทวน และปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััท เพื่่�อให้้สอดคล้้องและเป็็นไป
ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560
2. ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการธรรมาภิิบาล เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และเหมาะสมกัับสถานการณ์์ในปััจจุุบััน
3. พิิจารณาและทบทวนจรรยาบรรณธุุรกิิจ เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องและเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับบริิษัทั จดทะเบีียน
ปีี 2560
4.ดููแลและติิดตามการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (“Corporate Social Responsibility : CSR”) ของ
คณะทำำ�งาน
คณะกรรมการธรรมาภิิบาล ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเป็็นอย่่างยิ่่�ง เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่การ
ดำำ�เนิินกิิจการเป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน มีีประสิิทธิิภาพ ควบคู่่�ไปกัับสัังคมโดยรวม และสิ่่�งแวดล้้อม และสามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปััจจััยการ
เปลี่่�ยนแปลงของสภาพธุุรกิิจ ตลอดจนสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายและเป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป
    
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

(หม่่อมราชวงศ์์เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�)
ประธานกรรมการธรรมาภิิบาล
การประชุุมคณะกรรมการธรรมาภิิบาล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ลำำ�ดัับที่่�

1
2
3
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รายชื่่�อกรรมการ

ม.ร.ว.เพ็ญศิริ   จักรพันธุ์
นายพลเชษฐ์   ลิขิตธนสมบัติ
นางฐานิศร์        อมรธีรสรรค์  

แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

ปีี 2564
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

2/2
2/2
2/2

รายงานคณะกรรมการบริิหาร
เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการบริิหารของบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด(มหาชน) (“บริิษััท”) ประกอบด้้วยกรรมการ จำำ�นวน 5 ท่่าน ดัังนี้้�
1. นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต
ประธานกรรมการบริิหาร
2. นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์
กรรมการบริิหาร
3. นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์
กรรมการบริิหาร
4. นายณรััล วิิวรรธนไกร
กรรมการบริิหาร
5. นายจัักรพััชร์์ จิิราวรรณสถิิตย์์
กรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหารได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท ภายใต้้หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการบริิหาร เพื่่�อให้้สอดคล้้องและเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์การประกอบกิิจการของบริิษััทและเป็็นไปตาม
วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ นโยบาย ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด หรืือคำำ�สั่่�งใดๆ ของมติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและ/หรืือมติิของที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทด้้วย
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารได้้ประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 8 ครั้้�ง โดยกรรมการบริิหารทุุกท่่านได้้เข้้าร่่วมประชุุมคิิดเป็็นสััดส่่วนการ
เข้้าร่่วมประชุุมร้้อยละ 97.5 โดยสามารถสรุุปสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
1. คณะกรรมการบริิหารได้้ทำำ�หน้้าที่่�ในการบริิหารกิิจการงานของบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์การประกอบกิิจการของบริิษัทั
เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ นโยบาย ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนดหรืือคำำ�สั่่�งตามมติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และมติิของที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท รวมถึึงได้้พิิจารณากลั่่�นกรองเรื่่�องต่่างๆ ที่่�จะนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิหรืือให้้ความเห็็นชอบ
ก่่อนเสมอ
2. คณะกรรมการบริิหารได้้วางกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ ทิิศทางของธุุรกิิจและนโยบายทางธุุรกิิจ รวมถึึงเป้้าหมาย แนวทาง แผนการ
ดำำ�เนิินงาน แผนการพััฒนาบุุคลากร และงบประมาณของบริิษััทและบริิษััทย่่อย เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
ให้้เป็็นไปตามแนวทางที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้
3. ดำำ�เนิินการตรวจสอบ ติิดตาม การดำำ�เนิินนโยบาย และแนวทางการบริิหารงานด้้านต่่างๆ ของบริิษััทให้้เป็็นไปตามที่่�คณะ
กรรมการบริิษััทมอบหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
4. ได้้พิิจารณาอนุุมัติั ิเฉพาะในกรณีีหรืือในการดำำ�เนิินการใดๆ อัันเป็็นปกติิธุุรกิิจของบริิษััทภายใต้้วงเงิินหรืืองบประมาณประจำำ�
ปีีตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท และให้้สอดคล้้องกัับคู่่�มืือปฏิิบััติิงานว่่าด้้วยเรื่่�องอำำ�นาจดำำ�เนิินการตามที่่�กำำ�หนดไว้้
5. คณะกรรมการบริิหารได้้รายงานผลการดำำ�เนิินงานภายในกำำ�หนดเวลาในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้� ให้้คณะกรรมการบริิษััททราบ
5.1 รายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทรายไตรมาส
5.2 รายงานอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิหารพิิจารณาเห็็นสมควร  
6. คณะกรรมการบริิหารได้้ทำ�ำ การศึึกษาความเป็็นไปได้้ (Feasibility) ของโครงการต่่างๆ ก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
7. กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และงบประมาณการขึ้้�นค่่าจ้้าง เงิินรางวััล หรืือการจ่่ายผลตอบแทนอื่่น� รวมถึึงกำำ�หนดและแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลง
สวััสดิิการต่่างๆ ของพนัักงาน
8. ให้้แนวนโยบายคำำ�ปรึึกษาและข้้อเสนอแนะต่่อกรรมการผู้้�จััดการในการตััดสิินใจประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญ
9. แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งาน และ/หรืือผู้้�บริิหารเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กลั่่�นกรองงานที่่�นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิหาร เพื่่�อให้้ดำ�ำ เนิินงานต่่าง
ๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิหารกำำ�หนด ภายในขอบเขตแห่่งอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร รวมถึึงได้้มีกี ารมอบอำำ�นาจช่่วงให้้บุคุ คล
ที่่�ได้้รัับมอบหมายปฏิิบััติิงานเฉพาะอย่่างแทน โดยการมอบอำำ�นาจช่่วง และ/หรืือการมอบหมายดัังกล่่าวได้้อยู่่�ภายใต้้ขอบเขตแห่่งการมอบ
อำำ�นาจตามหนัังสืือมอบอำำ�นาจที่่�ให้้ไว้้ และเป็็นไปตามระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด หรืือคำำ�สั่่�งที่่�คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดไว้้ด้ว้ ย  โดยการมอบ
อำำ�นาจนั้้�นจะไม่่เกิินขอบเขตแห่่งอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร และไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจหรืือมอบอำำ�นาจช่่วงที่่�ทำำ�ให้้
คณะกรรมการบริิหาร หรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิหารสามารถอนุุมััติิรายการที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง (ตามที่่�
นิิยามไว้้ในประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน หรืือประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์) อาจมีีส่่วนได้้เสีีย
หรืืออาจได้้รัับประโยชน์์ในลัักษณะใด ๆ หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อยของบริิษััท

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

193

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)
ประธิานเจ้าหน้าที่บริหาร

การิปริะช๊มคณะกริริมการิบริิหาริ ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564
ลี่ำาด์้บที่่�

1
2
3
4
5
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ริายช่�อกริริมการิ

นายวิบูลย์
นายประเสริฐ
นางฐานิศร์
นายณรัล
นายจักรพัชร์

อุตสาหจิต
จิราวรรณสถิตย์
อมรธิีรสรรค์
วิวรรธินไกร
จิราวรรณสถิตย์

แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

ปีี 2564
จำานวันคัริ้�งที่่�เข้าริ�วัมปีริะชุม/การิปีริะชุมที่้�งห้มด์

8/8
8/8
7/8
8/8
8/8

09

การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน
บริิษั้ที่ สยามเวัลี่เนสกริุ๊ปี จำาก้ด์ (มห้าชน)
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 ความเห็็นเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุมภายในของผู้้�ตรวจสอบภายใน
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของระบบควบคุุมภายในที่่�ดีีซึ่่�งจะช่่วยสนัับสนุุนให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผล โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด  ครั้้�งที่่� 2/2557 เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน 2557 ได้้เห็็นชอบให้้แต่่ง
ตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ และที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้อนุุมััติิให้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่่าน เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่�สอบทานประสิิทธิิภาพและความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน รวม
ถึึงตรวจสอบเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทและบริิษััทย่่อยดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ รวม
ถึึงกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�บัังคัับใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งบริิษััท พีี แอนด์์ แอล จำำ�กััด (“ผู้้�ตรวจสอบภายใน”) เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายใน โดยให้้ทำำ�การตรวจสอบ
และประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษัทั พร้้อมทั้้�งให้้ข้อ้ เสนอแนะและติิดตามผลการปรัับปรุุงระบบควบคุุมภายในการ
ปฏิิบััติิตามนโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องตามแผนการตรวจระบบควบคุุมภายในที่่�กำำ�หนด ซึ่่�งรวมถึึงแนวทางการประเมิินของ
The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO 5 ด้้าน ได้้แก่่
1)  สภาพแวดล้้อมการควบคุุม
2)  การประเมิินความเสี่่�ยง
3)  มาตรการควบคุุม
4)  ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล และ
5)  ระบบการติิดตาม
โดยผู้้�ตรวจสอบภายในได้้รายงานผลของการตรวจสอบ การติิดตามการปรัับปรุุงแก้้ไขต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าการดำำ�เนิินการของบริิษััทและบริิษััทย่่อย และธุุรกรรมรายการระหว่่างกัันของบริิษััท และบริิษััทย่่อยกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีประสิิทธิิภาพ
และเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย
บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของระบบควบคุุมภายในที่่�ดีีเพื่่�อสนัับสนุุนประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ดัังนั้้�นคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตามข้้อเสนอแนะในรายงานผล
การประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในและได้้ทำำ�การรายงานให้้คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณา และคณะกรรมการบริิษัทั รัับ
ทราบ นอกจากนี้้�ผู้้�ตรวจสอบภายในได้้จัดั ทำำ�แผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2564 เป็็นรายไตรมาส โดยให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในเข้้าตรวจ
สอบกระบวนการรวมทั้้�งให้้ติิดตามผลการตรวจสอบและนำำ�มารายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิษััทเป็็นราย
ไตรมาส
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2564 มีีคณะกรรมการตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมครบ
ทั้้�ง 3 ท่่าน เข้้าร่่วมประชุุมกัับคณะกรรมการบริิษััทโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุม
ภายในของบริิษััทจากการซัักถามข้้อมููลจากฝ่่ายบริิหาร ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่าระบบควบคุุมภายในของบริิษััทมีีความเพีียง
พอและเหมาะสมกัับขนาดของบริิษััท และสภาวการณ์์ในปััจจุุบััน
ข้้อสัังเกตของผู้้�ตรวจสอบภายในเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุมภายในของบริิษััท

ในปีี 2564 ผู้้�ตรวจสอบภายในได้้เข้้าตรวจสอบระบบควบคุุมภายในของบริิษััท จำำ�นวน 4 ครั้้�ง ในเรื่่�องต่่างๆดัังปรากฏตามรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน ดัังต่่อไปนี้้�
1. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้้�งที่่� 1/2564 ลงวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2564
เรื่่�อง การบริิหารงานทรััพยากรบุุคคล (Human Resource Management)
2. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้้�งที่่� 2/2564 ลงวัันที่่� 14 พฤษภาคม 2564
เรื่่�อง การบริิหารการจ่่ายค่่าตอบแทน (พนัักงานเทอราพิิส)
3. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้้�งที่่� 3/2564 ลงวัันที่่� 9 สิิงหาคม 2564
เรื่่�อง วงจรรายจ่่าย (Expenditure Cycle Management)
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4. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้้�งที่่� 4/2564 ลงวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2564
เรื่่�อง การปฎิิบััติิตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)
จากการประเมิินความเพีียงพอและประสิิทธิิภาพของระบบควบคุุมภายในพิิจารณาโดยภาพรวมแล้้ว บริิษััทมีีการกำำ�หนดแผนการ
ดำำ�เนิินการกระบวนการปฏิิบััติิงาน การบริิหารจััดการ และการดำำ�เนิินงานที่่�มีีการควบคุุมภายในเพีียงพอตามควร และมีีส่่วนที่่�ควรได้้รัับ
การปรัับปรุุงบางประการ อย่่างไรก็็ดีีประสิิทธิิภาพการควบคุุมโดยรวมสามารถให้้ความมั่่�นใจได้้ว่่าบริิษััทจะสามารถดำำ�เนิินงานบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ของเป้้าหมายและนโยบายตามที่่�คาดหวัังได้้ โดยสามารถสรุุปได้้เป็็นข้้อเสนอแนะให้้บริิษััท โดยแบ่่งเป็็นข้้อเสนอแนะสำำ�คััญที่่�
บริิษััทควรเร่่งพิิจารณาดำำ�เนิินการ และข้้อเสนอแนะที่่�บริิษััทควรพิิจารณา
ข้้อสัังเกตเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุมภายในของผู้้�สอบบััญชีี

บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท ได้้ตรวจสอบงบการเงิิน สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่�  31 ธัันวาคม 2564 ตาม
มาตรฐานการสอบบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป และมีีความเห็็นว่่างบการเงิินดัังกล่่าว แสดงฐานะการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสด
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

9.2 รายการระหว่่างกััน
9.2.1 ลัักษณะความสััมพัั นธ์์

บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีการทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งต่่างๆ โดยรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นเป็็นรายการกัับผู้้�ถืือ
หุ้้�น และ/หรืือผู้้�บริิหารของบริิษััท รวมถึึงการทำำ�รายการกัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ซึ่่�งมีีบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น และ/หรืือเป็็น
ผู้้�บริิหาร ซึ่่�งสามารถสรุุปลัักษณะความสััมพัันธ์์ ได้้ดัังนี้้�
ชื่่�อบริิษััท/บุุคคล

ประเภทธุุรกิิจ

รายชื่่�อกรรมการ

บริษัท บลูมมิ่ง จำ�กัด
บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด
บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำ�กัด
บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำ�กัด
บริษัท จี.จี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
บริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์กิ๊ฟท์ จำ�กัด
นายวิธิต  อุตสาหจิต

ขายลูกประคบ ของชำ�ร่วย
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์และส่งของ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
หุ้นส่วนเป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
พี่ชายนางปราณี, นางฐานิศร์
เเละนายวิบูลย์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทย่อย

นายวิบูลย์  อุตสาหจิต
นายณรัล  วิวรรธนไกร
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์
นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์
นายจักรพัชร์  จิราวรรณสถิตย์

-

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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กรรมการ

√
√
√
√
√
√
√
√
√

กรรมการ

สัดสวน

หุนที่ถือ

กรรมการ

สัดสวน

หุนที่ถือ

กรรมการ

สัดสวน

หุนที่ถือ

กรรมการ

สัดสวน

หุนที่ถือ

1,602 8.01%
38,750 7.75%
0.00%
5
0 0.00%
√
1,602 8.01% √ 400,000 20.00% √
38,750 7.75%
0.00%
5
1,602 8.01% √ 400,000 20.00%
38,750 7.75%
0.00%
5
1,602 8.01% √ 400,000 20.00% √
38,750 7.75%
0.00%
5
1,602 8.01% √ 400,000 20.00%
38,750 7.75%
0.00%
5
√
1,602 8.01%
38,750 7.75%
0.00%
5
0 0.00%
1,602 8.01%
38,750 7.75%
0.00%
5
0 0.00%
1,602 8.01%
38,750 7.75%
0.00%
5
0 0.00%
534 2.67%
12,916 2.58%
0.00%
5
133,333 6.67%
5,582 27.91%
38,750 7.75%
0.00%
5
0 0.00%
534 2.67% √
12,917 2.58%
0.00%
5
133,334 6.67%
534 2.67%
12,917 2.58%
0.00%
5
133,333 6.67%
0 0.00%
112,500 22.50%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00% √
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
100%
69,999,940
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0 0.00%
20,000 100.00%
500,000 100.00%
70,000,000 100.00%
2,000,000 100.00%

บริษัท กลมเกลียว
พัฒนา จำกัด
สัดสวน

หุนที่ถือ
0 0.00%
1,683,207 16.67%
1,683,206 16.67%
1,683,207 16.67%
1,683,207 16.67%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
1,683,206 16.67%
0 0.00%
1,683,207 16.67%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
10,099,240 100.00%

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

กรรมการ

บริษัท อุตสาหจิต
โฮลดิ้ง จำกัด
สัดสวน

50,000 0.17%
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 2.78%
7,500,000 25.00%
833,333 2.78%
833,333 2.78%
0 0.00%
500,000 1.67%
0 0.00%
0 0.00%
500,000 1.67%
0 0.00%
490,000 1.63%
490,000 1.63%
490,000 1.63%
490,000 1.63%
500,000 1.67%
800,000 2.67%
800,000 2.67%
800,000 2.67%
2,400,000 8.00%
0 0.00%
0 0.00%
490,000 1.63%
2,400,000 8.00%
2,400,000 8.00%
30,000,000 100.00%

หุนที่ถือ

บริษัท บี.ยู.
บริษัท เอเชี่ยนฟอรจูน
เอ็นเตอรไพรส จำกัด
พร็อพเพอรตี้ จำกัด
บริษัท จี. จี. พี.
พร็อพเพอรตี้ จำกัด

√

√

กรรมการ

บริษัท บลูมมิ่ง
จำกัด

0
1,500
500
1,500
2,000
0
0
0
0
0
1,500
0
2,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
0
0
0
10,000

หุนที่ถือ

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%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00

0.00%
15.00%
5.00%
15.00%
20.00%

หมายเหตุ : 1. สัดส่วนการถือหุ้น เป็นการคำ�นวณโดยปัดทศนิยมเป็น 2 ตำ�แหน่ง ซึ่งเมื่อบวกรวมสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อาจทำ�ให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนจากตัวเลขสัดส่วน
   รวมของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

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. นางสาวพรพิศ จิราวรรณสถิตย
29. นางประอร จิราวรรณสถิตย
30. นางสาวพิมพพิชา อุตสาหจิต
31. นางสาวแพรวา อุตสาหจิต
32. นายพิชญกฤต อุตสาหจิต
รวม

ชื่อ

บริษัท ไซเบอร
พริ้นทกรุป จำกัด
สัดสวน

198

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

199

กรรมการ

2,000,000 100.00%

0 0.00%
220,000 11.00%
220,000 11.00%
220,000 11.00%
679,999 34.00%
220,000 11.00%
220,000 11.00%
0 0.00%
73,333 3.67%
0 0.00%
73,334 3.67%
73,333 3.67%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00% √
1 0.00%
0 0.00% √
0 0.00%

หุนที่ถือ

10,000 100.00%

0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
4,999 49.99%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
4,999 49.99%
0 0.00%
2 0.02%
0 0.00%

หมายเหตุ : 1. สัดส่วนการถือหุ้น เป็นการคำ�นวณโดยปัดทศนิยมเป็น 2 ตำ�แหน่ง ซึ่งเมื่อบวกรวมสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อาจทำ�ให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนจากตัวเลขสัดส่วน
   รวมของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

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

สัดสวน

บริษัท สวางสุข จำกัด
กรรมการ

ชื่อ
หุนที่ถือ

บริษัท บลูมมิ่ง
อินเตอรกิ๊ฟท จำกัด
สัดสวน

9.2.2 ลัักษณะรายการระหว่่างกััน

บริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีการทำำ�รายการระหว่่างกัันอัันเนื่่�องมาจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ซึ่่�งสามารถสรุุป
ลัักษณะและมููลค่่าของการทำำ�รายการระหว่่างกััน โดยแบ่่งตามประเภทได้้ดัังนี้้�
1. รายการซื้้�อขายสิินค้้าระหว่่างกัันที่่�เป็็นรายการซื้้�อขายปกติิ
(เสนอให้้คณะกรรมการตรวจสอบพิิ จารณา)

ลำำ�ดัับ

1.

2.

3.

200

บริิษััท /
บุุคคลที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้ง

ลัักษณะรายการ

บริษัท บลูมมิ่ง จำ�กัด รายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ
ซื้อสินค้าและบริการ
ลูกหนี้การค้าและลูก
หนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้า
หนี้อื่น

บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ รายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ
ไพรส์ จำ�กัด
ซื้อสินค้าและบริการ
ลูกหนี้การค้าและลูก
หนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้า
หนี้อื่น
บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ รายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ
กรุ๊ป จำ�กัด
ซื้อสินค้าและบริการ
ลูกหนี้การค้าและลูก
หนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้า
หนี้อื่น

แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

หน่วย : พันบาท

มููลค่่ารายการ
ปีี 2562

ปีี 2563

137

3,591

16,953
135

4,541
2,397

1,540

277

6
342
5

6
  
194
5

10

47

201

150

2,557
175

1,185
251
188

ปีี 2564

ความจำำ�เป็็น
และความสมเหตุุสมผล

100 • บริษทั บลูมมิง่ จ�ำกัด ซือ้ ผลิตภัณฑ์สปา
จากบริิษัทั ย่่อย เพื่่อ� เป็็นแจกให้้กับั ลููกค้้า
1,004 • บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ซื้ อ ลู ก ประคบ
2,398 สครัับเครื่่อ� งหอม ที่่�ใช้้ในการนวดของบริิษัทั
และว่่ า จ้้ า งให้้ บ รรจุุ ผ ลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ส ปาลง
514 บรรจุุภััณฑ์์ จ้้างสกรีีนงาน และสิิ น ค้้ า
พรีีเมีียมเพื่่�อจำำ�หน่่ายในราคาที่่�ตกลงกััน
ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้คุุณภาพของสิินค้้าที่่�ถููกต้้อง
ตามวััตถุุประสงค์์ สามารถส่่งตรงกำำ�หนด
เวลาที่่�ต้้องการและได้้ราคาที่่�ดีีกว่่าเมื่่อ� เทีียบ
กัับรายอื่่น�
11 • บริษทั บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด ซอื้ สินค้า
เพื่่อ� แจกให้้ลูกู ค้้า เครื่่อ� งพ่่นแอลกฮอลล์์ซื้้�อ
119 ATK สำำ�หรัับใช้้ในกิิจการในราคาตลาด
  6 • บริษัทมีค่าบริการ เพื่อใช้รับรองลูกค้า
ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย และค่่าห้้องพััก
0 พนัักงาน
63 • บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ำกัดซื้อ
สิินค้้าให้้กับั ลููกค้้า ซื้้�อเจลแอลกฮอลล์์และ
338 ATK สำำ�หรัับใช้้ในกิิจการ ในราคาตลาด
32 • บริษัทและบริษัทย่อย จ้างผลิตสิ่งพิมพ์
ต่่างๆ เพื่่�อใช้้ในธุุรกิิจของบริิษััทและบริิษัทั
ุ ภาพ
189 ย่่อยในราคาที่่�ตกลงกัันทั้้�งนี้้�บริิษัทั ได้้คุณ
ของสิินค้้าที่่�ถููกต้้องตามวััตถุุประสงค์์ สามารถ
ส่่งตรงกำำ�หนดเวลาที่่�ต้้องการและได้้ราคา
ที่่�ดีีกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับรายอื่่�น

หน่วย : พันบาท
ลำำ�ดัับ

4.

บริิษััท /
บุุคคลที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้ง

ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ
ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

ความจำำ�เป็็น
และความสมเหตุุสมผล

40 • บริษัท สว่างสุข จ�ำกัด  ซื้อผลิตภัณฑ์ส
ปาจากบริิษััทย่่อย เพื่่�อใช้้ในการให้้บริิการ
157 ลููกค้้าและซื้้�อ ATK สำำ�หรัับใช้้ในกิิจการ
1,770 • บริ ษั ท ย่ อ ยรั บ บริ ห ารจั ด การร้ า นโอบ
จ.เชีียงใหม่่ โดยได้้แบ่่งรายได้้ตามสััดส่่วน
2,188 ของยอดขายให้้กับั บริิษัทั สว่่างสุุข จำำ�กัดั
• บริ ษั ท ย่ อ ยรั บ บริ ห ารจั ด การโรงแรม
301 ระริินวิิลล่่าส์์ จ.เชีียงใหม่่ โดยได้้รัับส่่วน
แบ่่งรายได้้ตามอััตราส่่วนที่่�ตกลงกััน

บริษัท สว่างสุข จำ�กัด รายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ
ซื้อสินค้าและบริการ
รายได้ค่าบริหาร
จัดการ
ลูกหนี้การค้าและลูก
หนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้า
หนี้อื่น

หมายเหตุุ : รายละเอีียดเงื่่�อนไขการค้้าต่่างๆ ระหว่่างบริิษััทและบริิษััทย่่อย กัับบริิษััท บลููมมิ่่�งจำำ�กััด บริิษััทบีี.ยูู.เอ็็นเตอร์์ไพรส์์
จำำ�กััด บริิษััทไซเบอร์์พริ้้�นท์์กรุ๊๊�ป จำำ�กััด และบริิษััท สว่่างสุุข จำำ�กััด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
2. รายการระหว่่างกัันที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการเช่่า ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาให้้ความเห็็น
ชอบเรีียบร้้อยแล้้ว (รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อรัับทราบ)

หน่วย : พันบาท

ลำำ�ดัับ

1.

บริิษััท /
บุุคคลที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้ง

ลัักษณะรายการ

บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน   ค่าเช่าและค่า
พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด สาธารณูปโภค
ค่าเช่าและค่า
สาธารณูปโภคค้างจ่าย

มููลค่่ารายการ
ปีี 2562

14,590

ปีี 2563

2,925

201        21

ปีี 2564

ความจำำ�เป็็น
และความสมเหตุุสมผล

530 • บริษทั เช่าพนื้ ทีอ่ าคารเพอื่ ประกอบธุรกิจ
สปา (Let’s Relax สาขา ป่่าตองสาย 3,
82 ป่่าตองสาย 3 ส่่วนขยาย และ Let’s Relax
สาขาท่่าแพ) ในราคาตามสััญญาที่่�ตกลง
กััน
Let’s Relax สาขา ป่าตองสาย 3
• ทำ � เลที่ ตั้ ง เหมาะสมต่ อ การทำ �ธุ ร กิ จ
และอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบ
กับรายอื่น
พื้นที่ป่าตองสาย 3 ส่วนขยาย
• ทำ � เลที่ ตั้ ง เหมาะสมต่ อ การทำ �ธุ ร กิ จ
และอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบ
กับรายอื่น
Let’s Relax สาขาท่าแพ
• ทำ � เลที่ ตั้ ง เหมาะสมต่ อ การทำ �ธุ ร กิ จ
และอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบ
กับรายอื่น

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

201

หน่วย : พันบาท
ลำำ�ดัับ

2.

3.

4.

บริิษััท /
บุุคคลที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้ง

ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ
ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

ความจำำ�เป็็น
และความสมเหตุุสมผล

189 • บริ ษั ท เช่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งเพื่ อ
ประกอบธุุรกิิจสปา และให้้บริิษััท สยาม
20 เวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด เช่่าช่่วงที่่�ดิินบาง
ส่่วนต่่อ เพื่่�อประกอบธุุรกิิจโรงแรม และ
ร้้านอาหาร ระยะเวลา 30 ปีี ในราคาตาม
สััญญาที่่�ตกลงกััน
• ท�ำเลทีต่ งั้ เหมาะสมต่อการท�ำธุรกิจ และ
อยู่่�ในราคาที่่�สมเหตุุสมผล เมื่่�อเทีียบกัับ
รายอื่่�น

บริษัท กลมเกลียว
พัฒนา จำ�กัด

ค่าเช่าและค่า
สาธารณูปโภค
ค่าเช่าและค่า
สาธารณูปโภคค้างจ่าย

3,762
  
97

832

บริษัท บลูมมิ่ง
อินเตอร์กิ๊ฟท์ จำ�กัด

ค่าเช่าและค่า
สาธารณูปโภค
ค่าเช่าและค่า
สาธารณูปโภคค้างจ่าย

723

763

9

502

บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ ค่าเช่าและค่า
สาธารณูปโภค
ไพรส์ จำ�กัด
ค่าเช่าและค่า
สาธารณูปโภคค้างจ่าย

7,370

6,783

4,748 • บริษทั เช่าพืน้ ทีข่ อง บจ.บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์
ชั้้�น 22 ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 567 ซอยสุุทธิิพร 2
58 ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขต
ดิินแดง กทม. เพื่่�อใช้้เป็็นสำำ�นัักงานของ
บริิษัทั ฯ
• ท�ำเลทีต่ งั้ เหมาะสมต่อการท�ำธุรกิจ และ
อยู่่�ในราคาที่่�สมเหตุุสมผล เมื่่�อเทีียบกัับ
รายอื่่�น

18

95

424 • บริษทั เช่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างตัง้ อยูท่ ี่
ซอยสุุทธิิพร แยกจากซอยรััชดาภิิเษก 3
833 (ข้้างสถานทููตจีีน) เพื่่อ� เป็็นสถานที่่�เก็็บสิินค้้า
ของบริิษัทั
• ท�ำเลทีต่ งั้ เหมาะสมต่อการท�ำธุรกิจ และ
อยู่่�ในราคาที่่�สมเหตุุสมผล เมื่่�อเทีียบกัับ
รายอื่่�น

5.

นายวิธิต อุตสาหจิต

ค่าเช่าและค่า
สาธารณูปโภค
ค่าเช่าและค่า
สาธารณูปโภคค้างจ่าย

1,390

1,390

- • บริษทั เช่าอาคารพาณิชย์ 7 คูหา เลขที่
483-483/6 เพื่่อ� ใช้้เป็็นสำำ�นักั งานใหญ่่ของ
- บริิษัทั และให้้เช่่าช่่วงต่่อกัับบริิษัทั ย่่อยในราคา
ตามสััญญาที่่�ตกลงกััน
• ท�ำเลทีต่ งั้ เหมาะสมต่อการท�ำธุรกิจ และอยู่
ในราคาที่่�สมเหตุุสมผล เมื่่อ� เทีียบกัับรายอื่่น�

6.

บริษัท จี.จี.พี.
พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด

ค่าเช่าและค่า
สาธารณูปโภค
ค่าเช่าและค่า
สาธารณูปโภคค้างจ่าย

961

960

- • ท�ำเลทีต่ งั้ เหมาะสมต่อการท�ำธุรกิจ และอยู่
ในราคาที่่�สมเหตุุสมผล เมื่่อ� เทีียบกัับรายอื่่น�
-
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3. สััญญาเช่่าที่่�เป็็นรายการระหว่่างกััน และเงื่่�อนไข
วัันที่่�
ตาม
สััญญา
เช่่า

ระยะ
เวลา

ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ

หมายเหตุุ

30 ปี
เริ่มต้น
1
มกราคม
2556
ถึง 31
ธันวาคม
2585

ค่่าเช่่าปีีที่่� 1-3 (1 มกราคม 2556
ถึึง 31 มกราคม 2558) 241,125
บาท/เดืือน และปรัับอััตราค่่าเช่่า
เพิ่่�มขึ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 15 ของค่่า
เช่่าที่่�มีีผลบัังคัับอยู่่�ทุุก 3 ปีี
ค่่าเช่่าปีีที่่� 4-6 (1 มกราคม 2559
ถึึง 31 ธัันวาคม 2561) 277,000
บาท/เดืือน
ค่่าเช่่าปีีที่่� 7-9 ( 1 มกราคม 2562
– 31 ธัันวาคม 2564) 300,000
บาท/เดืือน

• คู่สัญญาได้ท�ำการจดทะเบียนสิทธิการ
เช่่า ณ สำำ�นัักงานที่่�ดิิน โดยผู้้�เช่่ารัับผิิด
ชอบค่่าธรรมเนีียม และค่่าใช้้จ่า่ ยในการจด
ทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าทั้้�งหมด
  (ทำ�การจดทะเบียนสิทธิการเช่าแล้ว
เมื่อวันที่ 29 ส.ค.57)
• ซากอาคาร 4 ชั้น เลขที่ 14/1 และ
เรืือนไทย 2 ชั้้�น เลขที่่� 14 ถนนเจริิญราษฎร์์
ตำำ�บลวััดเกต อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
บนที่่�ดิิน ผู้้�เช่่าเป็็นผู้้�ปรัับปรุุง ไม่่คิดิ ค่่าเช่่า
ตลอดสััญญาเช่่า
• ผูเ้ ช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน และค่า
ธรรมเนีียมอื่่�นๆ
• ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
• สัญญาใช้แทนสัญญาเดิม ฉบับลงวันที่ 1
มกราคม 2556

3 ปี
28 ธ.ค. บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าอาคารกัับ
2558 นายวิิธิิต อุุตสาหจิิต ชั้้�นที่่� 1 และ 2 เริ่มต้น
ของอาคารเลขที่่� 483 – 483/6 และ
1
ชั้้�นที่่� 3 ของอาคารเลขที่่� 483/6 ซอย มกราคม
สุุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวง 2562
ดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร ถึง 31
รวมพื้้�นที่่�ใช้้สอย 1,392 ตารางเมตร ธันวาคม
เพื่่อ� ใช้้เป็็นอาคารสำำ�นักั งานของบริิษัทั 2564
และบริิษััทย่่อย

ค่่าเช่่า 115,800 บาท/เดืือน และ
สามารถปรัั บ ค่่ า เช่่ า เพิ่่�มขึ้้�นตาม
สภาวะตลาดแต่่ไม่่เกิินร้้อยละ 15
ของค่่าเช่่าที่่�มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่�ทุุก 3
ปีี

• สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี
• ผูเ้ ช่ามีหน้าทีด่ แู ลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเช่่าให้้อยู่่�ในสภาพดีี
• ผูเ้ ช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน และค่า
ธรรมเนีียมอื่่�นๆ
• ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค

รายละเอีียด

26 ส.ค. บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าที่่�ดิิน และสิ่่�งปลููก
2557 สร้้าง บริิษัทั กลมเกลีียวพััฒนา จำำ�กัดั
ทั้้�งนี้้�เป็็นที่่�ดิินตามโฉนดเลขที่่�  117,
2875, 8985, 554, 3010, 3009
และ 103754 รวม 7 โฉนด เนื้้�อที่่�
รวม2 ไร่่ 3 งาน 62.4 ตารางวา เพื่่�อ
ประกอบธุุ ร กิิ จ สปา (RarinJinda
Wellness Spa สาขาเชีียงใหม่่) และ
ที่่�ดิิ น บางส่่ ว นให้้ เ ช่่ า ช่่ ว งต่่ อ บริิ ษัั ท
สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด ในการ
ประกอบธุุรกิิจโรงแรม และร้้านอาหาร
(โรงแรมระริินจิินดา เวลเนส สปา
รีีสอร์์ท และร้้านอาหาร Deck 1)

1 ต.ค. บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการ กัับ
2561 บริิษัทั เอเชี่่�ยนฟอร์์จููน พร็็อพเพอร์์ตี้้� 
จำำ�กััด พื้้�นที่่�อาคารสููง 3 ชั้้�น พร้้อม
ชั้้�นลอยตั้้�งอยู่่�เลขที่่�  97/2-5 ถนน
ราชดำำ� เนิิ น ต.พระสิิ ง ห์์ อ.เมืือง
เชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่ เพื่่อ� ใช้้ประกอบ
ธุุรกิิจสปา (Let’s Relax สาขาท่่าแพ)

3 ปี ค่่าเช่่าปีีที่่�  1-3 เดืือนละ 42,900 • สามารถต่ออายุเพิม่ เติมได้อกี   3 ปี
เริ่มต้น บาท ค่่ า บริิ ก ารพื้้�นที่่�ปีี ที่่�  1-3
1 ตุลาคม เดืือนละ 100,100 บาท
2561
ถึง 30
กันยายน
2564

22 พ.ย.
2564

3 ปี
เริ่มต้น
1 ตุลาคม
2564
ถึง 30
กันยายน
2567

ค่่าเช่่าปีีที่่�  4-6 เดืือนละ 42,900 • สามารถต่ออายุเพิม่ เติมได้อกี   3 ปี
บาท ค่่าบริิการพื้้�นที่่�ปีีที่่� 4-6 เดืือน
ละ 100,100 บาท
ผู้้�ให้้เช่่ามีีสิิทธิิเสนอปรัับขึ้้�นค่่าเช่่า
และค่่าบริิการปีีที่่� 5-6 ได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับ
สภาวะเศรษฐกิิ จ และการตกลง
ร่่วมกัันของทั้้�งสองฝ่่าย
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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วัันที่่�
ตาม
สััญญา
เช่่า

รายละเอีียด

ระยะ
เวลา

ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ

หมายเหตุุ

1 ม.ค. บริิษััททำำ�สััญญาเช่่าและบริิการพื้้�นที่่� 3 ปี ค่่าเช่่า เดืือนละ 72,600 บาท • สามารถต่ออายุได้ 1 คราว คราวละ 3
2563 อาคารกัับบริิษัทั เอเชี่่�ยนฟอร์์จูนู พร็็อพ เริ่มต้น ค่่าบริิการ เดืือนละ 169,400 บาท ปีี โดยปรัับขึ้้�นได้้ไม่่เกิิน ร้้อยละ 15 ของ
ค่่าเช่่าและบริิการ
เพอร์์ตี้้� จำ�กั
ำ ัด ตั้้�งอยู่่�เลขที่่�  184/13,
1
184/15 ถนนผัังเมืืองสาย ก ตำำ�บล กุมภาพันธ์
ป่่าตอง อำำ�เภอกะทู้้� จัังหวััดภููเก็็ต พื้้�นที่่� 2563
ใช้้สอยอาคารเอเชี่่�ยนฟอร์์จููน เนื้้�อที่่�  ถึง 31
1,468 ตารางเมตรเพื่่�อใช้้เป็็นที่่�พััก มกราคม
พนัักงาน (Let’s Relax สาขา ป่่าตอง 2566
สาย 3 (พื้้�นที่่�ส่่วนขยาย))
ั ญาเช่่าและบริิการพื้้�นที่่�ชั้้�น
15 ม.ค. บริิษัทั ทำำ�สัญ
2563 ที่่� 22 ของอาคาร จำำ�นวน 966 ตาราง
เมตร กัับ บริิษัทั  บีี.ยูู.เอ็็นเตอร์์ไพรส์์
จำำ�กัดั อาคารเลขที่่� 567 ซอยสุุทธิิพร
2 ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง
เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร เพื่่อ� ใช้้
เป็็นสำำ�นักั งานของบริิษัทั

3 ปี ค่่าเช่่า เดืือนละ 112,674.24 บาท • สามารถต่ออายุได้ 1 คราว คราวละ 3
เริ่มต้น ค่่าบริิการ เดืือนละ 169,011.36 บาท ปีี โดยปรัับขึ้้�นได้้ไม่่เกิิน ร้้อยละ 10 ของ
ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
1
มกราคม
2563
ถึง 31
ธันวาคม
2565

ั ญาเช่่าและบริิการพื้้�นที่่�กัับ 3 ปี
1 ม.ค. บริิษัทั ทำำ�สัญ
2563 บริิษัทั เอเชี่่�ยนฟอร์์จูนู พร็็อพเพอร์์ตี้้�  เริ่มต้น
จำำ�กัดั  ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 184/14 ถนนผัังเมืือง
1
สาย ก ตำำ�บลป่่ า ตอง อำำ�เภอกะทู้้�  กุมภาพันธ์
จัังหวััดภููเก็็ต พื้้�นที่่�ใช้้สอยอาคารเอ 2563
เชี่่�ยนฟอร์์จูนู เนื้้�อที่่� 2,418 ตารางเมตร ถึง 31
เพื่่อ� ใช้้ประกอบธุุรกิิจสปา (Let’s Relax มกราคม
สาขาป่่าตองสาย 3))
2566
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ค่่าเช่่าปีีที่่� 10-12 เดืือนละ 208,725
บาท  เงิินประกัันสััญญา 834,900
บาท
ค่่าบริิการปีีที่่�  10-12   เดืือนละ
487,025 บาท เงิินประกัันสััญญา
1,948,100 บาท

• ผูเ้ ช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรอื น ค่าภาษี
ค่่าเบี้้�ยประกัันภััย และค่่าธรรมเนีียมอื่่�นๆ
• ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคตาม
จริิง ในอััตราที่่�การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค และ
การประปาส่่วนภููมิิภาคกำำ�หนด
• ปรับเพิม่ ค่าเช่าและค่าบริการ ค่าเช่าเพิม่
ขึ้้�นจาก 189,750 บาท เป็็น 208,725
บาท, ค่่าบริิการเพิ่่�มขึ้้�นจาก 442,750 บาท
เป็็น 487,025 บาท
• เมือ่ วันที่ 24 พ.ย. 57 บริษทั ได้มกี ารท�ำ
บัั น ทึึ ก แก้้ ไ ขเพิ่่�มเติิ ม สัั ญ ญาเช่่ า พื้้�นที่่�ใน
อาคารกัับบริิษัทั เอเชี่่�ยนฟอร์์จูนู พร็็อพเพ
อร์์ตี้้� จำ�กั
ำ ดั เพื่่อ� เปลี่่�ยนแปลงชื่่อ� ประกอบ
กิิจการค้้าจาก “Rarinjinda Wellness Spa”
เป็็น“Let’s Relax” ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 ธ.ค. 57
เป็็นต้้นไป

วัันที่่�
ตาม
สััญญา
เช่่า

รายละเอีียด

ระยะ
เวลา

ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ

หมายเหตุุ

16 ธ.ค. บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่ า พื้้�นที่่�อาคารกัั บ
�  จำ
์ �กั
ำ ดั
2562 บริิษัทั บลููมมิ่่�ง อิินเตอร์์กิ๊๊ฟท์
อาคารตั้้�งอยู่่� ซอยสุุทธิิพร แยกจากซอย
รััชดาภิิเษก 3 (ข้้างสถานทููตจีีน) ถนน
รััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพมหานคร บนพื้้�นที่่�ตามโฉนด
เลขที่่� 65264 (1 งาน 23 ตารางวา)  
และเลขที่่� 65265 (1 งาน 17 ตารางวา)
เพื่่อ� ใช้้เก็็บสิินค้้าของบริิษัทั

3 ปี ค่่าเช่่าเดืือนละ 55,000 บาท
เริ่มต้น
1
มกราคม
2563
ถึง 31
ธันวาคม
2565

• สามารถต่ออายุได้ 1 คราว คราวละ 3 ปี

25 ธ.ค. บริิษัทั สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กัดั  ทำำ�
2563 สัั ญ ญาเช่่ า ที่่�ดิิ น และสำำ�นัั ก งานเลขที่่� 
114/3 ซอย1 (ถนนเจริิญเมืือง) ตำำ�บล
วััดเกต อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
สำำ�นักั งาน 2 ชั้้�น พื้้�นที่่�ประมาณ 166
ตารางเมตร  กัับ บริิษัทั กลมเกลีียว
พััฒนา จำำ�กัดั เพื่่อ� ใช้้เป็็นสำำ�นักั งานของ
บริิษัทั สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กัดั

1 ปี เริ่ม ค่่าเช่่าเดืือนละ 36,000 บาท
ต้น
1
มกราคม
2564
ถึง 31
ธันวาคม
2564

• สามารถต่ออายุได้ 1 คราว คราวละ 1 ปี

16 ธ.ค. บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่ า ห้้ อ งพัั ก เลขที่่�  2 ปี ค่่าเช่่า เดืือนละ 80,000.- บาท
2562 582/437-438 ซอยรััชดาภิิเษก 3 เริ่มต้น
แยก5 แขวงดิิ น แดง เขตดิิ น แดง
1
กรุุงเทพมหานคร อาคารสููง 5 ชั้้�น พฤศจิกายน
จำำ�นวน 2 หลััง เนื้้�อที่่�ประมาณ 828.75 2562 ถึง
ตารางเมตร กัับ บริิษัทั  จีี.จีี.พีี.พร็็อพ วันที่ 31
เพอร์์ตี้้� จำ�กั
ำ ดั เพื่่อ� ใช้้เป็็นที่่�พัักพนัักงาน ธันวาคม
เทอราพิิสต์์ในกรุุงเทพ
2564
หมายเหตุุ
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
ประเมิินราคาโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ทำำ�การประเมิินราคาเมื่่�อวัันที่่�  21 ตุุลาคม 2556 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
สาธารณะ ประเมิินมููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของอาคารดัังกล่่าวตลอดอายุุสััญญาเช่่า 3 ปีี ที่่� 1,845,000 บาท โดยคิิดเป็็นค่่าเช่่าที่่�อััตรา 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�การประเมิินราคาเมื่่�อวัันที่่� 18 เมษายน 2557 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ 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 เลขที่่� 14 ถนนเจริิญราษฎร์์ ตำ�ำ บลวััดเกต อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ประเมิินราคาโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ทำำ�การ
ประเมิินราคาเมื่่�อวัันที่่� 17 เมษายน 2557 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ ประเมิินมููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของที่่�ดิินดััง
กล่่าวไม่่รวมสิ่่�งปลููกสร้้างที่่� 2,906,000 บาท/ปีี โดยมีีอััตราค่่าเช่่าตลาดเพิ่่�มขึ้้�น 15% ทุุกๆ 3 ปีี
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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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 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อสาธารณะ ประเมิินมููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของอาคารดัังกล่่าวที่่� 771,900 บาท/เดืือน โดยมีีอััตราค่่าเช่่าตลาดเพิ่่�มขึ้้�น 15% ทุุกๆ 3 ปีี
5. ที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้างเพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�โกดัังเก็็บของไม่่ติิดเลขที่่�  ซอยสุุทธิิพร แยกจากซอยรััชดาภิิเษก 3 (ข้้างสถานทููตจีีน)
ประเมิินราคาโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ทำำ�การประเมิินราคาเมื่่�อวัันที่่� 21 กรกฎาคม 2559 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
ทราบมููลค่่าเช่่าพื้้�นที่่�โกดัังเก็็บของดัังกล่่าว ที่่� 50,400 บาท/เดืือน โดยมีีอััตราค่่าเช่่าตลาดเพิ่่�มขึ้้�น 10% ทุุกๆ 3 ปีี
6. พื้้�นที่่�ชั้้�น 22 อาคาร บีียูู เพลส  เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�เช่่าสำำ�นัักงานซอยประชาสงเคราะห์์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขต
ดิินแดง กรุุงเทพมหานคร ประเมิินราคาโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ทำำ�การประเมิินราคาเมื่่�อวัันที่่� 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่่�งทำำ�การประเมิิน
ราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�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�การประเมิินเมื่่อ� วัันที่่� 27 มิิถุนุ ายน 2561 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� สาธารณะ
ประเมิินมููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของอาคารดัังกล่่าวตลอดอายุุสััญญาเช่่า 1 ปีี ที่่� 1,200,000 บาท
8. ที่่�ดิินพร้้อมสำำ�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�การประเมิินราคา
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ ประเมิินมููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของอาคารดัังกล่่าวตลอดอายุุสััญญาเช่่า 1 ปีี ที่่� 36,000 บาท

9.2.3 มาตรการและขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน
1. มาตรการในการทำำ�รายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

เมื่่อ� บริิษัทั ฯ หรืือบริิษัทั ย่่อยตกลงจะเข้้าทำำ�ธุรุ กรรม ซึ่่�งถืือได้้ว่า่ เป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดขั้้�นตอนการพิิจารณาการทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าว เพื่่�อให้้การเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันนั้้�น เป็็นไปด้้วย
ความโปร่่งใส ไม่่ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เป็็นประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย ดัังนี้้�
(1) บริิษััทฯ จะพิิจารณาว่่าธุุรกรรมดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทใด และหากเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภท
รายการธุุรกิิจปกติิ หรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิก็จ็ ะพิิจารณาต่่อไปว่่ารายการนั้้�นมีีข้อ้ กำำ�หนดและเงื่่อ� นไขที่่�ถืือว่่าเป็็นเงื่่อ� นไขการค้้าโดย
ทั่่�วไปหรืือไม่่ โดยบริิษัทั ฯ จะใช้้เกณฑ์์เรื่่อ� งราคาและเงื่่อ� นไขที่่�บริิษัทั ฯ ให้้กับั ลููกค้้าทั่่�วไป หรืือราคาและเงื่่อ� นไขที่่�ใช้้กันั ทั่่�วไปในตลาดสำำ�หรัับ
การทำำ�ธุุรกรรมในลัักษณะเดีียวกัันหรืือคล้้ายคลึึงกััน และในกรณีีที่่�ไม่่มีีราคาตลาดที่่�สามารถนำำ�มาใช้้อ้้างอิิงได้้เนื่่�องจากสิินค้้าหรืือบริิการ
ภายใต้้การทำำ�ธุรุ กรรมนั้้�นมีีลักั ษณะเฉพาะตััวหรืือเพราะเหตุุผลอื่่น� ใด บริิษัทั ฯ ก็็อาจให้้คณะกรรมการตรวจสอบหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ฯ
หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระ พิิจารณาตรวจสอบและให้้ความเห็็นถึึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการด้้วย  
(2) ในกรณีีที่่�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป และค่่าตอบแทนไม่่สามารถ
คำำ�นวณได้้จากทรััพย์์สิินหรืือมููลค่่าอ้้างอิิง หรืือเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ หรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่่�ไม่่มีีเงื่่�อนไขทางการค้้าโดยทั่่�วไป
หรืือเป็็นรายการเช่่า หรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ไม่่เกิิน 3 ปีี และไม่่สามารถแสดงได้้ว่า่ มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือเป็็นรายการประเภท
อื่่�น บริิษััทฯ จะทำำ�การคำำ�นวณขนาดของรายการว่่าเป็็นรายการขนาดเล็็ก ขนาดกลาง หรืือขนาดใหญ่่ เพื่่�อจะได้้ทราบว่่าจะต้้องดำำ�เนิินการ
ต่่อไปอย่่างไร เช่่น จะต้้องเสนอขออนุุมัติั ิการทำำ�รายการจากคณะกรรมการบริิษััทฯ หรืือจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นต้้น
(3) บริิษัทั ฯ จะเสนอรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษัทั ฯ หรืือบริิษัทั ย่่อยให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรืือพิิจารณาความเห็็น
แล้้วแต่่กรณีี รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันรายการใดที่่�จะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทฯ หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทฯ จะต้้อง
เสนอความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับรายการนั้้�นให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ และหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาด้้วย
(4) บริิษัทั ฯ จะรายงานการตกลงเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยมีีข้อ้ มููลรายละเอีียดต่่างๆ
ครบถ้้วนตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และจะเปิิดเผยการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันใน
รายงานประจำำ�ปีี แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี และหรืือแบบรายงานอื่่น� ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
กำำ�หนด และในงบการเงิินตามมาตรฐานการบััญชีีกำำ�หนด
(5) สำำ�หรัับรายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต คณะกรรมการบริิษััทฯ จะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมตลอดถึึงการปฏิิบััติิ
ตามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงและการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สินิ ที่่�สำำ�คัญ
ั ของบริิษัทั ฯ หรืือบริิษัทั
ย่่อยตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสมาคมนัักบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแห่่งประเทศไทย
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(6) ในกรณีีที่่�มีีรายการระหว่่างกัันของบริิษััทฯ ที่่�นอกเหนืือจากการค้้าปกติิ ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์หรืือมีีส่่วนได้้เสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในอนาคต บริิษััทฯ จะให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมของรายการนั้้�น ในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีคี วามชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่าง
กัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น บริิษััทฯ จะให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่�อ
นำำ�ไปใช้้ประกอบการตััดสิินใจของคณะกรรมการ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นตามแต่่กรณีี ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ จะเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันไว้้ในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินที่่�ได้้รัับการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีบริิษััทฯ
(7) ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการทำำ�รายการใดๆ จะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงหรืืออนุุมััติิการทำำ�รายการนั้้�นๆ
2. การอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดตััวบุุคคล/ หน่่วยงานที่่�มีีอำ�ำ นาจอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันดัังนี้้�
(1) ในกรณีีที่่�เป็็นการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทรายการธุุรกิิจปกติิหรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่่�มีเี งื่่อ� นไขการค้้าปกติิ
ไม่่ว่่าจะมีีเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไปหรืือไม่่ก็็ตาม ให้้กรรมการผู้้�จััดการเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิ
(2) รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทอื่่�นหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�ไม่่มีเี งื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
ที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป และค่่าตอบแทนไม่่สามารถคำำ�นวณได้้จากทรััพย์์สิินหรืือมููลค่่าอ้้างอิิง ผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิให้้ทำำ�รายการให้้เป็็นไป
ตามข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ในเรื่่�องการทำำ�รายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกััน
3. การนำำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

(1) รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�อยู่่�ภายใต้้อำ�ำ นาจอนุุมััติิของฝ่่ายจััดการต่่างๆ ของบริิษััทฯในกรณีีที่่�เป็็นการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ที่่�อยู่่�ภายใต้้อำ�ำ นาจอนุุมัติั ขิ องฝ่่ายจััดการต่่างๆ ของบริิษัทั ฯ ฝ่่ายจััดการต่่างๆ ของบริิษัทั ฯ จะเป็็นผู้้�พิิจารณาตััดสิินใจ บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
ฝ่่ายบััญชีี ฝ่า่ ยปฏิิบัติั กิ าร หรืือผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการพิิจารณาทำำ�รายการต่่างๆ ตามขั้้�นตอนการขออนุุมัติั ใิ นระเบีียบ
ปฏิิบัติั ิ และตามอำำ�นาจดำำ�เนิินการของบริิษัทั ฯ ซึ่่�งภายหลัังจากที่่�ฝ่่ายจััดการพิิจารณาอนุุมัติั แิ ล้้ว จะต้้องนำำ�เสนอเพื่่อ� ให้้คณะกรรมการตรวจ
สอบสอบทานความสมเหตุุสมผลของรายการ และเปิิดเผยการทำำ�รายการไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี และรายงานประจำำ�ปีีของ
บริิษัทั ฯด้้วย ทั้้�งนี้้�เพื่่�อความเป็็นระเบีียบในการพิิจารณา ฝ่่ายจััดการต่่างๆ ของบริิษัทั ฯ จะต้้องเสนอเรื่่�องดัังกล่่าวให้้แก่่คณะกรรมการตรวจ
สอบของบริิษััทฯ ผ่่านฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ
(2) รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�อยู่่�ภายใต้้อำ�ำ นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััทฯเมื่่�อมีีการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้
อำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััทฯ ฝ่่ายจััดซื้้�อหรืือหน่่วยงานต้้นเรื่่�องต้้องนำำ�เสนอรายละเอีียดความจำำ�เป็็น และความสมเหตุุสมผล
ของรายการ เพื่่อ� ขอความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ฯ เพื่่อ� เข้้าทำำ�รายการมีีขั้้�นตอนในการ
ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
2.1 ฝ่่ายจััดซื้้�อหรืือหน่่วยงานต้้นเรื่่�องสรุุปรายละเอีียดในการทำำ�รายการ และจััดเตรีียมข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด
นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่่านฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ
2.2 เมื่่�อได้้ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้้ว ให้้เลขานุุการบริิษััทฯรวบรวมเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทฯ เพื่่อ� พิิจารณาอนุุมัติั เิ ข้้าทำำ�รายการต่่อไป โดยกรรมการที่่�มีีส่ว่ นได้้เสีียจะต้้องไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุมหรืือออกเสีียงลงคะแนนในวาระนั้้�น
2.3 รายงานมติิของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเปิิดเผยการทำำ�รายการไว้้ในแบบ
แสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ
(3) รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจอนุุมััติิของผู้้�ถืือหุ้้�น ในกรณีีที่่�เป็็นการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจ
อนุุมัติั ขิ องผู้้�ถืือหุ้้�น ฝ่่ายจััดซื้้�อหรืือหน่่วยงานต้้นเรื่่อ� งต้้องนำำ�เสนอรายละเอีียดความจำำ�เป็็น และความสมเหตุุสมผลของรายการ เพื่่อ� ขอความ
เห็็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่่านฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อขอความเห็็นชอบ และนำำ�เสนอ
ต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการ มีีขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
3.1 ฝ่่ายจััดซื้้�อหรืือหน่่วยงานต้้นเรื่่�องสรุุปรายละเอีียดในการทำำ�รายการ และจััดเตรีียมข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด นำำ�
เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่่านฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ
3.2 เมื่่�อได้้ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้้ว ให้้เลขานุุการบริิษััทฯรวบรวมเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทฯ เพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการเข้้าทำำ�รายการ
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3.3 เมื่่�อได้้ความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้เลขานุุการบริิษััทฯ จััดเตรีียมเอกสารเพื่่�อจััดประชุุมและขออนุุมััติิ
การทำำ�รายการจากผู้้�ถืือหุ้้�น โดยจะต้้องมีีข้อ้ มููลประกอบให้้เพีียงพอต่่อการตััดสิินใจตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด และส่่ง
เรื่่อ� งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 14 วัันก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และจะต้้องแสดงรายชื่่อ� และจำำ�นวนหุ้้�นของบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�ไม่่มีสิี ทิ ธิิ
ออกเสีียง โดยมติิอนุุมััติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะต้้องได้้รัับเสีียงสนัับสนุุนไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มา
ประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน โดยไม่่นัับส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
3.4 รายงานมติิของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเปิิดเผยการทำำ�รายการไว้้ในแบบ
แสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ

9.2.4 นโยบายและแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
1.	ลัักษณะการทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่�เป็็นธุุรกิิจปกติิ

รายการประเภทธุุรกิิจปกติิหรืือสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่่�เป็็นไปตามเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป คืือ รายการดัังกล่่าวมีีเงื่่�อนไขการค้้าที่่�มีี
ราคาและเงื่่�อนไขอื่่�นๆ ที่่�สมเหตุุสมผล เป็็นธรรมและไม่่ก่่อให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ ซึ่่�งรวมถึึงเงื่่�อนไขดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
• เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
• เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
• เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท�ำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป
2. นโยบายการพิิ จารณาการทำำ�รายการระหว่่างกััน

ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการพิิจาณาถึึงลัักษณะของธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันไว้้ดัังนี้้�
ประเภทที่่� 1 ธุุรกรรมที่่�เป็็นธุุรกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดค่่าใช้้จ่า่ ยของการซื้้�อขาย หรืือการบริิการที่่�มีีผลก่่อให้้เกิิดการผููกพัันระหว่่างคู่่�สััญญา
ในระยะยาว ให้้นำ�ำ เข้้าสู่่�การพิิจารณาเป็็นครั้้�งๆ ไป
ประเภทที่่� 2 ธุุรกรรมที่่�เป็็นธุุรกรรมที่่�เป็็นปกติิในทางการค้้าของบริิษัทั ฯ เช่่น การซื้้�อลููกประคบ การซื้้�อคุ๊๊�กกี้้� การจ้้างพิิมพ์์งานทั่่�วไป
กรณีีเช่่นนี้้�  ให้้มีกี ารพิิจารณาอนุุมัติั บิ นหลัักการเบื้้�องต้้นเพื่่อ� เป็็นแนวทางให้้ฝ่า่ ยบริิหารของบริิษัทั ฯ นำำ�ไปปฏิิบัติั ใิ ช้้ต่อ่ ได้้ และมีีการนำำ�เสนอ
เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษัทั ฯ พิิจารณาเป็็นรายไตรมาส นอกจากนี้้� การเปรีียบเทีียบราคาสำำ�หรัับธุุรกรรมในลัักษณะนี้้�นั้้�น ควร
จะต้้องเปรีียบเทีียบราคา
• บนพื้นฐานของประเภทสินค้า และบริการแบบเดียวกัน (spec เดียวกัน)
• รายการใดที่สามารถที่จะก�ำหนดลักษณะและประเภทของสินค้าหรือบริการที่แน่ชัดได้ให้ระบุไว้ในใบเสนอราคา
ให้้ชััดเจน
• ผู้ที่จัดท�ำใบเสนอราคาที่ใช้ในการเปรียบเทียบจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวพันกัน และเป็นการเสนอราคาปกติทั่วไป
• ให้มีการหาผู้เสนอราคาเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 ราย
• ราคาที่ได้จะต้องเป็นราคาที่ได้จากผู้เสนอราคาในช่วงเดียวกัน  
3. แนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต

การขายสิินค้้าและบริิการ
บริิษััทและบริิษััทย่่อย ยัังคงทำำ�การขายสิินค้้าและบริิการให้้กัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง และบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งในราคาตลาด และ
ภายใต้้เงื่่�อนไขการค้้าเดีียวกัันกัับที่่�จำำ�หน่่ายให้้กัับลููกค้้ารายอื่่�นๆ ของบริิษััท และบริิษััทย่่อยเนื่่�องจากเป็็นการให้้บริิการและขายสิินค้้าตาม
ปกติิ และมููลค่่าที่่�จำำ�หน่่ายไม่่ได้้เป็็นสาระสำำ�คััญที่่�มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
การซื้้�อลููกประคบ และว่่าจ้้างพิิมพ์์สิ่่�งพิิมพ์์ และบรรจุุสิินค้้า
บริิษััทและบริิษััทย่่อย ยัังมีีการซื้้�อลููกประคบ และว่่าจ้้างพิิมพ์์สิ่่�งพิิมพ์์ และบรรจุุสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์สปาต่่างๆ กัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อยู่่�ในปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการจ้้างจากภายนอกแล้้วบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องขายสิินค้้า และคิิดค่่าบริิการที่่�ต่ำำ��กว่่า โดยมีีการ
ตรวจสอบเปรีียบเทีียบราคากัับผู้้�ค้้ารายอื่่�นด้้วยอย่่างสม่ำำ��เสมอตามระยะเวลาที่่�เหมาะสม เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบในการ
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ โดยบริิษััทและบริิษััทย่่อยจะทำำ�การว่่าจ้้างผู้้�ดำำ�เนิินการที่่�ให้้ราคาถููก และมีีคุุณภาพตรงตามมาตรฐานสิินค้้าของ
บริิษััทและบริิษััทย่่อย

208

แบบ 56-1 ONE REPORT 2564

การเช่่าที่่�ดิินและอาคาร
บริิษัทั มีีการเช่่าที่่�ดิินและอาคารบางส่่วนจากบริิษัทั ที่่�เกี่่�ยวข้้องและบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งเนื่่อ� งจากเป็็นการเช่่าเพื่่อ� ใช้้เป็็นทรััพย์์สินิ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั โดยมีีการใช้้เป็็นสำำ�นักั งาน คลัังสิินค้้า และโรงเรีียนสอนนวดของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย และใช้้เป็็นสาขาสปา
ของบริิษัทั รวมถึึงใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมและร้้านอาหารของบริิษัทั ย่่อย ที่่�จำำ�เป็็นต้้องเช่่าใช้้ดำ�ำ เนิินการในระยะปานกลาง ถึึงระยะยาว
เพื่่อ� ให้้คุ้้�มค่่ากัับการลงทุุนปรัับปรุุงทรััพย์์สินิ ถาวรดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�การเช่่าที่่�ดิินและ/หรืืออาคารดัังกล่่าว เป็็นการเช่่าเพื่่อ� ใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ปกติิของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย โดยการดำำ�เนิินการที่่�ผ่่านมาการทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าใดๆ จะทำำ�การเปรีียบเทีียบจากราคาตลาด และทำำ�การประเมิิน
ราคาค่่าเช่่า โดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระที่่�ได้้รับั ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่อ� นำำ�เสนอต่่อคณะ
กรรมการตรวจสอบในการพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ส่ วนที่

03
งบการเงิ น

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
รายงาน และงบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2564
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บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ส่ วนที่

04

การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
� วกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร
รายละเอีียดเกี่่ย
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมและเลขานุุการของบริิษัท
ั

เอกสารแนบ 1
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2. นายวิบูลย อุตสาหจิต

1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

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

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

64 ปริญญาตรี
สาขา รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

อายุ
(ปี)

11.11%

9.13%

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

2553 ปจจุบัน
2556 ปจจุบัน
2556 ปจจุบัน

สิ่งพิมพ

บริษัท ไซเบอรพริ้นทกรุป จำกัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

สปา

ธุรกิจโฮลดิ้ง
ถือหุนในบริษัทในเครือ
ซึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ
และเซอรวิส อพารทเมนท

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

บริษัท เอเชี่ยนฟอรจูน
พร็อพเพอรตี้ จำกัด

บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด

เซอรวิสอพารทเมนท

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด
กรรมการ
ประธานกรรมการ (มหาชน)
บริหาร
ประธานเจาหนาที่
บริหาร

กรรมการ
กรรมการบริหาร

2532 ปจจุบัน

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

สปา

ประเภทธุรกิจ

บริษัท
บี.ยู. เอ็นเตอรไพรส จำกัด

บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด

กรรมการ

2560 ปจจุบัน

หน่วยงาน/บริษัท

ประธานกรรมการ บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด
(มหาชน)
และกรรมการ

ตําแหน่ง

ประวัติการทํางานย้อนหลัง 5 ปี

2556 ปจจุบัน

ช่วงเวลา

เปนนองชายของ
2544 นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ ปจจุบัน
นางฐานิศร อมรธีรสรรค
และเปนนาของนายณรัล
วิวรรธนไกร

เปนพี่สาวของ
นางฐานิศร อมรธีรสรรค
นายวิบูลย อุตสาหจิต
และเปนปาของ
นายณรัล วิวรรธนไกร

ความสัมพั นธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมบริษัท
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ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ปี)

ผานการอบรมหลักสูตร
- Director Accreditation
Program (ป 2556)
- Financial Statements
for Directors (ป 2557)
- Director Certiﬁcation
Program (ป 2557)

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ความสัมพั นธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

อุปนายกสมาคม

2558 ปจจุบัน

สมาคมไทยสมารทเอ็สเอ็มอี

บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการ

กรรมการบริหาร

2553 2556

2556 ปจจุบัน

กรรมการ

2553 ปจจุบัน

บริษัท ไซเบอรพริ้นทกรุป จำกัด

บริษัท เอเชี่ยนฟอรจูน
พร็อพเพอรตี้ จำกัด

กรรมการบริหาร

2554 ปจจุบัน

2556 – กรรมการ
ปจจุบัน

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น โรงเรียนสอนนวดแผนไทย
จำกัด

กรรมการ

2550 ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

สมาคม

ธุรกิจโฮลดิ้งถือหุนในบริษัท
ในเครือซึ่งดำเนินธุรกิจ
สิ่งพิมพและ
เซอรวิสอพารทเมนท

สิ่งพิมพ

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

จำหนายผลิตภัณฑสปา

บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จำกัด

กรรมการ

โรงเเรมและรานอาหาร

ประเภทธุรกิจ

2556 ปจจุบัน

บริษัท สยามเวลเนสรีสอรท
จำกัด

หน่วยงาน/บริษัท

กรรมการ
กรรมการบริหาร

ตําแหน่ง

2548 ปจจุบัน

ช่วงเวลา

ประวัติการทํางานย้อนหลัง 5 ปี

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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คุณวุฒิการศึกษา

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

ปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

3. นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ 54 ปริญญาโท
สาขา บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ปี)

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

-ไมมี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
หน่วยงาน/บริษัท

กรรมการ
กรรมการ/
กรรมการบริหาร

บริษัท หลักทรัพย เออีซี จำกัด
(มหาชน)

บริษัท ปรีชากรุป จำกัด
กรรมการ
/กรรมการบริหาร (มหาชน)
และที่ปรึกษาคณะ
2560 –
2561
2557 2560

กรรมการ
กรรมการอิสระ
และประธาน
กรรมการตรวจ
สอบ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรม
สิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด
กรรมการ
(มหาชน)
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ
กรรมการ
ธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณาคา
ตอบแทน

ตําแหน่ง

2564 ปจจุบัน

2556 ปจจุบัน

ช่วงเวลา

ประวัติการทํางานย้อนหลัง 5 ปี

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

หลักทรัพย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

สิ่งทอ

สปา

ประเภทธุรกิจ
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4. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ผานการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program (ป 2556)

กศบ. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

56 ปริญญาโท
สาขา เทคโนโลยี
การบริหารสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยมหิดล

อายุ
(ปี)

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

-ไมมี-

ความสัมพั นธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
หน่วยงาน/บริษัท

ผูอำนวยการกลุม
งาน โครงการ
พิเศษ

2556 2561

มูลนิธิชัยพัฒนา

มูลนิธิชัยพัฒนา
ผูอำนวยการ
สำนักกิจการพิเศษ

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด
กรรมการอิสระ
(มหาชน)
กรรมการตรวจ
สอบ กรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนและ
ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล

ตําแหน่ง

12 พ.ย.
2561ปจจุบัน

2556 ปจจุบัน

ช่วงเวลา

ประวัติการทํางานย้อนหลัง 5 ปี

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

มูลนิธิ

มูลนิธิ

สปา

ประเภทธุรกิจ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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5.นางกอบบุญ ศรีชัย

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ผานการอบรมหลักสูตร
Director Leadership
Certiﬁcation Program
(DLCP) ป 2563
-Director Certiﬁcate
Program (DCP) ป 2551
-Company Secretary
Program ป 2548

55 ปริญญาตรี
สาขา นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-ปริญญาโท MBA,International Business,Azusa
Paciﬁc University

อายุ
(ปี)

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

-ไมมี-

ความสัมพั นธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
ตําแหน่ง

หน่วยงาน/บริษัท

เกษตร อุตสาหกรรมและ
อาหาร
หนวยงานรัฐ

การศึกษา

หัวหนาสำนักลงทุน บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร
สัมพันธและตลาด จำกัด (มหาชน)
ทุน
คณะอนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
พิจารณาหลัก
หลักททรัพยและ
เกณฑเกี่ยวกับการ ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ออกและเสนอขาย
หลักทรัพยประเภท
ตราสารทุน
คณะทำงาน
สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัท
พิจารณาแนว
ไทย (IOD)
ปฎิบัติที่ดีดานESG
สำหรับกรรมการ

2538 ปจจุบัน
2559 ปจจุบัน

2562 ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

เกษตร อุตสาหกรรมและ
อาหาร

กรรมการบริหาร

2563 ปจจุบัน

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร
จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

2564 ปจจุบัน

เกษตร อุตสาหกรรมและ
อาหาร

สปา

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร
จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด
2556 – กรรมการอิสระ
(มหาชน)
ปจจุบัน กรรมการตรวจ
สอบ
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท

ช่วงเวลา

ประวัติการทํางานย้อนหลัง 5 ปี
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6. นายประเสริฐ จิราวรรณ
สถิตย

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ผานการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program (ป 2556)

59 ปริญญาตรี
สาขา Marketing
Bentley University,
Massachusetts, USA

อายุ
(ปี)

10.33%

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

-ไมมี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
หน่วยงาน/บริษัท

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

อุปนายกสมาคม สมาคมสปาไทย
ประธานคณะ
อนุกรรมการ
ฝายความสัมพันธ
ระหวางประเทศ

2556 ปจจุบัน
2554 –
ปจจุบัน
2561 ปจจุบัน
2556 ปจจุบัน

จำหนายผลิตภัณฑสปา

โรงเเรมและรานอาหาร

สปา

ประเภทธุรกิจ

บริษัท จี.จี.พี. พร็อพเพอรตี้
จำกัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

สมาคม

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น โรงเรียนสอนนวดแผนไทย
จำกัด

บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จำกัด

กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท สยามเวลเนสรีสอรท
จำกัด

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด
กรรมการ
กรรมการบริหาร (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาคา
ตอบแทน

ตําแหน่ง

2548 ปจจุบัน

2560 –
ปจจุบัน

2544 ปจจุบัน

ช่วงเวลา

ประวัติการทํางานย้อนหลัง 5 ปี

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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7. นางฐานิศร อมรธีรสรรค

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

ผานการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program (ป 2556)

ปริญญาโท
สาขา Graphic Design
California State University
Los Angeles, USA
ปริญญาตรี
สาขาสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

59 ปริญญาโท
สาขา บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อายุ
(ปี)

8.40%

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ช่วงเวลา

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

2556 ปจจุบัน

2556 ปจจุบัน

ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุนใน
บริษัทในเครือ ซึ่งดำเนิน
ธุรกิจสิ่งพิมพและเซอรวิส
อพารทเมนท
สิ่งพิมพ

บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท ไซเบอรพริ้นทกรุป จำกัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

โรงเเรมและรานอาหาร

จำหนายผลิตภัณฑสปา

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

สปา

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอเชี่ยนฟอรจูน พร็อพเพ
อรตี้ จำกัด

บริษัท สยามเวลเนสรีสอรท
จำกัด

กรรมการ

2553 ปจจุบัน
2553 ปจจุบัน

บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จำกัด

กรรมการ

2550 ปจจุบัน

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด
(มหาชน)

กรรมการ
กรรมการบริหาร
และกรรมการธร
รมาภิบาล
บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำกัด

หน่วยงาน/บริษัท

ตําแหน่ง

ประวัติการทํางานย้อนหลัง 5 ปี

กรรมการ

เปนนองสาวของ
2553 นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ ปจจุบัน
เปนพี่สาวของ
นายวิบูลย อุตสาหจิตและ
เปนนาของนายณรัล
วิวรรธนไกร
2560 –
ปจจุบัน

ความสัมพั นธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร
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8. นายณรัล วิวรรธนไกร

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

34 ปริญญาโท
สาขา Marketing /
Strategic Management
สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
สาขา Economics /
Political Studies,
University of Auckland,
Auckland, New Zealand
ผานการอบรมหลักสูตร
- Director Accreditation
Program (ป 2556)
- Risk Management
Program (ป 2557)

อายุ
(ปี)

3.55%

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ช่วงเวลา

หน่วยงาน/บริษัท

ประวัติการทํางานย้อนหลัง 5 ปี

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

2556 ปจจุบัน
2561 –
ปจจุบัน
2553 ปจจุบัน

บริษัท เอเชี่ยนฟอรจูน พร็อพเพ
อรตี้ จำกัด

บริษัท จี.จี.พี. พร็อพเพอรตี้
จำกัด

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ

บริษัท สยามเวลเนสรีสอรท
จำกัด

กรรมการ
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด
รองกรรมการผู
(มหาชน)
จัดการ กรรมการ
บริหาร และกรรม
การบริหารความ
เสี่ยง

ตําแหน่ง

2553 ปจจุบัน

2553 เปนหลานของ
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ ปจจุบัน
นางฐานิศร อมรธีรสรรค
นายวิบูลย อุตสาหจิต

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

ผลิตภัณฑสปา

โรงเเรมและรานอาหาร

สปา

ประเภทธุรกิจ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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9. นายภูมิพันธ บุญญาปะมัย

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

California School of
Professional Psychology,
Los Angeles,Califonia,
USA
ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยา
การบริหารจัดการองคกร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และ Gothenburg
University, Gothenburg,
Sweden (Joint Program)
ปริญญาโทการตลาด

57 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการทั่วไป

อายุ
(ปี)

ความสัมพั นธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

-ไมมี-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

0.052%

ประธานกรรมการ บริษัท ทีเคไอ เพอรเพชชวล
จำกัด

2545 ปจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ทีเคไอ 1919 จำกัด
ที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์

2558 ปจจุบัน
2556 ปจจุบัน

หอการคา จังหวัดสมุทรปราการ

ประธานกรรมการ กลุมบริษัท ทีเคไอ

2529 ปจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ทีเคไอ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด
(มหาชน)

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
และกรรมการ
บริษัท

22 ก.พ
.64 ปจจุบัน

2537 ปจจุบัน

หน่วยงาน/บริษัท

ตําแหน่ง

ช่วงเวลา

ประวัติการทํางานย้อนหลัง 5 ปี

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

การลงทุน

Jewelries,Manufacturer,Wholesaler, Retailer
and Watches and
Luxury Products
Retailer

อสังหาริมทรัพย, ตัวแทน
อสังหาริมทรัพย

อัญมณี Yong ตัวแทน
จำหนายนาิกา Patek
Philippe,
ปากกา Montegrappa,
กลองนาิกา Scatola del
Tempo และ Swiss Kubik

สปา

ประเภทธุรกิจ
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นางสาว
ชุตาภรณ จิราวรรณสถิตย

นางสาว
ยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

Young Entrepreneur
Network Development
Program (Yen-D)

ผานการอบรมหลักสูตร
The Executive Leadership Program for
Thailand (THLD) , AOTS
, Tokyo, Japan

Bachelor degree of
Engineering, Chulalongkorn University, Thailand

31 Master Degree in
Marketing, Manchester
Business School,
University of Manchester, UK

Bachelor degree in
Accounting, Thammasat 
University

40 Master Degree in
Business Administration,
Saint Martin’s University,
Washington, USA

อายุ
(ปี)

0.087%

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
หน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

สปา
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด
(มหาชน)

ผูชวยกรรมการผู
จัดการ
ผูอำนวยการฝาย
ปฏิบัติการ

2564 ปจจุบัน

สปา

สปา

ผูชวยกรรมการผูจัด บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด
การฝายบัญชีและ (มหาชน)
การเงิน

ตําแหน่ง

ผูชวยผูอำนวยการ บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด
ฝายปฏิบัติการ
(มหาชน)
ผูจัดการฝาย
ปฏิบัติการ

2555 ปจจุบัน

ช่วงเวลา

ประวัติการทํางานย้อนหลัง 5 ปี

เปนหลานของ นาย
2558 ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย 2563

ความสัมพั นธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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นายปริญ เอกมโนชัย

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ความสัมพั นธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

49 LLM University of
0.00
เปนหลานของ
Wisconsin
%(36,450 นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
ปริญญาโท ดานกฎหมาย
หุน)
นางฐานิศร อมรธีรสรรค
(Master of Law)
นายวิบูลย อุตสาหจิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อายุ
(ปี)

ผูชวยกรรมการ
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด
ผูัจัดการ
(มหาชน)
ผูอำนวยการฝาย
กฎหมาย
และเลขนุการบริษทั

2564 ปจจุบัน

หน่วยงาน/บริษัท

ผูอำนวยการฝาย บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด
กฎหมาย
(มหาชน)
และเลขนุการบริษทั

ตําแหน่ง

2560 2563

ช่วงเวลา

ประวัติการทํางานย้อนหลัง 5 ปี

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

สปา

สปา

ประเภทธุรกิจ
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/ , ///

/ , ///

3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ

4. นางกอบบุญ ศรีชัย

O

/,O

11. นายปริญ เอกมโนชัย

12. นางสาวชุตาภรณ จิราวรรณสถิตย

/

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

O

10. นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ

/

/, //

/ , //, O

9. นายณรัล วิวรรธนไกร

/, //

/, //

X,/

/

8. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ

/

/

/ , //, O

/

บจ.ไทเกอร อายส
เทรดดิ้ง
(ประเทศไทย)

7. นางฐานิศร อมรธีรสรรค

/

/, //

บจ. บลูมมิ่ง

/ , //, O

/, //

/

บจ.สยาม
เวลเนสรีสอรท
/, //

บจ.สยาม
เวลเนสแล็บ

/, //

บจ.เอเชี่ยนฟอรจูน
พร็อพเพอรตี้

6. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย

/

/ , ///

2. นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ

5. นายภูมิพันธ บุญญาปะมัย

/, //, O

บริษัท

1. นายวิบูลย อุตสาหจิต

รายชื่อ

บจ.สยามเวลเนส
เอ็ดยูเคชั่น

บริษัทย่อย

/, //

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

/, //

/

/

บจ.ไซเบอร
พริ้นทกรุป

รายชื่อบริษัท

บจ.บี.ยู.
เอ็นเตอรไพร

2. ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

/, //

/

/

บจ.อุตสาหจิต
โฮลดิ้ง
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บจ.กลมเกลียว
พัฒนา

/, //

/

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

ø

/, ø

ø

ø

ø

บจ. จี.จี.พี.
พร็อพเพอรตี้

3. หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของเลขานุุการบริิษััท

เลขานุุการบริิษััทจะต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขตหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
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 และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วัันนัับตั้้�งแต่่ที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับรายงานนั้้�น
3. ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด

เอกสารแนบ 1 หน้า 13
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 2
� วกัับกรรมการของบริิษัทย่
รายละเอีียดเกี่่ย
ั ่อย
ข้้อมููลการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ ผู้้�บริิหารและผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมที่่�ดำ�ร
ำ งตำำ�แหน่่งเป็็น
ผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อย

เอกสารแนบ 2

314
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ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอำ�นาจควบคุมที่ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย
บริษัทย่อย

รายชื่่�อ

1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต

/, //, O

2. นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ

/ , ///

3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์

/ , ///

4. นางกอบบุญ ศรีชัย
5. นายภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย

บจ.สยามเวลเนส
รีสอร์ท

บจ.สยามเวลเนส
แล็บ

บจ.สยามเวลเนส
เอ็ดยูเคชั่น

/, //

/

/, //

/

/,///
/

6. นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์

/ , //, O

/ , //

/ , //

7. นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์

/ , //, O

/

/

8. นางปราณี  ศุภวัฒนเกียรติ

X,/
/ , //

/ , //

9. นายณรัล  วิวรรธนไกร

/ , //, O

10. นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์

O

11. นายปริญ เอกมโนชัย

O

12. นางสาวชุตาภรณ์ จิราวรรณสถิตย์

บจ.ไทเกอร์ อายส์
เทรดดิ้ง
(ประเทศไทย)

/,O

/

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

เอกสารแนบ 2
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 3
� วกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
รายละเอีียดเกี่่ย
และหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััท

เอกสารแนบ 3

316
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รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ง
ิ านของบริิษััท
หัวข้อ

รายละเอียด

ผู้ตรวจสอบภายใน
(outsource)

: บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำ�กัด
ที่อยู่ ชั้น 2 เดอะฟิฟท์ อเวนิว อาคารบี 281/158 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตำ�บลบางเขน
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์  02-526-6100  โทรสาร 02-526-0300

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

: นางสาวมนพัทธ์  ภูมิรัตนจรินทร์

คุณวุฒิทางการศึกษา

:  - ปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบริหาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์การทำ�งาน

-   Vice President บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำ�กัด
-   Senior Internal Audit Manager บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำ�กัด
-   Internal Audit Manager บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำ�กัด
-   Marketing Officer บริษัท หลักทรัพย์ ซีมีโก้ จำ�กัด (มหาชน)
-   Assistant Teacher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (คณะบัญชี)
-   Accountant Staff โครงการพลังงานยั่งยืน ภายใต้สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผลงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน

: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
TNR : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำ�กัด (มหาชน)
FN : บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำ�กัด (มหาชน)
EKH: บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำ�กัด (มหาชน)
TKN : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด (มหาชน)
NOK : บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)
SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
JMART : บริษัท เจ มาร์ท จำ�กัด (มหาชน)
J : บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำ�กัด (มหาชน)
JMT : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำ�กัด (มหาชน)
SAPPE : บริษัท เซ็ปเป้ จำ�กัด (มหาชน)
PCSGH : บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำ�กัด (มหาชน)
TVO : บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)
ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำ�กัด (มหาชน)
SFLEX : บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำ�กัด (มหาชน)
PRIME : บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)
TACC : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำ�กัด (มหาชน)
RP : บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำ�กัด (มหาชน)
PLANET : บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำ�กัด (มหาชน)
SEAOIL : บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
UEC : บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
SPA : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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SISB : บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มหาชน)
SAAM : บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
TPS : บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำ�กัด (มหาชน)
KASET : บริษัท ไทยฮา จำ�กัด (มหาชน)
SWC : บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
APP : บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
KUN : บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำ�กัด (มหาชน)
YGG : บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
SA : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำ�กัด (มหาชน)
TTG : บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำ�กัด (มหาชน)
ADD : บริษัท แอดเทค ฮับ จำ�กัด (มหาชน)
SNNP : บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด (มหาชน)
STEC : บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำ�กัด (มหาชน)
TRV : บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำ�กัด (มหาชน)
วุฒิบัตร

- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (Certified Professional Internal Audit
of Thailand – CPIAT) โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)
- วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) โดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
- วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบอิสระ กลุ่มบริษัท SME (CAC SME Independent Auditor
Certification) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ICDL Data Protection Certification สมาคมพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- Updateมาตรการผ่อนปรนด้านภาษีอากร และประเด็นสำ�คัญของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำ�หรับงานตรวจสอบภายใน (PDPA for Internal Audit)
รุ่น 6 โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สร.มก.)
- Ethical Audit สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)
- เทคนิคการพัฒนา Risk Universe และ Audit Universe ตามกระบวนงานทางธุรกิจสำ�หรับ
กิจการภาคผลิต สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (IIAT)
- IA’s New Value Proposal During and After the Crisis สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย (IIAT)
- การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล
รุ่นที่ 2/2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
- นักบัญชีภาษีอากร (เต็มหลักสูตร) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
- 108 ปัญหา VAT ภาษีการรับมรดก ภาษีเงินได้จากการรับให้โดยเสน่หาและ Update
กฎหมายภาษีใหม่ปี 2557-2558 กรมสรรพากร (The Revenue Department)
- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 17 สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
เอกสารแนบ 3
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- พัฒนาศักยภาพสำ�นักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ (DBD)
- Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 รุ่นที่ 6 สภาวิชาชีพบัญช
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
- การเตรียมตัวผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน “Working Paper for Better Corruption
Prevention” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Financial Statements Review for Internal Auditors รุ่นที่ 1/2560 สภาวิชาชีพบัญช
ในพระบรมราชูปถัมภ์(TFAC)
- ผู้ทำ�บัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 1/2560 กรมสรรพากร (The Revenue
Department)
- IPO Focus “Effective Internal Control for Succes IPO” สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE พร้อมประเด็นที่แตกต่างกับ IFRS for SME
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
- การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 1/2561 สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
- โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล รุ่น
18และรุ่น 27 (Pre-CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Training Analysis Fundamental Information in Financial market and stock
market – Thailand Securities Institute (TSI)
หน้าที่ความรับผิดชอบ

: 1. สอบทานการประเมินความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน ซึ่งกระทำ�ใน 2 ระดับ คือระดับ
องค์กรและระดับกิจกรรม เพื่อสรุปถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของ
บริษัทภายใต้สถานการณ์ แผนธุรกิจ ระเบียบกฎหมายต่างๆ และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก
  2. จัดทำ�แผนการตรวจสอบภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
  3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทเปรียบเทียบกับคู่มือระบบงาน นโยบายของบริษัท และ
ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตามกระบวนการธุรกิจหลัก เพื่อสรุปถึงความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน และให้ข้อ
เสนอแนะต่อข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน
  4. รายงานผลการตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะต่อข้อตรวจพบ
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