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5บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ SPA ดิฉันใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้
ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา แม้จะมีข่าวที่ส่งผลกระทบถึง
ความเชือ่มัน่กับความปลอดภัยของนกัท่องเทีย่ว อาท ิเหตุการณ์เรอืล่มที ่จ. ภเูก็ตและการท�าร้ายนกัท่องเทีย่วโดยเจ้าหน้าทีข่องสนามบนิ 
แต่ประเทศไทยก็ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันด้วยจ�านวนนักท่องเที่ยว  38.28 
ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.54 จากปี 2560 จากการที่ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ร้อยละ 75 เป็นลูกค้าชาวต่างชาติ ส่งผลให้ผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ท�ารายได้เเละก�าไรสุทธิต่อปีสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน ท�ารายได้รวมเท่ากับ1.15 พันล้านบาท มีอัตราการเติบโต เพิ่ม
ขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 19.75 และมีผลก�าไรสุทธิประจ�าปี 2561 เท่ากับ 205.60 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา ร้อยละ 17.37

 ในปี พ.ศ. 2561 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้ขยายธุรกิจสปา โดยมีสาขาใหม่เพิ่มขึ้น จ�านวน 15 สาขา 
ได้เเก่สาขาเปิดใหม่ในประเทศ จ�านวน 5 สาขา คือ Let’s Relax Spa สาขาพัทยา บีชฟร้อนท์ สาขาบียอนด์ ป่าตอง สาขาหัวหิน 100 
สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา สาขาเดอะอัลเลซ สุขุมวิท 13 (หน้าโรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท) ให้บริการสปาในโรงเเรม จ�านวน 
2 สาขาคือ Let’s Relax Spa สาขาโรงเเรมอโนมา กรุงเทพฯเเละสาขาโรงแรมเอซ ออฟ หัวหิน นอกจากนั้นได้มีการขยายธุรกิจใหม่ 
Stretch me by Let’s Relax สตูดิโอยืดคลายกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ จ�านวน 2 สาขาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และไอคอนสยาม และ 
Face Care by Let’s Relax ศูนย์ปรนนิบัติผิวหน้าที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา รวมไปถึงการขยายสาขาในต่างประเทศจ�านวน 5 
สาขา แบ่งเป็น 2 สาขาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและ 3 สาขาที่สาธารณรัฐกัมพูชา ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ ท�าให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 บริษัทฯ มีสปาในเครือทั้งหมด 55 สาขาเเบ่งเป็น ระรินจินดา เวลเนส สปา จ�านวน 3 สาขา เล็ทส์ รีเเลกซ์ สปา จ�านวน 39 
สาขา (33 สาขาในประเทศเเละ 6 สาขาในต่างประเทศ) Stretch me by Let’s Relax จ�านวน 2 สาขา Face Care by Let’s Relax 
จ�านวน 1 สาขาเเละบ้านสวน มาสสาจ จ�านวน 9 สาขา  

 ด้วยการบริการที่โดดเด่นรวมไปถึงมาตรฐานของการบริการที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ท�าให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลมากมาย 
อาทิ รางวัล Outstanding Brands ในงาน 2018 Asia CEO Summit & Influential Brands Award รางวัล Gold Thai Spa World 
Class Standard จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รางวัล Amazing Hotel Spa และ Amazing Resort Spa จาก 
Thailand Spa & Well-Being Awards 2018 ในด้านการบริหารจัดการ อาทิ รางวัล Forbes Best Under a Billion รางวัลนักลงทุน
สัมพันธ์ยอดเยี่ยมจาก SET Awards 2018 เป็นต้น

 สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุก ๆ  ท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายเเละแรงใจในการท�างานอย่างหนักเพื่อขับเคลื่อน 
บรษิทัฯให้ ก้าวไปข้างหน้าสู่การเติบโตอย่างม่ันคงและยัง่ยนื และขอขอบคุณทมีทีป่รกึษาทีใ่ห้ค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงาน
ของบริษัทฯ มาโดยตลอด สิ่งเหล่านี้จะเป็นเเรงผลักดันและเป็นก�าลังใจให้บริษัทฯ มุ่งมั่นท�างานให้บรรลุเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็น
ผู้น�าด้านธุรกิจสปาของเอเชียต่อไป

             ในนามคณะกรรมการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

                   ขอเเสดงความนับถือ

ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
ประธานกรรมการ
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6.	นายพลเชษฐ์	ลิขิตธนสมบัติ
					กรรมการ
					ประธานกรรมการตรวจสอบ
					(กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ด้านบัญชี)
					กรรมการธรรมมาภิบาล
					กรรมการอิสระ
7.	นายชัยยุทธ	เทียนวุฒิชัย
					กรรมการ
					กรรมการตรวจสอบ
					ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
					กรรมการบริหารความเสี่ยง
					กรรมการอิสระ
8.	ม.ร.ว.	เพ็ญศิริ	จักรพันธุ์
					กรรมการ
					กรรมการตรวจสอบ
					ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
					กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
					กรรมการอิสระ
9.	นางสุภี	พงษ์พานิช
					กรรมการ
					ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
					กรรมการธรรมมาภิบาล
					กรรมการอิสระ

1.	นางปราณี	ศุภวัฒนเกียรติ
					ประธานกรรมการ
2.	นายวิบูลย์	อุตสาหจิต
					กรรมการ
					ประธานกรรมการบริหาร
					ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายประเสริฐ	จิราวรรณสถิตย์
					กรรมการ
					กรรมการบริหาร
					กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
					กรรมการผู้จัดการ
4.	นางฐานิศร์	อมรธีรสรรค์
					กรรมการ
					กรรมการบริหาร
					กรรมการธรรมมาภิบาล
					รองกรรมการผู้จัดการ
5.	นายณรัล	วิวรรธนไกร
					กรรมการ
					กรรมการบริหาร
					กรรมการบริหารความเสี่ยง
					ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	ประกอบด้วย
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

1.	ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท:   บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
    Siam Wellness Group Public Company Limited 
ชื่อย่อหลักทรัพย์:    SPA 
เลขทะเบียนบริษัท:   0107557000144 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:  ประกอบธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงามภายใต้ 5 แบรนด์ 
    • ระรินจินดา เวลเนส สปา 
    • เล็ทส์ รีเเลกซ์
    • บ้านสวนมาสสาจ
    • เสตรชมี บาย เล็ทส์ รีแลกซ์
    • เฟสแคร์

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :  483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ที่ตั้งสาขา :   1) ระรินจินดา เวลเนส สปา
    • 14 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
    • โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชด�าริ ชั้น 6,8 เลขที่ 13/2 ซ.มหาดเล็กหลวง 1  
      ถ.ราชด�าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
    • โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิตชั้น 30 เเละ 31 เลขที่ 100 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี  
      เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

    2) เล็ทส์ รีแลกซ์
    • ศูนย์การค้า Terminal 21 ชั้น 6 ห้องเลขที่ SH-6-003,004 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19  
      ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    • โครงการพาวิลเลี่ยน ไนท์บาร์ซ่า ชั้น 1เเละ 2 เลขที่ 145 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง 
      เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
    • 184/14 ถ.ผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
    • 209/22-24 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
    • เซ็นเตอร์พ้อยท์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ พร้อมพงษ์ เลขที่ 77 ซ.สุขุมวิท 39 ถ.สุขุมวิท แขวง 
      คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
    • 240/9 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
    • 108/42 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
    • โรงแรมแมนดาริน ชั้น M เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก  
      กรุงเทพมหานคร
    • ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ชั้น 6 ห้องเลขที่ SS6032 และ SS6041  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.ประจวบคีรีขันธ์
    • ศูนย์การค้า Park Lane Bangkok ชั้น 2 ห้องเลขที่ B205-B214  เลขที่ 18 ซ.สุขุมวิท 61  
      แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    • 97/2,97/3-4,97/5 ถ.ราชด�าเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
    • 7/24 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
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    • 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
    • โรงเเรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนาง บีช เลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ถ. นพรัตน์ธารา 
      ต. อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
    • โรงเเรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้า ชั้นที่ 10 เลขที่ 559 ถ. ราชปรารภ แขวงมักกะสัน  
      เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
    • 47/3-6 ถ. พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
    • โรงเเรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ สุขุมวิท 55 ชั้น 5 เลขที่ 300 ซ. สุขุมวิท 55 ถ. สุขุมวิท  
      แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
    • เลขที่ 121/3 อาคารโรงแรม เวคอัพ อ่าวนาง ชั้นที่ 1 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
    • เลขที่ 224/2-3 ถนนกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
    • เลขที่ 5/2-3 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
    • 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�าริห์ 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.บางละมุง จ.ชลบุรี
    • เลขที่ 1 ชั้นที่ 3 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
      กรุงเทพมหานคร 
    • เลขที่ 1392 ถนน เพชรเกษม (ทรายใต้) ต�าบล ชะอ�า อ. ชะอ�า จ.เพชรบุรี

    3.) บ้านสวนมาสสาจ
    • 1191/2 ถ.รามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
    • 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.เมือง 
      หนองคาย จ.หนองคาย
    • เลขที่ 673 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

    4) เสตรชมี บาย เล็ทส์ รีแลกซ์
    • เลขที่ 4,4/1,4/2,4/4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ F313  
      ถนนราชด�าริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
    • เลขที่ 299 อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 529 ถนนเจริญนคร 
      แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

    5) เฟสแคร์ 
    • เลขที่ 777 ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ SH-1067,1068 หมู่ที่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
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โทรศัพท์ / โทรสาร:  (662)  641 6619-20 / (662)  641 6621
เว็บไซต์:    www.siamwellnessgroup.com
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว :  142,500,000  บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
    ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ:  0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

2.	ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไปของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด

2.1 บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงาน:   483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุรกิจ:   รีสอร์ทและร้านอาหาร
ทุนจดทะเบียน (บาท):  60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
สัดส่วนการถือหุ้น:   ร้อยละ 99.99 

2.2 บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงาน:   483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุรกิจ:   จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
ทุนจดทะเบียน:   1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
สัดส่วนการถือหุ้น:   ร้อยละ  99.99

2.3 บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด
ที่ตั้งส�านักงาน:   483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุรกิจ:   โรงเรียนสอนนวด
ทุนจดทะเบียน:   1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
สัดส่วนการถือหุ้น:   ร้อยละ  99.97

3.	บุคคลอ้างอิงอื่น	ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์:  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
    93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาวเวอร์ เอ ชั้น 14
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
    โทรศัพท์ (662)  009-9000
    โทรสาร (662) 009-9992 
    Website:  http://www. set.or.th

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต:  นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ  
    นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ 
    นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ 
    นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
    นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ 
    นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 
    ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
    ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
    โทรศัพท์ (662)  264-9090
    โทรสาร  (662)  264-0789-90

4.	ข้อมูลส�าคัญอื่น	
    - ไม่มี – 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้

ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท
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ข่าวและกิจกรรม

มกราคม 2561

มกราคม 2561

กุมภาพันธ์  2561

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้ลงนามเซ็นสัญญาแฟรนไชส์จ�านวน  
3 สาขาในเมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา กับ Ms. Prak Phalla นักธุรกิจหญิงชาว
กัมพูชา โดยได้รับสิทธิ์ขยายธุรกิจสปาภายใต้แบรนด์ Let’s Relax เป็นระยะเวลา 5 ปี

ระรินจินดา เวลเนส สปา คว้ารางวัล Amazing Hotel Spa และรางวัล Amazing  
Resort Spa โดยมีคุณวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณประเสริฐ  
จิราวรรณสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  
รับมอบ ในงานประกาศรางวัล Thailand Spa & Well-Being Awards 2018 โดยมี 
รพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแสดงความยินดี  
บนเรือเจ้าพระยาครุยส์ 

ระรินจินดา เวลเนส สปา ระดับพรีเมียม
ของกลุ่มได้มีการเปิดตัวภายใต้คอนเส็ปท์ 
“The Ultimate Wellness Experience”  
ในธีมของ Therapeutic Pampering with 
Traditional Therapy, Innovative  
Technology และ Personalize Touch  
ณ ระรินจินดา เวลเนส สปา ราชด�าริ บน
ชั้น 8 รร. แกรนด์ เซนเตอร์พ้อยท์ ราชด�าริ

SPA	ปิดดีลขายแฟรนไชส	์
กัมพูชา	3	สาขา

SPA	คว้ารางวัลในงาน	
Thailand Spa & Well-Being Awards 2018

SPA	เปิดโฉม		
ระรินจินดา	เวลเนส	สปา		
ภายใต้คอนเซ็ปท์ใหม่
“THE	ULTIMATE	WELLNESS	
EXPERIENCE”

2561
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มีนาคม 2561

มีนาคม 2561

เมษายน 2561

Let’s Relax Spa Phnom Penh Mao Tse Toung Blvd เป็นสปาสาขาแรกในประเทศ
กัมพูชา ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจและสถานฑูต ใจกลางเมืองพนมเปญ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561  
ณ โรงเเรมเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

Let’s Relax Spa Qingdao สปาสาขาที่สองในประเทศจีนที่เมืองชิงต่าว  
ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองชิงต่าว ในโซน Qingdao Olympic Sailing Center  
ใกล้กับโรงแรม 5 ดาวหลายแห่ง โดยมีคุณนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่  
ณ เมืองชิงต่าว ร่วมแสดงความยินดี

SPA	เปิดสปา	สาขาที่	42	Let’s	Relax
Spa	Phnom	Penh	Mao	Tse	Toung	Blvd.

SPA	จัดประชุม	
สามัญผู้ถือหุ้น	
ประจ�าปี	2561

SPA	เปิดสปาสาขาที่	43		
Let’s	Relax	Spa	Qingdao
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พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม 2561

มิถุนายน 2561

นายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) ผู้บริหารระรินจินดา เวลเนส สปา เชียงใหม่ รับมอบเกณฑ ์
การรับรองคุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ มาตรฐานระดับโกลด์ 
Gold Thai Spa World Class Standard จาก พญ. ประนอม ค�าเที่ยง อธิบดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในงาน 16 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

คุณปราณี ศุภวัฒนเกียรติ ประธานกรรมการ และคุณฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ 
กรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน
การด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่
โดยการมอบวัสดุที่จ�าเป็นและเครื่องดื่มเพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในการเตรียมการการรับมือและ
การสร้างความยั่งยืนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันรับมอบ ณ ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

คุณณรัล วิวรรธนไกร กรรมการบริหาร  
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  
ให้การต้อนรับคณะ Miss Universe New Zealand 
Top 20 Finalists ที่เดินทางมาเก็บตัวที่ประเทศไทย  
โดยคณะฯ ได้ทดลองนวดแผนไทย หนึ่งในสินค้า
การท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอย่างสูงในหมู่นักท่องเที่ยว 
ณ เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา สาขาโรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพฯ

ระรินจินดา เวลเนส สปา รับมอบเกณฑ์การรับรอง
คุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ มาตรฐาน
ระดับโกลด์ Gold Thai Spa World Class Standard

SPA ร่วมสนับสนุนการด�าเนินการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

Let’s Relax Spa ต้อนรับคณะ
Miss Universe New Zealand  
Top 20 Finalists
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มิถุนายน 2561

มิถุนายน 2561

มิถุนายน 2561

Let’s Relax Spa Phnom Penh Norodom Boulevard 
เป็นสปาสาขาที่สอง ของ Let’s Relax ในประเทศกัมพูชา  
ตั้งอยู่บนถนน Norodom Boulevarย่านธุรกิจและสถานฑูต 
ใจกลางเมืองพนมเปญ โดยมีนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์  
เอกอัครราชฑูตฯ ณ กรุงพนมเปญ ร่วมแสดงความยินดี

Let’s Relax Spa Tianjin ซึ่งเป็นสปาสาขาที่สามของ  
Let’s Relax ในประเทศจีน ตั้งอยู่ชั้น B1 ศูนย์การค้า Luneng CC 
Plaza ใจกลางเมืองเทียนจิน โดยมีนายมงคล วิศิษฎ์สตัมภ์  
อัครราชฑูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมแสดงความยินดี

เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา สาขาหน้าหาดเมืองพัทยา ถูกออกแบบมาให้
สอดคล้องกับสถานที่ตั้งและรูปแบบของความสบาย ผ่อนคลาย 
หยอกล้อไปกับลูกเล่นของคลื่นทะเลที่กระทบชายหาด โดยจุดเด่นของ
สาขานี้คือการนวดพร้อมมองวิวทะเลให้สบายตาในเวลาเดียวกัน

SPA เปิดสปาสาขาที่ 44 
Let’s Relax Spa Phnom Penh 
Norodom Boulevard

SPA เปิดสปาสาขาที่ 45 
Let’s Relax Spa Tianjin

SPA เปิดสาขาที่ 46 
Let’s Relax Pattaya Beachfront
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ผู้บริหารระดับสูงของ SPA น�าโดยนายวิบูลย์ อุตสาหจิต (ที่ 4 จากขวา)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ
(ที่ 3 จากขวา) และนายณรัล วิวรรธนไกร (ที่ 1 จากขวา) กรรมการบริหาร  
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ร่วมออกบูธโชว์ความเป็นผู้น�า
ด้านธุรกิจสปาที่ครบวงจรที่สุดของประเทศไทย พร้อมให้ข้อมูลแก่นักลงทุนใน 
งาน “mai FORUM 2018 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5” ภายใต้
ธีม 3S : SMEs SE Startup พัฒนา ก้าวหน้า สร้างสรรค์ ซึ่งได้รับความ 
สนใจอย่างคับคั่ง โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

Let’s Relax Spa Phnom Penh Tonle Bassac เป็นสปาสาขาที่สาม 
ของ Let’s Relax ในประเทศกัมพูชาตั้งอยู่บนถนน St. 294 ย่านธุรกิจ 
และที่พักอาศัย ใจกลางเมืองพนมเปญ

Let’s Relax Spa สาขา Beyond Patong 
ตั้งอยู่บนถนนริมหาดป่าตอง ตัวอาคาร 
นั้นเด่นสง่าด้วยหลังคากระจกที่ดึงความ
สนใจของผู้ที่มาเดินชายทะเลชั่วขณะ  
ภายในถูกตกแต่งด้วยคอนเส็ปทข์องทะเล 
สีน�้าลึก โดยการใช้สีน�้าเงินเข้มและ 
ความโค้งมนของตัวอาคาร ท�าให้ผู้มา 
เยือนรู้สึกสงบและผ่อนคลายเปรียบ 
เสมือนได้ด�าดิ่งสู่ความสงบใต้ทะเลลึก

SPA ออกบูธในงาน “mai FORUM 2018 
มหกรรมรวมพลังคน mai  ครั้งที่ 5”

SPA เปิดสปาสาขาที่ 47 Let’s Relax Spa  
Phnom Penh Tonle Bassac

SPA เปิดสาขาที่ 48 
Let’s Relax 
Phuket Beyond Patong

กรกฎาคม 2561

สิงหาคม 2561

กันยายน 2561
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Let’s Relax Spa สาขาโรงแรม อโนมา 
แกรนด์ แบงคอค Let’s Relax สาขานี้ถูก
ตกแต่งให้มีบรรยากาศอบอุ่นส�าหรับแขก
ที่มาเยือน ซึ่งเข้ากับบรรยากาศของตัว
โรงแรม เหมาะกับการปลีกตัวจากความ
วุ่นวายภายในเมืองชั่วคราวอย่างที่สุด

Let’s Relax สาขา หัวหิน ซอย 100 เป็น
สาขาแสตนด์อโลน ที่ตั้งอยู่ใกล้กับห้าง Blue 
Port ภายนอกอาคารถูกตกแต่งด้วยอิฐสีแดง
สไตล์เรโทรที่ไม่เหมือนใคร แต่
เมื่อก้าวผ่านประตูเข้ามา แขกผู้มาเยือน
สามารถสัมผัสได้ถึงความสงบจาก 
การตกแต่งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากทะเลสี
เทอร์ควอยซ์ของหัวหินที่หลายคนคุ้นเคย

Let’s Relax Terminal 21 Pattaya 
ตั้งอยู่บนชั้น 1 ณ ศูนย์การค้าแห่ง
ใหม่ Terminal21 Pattaya กล่าวได้
ว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของ
การพักผ่อนกลางใจเมืองพัทยา ที่ซึ่ง
คุณและครอบครัวสามารถมีเวลาแห่ง
ความสุขร่วมกันในเส้นทางแห่งความ
ผ่อนคลาย เดินทางสะดวก เชื่อมต่อกับ
โรงแรม Grande Centre Point
Pattaya พร้อมความสะดวกสบาย 
ครบครัน รายล้อมไปด้วยร้านค้าชั้นน�า
ให้คุณช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลิน และเป็น
สถานที่ซึ่งให้คุณใช้เวลาในวันหยุดได้
ครบจบในที่เดียว

SPA เปิดสาขาที่ 49 Let’s Relax 
Bangkok Arnoma Grand Hotel

SPA เปิดสาขาที่ 50 Let’s Relax 
Hua Hin 100

SPA เปิดสาขาที่ 51
Let’s Relax 
Terminal 21 Pattaya

กันยายน 2561

กันยายน 2561

ตุลาคม2561
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Face Care by Let’s Relax Terminal 21 
Pattaya มอบสัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่ง
การปรนนิบัติผิวหน้าอย่างมืออาชีพเพื่อ 
ผ่อนคลายและฟื้นบ�ารุงผิวอย่างอ่อน
โยน ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล21 พัทยา

Stretch me by Let’s Relax สาขา CentralWorld สตูดิโอ 
ยืดคลายกล้ามเนื้อแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีคุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์ 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ร่วม
แสดงความยินดี

Stretch me by Let’s Relax สาขา Iconsiam สตูดิโอ
ยืดคลายกล้ามเนื้อแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 
ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ SPA  
รับมอบรางวัล Forbes Best Under a Billion:  
The region’s top 200 small and midsize companies  
จาก Mr. Christopher Forbes ณ Palace Hotel  
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย SPA เป็นเพียง 1 ใน 3 
บริษัทฯ จากไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

SPA เปิดสาขาที่ 52 Face Care by 
Let’s Relax Terminal 21 Pattaya

SPA เปิดสาขาที่ 53 Stretch me by Let’s Relax 
สาขา CentralWorld

SPA เปิดสาขาที่ 54 Stretch me 
by Let’s Relax สาขา Iconsiam

SPA รางวัล Forbes Best Under a Billion

ตุลาคม2561

พฤศจิกายน 2561

พฤศจิกายน 2561

พฤศจิกายน 2561
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นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SPA รับมอบรางวัล Best 
Investor Relations Awards for listed 
Company in mai จาก คุณชัยวัฒน์  
วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน SET 
Awards 2018 โดยมีคุณประพันธ์ เจริญ
ประวัติ ผู้จัดการตลาด mai ร่วมแสดง
ความยินดี ณ หอประชุมศุกรีย์ แสงเจริญ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SPA รับมอบรางวัล  
Outstanding Brands จาก ฯพณฯ  
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว. กระทรวง
พาณิชย์ ในงาน 2018 Asia CEO 
Summit & Influential Brands Award 
Ceremony โดยมีมร. Jorge Rodriguez 
กรรมการผู้จัดการ Influential Brand 
Singapore และคุณวรรณี ลีลาเวชบุตร” 
ผู้ก่อตั้ง และ ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จ�ากัด ร่วมแสดง
ความยินดี ณ รร.อมารี วอเตอร์เกท

SPA คว้ารางวัล Best Investor 
Relations Awards for listed 
Company in mai ในงาน SET 
Awards 2018

SPA คว้ารางวัล Outstanding 
Brands ในงาน 2018 Asia CEO 
Summit & Influential Brands 
Award Ceremony

พฤศจิกายน 2561

ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2561

SPA เปิดสปาสาขาที่ 55  
Let’s Relax The Allez  
Sukhumvit 13 - Hyatt Regency 
Bangkok Sukhumvit

Let’s Relax The Allez Sukhumvit 13 
- Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit 
ตกแต่งในสไตล์โมเดิร์น ร่วมสมัย  
สอดแทรกลายดอกไม้จากวรรณคดีไทย  
 
“…สารภียี่เข่งเบญจมาศ 

บุนนาคการเกดล�าดวนหอม 

แถมนางแย้มแกมสุกรมต้นยมโดยพระพาย

โชยชื่นใจในไพรวัน…” 
พระอภัยมณี : สุนทรภู่  
 
เดินทางสะดวกโดยรถยนต์หรือรถไฟฟ้า 
สถานีบีทีเอส นานา ทางออก 3
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นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  
สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ SPA ร่วมแสดงความยินดีและ
มอบของที่ระลึกกับ Miss He Weixin 
นักท่องเที่ยวจีนคนที่ 10 ล้านของปี 
2018 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีนักท่องเที่ยวชาว
จีนเดินทางมาประเทศไทยถึง 10  
ล้านคน จึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ความส�าคัญที่ต้องให้การดูแลต้อนรับ
อย่างดี เพื่อสร้างความประทับใจ

SPA ร่วมแสดงความยินดี
กับนักท่องเที่ยวจีน 
คนที่ 10 ล้าน ของปี 2018

นางสาวชุตาภรณ์ จิราวรรณสถิตย์  
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ เป็นตัวแทน 
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด  
(มหาชน) หรือ SPA ร่วมแสดง 
ความยินดีและมอบของที่ระลึกกับ 
Ms Angela Kwek Sui Hoon  
นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์คนที่ 1 ล้าน 
ของปี 2018 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โดยมี ฯพณฯ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬาร่วมแสดงความยินดี

SPA ลงทุนในบริษัท ชบา เอลลิแกนซ์ จ�ากัด 
(“CHABA”) โดยซื้อหุ้นจ�านวน 349,600 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 76.00 ของจ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้วของ 
CHABA เป็นจ�านวนเงิน 125,000,000 บาท 
โดยมีผล 1 มกราคม 2562

SPA ร่วมแสดงความยินด ี
กับนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร ์
คนที่ 1 ล้าน ของปี 2018

SPA ปิดดีล เทคฯ  
CHABA Nails & Spa เชน 
ร้านท�าเล็บชื่อดังในกรุงเทพฯ

ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2561

Let’s Relax Cha-Am Ace of Hua Hin 
Resort ซึ่งเป็นสาขาที่ 6 ในรูปแบบของ 
Spa Operating in Hotel ตกแต่งในสไตล ์
โมเดิร์นร่วมสมัย สอดแทรกด้วยงานศิลป์
ท้องถิ่น เดินทางสะดวกโดยรถยนต์  
อยู่ปลายหาดชะอ�า ตรงข้าม FN Outlet

SPA เปิดสปาสาขาที่ 56  
Let’s Relax Cha-Am 
Ace of Hua Hin Resort
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
ปี 2561

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม	(พันบาท)
หนี้สินรวม	(พันบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม(พันบาท)

ผลประกอบการของบริษัท

รายได้รวม	(พันบาท)
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ	(พันบาท)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(พันบาท)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(พันบาท)
รวมค่าใช้จ่าย	(พันบาท)
ก�าไรส�าหรับปี-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(พันบาท)
ก�าไรต่อหุน้ส�าหรับปี-ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่	(บาท)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)
อัตราก�าไรขั้นต้น	(%)
อัตราก�าไรสุทธิ	(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(เท่า)

2560

1,175,502
420,700
754,802

2560

962,391
619,558
36,878
93,462
749,898
175,169
0.31

2560

0.93
34.62
18.48
25.14
17.17
0.56

2559

865,034
226,162
638,872

2559

739,116
484,679
28,080
60,961
573,720
140,965
0.25

2559

0.73
33.17
19.44
23.62
18.55
0.35

2561

1,369,210
398,845
970,365

2561

1,152,491
750,131
45,181
107,296
902,608
205,597
0.36

2561

0.78
33.87
18.13
23.84
16.16
0.41

1,369,210

1,152,491

33.87

สินทรัพย์รวม

รายได้รวม

อัตราก�าไรขั้นต้น

พันบาท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่ง
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี
ความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

 1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กรรมการตรวจสอบ
 3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ ทุกครัง้ กรรมการตรวจสอบทกุท่านได้เข้าร่วมประชมุคิดเป็น
สดัส่วนการเข้าร่วมประชมุร้อยละ 93.33 และได้เชญิ ผูบ้รหิารเข้าร่วมประชมุตามวาระของผูท้ีเ่กีย่วข้อง เพือ่ชีแ้จงในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง 
รวมถึงได้เชิญ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการตรวจสอบบัญชีและ หลักฐานประกอบ 
ในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีผู้บริหารของ บริษัทฯ เข้า
ร่วมประชุมด้วย รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง 

 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้
อย่างเคร่งครดั และผลการประชุมแต่ละครัง้ได้รายงานการปฏบิตังิาน โดยสรปุพร้อมข้อเสนอแนะทีเ่หน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบรหิารให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ สรุปสาระส�าคัญดังนี้

 1. สอบทานงบการเงินประจ�าปี 2560 และงบการเงินรายไตรมาสส�าหรับปี 2561 ก่อนน�าเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
ให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินรายการบัญชีกับบรษัิททีเ่กีย่วข้องกนัจัดท�าขึน้มคีวามถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานบญัชี และข้อก�าหนด
ทางกฎหมายรวมทัง้มกีารเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิอย่างเพยีงพอ พร้อมทัง้ให้ข้อสงัเกตและรบัทราบแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้เกิดประโยชน ์แก่บริษัทฯ แลว้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า รายงานทางการเงินของบรษิัทฯ ได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชี 
ที่รับรองทั่วไปมีความถูกต้องตามที่ควรเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีมีความสมเหตุสมผล

 2. สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามี
ประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระส�าคัญและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ ได้
พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2561 ซึ่งจัดล�าดับงานตรวจสอบตามความเสี่ยง และมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติการให้เกิดผล
งานที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนด ตลาดหลักทรพัย์ แห่งประเทศไทยและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีความสม
เหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ได้เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินแล้ว

 4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการตรวจสอบ และข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมี
การแลกเปลีย่นข้อคิดเหน็กบัผูบ้รหิารระดบัสงู โดยบรษิทัฯ ก�าหนดให้มกีารประชุมคณะท�างานบรหิารความเสีย่งเป็นประจ�า รวมทัง้มกีาร
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยทกุไตรมาส โดยในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงผลการด�าเนนิงาน ปัจจัยความเสีย่ง
ที่อาจเกิดขึ้นผลกระทบ และเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือลดทอนความเสี่ยงที่ส�าคัญ และได้รายงานความคืบหน้าของผลการด�าเนิน
งานโดยผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้มีประสิทธิผลและ
เหมาะสมเพียงพอ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจปัจจุบัน

 5. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งผลการประเมินพบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครบถ้วนแล้ว
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 6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลักการก�ากับกิจการที่ดีรวมถึงผล การปฏิบัติงานของผู้
สอบบัญชีปีที่ผ่านมา โดยค�านึงถึงชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบ และการให้ค�ารับรองงบการเงินได้
ทันเวลาอย่างสม�่าเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้พิจารณาเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

 • เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
   นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
     นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
   นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
   นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
   นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
   นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
   นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
   นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807

 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ�าปี พ.ศ. 2562 โดยมีค่า
ธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีเท่ากับ 1,512,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท) 

 7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินในภาพรวมเป็นราย
คณะประจ�าปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิติหน้าทีต่ามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		บริษัท	สยามเวลเนสกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 									(นายพลเชษฐ์	ลิขิตธนสมบัติ)						 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 									ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับการวางกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการตัดสินใจในการลงทุนประกอบธุรกิจใหม่ๆ และสร้างความตระหนักรู้
ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ทุกคนในบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และผู้มีส่วน
ได้เสียต่างๆ ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (คณะกรรมการฯ) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามหลัก
เกณฑ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งได้ก�าหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุม
ทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยงตลอดจนการสร้าง
มาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม�่าเสมอ
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 

 1.  นางสุภี พงษ์พานิช   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2.  นายณรัล วิวรรธนไกร  กรรมการบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าคณะท�างาน
 3.  นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 ในปี 2561 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมหารือร่วมกันกับคณะท�างานบริหารความเสี่ยง (ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ) รวมทั้งสิ้น 
4 ครั้ง และทุกครั้งกรรมการฯทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100.00  เพื่อร่วมกันหารือในประเด็น
ส�าคญัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบรษัิทฯ  เพือ่ให้ด�าเนนิธุรกจิเป็นไปอย่างมปีระสทิธิผลและประสทิธภิาพ และได้ระบคุวาม
เสี่ยงใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัทในธุรกิจนวดและสปา เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลซึ่งมีการแข่งขันสูง 

 สรุปสาระส�าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ในปี 2561 ได้ดังนี้

 1. ความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส 
 คณะกรรมการฯ และคณะท�างานบรหิารความเสีย่งร่วมกนัพจิารณาความเสีย่งในด้านต่างๆ ของบรษิทัฯ ซ่ึงประกอบด้วย ความ
เสีย่งด้านกลยทุธ์ ความเสีย่งด้านปฏบิตัติามกฎหมาย ความเสีย่งด้านการเงนิ ความเสีย่งด้านการปฏบิตักิาร และความเสีย่งด้านทรพัย์สิน 
รวมทัง้โอกาสเกิดความเสีย่งและผลกระทบทีเ่กิดขึน้ และได้ศกึษาเพิม่เติมเร่ือง  The Global Risks Report 2018 ของ World Economic 
Forum เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ หาความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจกระทบต่อการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งใน
ระยะสัน้และระยะยาว พร้อมเฝ้าระวังความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของนโยบายภาครฐัซึง่อาจส่งผลต่อการด�าเนนิงานขององค์กร อีกทัง้
คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเหน็ต่อการบริหารความเสีย่งของบรษัิทในเครอืเพือ่ให้สามารถด�าเนนิงานได้อย่างเหมาะสมและมีการควบคมุ
ความเสี่ยงส�าคัญระดับองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายร่วมกัน

 2. การประเมินความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการฯได้ใช้กรอบการบริหารความเสีย่งองค์กร (ERM Framework) ประกอบกับนโยบายการบรหิารความเสีย่งองค์กร 
(Enterprise Risk Management Policy) ซึ่งจัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นหลักในการประเมินความเสี่ยงของ
บรษิทัในส่วนของผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกิด โดยครอบคลมุความเสีย่งทีส่�าคัญซึง่แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ความเสีย่งในระดับกลยทุธ์ 
(Strategic Risk) ความเสี่ยงในระดับธุรกิจ (Business Risk) และ ความเสี่ยงระดับกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Risk)

 3. มาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ 
 คณะกรรมการและคณะท�างานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณามาตรการส�าหรับรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับบริษัทฯโดยเสนอให้มีทั้งแนวทางการป้องกัน (ก่อนที่จะเกิดความเสี่ยง) และกลยุทธ์ลดความเสี่ยง (ภายหลังจากที่เกิดความเสี่ยง
แล้ว) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมีความมุ่งม่ันทีจ่ะด�าเนนิการให้บรษิทัฯมกีารก�ากบัดูแลและบริหารความเสีย่งในระดับทีเ่หมาะสม 
โดยจากการด�าเนินการดังกล่าว ท�าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายทั่วทั้งองค์กร
 
 

                  (นางสุภี พงษ์พานิช)
              ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
          14 ธันวาคม 2561
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เรียนท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวเนสกรุ๊ป จ�ากัด(มหาชน)

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั สยามเวลเนสกรุป๊ จ�ากดั(มหาชน) (“บรษิทั”) ประกอบด้วยกรรมการ 
จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

 1. นายชัยยุทธ  เทียนวุฒิชัย    ประธานกรรมการ 
 2. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์  กรรมการ
 3. นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์  กรรมการ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก�าหนดไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก�าหนดไว้ รวม
ถงึพจิารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดับสงู เพือ่เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั

 ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ทุกครั้งกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100.00 เพื่อสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งสรุปสาระส�าคัญดังนี้

 1. พจิารณาและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเรือ่งขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นอิสระ ทีเ่หมาะสมและ
จ�าเป็นต่อการน�าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก�าหนดไว้

 2. พจิารณาหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลเพือ่ให้ได้กรรมการทีมี่คุณสมบัติทีจ่ะท�าให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบ ความรู้ 
ความช�านาญทีเ่หมาะสม รวมทัง้มกีารพจิารณาประวตัขิองบคุคลดงักล่าว และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ ก่อนจะน�าเสนอทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

 3. พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งดูแลการบริหาร และพัฒนาผู้
บริหารระดบัสงูให้มคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะทีจ่�าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองค์กรไปสูเ่ป้าหมายของธรุกจิ
อย่างเหมาะสม

 4. ทบทวนหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการ เพือ่เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัก่อนทีจ่ะมกีารสรรหากรรมการท่ีครบ
วาระ และในกรณีทีมี่การเสนอช่ือกรรมการรายเดมิ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องค�านงึถงึผลการปฏบิตัหิน้าท่ีของ
กรรมการรายเดิมที่มีการเสนอชื่อดังกล่าวประกอบด้วย

 5. จัดท�าแผนการพัฒนากรรมการ และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ และมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

 6. จดัท�าและทบทวนแผนการสบืทอดต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสูง เพือ่เตรยีมความพร้อมเป็นแผนต่อเนือ่ง
ให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

 7. พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ เพื่อจูงใจให้น�าพาองค์กรให้ด�าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 8. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชดุย่อยควรได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสมด้วย ทัง้นี ้อยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบได้กบัระดบัทีป่ฏิบัตอิยูใ่นอุตสาหกรรม 

 9. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่า
ตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อน เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้าง
และอัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

 10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับ 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

         (นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย)
            ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

เรียนท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวเนสกรุ๊ป จ�ากัด(มหาชน)

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด(มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้มีความประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ จ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

 1. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
 2. นางสุภี พงษ์พานิช  กรรมการธรรมาภิบาล
 3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการธรรมาภิบาล
 4. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์  กรรมการธรรมาภิบาล
 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งและเทศไทย 

 ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ทุกครั้งกรรมการธรรมาภิบาลทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม
คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100.00 เพื่อก�ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานตามหลักการการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สรุปสาระส�าคัญดังนี้
 1 ก�าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและเป็น
ไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
 2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
 3. พิจารณาและทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 
 4. แต่งตั้งคณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเริ่มด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมให้สอดคล้อง 
 5.ดูแลและติดตามการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (“Corporate Social Responsibility : CSR”) 
ของคณะท�างาน
 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
การด�าเนินกิจการเป็นไปอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับสังคมโดยรวมและสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

         (หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์)
          ประธานกรรมการธรรมาภิบาล



ส่วนที่  

นโยบายและ 
ภาพรวม

การประกอบธุรกิจ
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

1 วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

 กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา ทั้งนี้ กลุ่ม
บริษัท ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการด�าเนินงาน เพื่อการขยายตัวและการเจริญเติบโตในอนาคต ไว้ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์	
 กลุ่มบริษัทมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจเชิงภาพรวม โดยเป็นบริษัทฯ ผู้ให้บริการสปาที่มีมาตรฐาน และครบ
วงจรที่สุดของเอเชีย มีระดับสปาครอบคลุมหลากหลายระดับ และมีตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับทั้งในตลาดไทย และตลาดต่างประเทศ 
(Regional Brand) ซึ่งจะมีการขยายตัวและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทั้งบริษัทในกลุ่ม และประกอบธุรกิจในลักษณะที่สามารถเกื้อหนุน
กันได้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ก�าหนดพันธกิจในการด�าเนินธุรกิจไว้ 4 ประการคือ 

 • เป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงสปาไทยในระดับนานาชาติ  
   จนถึงระดับโลกต่อไป 
 • เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการประยุกต์การผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันตกและไทย เพื่อให้การบริการของบริษัทฯ มีการ 
   พัฒนายิ่งขึ้น 
 • เป็นองค์กรที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานทุกส่วนมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อ 
     ประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าต่อไป 
 • เป็นองค์กรที่ให้ความส�าคัญต่อข้อบังคับพ้ืนฐาน กฎหมาย โดยยึดการประกอบการธุรกิจอย่างสุจริต เที่ยงตรง และมี 
   จริยธรรม ตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล้อม และชุมชนเป็นส�าคัญ

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ	

	 •	บริษัท	สยามเวลเนสกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	:		SPA
 SPA ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจที่จะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายต้องการเป็นผู้น�าในธุรกิจสปาของเอเชีย 
ซึ่งมีตราสัญลักษณ์ในใจของลูกค้า และต้องการขยายธุรกิจการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพเพื่อให้บริการครบทุกความต้องการของลูกค้า
ในกลุ่มเป้าหมาย โดยบริษัทได้แบ่งแยกตามแบรนด์ในการให้บริการ ตั้งแต่ลูกค้าระดับบนที่มีเวลาในการเข้ารับบริการ และก�าลังการซื้อ
มาก จนถงึลกูค้าทีม่เีวลาจ�ากัด ก�าลังซ้ือน้อย เพือ่เข้าถึงผูบ้ริโภคครบทกุความต้องการ โดยเน้นให้พนกังานของบรษิทัผ่านการฝึกอบรมทีดี่ 
จากบริษัทฯ ในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าประทับใจและเกิดการใช้บริการซ�้า รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้า และท�าการสร้างฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้รายได้ของสปาทุกสาขาเติบโตอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ผลก�าไรสุทธิเติบโต
อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

	 •	บริษัท	สยามเวลเนสรีสอร์ท	จ�ากัด	:		SWR	
 SWR ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนนิธรุกจิโรงแรม และร้านอาหาร โดยในส่วนโรงเเรมมุ่งเน้นการเพิม่อัตราการเข้าพกัและราย
ได้เฉลี่ยต่อคืนของลูกค้าให้มากขึ้น  โดยการประชาสัมพันธ์การจัดจ�าหน่ายห้องพัก การจัดประชุมสัมมนาให้องค์กรภาคเอกชนและภาค
รัฐ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การจัดส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล ส�าหรับธุรกิจร้านอาหาร SWR มีแผนที่จะเพิ่มอัตราการใช้
บริการ ของลูกค้าเเละรายได้เฉลี่ยต่อบิลให้มากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์เเละจัดการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการ
ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ SWR ให้มากขึ้น

	 •	บริษัท	สยามเวลเนสแล็บ	จ�ากัด	:		SWL	
 SWL ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนนิธรุกจิจดัจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์เกีย่วกบัสปา และผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วกบัสขุภาพ โดยมเีป้าหมาย
ที่จะขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส�าหรับตลาดในประเทศมุ่งเน้นการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายไปใน
สถานประกอบกจิการสปาทีจ่ดัตัง้ในโรงแรม จ�าหน่ายสนิค้าในร้านสปาระดับกลางในห้างสรรพสนิค้า การจัดจ�าหน่ายสนิค้าเป็นสนิค้าของ
ขวัญช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่นๆ เป็นต้น ส�าหรับตลาดต่างประเทศ SWL มีเป้าหมายในการจัดหาตัวแทนจัด
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จ�าหน่ายเพิ่มเติม การจัดส่งสินค้าไปจ�าหน่ายในสถานประกอบการธุรกิจสปาในโรงแรมชั้นน�าของต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ SWL 
มากขึ้น และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้มีโอกาสขยายตัว และมีการเจริญเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง  

	 •	บริษัท	สยามเวลเนส	เอ็ดยูเคชั่น	จ�ากัด	:		SWE	
 SWE ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินธรุกิจโรงเรยีนสอนนวดแผนไทย โดยเน้นการฝึกอบรมพนกังาน เพื่อรกัษามาตรฐานและ
สอนผู้ที่สมัครเข้าท�างานเป็นพนักงานเทอราปิสของบริษัทและรองรับในการเปิดสาขาของ SPA ในอนาคต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเจริญ
เติบโตของ SPA ในอนาคต

	 •	บริษัท	ไทเกอร์อายส์	เทรดดิ้ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด:	TGT
 TGT ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์ลดกระชับสัดส่วน ผลิตภัณฑ์
แว๊กซ์ ผลติภณัฑ์ท�าเล็บ ผ้าห่มไอร้อน แผ่นรองเตียงนวด เครือ่งมอืยกกระชบัใบหน้า และอุปกรณ์ลดสดัส่วนกระชบัเรอืนร่าง โดยจ�าหน่าย
ให้ร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม คลินิกความงาม โรงพยาบาล และสปาทั่วประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ 
SWL ในอนาคต

	 •	บริษัท	ไทเกอร์อายส์	เอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด:	TGE
 TGE ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจโรงเรียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์อายส์ เปิดสอนหลักสูตรสปาและความงาม
ให้แก่นักบ�าบัด (เทอราปิส) ทั้งในและนอกประเทศทั้งหมด 7 หลักสูตร  1) วิชาการดูแลผิวหน้า Facial Skin Treatment  2) วิชาการ
ขัดตัวBody Scrubs  3)วิชาการนวดตัว Body Massage Therapy  4)วิชาการพอกตัว Body Wraps 5) วิชาการก�าจัดขน Waxing 
Treatment 6) วิชาการดูแลมือและเท้าด้วยพาราฟินทรีทเม้นท์ Hand & Feet Paraffin Treatment  7) วิชาการดูแลสุขภาพความงาม
และผ่อนคลายด้วยภูมิปัญญาไทย Traditional Thai Relaxing and Therapeutic Ritual  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ SPA ใน
อนาคต

 

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) “บริษัท” หรือ “SPA” เดิมชื่อ “บริษัท บลูมมิ่งสปา จ�ากัด” ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 
โดยกลุม่ครอบครัวอุตสาหจิตและกลุม่ครอบครัวจิราวรรณสถิตย ์ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่แรก 3 ล้านบาท โดย เริม่ต้นประกอบธรุกิจสปา 
เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “Let’s Relax” ซึ่งมุ่งเน้นในการให้บริการสปาแบบเดย์สปา เป็นการให้บริการในระดับ 4 ดาว ในรูปแบบที่ผู้
ใช้บริการใช้เวลาน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาในเข้ารับการบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง 

 ในปี 2549 บรษิทัได้เลง็เหน็ถงึช่องทางในการให้บรกิารแก่ลูกค้าทีต้่องการการดูแลด้านสขุภาพมากขึน้ จึงได้ท�าการขยายกจิการ
โดยการก่อตั้งสถานให้บริการสปาเพิ่มขึ้นภายใต้แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” มุ่งเน้นการให้บริการแบบเวลเนสสปา เป็นสปา
ระดับ 5 ดาว มีมาตรฐานระดับชั้นน�า ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการสปาเพิ่มมากขึ้น มีลักษณะการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น และใช้เวลาในการรับบริการตั้งแต่ 1 ชั่วโมงครึ่งขึ้นไป 

 ในปี 2550 ได้ท�าการก่อตั้ง บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ�ากัด หรือ “SWL” เดิมชื่อ “บริษัท บลูมมิ่งแล็บ จ�ากัด” ด้วยทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา สุขภาพ และขนมขบเคี้ยว ภายใต้เเบรนด์ “Blooming” ส�าหรับ
จ�าหน่ายทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ 

 ในปี 2551 บริษัทได้ท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจจากการขยายสาขา

 ในปี 2554 บริษัทได้ด�าเนินการจัดตั้งบริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด หรือ “SWE” เดิมชื่อ “บริษัท บลูมมิ่งสปา เอ็ดยู
เคชั่น จ�ากัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ด�าเนินธุรกิจสถานศึกษาประเภทโรงเรียนเกี่ยวกับการสอนนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรอง
จากกระทรวงศกึษาธกิาร โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ฝึกอบรมพนกังานให้เป็นพนกังานบรกิารของบรษัิทเพือ่รองรบัการขยายตัวของสาขาของ 
SPA

 ในปี 2556 กลุ่มบริษัทได้ท�าการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเข้าซื้อหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท เดิมชื่อ “บริษัท ระรินจินดา จ�ากัด” 
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
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 ในปี 2558 บริษัทได้ด�าเนินการซื้อกิจการ บ้านสวน มาสสาจ สปาระดับ 3 ดาว จ�านวน 4 สาขา ในกรุงเทพฯ เเละปริมณฑล 
เพื่อขยายตลาดสปา 3 ดาวของบริษัทฯ 

 ในปี 2559 บริษัทได้ด�าเนินการเปิดสปาสาขาแรกในต่างประเทศ ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ขยายให้บริการให้บริการสปาภายในโรงเเรม

 ในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินการซื้อกิจการ บริษัท ไทเกอร์อายส์ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย)จ�ากัด และ บริษัท ไทเกอร์อายส์ เอ็ดดู
เคชัน่ จ�ากดั เพือ่ขยายช่องทางการจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์และยกระดับโรงเรยีนสอนนวด นอกจากนัน้ บรษัิทได้ด�าเนนิการลงนามในสญัญา
เพื่อเปิดสปาในรูปแบบของสัญญาแฟรนไชส์ในต่างประเทศเพิ่มอีก 5 สาขาดังนี้ สาขาที่ 2 ที่เมืองเทียนจิน มณฑลเทียนจิน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาที่ 3 ที่เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาขาที่ 4-6 ที่กรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา 

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้แตกไลน์ธุรกิจเพิ่มคือ Stretch me by Let’s Relax สตูดิโอยืดคลายกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ และ Face 
Care by Let’s Relax ศูนย์ปรนนิบัติผิวหน้าอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ของกลุ่มผู้บริโภค 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
 

	 ปี	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
 
     ปี 2559 ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขาประชานุกูล กรุงเทพฯ  
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขามาบุญครอง กรุงเทพฯ  
  ๏ บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงเเรมฮอลิเดย์ อินน์ กระบี่ อ่าวนาง
     รีสอร์ทเเละโรงเเรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้า ภายใต้แบรนด์ Let’s Relax 
  ๏ บริษัทเปิดให้บริการสปาสาขาเเรกในต่างประเทศ Let’s Relax คุนหมิง
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขาเจริญนคร 68 กรุงเทพฯ  
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขาแอร์พอร์ตลิงค์พญาไท กรุงเทพฯ  
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax Onsen & Spa สาขาทองหล่อ กรุงเทพฯ สปาออนเซนที่สมบูรณ์แบบที่สุด
    ในประเทศไทย 
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขาบรมราชชนนี กรุงเทพฯ  
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขาเทอร์มินอล 21 โคราช 

     ปี 2560 ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขารร. เวคอัพ กระบี่
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขากะรน ภูเก็ต
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขามิลล์เพลส โพศรี อุดรธานี 
  ๏ บรษิทั ได้เซน็สญัญาให้บรกิารสปาในโรงเเรมและเปิดให้บรกิารสปาในโรงเเรมเดอะซสิ กะตะ ภเูก็ต ภายใต้แบรนด์  
    Let’s Relax 
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขาโบ้ทลากูน ภูเก็ต
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขาสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ  
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขาหนองคาย
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเพิ่มบริการสปาเล็บมือเท้าที่ Let’s Relax สาขาสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) กรุงเทพฯ  
  ๏ บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงเเรมมิลเลนเนียม รีสอร์ท ภูเก็ต 
     ภายใต้แบรนด์ Let’s Relax 
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขานิมมาน เชียงใหม่
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขาเพชรเกษม กรุงเทพฯ  

     ปี 2561 ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขาพนมเปญ เมา เซ ตุง
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขาชิงต่าว
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขาพนมเปญ นโรดม
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขาเทียนจิน

  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขาพัทยา บีชฟร้อนท์ ชลบุรี
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขาพนมเปญ ทนเล บาซัค



29บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

	 ปี	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ	(ต่อ)

  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขาบียอนด์ ป่าตอง ภูเก็ต
  ๏ บริษัท บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพ 
    ภายใต้แบรนด์ Let’s Relax
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขาหัวหิน 100 ประจวบฯ
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Face Care by Let’s Relax สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Stretch me by Let’s Relax สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Stretch me by Let’s Relax สาขาไอคอนสยาม
  ๏ บริษัท ได้ด�าเนินการเปิด Let’s Relax สาขาเดอะ อัลเลซ สุขุมวิท 13 (หน้า รร. ไฮแอท รีเจนซี่) 
  ๏ บริษัท ปิดให้บริการ บ้านสวน มาสสาจ สาขารามอินทรา
  ๏ บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงเเรมเอซ ออฟ หัวหิน เพชรบุรี ภายใต้
    แบรนด์ Let’s Relax 
 
 ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสถานประกอบการที่ได้เปิดด�าเนินการแล้ว ดังต่อไปนี้ 
  ๏ แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” จ�านวน 3 สาขา 
  ๏ แบรนด์ “Let’s Relax” จ�านวน 39 สาขา (33 สาขาในประเทศเเละ 6 สาขาต่างประเทศ)
  ๏ แบรนด์ “Stretch me by Let’s Relax” จ�านวน 2 สาขา
  ๏ แบรนด์ “Face Care by Let’s Relax” จ�านวน 1 สาขา
  ๏ แบรนด์ “บ้านสวน มาสสาจ” จ�านวน 9  สาขา 
 สาขาที่อยู่ระหว่างเตรียมเปิดด�าเนินการ
  ๏ Let’s Relax สาขา The Market Pratunam
  ๏ Let’s Relax สาขา Ibis Styles Huaykwang 
  ๏ Let’s Relax สาขา Nikko Hotel Thonglor
  ๏ Let’s Relax สาขา I’m Chinatown 
  ๏ Let’s Relax สาขา Carlton Hotel Bangkok
  ๏ Stretch me สาขา 101 The Third Place at True Digital Park
  ๏ Stretch me สาขา Nikko Hotel Thonglor

 
3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้ 

บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)
[SPA]

ทุนจดทะเบียน 142.5 ลานบาท

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
SWE

ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท
ดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย

บริษัท สยามเวลเนส แล็บ จำกัด
SWL

ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท
ดำเนินธุรกิจจำหนายผลิตภัณฑสปา

บริษัท สยามเวลเนส รีสอรท จำกัด
SWR

ทุนจดทะเบียน 60 ลานบาท
ดำเนินธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร

บริษัท ไทเกอรอายส เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
TGE

ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท
ดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทยและสปา

บริษัท ไทเกอรอายส เทรดดิ้ง 
(ประเทศไทย) จำกัด

TGT
ทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท

ดำเนินธุรกิจจำหนายผลิตภัณฑสปา

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.97%



30 รายงานประจ�าปี 2561

โดยมีรายละเอียดการด�าเนินงานของแต่ละบริษัทดังนี้ 
 1) บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SPA”) 
    ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 เพื่อประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 142.5 ล้านบาทช�าระ
แล้ว 142.5 ล้านบาท ภายใต้ 5 แบรนด์ดังนี้ 
 • “RarinJinda Wellness Spa” เป็นสปาระดับ 5 ดาว ภายใต้คอนเซปต์ เวลเนสสปาระดับพรีเมี่ยม (Premium & Inno-
vative Wellness Spa) ตั้งอยู่ในโรงเเรมและรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว เน้นให้บริการแก่ลูกค้าระดับบน มุ่งเน้นให้บริการเพื่อการผ่อนคลาย
เเละบ�าบัดทั้ง 5 สัมผัสของร่างกาย มาตรฐานระดับสากล ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปากับการบริการแบบไทย 
 • “Let’s Relax” เป็นสปาระดับ 4 ดาว ภายใต้คอนเซปต์ บูติเดย์สปา (Boutique Day Spa) ที่จะตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า 
โรงเเรม เเละสแตนด์อะโลน ในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงง่าย ให้บริการเเก่ลูกค้าระดับกลางเเละกลางบน ให้บริการเพื่อการผ่อนคลาย 
 • “บ้านสวน มาสสาจ” เป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพ ระดับ 3 ดาว ภายใต้คอนเซปต์ ร้านนวดในชุมชน (Neighbourhood Mas-
sage) ตั้งเป็นสแตนด์อะโลน ในท�าเลที่พักอาศัย เจาะกลุ่มลูกค้าคนไทย ให้บริการเพื่อการผ่อนคลาย
 • “Stretch me by Let’s Relax” สตูดิโอยืดคลายกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพที่ผสมผสานศาสตร์การยืดเหยียดกล้ามเนื้อกับการ
นวดบ�าบดัและการกดจดุได้อย่างลงตัว เพือ่ช่วยปรบัสมดลุร่างกาย พร้อมคลายความเมือ่ยล้าและลดอาการปวดตงึของกล้ามเนือ้จากการ
ท�างาน การเล่นกีฬาหรือการเดินทาง
 • “Face Care by Let’s Relax” ศูนย์ปรนนิบัติผิวหน้าอย่างมืออาชีพเพื่อผ่อนคลายและฟื้นบ�ารุงผิวอย่างอ่อนโยน โดยใช้
ว่านหางจระเข้าเป็นวัตถุดิบหลัก

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเวลเนสสปา Rarinjinda Wellness Spa

สาขาที่	 ปีที่ให้บริการ	 สาขา	 	 ที่ตั้ง
 1 2548 เชียงใหม่  ถ.เจริญราษฎร์ จ.เชียงใหม่
 2 2550 ราชด�าริ  โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ถ.ราชด�าริห์ กรุงเทพฯ
 3 2557 เพลินจิต  โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ถ. วิทยุ กรุงเทพฯ

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเดย์สปา Let’s Relax

สาขาที่	 ปีที่ให้บริการ	 สาขา		 							 ที่ตั้ง
 1 2542 พาวิลเลี่ยน        ศูนย์การค้าเชียงใหม่ ไนท์ บาซาร์ จ.เชียงใหม่
 2 2546 ป่าตองสาย 2           ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
 3  2547 พัทยา        โรงแรมซันไชน์ การ์เด้นท์ ถนนพัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
 4 2547 สุขุมวิท 39       ซ.สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) กรุงเทพฯ
 5 2554 เทอร์มินอล 21        ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พระราม 1 ซ.สุขุมวิท19 (วัฒนา) 
     กรุงเทพฯ
 6 2556 สมุย        ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
 7 2556 แมนดาริน        โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามสี่ กรุงเทพฯ
   8 2557  สยามสแควร์วัน  ศูนย์การค้า Siam Squafre One ชั้น 6 ถนนพระราม 1 
     กรุงเทพฯ
   9 2557  หัวหิน        ศูนย์การค้า Hua Hin Market Village อ.หัวหิน 
     จ.ประจวบคีรีขันธ์
 10 2557   ป่าตอง สาย 3        ถ.ผังเมือง สาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
 11 2558  เอกมัย  ซ.สุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 12 2558 ท่าแพ  ถ.ราชด�าเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 13 2558 สวนพลู  ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 14 2558 เดอะ สตรีท  ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 15 2558 มาบุญครอง  ศนูย์การค้า เอ็ม บ ีเค บนถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั 
     กรุงเทพฯ
 16 2559 รร. ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ ถนนนพรัตน์ธารา ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง กระบี่
 17 2559 คุนหมิง  อาคาร TKP Beijing Road เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน 
     สาธารณรัฐประชาชนจีน
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 18 2559 รร. เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้า  ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 19 2559 แอร์พอร์ตลิ้งค์พญาไท  ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 20 2559 ทองหล่อ  ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  
     เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 21 2560 รร. เวคอัพ   โรงแรม เวคอัพ อ่าวนาง ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง กระบี่
 22 2560 กะรน  ถนนกะรน ต�าบลกะรน อ�าเภอเมือง ภูเก็ต
 23 2560 สุขุมวิท 31  ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา   
   กรุงเทพฯ
 24 2560 รร. เดอะ ซิส กะตะ  โรงแรมเดอะ ซิส กะตะ ถนนโคกโตนด ต�าบลกะรน 
     อ�าเภอเมือง ภูเก็ต
 25 2560 โบ้ท ลากูน   ถนนเทพกระษัตรี ต�าบลเกาะแก้ว อ�าเภอเมือง ภูเก็ต
 26 2560 รร. มิลเลนเนียม ป่าตอง  ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต�าบลป่าตอง อ�าเภอกะทู้ ภูเก็ต
 27 2560 นิมมาน   ถนนนิมมานเหมินทร์ ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง เชียงใหม่
 28 2561 พนมเปญ เมา เซ ตุง  ถนนเมา เช ตุง กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐกัมพูชา 
 29 2561 ชิงต่าว  อาคาร Baili Plaza ถนนอาวเมิน เมืองขิงต่าว มณฑลชานตง 
     สาธารณรัฐประชาชนจีน
 30 2561 พนมเปญ นโรดม  ถนนนโรดม กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐกัมพูชา 
 31 2561 เทียนจิน  อาคาร Luneng CC Plaza ถนนวอเตอร์ พาร์ค อีสต์  
     เมืองเทียนจิน มณฑลเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 32 2561 พัทยา บีชฟร้อนท์  ถนนพัทยากลาง ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง ชลบุรี
 33 2561 พนมเปญ ทนเล บาซัค  ถนน 249 กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐกัมพูชา
 34 2561 บียอนด์ ป่าตอง  โรงแรมบียอนด์ ป่าตอง อ�าเภอกระทู้ ภูเก็ต
 35 2561 รร.อโนมา  ถนนนโรดม กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐกัมพูชา
 36 2561 หัวหิน 100  ถนนเพชรเกษม ต�าบลหนองแก อ�าเภอหัวหิน ประจวบฯ
 37 2561 เทอร์มินอล 21 พัทยา  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พัทยา ต�าบลนาเกลือ อ�าเภอ  
     บางละมุง ชลบุรี
 38 2561 เดอะ อัลเลซ สุขุมวิท 13  ชั้น 3 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
 39 2561 รร.เอช ออฟ หัวหิน  โรงแรมเอช ออฟ หัวหิน ถ.เพชรเกษม อ�าเภอชะอ�า เพชรบุรี

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบร้านนวดเพื่อสุขภาพ บ้านสวน มาสสาจ

สาขาที่	 		ปีที่ให้บริการ	 สาขา	 	 ที่ตั้ง
 1 2558 รามค�าแหง  ถ.รามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 2 2558 นนทบุรี  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
 3 2559 ประชานุกูล  ถ.รัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 4 2559 เจริญนคร 68  ถ. เจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 5 2559 บรมราชชนนี  ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  
     กรุงเทพมหานคร
 6 2559 เทอร์มินอล 21 โคราช  99 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง 
     นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 7 2560 มิลล์ เพลส อุดร  ถนนโพศรี ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง อุดรธานี
 8 2560 หนองคาย  ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง หนองคาย
 9 2560 เพชรเกษม  ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบสตูดิโอยืดคลายกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ Stretch me by Let’s Relax

สาขาที่	 		ปีที่ให้บริการ	 สาขา	 	 ที่ตั้ง
 1 2561 เซนทรัลเวิลด์  ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชด�าริห์ กรุงเทพฯ
 2 2561 ไอคอนสยาม  ชั้น 5 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ
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สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบนวดเพื่อเสริมความงาม Face Care by Let’s Relax

สาขาที่	 		ปีที่ให้บริการ	 สาขา	 	 ที่ตั้ง
 1 2561 เทอร์มินอล 21 พัทยา  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ต�าบล นาเกลือ 
     อ�าเภอบางละมุง ชลบุรี

 2) บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด (“SWR”)                                        
 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 ด�าเนินธุรกิจโรงแรมประเภทบูติก โฮเทล รีสอร์ท ในนาม “โรงแรมระรินจินดา เวลเนส 
สปา รีสอร์ท” และร้านอาหารภายใต้ชื่อ “Deck 1” เเละ “D Bistro” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน SWR มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 60 
ล้านบาท
 3) บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ�ากัด (“SWL”)                                                                                                     
 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เพื่อด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา และสุขภาพ และขนมขบเคี้ยวภายใต ้
เเบรนด์ “Blooming” ส�าหรับจ�าหน่ายทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ ปัจจุบัน SWL มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 1 ล้านบาท  

 4) บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (“SWE”)                                                                                        
 ก่อตัง้เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2554 ด�าเนนิธุรกจิ สถานศกึษาประเภทโรงเรยีนเกีย่วกบัการสอนนวดแผนไทยทีไ่ด้รบัการรบัรอง
จากกระทรวงศกึษาธกิารในนาม “โรงเรยีนสอนนวดเเผนไทยบลมูมิง่” เพือ่ให้ความรูเ้ก่ียวกบัสปาและการนวดทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัแิก่
พนักงาน ปัจจุบัน SWE มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 1 ล้านบาท   

 5)บริษัท ไทเกอร์อายส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (“TGT”)          
 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2537 ด�าเนินธุรกิจ เป็นผู้ด�าเนินการน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้า ผิวกาย  
ผลิตภัณฑ์ลดกระชับสัดส่วน ผลิตภัณฑ์แว๊กซ์ ผลิตภัณฑ์ท�าเล็บ ผ้าห่มไอร้อน แผ่นรองเตียงนวด เครื่องมือยกกระชับใบหน้า และ
อุปกรณ์ลดสัดส่วนกระชับเรือนร่างจากประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา และ แคนาดา โดยจ�าหน่ายให้ร้านเสริมสวย สถานเสริมความ
งาม คลินิกความงาม โรงพยาบาล และสปาทั่วประเทศไทย เเละเป็น Sole Agent ของผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์ ชั้นน�าส�าหรับ
ประเทศไทย และประเทศในแถบ CLMV และมีฐานลูกค้าหลักเป็นสปาในโรงเเรมและเดย์สปา ในระดับ 3-6 ดาว ปัจจุบัน TGT มีทุน
จดทะเบียนช�าระแล้ว 2 ล้านบาท   

 6) บริษัท ไทเกอร์อายส์ เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด (“TGE”)                                                                                        
 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ด�าเนินธุรกิจโรงเรียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์อายส์ เปิดสอนหลักสูตรสปา
และความงามให้แก่นักบ�าบัด (เทอราปิส) ทั้งในและนอกประเทศทั้งหมด 7 หลักสูตร 1) วิชาการดูแลผิวหน้า Facial Skin Treatment 
2) วิชาการขัดตัวBody Scrubs 3)วิชาการนวดตัว Body Massage Therapy  4)วิชาการพอกตัว Body Wraps 5) วิชาการก�าจัดขน 
Waxing Treatment 6) วิชาการดูแลมือและเท้า ด้วยพาราฟินทรีทเม้นท์ Hand & Feet Paraffin Treatment  7) วิชาการดูแลสุขภาพ
ความงามและผ่อนคลายด้วย ภูมิปัญญาไทย Traditional Thai Relaxing and Therapeutic Ritual 

4. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
 ภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในปี 2556 ท�าให้กลุ่มบริษัท และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ครอบครัวอุตสาหจิต และครอบครัว
จิราวรรณสถิตย์ ไม่มีการด�าเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรืออาจแข่งขันกับบริษัทได้ 
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ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ2

 กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“SPA”) ด�าเนินธุรกิจด้านสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
สปา โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจหลักออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 

 1. ธุรกิจสปา 
 ธุรกิจสปา ด�าเนินการให้บริการสปาแก่ลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ ภายใต้แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”, “Let’s 
Relax” “บ้านสวน มาสสาจ” “Stretch me by Let’s Relax” และ “Face Care by Let’s Relax” 

 2. ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร 
 ด�าเนินงานโดยบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด (“SWR”) ด�าเนินธุรกิจบูติก โฮเทล รีสอร์ท ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในนาม 
“โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท“ (RarinJinda Wellness Spa Resort) และร้านอาหารในนาม “Deck 1“

 3. ธุรกิจการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา 
 ด�าเนินงานโดย บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ�ากัด (“SWL”) ด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สปาภายใต้เเบรนด์ “Blooming” 
ส�าหรบัลกูค้าในประเทศและต่างประเทศ และด�าเนินงานโดย บริษัท ไทเกอรอ์ายส์ เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จ�ากดั (“TGT”) ด�าเนนิธรุกจิ
จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สปาน�าเข้าจากต่างประเทศ ส�าหรับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

 4.กิจการโรงเรียนเกี่ยวกับนวดแผนไทย 
 ด�าเนินกิจการโดย บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (“SWE”) ด�าเนินธุรกิจ โรงเรียนเกี่ยวกับการสอนนวดแผนไทย ใน
นาม “โรงเรียนสอนนวดเเผนไทยบลูมมิ่ง“ เพื่อให้บริการฝึกอบรมบริการนวดเเละสปาเเก่พนักงานเทอราปิส เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ของบริษัทและ บริษัท ไทเกอร์อายส์ เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด ในนาม “โรงเรียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์อายส์” เพื่อให้บริการฝึกอบรม
บริการนวดเเละสปาเเก่พนักงานเทอราปิส เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและลูกค้าองค์กรของ TGT

 โดยมีภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้

 2.1 ธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม
 ธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพเป็นธุรกิจหลักในกลุ่มบริษัท โดยบริษัทให้บริการโดยใช้เครื่องหมายการค้า 5 แบรนด์ คือ 
“RarinJinda Wellness Spa”, “Let’s Relax” “บ้านสวน มาสสาจ” “Stretch me by Let’s Relax” และ “Face Care by Let’s Relax” 
ซึ่งในการประกอบกิจการนั้นบริษัทจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ธุรกิจ
โรงแรม
และ

รานอาหาร
(SWR)

ธุรกิจใหบริการ
[SPA]

ธุรกิจ

ลูกคาชาวไทย

ลูกคาชาวตางชาติ

จำหนายสินคาสปา
[SPA & SWL & TGT]

โรงเรียนสอนนวด
[SWE & TGE]
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สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ RarinJinda Wellness Spa

สาขาที่ สาขา
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบ

การเพื่อสุขภาพ หมายเหตุ
วันที่ออก วันครบก�าหนด

1 เชียงใหม่ 25 ก.ค. 60 24 ก.ค. 65 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการสปา

2 ราชด�าริ 1 3 ก.ค. 61 2 ก.ค. 66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการสปา

3 ราชด�าริ 2 3 ก.ค. 61 2 ก.ค. 66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการสปา

4 เพลินจิต 22 มิ.ย. 61 21 มิ.ย. 66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการสปา

สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ Let’s Relax 

สาขาที่ สาขา

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ

หมายเหตุ
วันที่ออก วันครบก�าหนด

1 พาวิลเลี่ยน 25 ก.ย.60 24 ก.ย.65 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

2 ป่าตองสาย 2 อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

3 พัทยา อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

4 สขุมุวทิ 39 (พร้อมพงษ์) อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

5 เทอร์มินอล 21 14 มิ.ย. 61 13 มิ.ย. 66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการสปา

6 สมุย 8 ก.ย. 60 7 ก.ย. 65 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการสปา

7 แมนดาริน 14 มิ.ย. 61 13 มิ.ย. 66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการสปา

8 สยามสแควร์วัน (เฟส 1) อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

9 สยามสแควร์วัน (เฟส 2) อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

10 หัวหิน 26 ก.ค. 60 25 ก.ค. 65 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการสปา

11 ป่าตองสาย 3 อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

12 ท่าแพ 25 ก.ย. 60 24 ก.ย. 65 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

13 เอกมัย 14 มิ.ย. 61 13 มิ.ย. 66 อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของกรรมการ

14 สวนพลู 31 พ.ค. 61 30 พ.ค. 66 อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของกรรมการ

15 เดอะสตรีท 29 มี.ค. 61 28 มี.ค. 66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

16 มาบุญครอง 10 ก.ย. 61 9 ก.ย.66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

17 โรงแรมฮอลิเดย์อินท์ กระบี่ 2 ส.ค. 60 2 ส.ค. 65 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

18 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตนู�า้ 29 มี.ค. 61 28 มี.ค.66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

19 พญาไท 5 มี.ค. 61 4 มี.ค. 66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

20 ทองหล่อ 13 มี.ค. 61 12 มี.ค. 66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการสปา

21 เวคอัพ กระบี่ 17 พ.ย. 60 17 พ.ย. 65 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

22 กะรน อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

23 กะตะ อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

24 โบ๊ทลากูน อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

25 สุขุมวิท 31 31 พ.ค. 61 30 พ.ค. 66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ
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หมายเหต ุ   1. ใบอนญุาตประกอบกจิการสถานประกอบการเพือ่สขุภาพทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ ทางบรษิทัได้ส่งเอกสารประกอบการขอใบ 
         อนญุาตไปทีเ่จ้าพนกังานเรยีบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาของเจ้าพนักงาน กระทรวงสาธารณสขุ

2.1.1	 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
 บริษัทด�าเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ โดยให้บริการ “เวลเนส สปา” ภายใต้เเบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”, “เดย์สปา” 
ภายใต้เเบรนด์ “Let’s Relax” และ “ร้านนวดเพื่อสุขภาพ” ภายใต้แบรนด์ “บ้านสวน มาสสาจ” การบริการของบริษัทมีเอกลักษณ์โดด
เด่น โดยหลกัวชิาการบ�าบดัทีป่ระยกุต์มาจากภมูปัิญญาแพทย์แผนไทย ผสมผสานกับการนวดเเละการบรกิารกับเทคนคิจากตะวันตกเเละ
ตะวันออก เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ในมาตรฐานระดับสากล ที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการสปา 
ควบคูไ่ปกบัการใช้สมุนไพรไทย เพือ่ให้บรกิารนวดเพือ่การผ่อนคลาย และการนวดเพือ่การเสรมิสขุภาพเเก่ลกูค้าทัง้ชาวไทยเเละชาวต่าง
ประเทศ

สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ Let’s Relax 

สาขาที่ สาขา

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ

หมายเหตุ
วันที่ออก วันครบก�าหนด

26 มิเลนเนียม อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

27 วันนิมมาน 12 ก.ค. 61 11 ก.ค.66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

28 พัทยา บีชฟร้อนท์ อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

29 บยีอนด์ ป่าตอง อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

30 อโนมา อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

31 หัวหิน 100 28 พ.ย. 61 27 พ.ย. 66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

32 เดอะ อัลเลช สุขุมวิท 13 อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

33 รร.เอช ออฟ หัวหิน อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ บ้านสวน มาสสาจ

สาขาที่ สาขา

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ

หมายเหตุ
วันที่ออก วันครบก�าหนด

1 รามค�าแหง 13 มี.ค. 61 12 มี.ค. 66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

2 นนทบุรี 25 เม.ย. 61 25 เม.ย. 66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

3 ประชานุกูล 13 มี.ค. 61 12 มี.ค. 66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

4 เจรญินคร 68 14 มิ.ย. 61 13 มิ.ย. 66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

5 บรมราชชนนี 5 มี.ค. 61 5 มี.ค. 66 อใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

6 เทอร์มินอล 21 โคราช 24 พ.ย. 61 23 พ.ย. 66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

7 อุดรธานี 6 พ.ย. 60 5 พ.ย. 65 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

8 หนองคาย 27 พ.ย. 60 26 พ.ย. 65 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ

9 เพชรเกษม 16 ต.ค. 61 15 ต.ค. 66 ใบอนญุาตประเภทประกอบกจิการนวดเพือ่สขุภาพ
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 ลักษณะการให้บริการแบบ “เวลเนสสปา”  

 เป็นการให้บริการสปาในระดับ 5 ดาว ภายใต้แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” เป็นสปาที่ตั้งอยู่ภายในหรือในบริเวณ
เดียวกับโรงแรมหรือรีสอร์ท เพื่อรองรับผู้มาพักแรมที่ต้องการใช้บริการสปาเพื่อผ่อนคลาย นอกเหนือจากการใช้บริการห้องพัก มักจะมี
ขนาดใหญ่กว่า Day Spa ทั่วไป และตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือย่านชุมชน โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว การบริการเน้น
ความเป็นสถานทีพ่กัผ่อนและการนวดเป็นส่วนใหญ่ มีการจดัสถานทีใ่ห้มบีรรยากาศด ีทัศนยีภาพและภมูทิศัน์ทีส่วยงาม ควบคูไ่ปกบัการ
ให้บริการดูแลร่างกายและผิวพรรณ นอกจากนี้แล้วบริษัทยังได้ท�าการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา เช่น เตียงทรายร้อน 
(Quartz Bed), สระน�้าธาราบ�าบัด (Hydrotherapy Pool),  เตียงวิชี่ชาวเวอร์ (Vichy Shower) กับศาสตร์การนวดแผนไทยหลายแบบ 
ควบคู่ไปกับการใช้ สมุนไพรไทย ให้บริการนวดเพื่อการผ่อนคลาย เเละนวดเพื่อการเสริมสุขภาพ รวมถึงทรีตเมนท์ความงามเเก่ลูกค้า
ทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ 

	 ประเภทการให้บริการของสาขาภายใต้แบรนด์		“RarinJinda	Wellness	Spa”		

 สาขาทีใ่ห้บรกิารภายใต้แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” มีบรกิารสปาเพือ่สุขภาพเเละเพือ่การบ�าบัด โดยมีการน�าเทคโนโลยี
ในวงการสปาและศาสตร์ต่างๆจากทัง้ตะวนัตกเเละตะวนัออกมาผสมผสานกับเทคนคิเเละการนวดเเละการบรกิารของไทย มีการให้บรกิาร 
ดังต่อไปนี้
 1. การให้บริการโดยธาราบ�าบัด (Hydrotheraphy)
  • สระน�้าธาราบ�าบัด (Hydrotheraphy Pool) (เปิดให้บริการเฉพาะสาขาเชียงใหม่) 
  • Hydro Glow & Tone Therapy
  • Splashy Vichy Massage
     2. การให้บริการการอบตัว หรือซาวน่า (Sauna) 
  • ฟาเรดซาวน่า (Detoxifying Infared Sauna) 
  • ซาวน่าไอน�้าพร้อมสมุนไพร (Herbal Rainforest Steam Sauna)
  3. การนวดชิโรดารา (Shirodhara Treatment) 
  4. การบ�าบัดด้วยเตียงทรายร้อนและการบ�าบัดด้วยคลื่นเสียง (Warm Sand Bed Therapy & Tibetan Sound Therapy) 
ทรายร้อนและขันทองเหลืองเพื่อสร้างเสียงกังวาน
 5. การนวดสี่มือพร้อมน�้ามันหอมระเหย (Four-Hands Aromatherapy Warm Oil Massage) 
 6. การให้บริการออนเซน  (เปิดให้บริการ เฉพาะสาขาเชียงใหม่) โดยลงแช่น�้าแร่ในบ่อที่ให้บริการ 3 บ่อ สลับกัน ตามความ
ต้องการของลูกค้า คือ
  • บ่อน�้าแร่ร้อน 
  • บ่อโซดาสปา
  • บ่อน�้าเย็น 
 7. การนวดแผนไทย (Thai massage) 
 8. การนวดแผนไทยประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร (Thai massage with hot herbal ball)                
 9. การนวดด้วยน�้ามันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage) 
 10.การนวดบ�าบัดด้วยหินร้อน (Aromatic Hot Stone Massage) 
 11. การนวดหลังและไหล่ (Back & Shoulder Massage) 
 12. การนวดกดจุดใบหน้าผ่อนคลายอารมณ์ (Facial Relaxation) 
 13. การนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology) 
 14. การขัดผิว (Body Scrub)  
 15. การพอกผิว (Body Mask) 
 16. การอาบน�้าแร่แช่น�้าดอกไม้ (Floral Bath) 

 ปัจจุบัน RarinJinda Wellness Spa เปิดด�าเนินการทั้งหมด 3 สาขา ที่จังหวัด เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • สาขาเชียงใหม ่ตั้งอยู่ในส่วนพื้นที่ด้านหน้าติดกับโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท ถนนเจริญราษฎร์ ต�าบลวัด
เกต อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 3,500 ตารางเมตร
 • สาขาราชด�าร ิตัง้อยูช่ัน้ 6 และ 8 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชด�าร ิซอยมหาดเลก็หลวง 1 ถนนราชด�าริห์ กรงุเทพฯ 
บนเนื้อที่ประมาณ 903 ตารางเมตร 
 • สาขาเพลินจิต ตั้งอยู่ชั้น 30 และ 31 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ บนเนื้อที่ประมาณ 
1,087 ตารางเมตร 
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 ลักษณะการให้บริการแบบเดย์สปา 

	 ลักษณะการให้บริการภายใต้แบรนด์	“Let’s	Relax”		
 การให้บริการเป็นแบบเดย์สปา (Day Spa) ระดับ 4 ดาว ซึ่งเป็นรูปแบบสปาที่พบได้ทั่วไป มักตั้งอยู่ในท�าเลที่สะดวกต่อ
การเดินทางส�าหรับลูกค้ามาใช้บริการ ลักษณะผู้มาใช้บริการจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมงส�าหรับการเข้าใช้บริการ
หนึ่งอย่าง หรือมากที่สุด 4 ชั่วโมง ส�าหรับการเข้ารับบริการแบบครบวงจร ทั้งการนวดและดูแลสุขภาพผิว ให้บริการนวดเพื่อการผ่อน
คลายเเก่ลูกค้าทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ โดยผสมผสานภูมิปัญญาไทยด้านการนวดเเละการบริการกับเทคนิคการนวดจากศาสตร์ 
ตะวันตกเเละตะวันออก เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัท 

	 ประเภทการให้บริการของ		“Let’s	Relax”
 1. การนวดแผนไทย (Thai massage) 
 2. การนวดแผนไทยประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร (Thai massage with hot herbal ball) 
 3. การนวดด้วยน�้ามันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage) 
 4. การนวดบ�าบัดด้วยหินร้อน (Aromatic Hot Stone Massage) 
 5. การนวดหลังและไหล่ (Back & Shoulder Massage)
 6. การนวดกดจุดใบหน้าผ่อนคลายอารมณ์ (Facial Relaxation) 
 7. การนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology) 
 8. การขัดผิว (Body Scrub)  
       9. การพอกผิว (Body Mask) 
 10. การอาบน�้าแร่แช่น�้าดอกไม้ (Floral Bath)   
 11. การให้บริการออนเซน  (เปิดให้บริการ เฉพาะสาขาทองหล่อ) โดยลงแช่น�้าแร่ในบ่อที่ให้บริการ 5 บ่อ สลับกัน ตามความ
ต้องการของลูกค้า คือ
  • บ่อน�้าแร่ร้อน 
  • บ่อโซดาบาธ
  • บ่อน�้าเย็น 
  • บ่อวิลพูลบาธ
  • บ่อซิลค์บาธ  
 12. การให้บริการสปาเล็บ  (เปิดให้บริการ เฉพาะสาขาพร้อมพงษ์) 
  • สปามือและเท้า
  • ทาสี ทาสีเจล ทาสีเฟร้นช์
  • พาราฟิน
  • แว๊กซ์

 ปัจจุบัน Let’s Relax เปิดให้บริการทั้งสิ้นจ�านวน 39 สาขา (33 สาขาในประเทศ เเละ 6 สาขา ต่างประเทศ) ทั้งกรุงเทพฯ 
และตามเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย คือ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต เกาะสมุย กระบี่ และหัวหิน รวมไปถึงสาธารณรัฐประชาชน
จีนและสาธารณรัฐกัมพูชา ซึ่งทุกสาขาเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 24.00 น. และมีสาขาที่อยู่ระหว่างเตรียมเปิดด�าเนิน
การ 3 สาขา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 สาขาในประเทศ
 • สาขาเทอร์มินอล 21 ตั้งอยู่บนชั้น 6 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 752 ตารางเมตร
 • สาขาสุขุมวิท 39 ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่
ประมาณ 806 ตารางเมตร 
 • สาขาแมนดาริน ตั้งอยู่ภายในโรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามที่สี่ กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตารางเมตร
 • สาขาพาวิลเลี่ยน ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการพาวิลเลี่ยน ไนท์บาร์ซาร์ ถนนช้างคลาน ต�าบลช้างคลาน อ�าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 668 ตารางเมตร
 • สาขาพัทยา ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงแรมซันไชน์ การ์เด้น ถนนพัทยาเหนือ ต�าบลนาเกลือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
เนื้อที่ประมาณ 540 ตารางเมตร
 • สาขาป่าตองสาย 2 ต้ังอยู่บนถนนราษฎร์อุทศิ 200 ปี ต�าบลป่าตอง อ�าเภอกะทู ้จังหวดัภเูกต็ เนือ้ทีป่ระมาณ 1,292 ตาราง
เมตร 
 • สาขาสมุย ตั้งอยู่บนถนนรอบเกาะ ใกล้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ต�าบลบ่อผุด อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี เนื้อที่
ประมาณ 1,588 ตารางเมตร
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 • สาขาสยามสแควร์วัน ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 ศูนย์การค้า Siam Square One แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ใช้พื้นที่ประมาณ 
756 ตารางเมตร 
 • สาขาหัวหิน ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Hua Hin Market Village (Phase 2 - ชั้น 2 เเละ 3) อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยสามารถเข้าได้ 2 ทางคือ ทางเข้าชั้น 2 เเละ ทางเข้าชั้น 3 (เชื่อมกับห้าง) ใช้พื้นที่ประมาณ 743 ตารางเมตร 
 • สาขาป่าตองสาย 3 ตั้งอยู่บนถนนผังเมืองสาย ก ต�าบลป่าตอง อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 2,418 ตาราง
เมตร
 • สาขาเอกมัย ตั้งอยู่อาคาร Park Lane Bangkok ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่
ประมาณ 578 ตารางเมตร
 • สาขาท่าแพ ตั้งอยู่บนถนนราชด�าเนิน ต�าบลพระสิงห์ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 560 ตารางเมตร
 • สาขาสวนพลู ตั้งอยู่ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 560 ตารางเมตร
 • สาขาเดอะสตรีท ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา บนถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
เนื้อที่ประมาณ 714 ตารางเมตร
 • สาขามาบุญครอง ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค บนถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 
615 ตารางเมตร
 • สาขาโรงเเรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี ่ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1  โรงเเรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนาง ถนนนพรัตน์
ธารา ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ 200  ตารางเมตร
 • สาขาโรงเเรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้า ตั้งอยู่ที่ชั้น 10  โรงเเรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้า ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 440 ตารางเมตร
 • สาขาแอร์พอร์ตลิ้งค์พญาไท ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์พญาไท เเละ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส พญาไท ถนน
พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 969 ตารางเมตร
 • สาขาทองหลอ่ ตั้งอยู่ที่ชั้น 5  โรงเเรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ สุขุมวิท 55 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ  1,820 ตารางเมตร
 • สาขาเวคอัพ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 โรงแรมเวคอัพ อ่าวนาง ถนนนพรัตน์ธารา ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่
ประมาณ 698  ตารางเมตร
 • สาขากะรน ตั้งอยู่ถนนกะรน ต�าบลกะรน อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ  41 ตารางวา
 • สาขากะตะ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 โรงเเรมเดอะซิส กะตะ ถนนโคกโตนด ต�าบลกะรน อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 
300 ตารางเมตร
 • สาขาโบ้ทลากูน ตั้งอยู่ในโครงการโบ้ทลากูน ถนนเทพกระษัตรี ต�าบลเกาะแก้ว อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 
2.84 ไร่
 • สาขาสุขุมวิท 31 ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 60  ตารางวา
 • สาขารร. มิลเลนเนียม ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 โรงเเรมมิลเลนเนียมรีสอร์ท ฝั่งเลคไซด์ ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต�าบลป่าตอง 
อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 654 ตารางเมตร
 • สาขานิมมาน ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าวัน นิมมาน ถนนนิมมาเหมินทร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เนื้อที่ประมาณ 
812  ตารางเมตร
 • สาขาพัทยาบีชฟร้อนท ์ตั้งอยู่ที่ถนนพัทยากลาง อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 848 ตารางเมตร 
 • สาขาบียอนด์ ป่าตอง ตั้งอยู่ที่ชั้น บี โรงแรมบียอนด์ ป่าตอง ถนนสวัสดิรักษ์ อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 
597 ตารางเมตร
 • สาขาอโนมา ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถนนราชด�าริห์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 162 ตารางเมตร
 • สาขาหัวหิน 100 ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เนื้อที่ประมาณ 400 ตารางเมตร
 • สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา หมู่ที่ 6 อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่
ประมาณ 1,195 ตารางเมตร
 • สาขาเดอะอัลเลซ สุขุมวิท 13 ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะอัลเลซ สุขุมวิท 13 หน้าโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท 
ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  เนื้อที่ประมาณ 851 ตารางเมตร
 • สาขาเอซ ออฟ หัวหิน ตั้งอยู่หน้าเอซ ออฟ หัวหิน ถนนเพชรเกษม อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 400 
ตารางเมตร

	 สาขาต่างประเทศ
 • สาขาคุนหมิง ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 อาคาร TKP ถนนปักกิ่ง เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื้อที่ประมาณ 
700 ตารางเมตร
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 • สาขาพนมเปญ เมา เซ ตุง ตั้งอยู่ที่ถนนเมา เซ ตุง กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐกัมพูชา เนื้อที่ประมาณ 400 ตารางเมตร
 • สาขาชิงต่าว ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร Baili Plaza ถนนอาวเมิน เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื้อที่
ประมาณ 700 ตารางเมตร
 • สาขาพนมเปญ นโรดม ตั้งอยู่ที่ถนนนโรดม กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐกัมพูชา เนื้อที่ประมาณ 700 ตารางเมตร
 • สาขาเทียนจิน ตั้งอยู่ที่ชั้น B1 อาคาร Luneng CC Plaza ถนนวอเตอร์ พาร์ค อีสต์ เมืองเทียนจิน มณฑลเทียนจิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื้อที่ประมาณ 600 ตารางเมตร
 • สาขาพนมเปญ ทนเล บาซัค ตั้งอยู่ที่ถนน 294 กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐกัมพูชา เนื้อที่ประมาณ 400 ตารางเมตร

 • สาขาที่อยู่ระหว่างเตรียมเปิดด�าเนินการ
  o Let’s Relax สาขา เดอะ มาร์เก็ต ประตูน�้า
  o Let’s Relax สาขา โรงแรม ไอบิส สไตล์ ห้วยขวาง 
  o Let’s Relax สาขา กินซ่า ทองหล่อ (หน้าโรงแรม นิกโก้ ทองหล่อ)
  o Let’s Relax สาขา แอม ไชน่าทาวน์
  o Let’s Relax สาขา โรงแรม คาร์ลตัน 
  o Stretch me สาขา 101 เดอะ เติร์ด เพลส
  o Stretch me สาขา กินซ่า ทองหล่อ (หน้าโรงแรม นิกโก้ ทองหล่อ)

ลักษณะการให้บริการแบบนวดเพื่อสุขภาพ

 ลักษณะการให้บริการภายใต้แบรนด์ “บ้านสวน มาสสาจ”  

 การให้บริการเป็นแบบร้านนวดเพื่อสุขภาพ ระดับ 3 ดาว ซึ่งเป็นรูปแบบร้านนวดที่พบได้ทั่วไป มักตั้งอยู่ในท�าเลที่พักอาศัย 
ลักษณะผู้มาใช้บริการจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมงส�าหรับการเข้าใช้บริการหนึ่งอย่าง ให้บริการนวดเพื่อการผ่อน
คลายเเก่ลูกค้าชาวไทยโดยภูมิปัญญาไทยด้านการนวด 

	 ประเภทการให้บริการของ		“บ้านสวน	มาสสาจ”	 
 1. การนวดแผนไทย (Thai massage) 
 2. การนวดแผนไทยประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร (Thai massage with hot herbal ball) 
 3. การนวดด้วยน�้ามันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage) 
 4. การนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology) 
 5. การขัดผิว (Body Scrub)  
 6. การพอกผิว (Body Mask) 

 ปัจจุบัน บ้านสวนมาสสาจ เปิดให้บริการทั้งสิ้นจ�านวน 9 สาขา ในท�าเลชานเมืองกรุงเทพเเละปริมณฑล ซึ่งทุกสาขาเปิดให้
บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 23.00 น.  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • สาขานนทบุร ีตั้งอยู่บนถนนนครอินทร์ ต�าบลตลาดขวัญ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 465 ตารางเมตร
 • สาขารามค�าเเหง ต้ังอยู่บนถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร เนือ้ทีป่ระมาณ 2 ไร่ 200 ตาราง
วา
 • สาขาประชานุกูล ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 453 ตารางเมตร
 • สาขาเจริญนคร 68 ตั้งอยู่บนถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 187 ตาราง
เมตร
 • สาขาบรมราชชนน ีตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 583 
ตารางเมตร
 • สาขาเทอร์มินอล 21 โคราช ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช บนถนนมิตรภาพ-หนองคาย ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 349 ตารางเมตร

 • สาขาอุดรธาน ีตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้ามิลล์เพลสโพศรี ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 
720 ตารางเมตร
 • สาขาหนองคาย ตั้งอยู่ที่ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต�าบล ในเมือง อ�าเภอ เมือง จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 51 
ตารางวา



40 รายงานประจ�าปี 2561

 • สาขาเพชรเกษม ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 3 งาน 
77 ตารางวา

ลักษณะการให้บริการแบบสตูดิโอยืดคลายกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ

	 ลักษณะการให้บริการภายใต้แบรนด์	“Stretch	me	by	Let’s	Relax”		

 การให้บรกิารเป็นแบบสตูดโิอยืดคลายกล้ามเน้ือเพือ่สขุภาพทีผ่สมผสานศาสตร์การยดืเหยยีดกล้ามเนือ้กบัการนวดบ�าบดัและ
การกดจดุได้อย่างลงตวั เพ่ือช่วยปรบัสมดลุร่างกายพร้อมคลายความเม่ือยล้าและลดอาการปวดตึงของกล้ามเนือ้จากการท�างาน การเล่น
กีฬาหรือการเดินทาง ลักษณะผู้มาใช้บริการจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ  ใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมงส�าหรับการเข้าใช้บริการหนึ่งอย่าง ให้บริการ
ยืดคลายกล้ามเนื้อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบ�าบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ประเภทการให้บริการของ  “Stretch me by Let’s Relax”  
  1. การยืดส�าหรับคนท�างาน (Office Stretch) 
  2. การยืดส�าหรับนักกีฬา (Sport Stretch) 
  3. การยืดส�าหรับนักเดินทาง (Traveller Stretch) 
  4. การประคบร้อน (Hot Pack) 

 ปัจจุบัน Stretch me by Let’s Relax เปิดให้บริการทั้งสิ้นจ�านวน 2 สาขา ในท�าเลใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งทุกสาขาเปิดให้
บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-22.00 น.  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • สาขาเซ็นทรัลเวิลด ์ ตั้งอยู่ชั้น 3 ฟอรั่ม โซน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บนถนนราชด�าริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 130 ตารางเมตร
 • สาขาไอคอนสยาม ต้ังอยู่ช้ัน 5 เวลเนส โซน ศนูย์การค้าไอคอนสยาม บนถนนเจรญินคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 220 ตารางเมตร

 ลักษณะการให้บริการแบบศูนย์ปรนนิบัติผิวหน้า

	 ลักษณะการให้บริการภายใต้แบรนด์	“Face	Care	by	Let’s	Relax”		
การให้บรกิารเป็นแบบศนูย์ปรนนบิตัผิวิหน้าอย่างมอือาชพีเพือ่ผ่อนคลายและฟ้ืนบ�ารงุผวิอย่างอ่อนโยน โดยใช้ว่านหางจระเข้มาเป็นวตัถดุบิ
หลัก ลักษณะผู้มาใช้บริการจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมงส�าหรับการเข้าใช้บริการหนึ่งอย่าง ให้บริการปรนนิบัติผิว
หน้าโดยเทอราปิสผู้เชี่ยวชาญ

 ประเภทการให้บริการของ  “Face Care by Let’s Relax”  
  1. ทรีทเม้นท์อโลเวร่า (Aloe Vera Treatment)
  2. ซิกเนเจอร์ทรีทเม้นท์อโลเวร่า (Signature Aloe Vera Treatment)
  3. มาสก์หน้า (Face Mask Treatment)
  4. แคร์แอนด์รีแพร์ (Care & Repair) 
  5. อซูลีน (Azulene)
  6. ออกซิเจน ไวทัล (Oxygen Vital)
  7. ก�าจัดขน (Wax) 

 ปัจจุบัน  Face Care by Let’s Relax เปิดให้บริการทั้งสิ้นจ�านวน 1 สาขา ในท�าเลนักท่องเที่ยว ซึ่งทุกสาขาเปิดให้บริการทุก
วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-22.00 น.  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา หมู่ที่ 6 อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่
ประมาณ 220 ตารางเมตร
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2.1.2	 การตลาด

 ลูกค้าเป้าหมาย

 บริษัท มีสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ลูกค้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวเอเชียจากประเทศ จีน ฮ่องกง 
ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ และมาเลเซีย และลูกค้าจากทางประเทศยุโรป ซึ่งบริษัทได้วิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส�าหรับธุรกิจ
ของบริษัท โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าตามรายได้ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ตามรูปแบบการให้บริการและระดับราคา (Brand Positioning) คือ

 ช่องทางการจ�าหน่าย 

 ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทท�าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น นิตยสาร 
และเข้าร่วมงานออกร้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสปา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสปา
ของบริษัท ท�าให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่รู้จักกันดีและนิยมกันในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ช่องทางการจ�าหน่ายของบริษัททั้งหมด 
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 1.การจ�าหน่ายผ่านระบบส�ารองการเข้ารับบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
 2. การจ�าหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรง
 3. การจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย

 นโยบายการก�าหนดราคา  
 บริษัทก�าหนดราคาโดยการค�านวณราคาจากต้นทุนค่าเช่าสถานที่ หรือค่าเสื่อมราคาในกรณีที่สร้างอาคาร เพื่อใช้ด�าเนินธุรกิจ
เองบวกกับค่าแรงพนักงาน และค่าโสหุ้ย ประกอบกับการเปรียบเทียบราคาของธุรกิจสปาคู่แข่งร่วมกับการวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อ
ก�าหนดกลยุทธ์ด้านราคา โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ท�าเลที่ตั้ง โอกาสทางการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่ง
ในบริเวณใกล้เคียง และต้นทุนในการประกอบการ เป็นต้น

 ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน 

 ธรุกจิสปา เป็นธุรกิจทีมี่ความแตกต่างในแต่ละผูใ้ห้บรกิาร ในเรือ่งของท�าเลทีต่ัง้ สถานทีใ่ห้บรกิารทีม่คีวามสวยงาม การเดนิทาง
ที่สะดวกสบาย ใจกลางเมือง หรืออยู่ในบริเวณใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมในประเทศไทย การให้บริการที่ดีของพนักงานนวดที่ให้บริการ 
ความมีประสบการณ์ของผูใ้ห้บรกิาร คณุภาพการบรกิารและความน่าเช่ือถือ ไว้วางใจจากลูกค้า  ผูบ้รหิารกลุ่มบรษัิทจึงได้พจิารณาปัจจยั
ทีม่ผีลต่อการแข่งขนัในธรุกิจเพือ่น�ามาก�าหนดเป็นกลยทุธ์ในการสร้างความแตกต่าง และเสรมิสร้างความแขง็แกร่งในการแข่งขนัทางธรุกจิ
ของกลุ่มบริษัท ดังนี้

 1. ประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพในการด�าเนินธุรกิจ
 บริษัทมีประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจสปามากกว่า 20 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสปาเป็นอย่างดี ท�าให้สามารถเสนอ
บริการการนวดแบบต่างๆ โดยมีพนักงานเทอราปิสที่มีความสามารถและความช�านาญ จากการฝึกอบรมที่ถูกต้องตามหลักสูตรของ
โรงเรียนของบริษัทย่อย (SWE) ควบคู่กับผลิตภัณฑ์สปาของบริษัทย่อย (SWL) โดยใช้ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ 
ท�าให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี เป็นการสร้างความประทับใจและท�าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อธุรกิจ และ
สนิค้า ซึง่เมือ่ลกูค้าประทบัใจในสนิค้าสามารถท�าการซือ้ เพือ่ไปบรโิภคเพิม่เตมิได้ ส่งผลให้ผลติภณัฑ์ของบรษิทัในกลุม่สามารถจ�าหน่าย

ได้เพิ่มขี้นด้วย 

กลุ่มลูกค้า รายได้ต่อเดือน (บาท/เดือน) แบรนด์ที่ใช้บริการ 

A- จนถึง A+ >75,000 RarinJinda Wellness Spa

B จนถึง A- 30,000 – 75,000 Let’s Relax / Stretch Me / Face Care

C+ จนถึง B+ 15,000 – 50,000 บ้านสวนมาสสาจ
          ที่มา :  ข้อมูลจากบริษัท 
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 2. ด้านท�าเลที่ตั้ง
 การเลอืกทีต้ั่งส�าหรบัธรุกจิสปา “RarinJinda Wellness Spa” บรษิทัจะเลอืกท�าเลทีต่ัง้อยู่ภายในโรงแรมห้าดาวเพือ่ให้สอดคล้อง
กบักลุม่เป้าหมายลูกค้าของบรษัิท ทีผู่ม้าใช้บรกิารมักจะมีความต้องการประสบการณ์ทีเ่ป็นส่วนตวับรกิารแบบหนึง่ต่อหนึง่ เพือ่ผ่อนคลาย
และบ�าบัดศาสตร์ทั้ง 5 ของร่างกาย 
 ส�าหรับ “Let’s Relax” บริษัท จะเลือกท�าเลที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ง่าย ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว
ส�าคัญ เช่น สาขาในกรุงเทพฯ บริษัท จะเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจสปาให้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS ส�าหรับสาขาในเมืองท่องเที่ยว
ตามต่างจังหวัด จะตั้งใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว หรือห้างสรรพสินค้า 
 ส�าหรับ “บ้านสวน มาสสาจ” บริษัท จะเลือกแหล่งท�าเลที่พักอาศัย ติดถนนใหญ่ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการเเละมอง
เห็นง่าย 
 3. การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพ 
 การใช้บริการสปาเพื่อเป็นการผ่อนคลายและรักษาสุขภาพจากความเครียดและปัญหาด้านสุขภาพอันเกิดจากสภาพเศรษฐกิจ
สงัคมและการแข่งขนัเชงิธรุกจิในปัจจบุนั ดงันัน้ บรษัิทจึงให้บรกิารทีเ่น้นความปลอดภยัและความน่าเชือ่ถอืในการเข้ารบับรกิาร เนือ่งจาก
บริการหลัก ๆ  ในสปาคือการให้บริการนวด ซึ่งการนวดในแต่ละแบบนั้นจะต้องมีการนวดหรือสัมผัสเส้นต่าง ๆ ของร่างกาย 

 ส�าหรับ RarinJinda Wellness Spa จะเน้นการให้บริการเพื่อการผ่อนคลายเเละนวดบ�าบัดเพื่อการเสริมสุขภาพ ซึ่งจะให้
บริการที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลกที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา เช่น เตียงทรายร้อน (Quartz Bed), สระไฮโดร 
พูล (Hydrotherapy Pool) และเตียงวิชี่ชาวเวอร์ (Vichy Shower) ผสมผสานกับศาสตร์การนวดแผนไทยหลายแบบควบคู่ไปกับการ
ใช้สมุนไพรไทย 

 4. การส่งเสริมการขาย

 บริษัทจัดให้มีการส่งเสริมการขาย เช่น การท�า Loyalty Program ให้กับลูกค้าเดิม การให้ส่วนลดราคาพิเศษ ซึ่งจะเป็นการ
กระตุ้นให้ลูกค้าใหม่ตัดสินใจทดลองใช้บริการในสปาได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มอัตราการใช้บริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวลดน้อยลง (Low 
Season) และมีการจัดการส่งเสริมการขาย ในช่วงที่บริษัทท�าการออกงานประชาสัมพันธ์ตามงานท่องเที่ยวต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ และการให้คูปองส่วนลดตามนิตยสาร เป็นต้น 

2.1.3	 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ในการด�าเนินธุรกิจสปา บริษัทมีปัจจัยในการด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการดังกล่าว คือ 
 1. ในเรื่องของการจัดหาสถานที่เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจสปา พื้นที่ในการให้บริการ 
 2. พนักงานเทอราปิส
 3. อุปกรณ์ประกอบการให้บริการ 
 4. ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในสาขาที่ให้บริการของบริษัท 

 ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการจัดหาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานที่เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจสปา
 สถานที่ตั้งของธุรกิจสปาในแต่ละสาขามีความส�าคัญในการเลือกใช้บริการของลูกค้า ดังนั้น บริษัทมีการพิจารณาถึงปัจจัยดัง
กล่าว โดยท�าการเลอืกท�าเลสาขาทีม่กีารคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ง่าย ใกล้กับสถานทีท่่องเทีย่วส�าคัญ หรอืต้ังอยู่ภายใน
โรงแรม โดยด�าเนินการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัย รวมถึงการออกแบบตกแต่งสาขาที่สวยงาม ซึ่งล้วนเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาของลูกค้า บริษัทมีการจัดหาพื้นที่ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบดังนี้ 

 • การเช่าพื้นที่  
 ปัจจุบันบริษัทมีการท�าสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวเพื่อด�าเนินธุรกิจสปาจ�านวนทั้งสิ้น 47 สาขา โดยสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะมี
ระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทจะมีการต่อรองให้สามารถต่ออายุสัญญาเช่า ส�าหรับสาขาที่เปิดใหม่ประมาณ 6–9 ปี (3 ปี ต่อ 3 ปี และ/
หรือ ต่ออีก 3 ปี) ทั้งนี้เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนตกแต่งในการเปิดสาขา แต่หลังจากนั้นแล้วโดยทั่วไปจะสามารถต่ออายุสัญญาได้เพียง
ครั้งละ 2-3 ปี แต่เนื่องจากบริษัทมี ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่ามาโดยตลอด ท�าให้ที่ผ่านมาบริษัท ไม่มีปัญหาในการต่ออายุสัญญาเช่า
เพิ่มเติม โดยบางสาขาสามารถเช่าด�าเนินธุรกิจมาต่อเนื่องกว่า 20 ปี สามารถแสดงรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
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แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”

สาขา ปีที่เริ่มด�าเนิน
การ

พื้นที่
(ตรม.)

ระยะเวลา
เช่า

วันเริ่มและวันสิ้นสุด
สัญญาเช่า หมายเหตุ

เชียงใหม่ 2548 3,500 30 ปี
1 ม.ค. 56  

ถึง 31 ธ.ค. 85

- เป็นการเช่าที่ดินจากบริษัท กลมเกลียวพัฒนา จ�ากัด 
  บุคคลที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงซากอาคารเพื่อด�าเนิน
  ธุรกิจสปาและให้เช่าช่วงพื้นที่บางส่วนต่อกับกับบริษัท
  ย่อยเพื่อท�าโรงแรม
- การต่ออายสุญัญาผูเ้ช่าต้องแจ้งให้ผู ้ให้เช่าทราบล่วง 
  หน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนครบก�าหนดอายสุญัญาเช่า

ราชด�าริ 2550 903 3 ปี
1 ม.ค. 60  

ถึง 31 ธ.ค. 62

สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี

เพลินจิต 2557 1,087 3 ปี
1 พ.ย.60  

ถึง 31 ต.ค. 63

สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี 

หมายเหตุ รายละเอียดการเช่าและเงื่อนไขการเช่าตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อที่ 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สาขา ปีที่เริ่ม
ด�าเนินการ

พื้นที่
(ตรม.) ระยะเวลาเช่า วันเริ่มและวันสิ้นสุด

สัญญาเช่า หมายเหตุ

พาวิลเลี่ยน 2541 668 3ปี
16	ก.ย.	59	 

ถึง	15	ก.ย.	62

-	มีสัญญาเช่า	4	สัญญา	(ขยายพื้นที่)	โดยมีการต่อ		 
		อายุสัญญาให้ครบพร้อมกัน
-	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก	2	คราว	 
		คราวละ	3	ปี

พัทยา 2547 540 2	ปี
1	พ.ค.	61	 

ถึง	30	เม.ย.	64
-	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก	3	ปี

สุขุมวิท	39 2547 806.82 3	ปี
1	ม.ค.	60	 

ถึง	31	ธ.ค.	62

-	การต่ออายุสัญญา	ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ 
		ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	6	เดือนก่อนครบก�าหนด 
		อายุสัญญาเช่า

เทอร์มินอล	
21

2554 752 3	ปี
11	ต.ค.	60

ถึง	10	ต.ค.	63
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก	3	ปี

สมุย 2556 1,588 3	ปี
1	ม.ค.	62

ถึง	31	ธ.ค.	64
การต่ออายุสัญญาผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้า	
ไม่น้อยกว่า	6	เดือนก่อนครบก�าหนดอายุสัญญาเข่า

แมนดาริน 2556 1,100 3	ปี
1	ม.ค.	60	

ถึง	31	ธ.ค.	62
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก	3	ปี

สยามสแควร์
วัน	(เฟส	1)

2557 424.43 3	ปี
1	ส.ค.	60	

ถึง	31	ก.ค.	63
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก	3	ปี

หัวหิน 2557 743 3	ปี
21	มิ.ย.	60

ถึง	20	มิ.ย.	63
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก	3	ปี

ป่าตองสาย	3 2557 2,418 3	ปี
1	ก.พ.	60

ถึง	31	ม.ค.	63

	การต่ออายุสัญญา	ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ 
	ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	6	เดือนก่อนครบก�าหนด 
	อายุสัญญาเช่า

สยามสแควร์
วัน	(เฟส	2)

2558 332.01	 3	ปี
18	เม.ย.	61

ถึง	17	เม.ย.	64
-	สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก	3	ปี

แบรนด์ “Let’s Relax”



44 รายงานประจ�าปี 2561

สาขา ปีที่เริ่ม
ด�าเนินการ

พื้นที่
(ตรม.) ระยะเวลาเช่า วันเริ่มและวันสิ้นสุด

สัญญาเช่า หมายเหตุ

เอกมัย 2558 578.25 3 ปี
1 ก.ค. 61

ถึง 30 มิ.ย. 64

การต่ออายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนครบก�าหนด 
อายุสัญญาเช่า

ท่าแพ 2558

920 (มี
บางส่วน
เช่าช่วงต่อ
ให้ SWR)

3 ปี
1 ต.ค. 61

ถึง 30 ก.ย. 64

สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี 

สวนพลู 2558 560 3  ปี
1 ม.ค. 62

ถึง 31 ธ.ค. 64

สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี

เดอะสตรีท 2558 714 3 ปี
15 ธ.ค. 61 

ถึง 14 ธ.ค. 64
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว 
  คราวละ 3 ปี

มาบุญครอง 2559 615.49 3 ปี
1 ก.พ 62

ถึง 31 ม.ค 65
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี

ฮอลิเดย์อินน์    
รีสอร์ทกระบี่ 

อ่าวนาง
2559 200 3 ปี

18 พ.ค. 59
ถึง 17 พ.ค. 62

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะท�าการทบทวนและประเมิน 
การให้บริการเป็นรายไตรมาส และตกลงท�าการ 
เปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความจ�าเป็นเพื่อประโยชน ์
ของทั้งสองฝ่าย

รร.เดอะเบอร์
เคลย์ี ประตนู�า้

2559 260.90 3 ปี
18 ก.ค. 59  

ถึง 17 ก.ค. 62
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี

พญาไท 2559 969 3 ปี

นบัแต่วันทีผู่ใ้ห้เช่า
มีหนงัสอืแจ้งผูเ้ช่า
ว่าพืน้ทีพ่ร้อมให้เข้า
ตกแต่งภายในได้

เปิดทดลอง
1 พย 2559 

ปลอดค่าเช่า 105 
วัน เม่ือผูเ้ช่าเข้า

ตกแต่ง

สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก จ�านวน
2 ครั้งๆ ละ 3 ปี

ทองหล่อ 2559 1,819.5 3 ปี
15 พ.ย. 59

ถึง 14 พ.ย 62
การต่ออายุสัญญา สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก  
4 คราว คราวละ 3 ปี 

เวคอัพ  
กระบี่

2560 698 3 ปี
19 พ.ย. 59

ถึง 18 พ.ย. 62
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 คราว 
คราวละ 3 ปี

สุขุมวิท 31 2560
60

ตารางวา
3 ปี

1 เม.ย. 60
ถึง 31 มี.ค. 63

สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว 
คราวละ 3 ปี

เดอะซิส
กะตะ ภูเก็ต

2560 300 2 ปี
17 มิ.ย. 60

ถึง 16 มิ.ย. 62
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2 ปี

โบ๊ทลากูน 
ภูเก็ต

2560 2.84 ไร่ 3 ปี
1 ม.ค. 60

ถึง  31 ธ.ค. 62
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 คราว 
คราวละ 3 ปี

มิลเลนเนี่ยม 
ภูเก็ต

2560 654.23 3 ปี
1 พ.ย. 60

ถึง 31 ต.ค. 63
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี

วัน นิมมาน 
เชียงใหม่

2560 812 3 ปี
1 ธ.ค. 60 

ถึง  30 พ.ย. 63
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว 
คราวละ 3 ปี
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สาขา ปีที่เริ่ม
ด�าเนินการ

พื้นที่
(ตรม.) ระยะเวลาเช่า วันเริ่มและวันสิ้นสุด

สัญญาเช่า หมายเหตุ

โรงแรม 
อโนมา 

กรุงเทพฯ
2561 154.50 3 ปี

9 ก.ค. 61
ถึง 8 ก.ค. 64

 สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี 

บียอนด ์
ป่าตองภูเก็ต

2561 597 3 ปี
20 ก.ย. 61

ถึง 30 ก.ย. 64
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี 

หัวหิน
ซอย100

2561 934.8 3  ปี
1 ก.ค. 61

ถึง 30 มิ.ย. 64

สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี

เทอร์มินอล 
21 พัทยา  
แกรนด์เซน
เตอร์พอยต์ 

พัทยา

2561 1,213 3 ปี
19 ต.ค. 61 

ถึง 18 ต.ค. 64

สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราว
ละ 3 ปี

ดิ อัลเลซ์ 
สุขุมวิท 13

2561 851 3 ปี
1 ก.ย 61

ถึง 31 ส.ค 64
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี

ชะอ�า เอช 
ออฟ หัวหิน 

รีสอร์ท
2561 610 3 ปี

19 ธ.ค. 61
ถึง 18 พ.ค. 64

การต่ออายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนครบก�าหนดอายุสัญญา
เช่า

สาขา ปีที่เริ่ม
ด�าเนินการ

พื้นที่
(ตรม.)

ระยะเวลา
เช่า

วันเริ่มและวันสิ้นสุด
สัญญาเช่า หมายเหตุ 

นนทบุรี 2558 465 3	ปี
1	ส.ค.	61	

ถึง	31	ก.ค.	64
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก	2	คราว 
คราวละ	3	ปี

รามอินทรา 2558 614 3	ปี
1	ต.ค.	60

ถึง	30	ก.ย.	63
ได้ท�าบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา	โดยมีผลสิ้นสุดการ
เช่านับตั้งแต่วันที่	30	พ.ย.	2561

รามค�าแหง 2558
2	ไร่	200	
ตารางวา			

3	ปี
1	มิ.ย.	60

ถึง	31	พ.ค.	63

การต่ออายุสัญญา	ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	ก่อนครบก�าหนดอายุ
สัญญาเช่า

ประชานุกูล 2558 453 2	ปี
1	พ.ย.	61

ถึง	31	ต.ค.	63

การต่ออายุสัญญา	ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	ก่อนครบก�าหนดอายุ
สัญญาเช่า

เจริญนคร68 2559 187 3	ปี
1	เม.ย.	59	

ถึง	31	มี.ค.	62
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก	3	คราว 
คราวละ	3	ปี

บรมราชชนนี 2559 583.3 3	ปี
1	ส.ค.	59

ถึง	31	ก.ค.	62
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก	3	คราว 
คราวละ	3	ปี

เทอร์มินอล	
21	โคราช

2559 349 3	ปี
19	ธ.ค	59

ถึง	18	ธ.ค	62
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก	2	คราว 
คราวละ	3	ปี

อุดรธานี 2560 712.27 3	ปี
15	ธ.ค.	59

ถึง	14	ธ.ค.	62
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก	2	คราว 
คราวละ	3	ปี

	เพชรเกษม 2560
3	งาน

77	ตารางวา
3	ปี

1	ก.ค.	59
ถึง	30	มิ.ย.	62

สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก	3	คราว 
คราวละ	3	ปี

 
หมายเหตุ รายละเอียดการเช่าและเงื่อนไขการเช่าตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อที่ 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

แบรนด์ “Baan Suan Massage ”
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 • การซื้อสินทรัพย์

 -  บริษัท มีการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ 3 คูหา ตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อด�าเนินธุรกิจ
สปา Let’s Relax  สาขาป่าตองสาย 2 ขนาดพื้นที่ 1,292 ตารางเมตร เปิดด�าเนินการในปี 2545 
 - บริษัท มีการลงทุนซื้อห้องชุดในโครงการ River Heaven Condo ตั้งอยู่ที่ 2258/529 ชั้นที่ บี, 1 , 2 อาคารเลขที่ 1 อาคาร
ชดุรเิวอร์เฮเว่น ทะเบยีนอาคารชุดเลขที ่4/2547 ตัง้อยูบ่นโฉนดทีดิ่นเลขที ่1778 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร 
พื้นที่รวมประมาณ 781.82 ตารางเมตร  ขณะนี้ก�าลังปรับปรุงเพื่อด�าเนินธุรกิจสปา Let’s Relax สาขา River Heaven Condo ถนน
เจริญกรุง 76/1
 - บริษัท มีการลงทุนซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ 224/2-3 ถนน กะรน ต�าบล กะรน อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
ขนาดพื้นที่ 41 ตารางวาเพื่อด�าเนินธุรกิจสปา Let’s Relax สาขา กะรน จังหวัดภูเก็ต เปิดด�าเนินการในปี 2560
 - บริษัท มีการลงทุนซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ 1245-1245/1 หมู่ที่ 5 ต�าบล ในเมือง อ�าเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด 
หนองคาย ขนาดพื้นที่ 1 งาน 51 ตารางวา เพื่อด�าเนินธุรกิจ บ้านสวน มาสสาจ สาขาหนองคาย เปิดด�าเนินการในปี 2560 
. - บริษัทมีการลงทุนซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 224/27-28 ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขนาด 
พื้นที่ 53 ตารางวา  เพื่อด�าเนินธุรกิจสปา Let’s Relax  สาขาพัทยากลาง เปิดด�าเนินการในปี 2561
 - บริษัทมีการลงทุนซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 6/65-66 ต�าบลนาเกลือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขนาด 
พื้นที่ 36 ตารางวา เพื่อเป็นบ้านพักส�าหรับพนักงานบริษัท เปิดด�าเนินการในปี 2561

 2. พนักงานเทอราปิส
 พนักงานเทอราปิส (พนักงานนวด) คือปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท�าให้บริษัทสามารถจัดหาบริการได้ ซึ่งส่วนใหญ่นั้น
พนักงานของบริษัทจะเป็นพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้นแล้วบริษัทได้มีการเปิดบริษัทย่อยในนามของ 
บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (SWE) เพื่อด�าเนินธุรกิจสอนนวด สนับสนุนการจัดหาพนักงานเทอราปิสของบริษัท ในการ
ทดแทนพนักงานที่ลาออก และเป็นการเตรียมพนักงานเพิ่มส�าหรับการขยายสาขาของบริษัทในอนาคต รวมถึงเป็นที่จัดอบรมพนักงาน
เทอราปิสของบริษัทในการให้บริการและรักษามาตรฐานของพนักงานเทอราปิสส�าหรับธุรกิจสปาของบริษัท ท�าให้พนักงานมีความรู้ท้ัง
ทางภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ และเรียนรู้การท�างานบริการนวดได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัยทั้งตัวผู้ให้บริการและผู้รับบริการจนเกิดความ
เชี่ยวชาญ ตลอดจนสามารถให้ค�าแนะน�าในเรื่องต่าง ๆ กับผู้มาใช้บริการได้  

 นอกจากนัน้แล้วในกรณทีีบ่างสาขามีจ�านวนผูใ้ช้บรกิารมาก บรษิทัสามารถทีจ่ะโยกย้ายพนกังานเทอราพสิต์จากสาขาอ่ืนมาให้
บริการในสาขาที่ต้องการได้ เพื่อให้บริการของบริษัทเรียบร้อย และทันต่อความต้องการของลูกค้า 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานเทอราปิสจ�านวนประมาณ 1,100 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบ�าบัดจ�านวน
ประมาณ 30 คนประจ�าอยู่ตามสถานประกอบการสปาสาขาต่าง ๆ

 3. อุปกรณ์ในการให้บริการ 
 ในการด�าเนินการเพื่อให้ได้บริการสปาแก่ลูกค้านั้น บริษัทจะต้องมีการด�านินการจัดหาอุปกรณ์ในการให้บริการดังกล่าว โดย

แบรนด์ “Stretch Me” 
สาขา ปีที่เริ่ม

ด�าเนินการ
พื้นที่

(ตรม.)
ระยะเวลา

เช่า
วันเริ่มและวันสิ้นสุด

สัญญาเช่า หมายเหตุ 

เซนทรัลเวิร์ด 2561 123.44 3	ปี
1	พ.ย.	61	

ถึง	31	ต.ค.	64

ไอคอนสยาม 2561 224 3	ปี
1	พ.ย.	61

ถึง	8	พ.ย.	64

แบรนด์ “Face Care” 
สาขา ปีที่เริ่ม

ด�าเนินการ
พื้นที่

(ตรม.)
ระยะเวลา

เช่า
วันเริ่มและวันสิ้นสุด

สัญญาเช่า หมายเหตุ 

เทอร์มินอล	
21	พัทยา

2561 123.44 3	ปี
19	ต.ค.	61	

ถึง	18	ต.ค.	64
สามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก	2	คราว	คราวละ	3	ปี

หมายเหตุ รายละเอียดการเช่าและเงื่อนไขการเช่าตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อที่ 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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บริษัทได้มีการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว ตามแบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” “Let’s Relax” “บ้านสวน มาสสาจ” “Stretch me by 
Let’s Relax” และ “Face care” โดยอุปกรณ์การให้บริการแบบเวลเนสสปา  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวน 2,041 เตียง

 4. ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในสาขาที่ให้บริการของบริษัท    
 ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในธุรกิจของบริษัท เป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งท่ีท�าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการของบริษัท เช่น 
น�้ามันนวดและน�้ามันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์ขัดผิว และผลิตภัณฑ์พอกตัว ตลอดจนลูกประคบสมุนไพรสด โดยบริษัทได้อาศัยความ
ช�านาญ ประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจสปามาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ร่วมกับทีมเภสัชกรของผู้ผลิตในประเทศ 
และในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด กลุ่มบริษัทสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทดแทนได้ เนื่องจากมีผู้ผลิตสินค้า
ประเภทเดียวกันจ�านวนมาก  

2.1.4		ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	
 ภาวะอุตสาหกรรม

 นบัต้ังแต่ทีร่ฐับาลประกาศนโยบายพฒันาประเทศให้ไทยเป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาติในปี 2547 และออกแผนผลักดนัธรุกจิ
บริการสุขภาพในระยะ 5 ปี (2552-2556) โดยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น “Spa Capital of Asia” ด้วยการผลักดันการสร้างมาตรฐาน
ให้กบัธรุกจิสปาไทยอกีทัง้ยงัมกีารเร่งท�าการตลาดเชงิรกุ จดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์ การจดักจิกรรมส่งเสรมิธรุกจิและสนบัสนนุการขยาย
ตลาดไปยังต่างประเทศ ทั้งด้านการลงทุน/ร่วมทุนจัดตั้งธุรกิจ การสร้างเครือข่าย และการสร้างแบรนด์ให้เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งการผลักดัน
ดงักล่าวส่งผลให้ธรุกจิสปาและนวดไทยมชีือ่เสยีงและมีมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดับสากล และกลายเป็นธุรกิจบรกิารอีกหนึง่สาขาท่ีมี
บทบาทส�าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทย โดยเป็นธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพในฐานะเป็น “บริการที่ส่งออก
ได้” ทัง้ในรปูแบบการรองรบัชาวต่างชาติทีเ่ข้ามาใช้บรกิารในประเทศ การออกไปลงทนุจัดตัง้ธรุกจิในต่างประเทศ รวมถงึการส่งบคุลากร
เดินทางไปให้บริการในต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังเป็นธุรกิจที่สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวในสาขาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การ
ท่องเที่ยว สินค้าเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ส่งผลให้มีเงินตราไหลเข้าประเทศจากธุรกิจในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น

	 มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปา	

 ในภาพรวมอุตสาหกรรมสปามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสถานที่ให้บริการและรายได้จากการประกอบการ 
เนื่องจากไทยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และทรัพยากร ประกอบกับมีบริการสนับสนุนสุขภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ 
อาท ินวดไทย การใช้สมนุไพรไทย และมจีดุเด่นด้านอธัยาศยัและมารยาทในการให้บรกิาร  ท�าให้ธรุกจิบรกิารในสาขานีม้อีตัราการเตบิโต
ค่อนข้างสูง 

	 การวิเคราะห์มูลค่าตลาดของธุรกิจสปาไทยแบ่ง	ตามการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

 สมาคมสปาไทย รายงานว่าภาพรวมธุรกิจสปาปี 2561 คิดเป็นมูลค่า 4.0 หมื่นล้านบาท* โตขึ้นจากปี 2560 ที่มีมูลค่าอยู่
ที่ 3.85 หมื่นล้านบาท ธุรกิจสปาในปีนี้ยังคงเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากปีก่อน เพราะเป็นธุรกิจที่นักท่องเที่ยวทั้งในเเละต่างประเทศมีความ
ต้องการบริการเพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกับความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสปามีสูงขึ้น โดยแนวทางการส่งเสริมธุรกิจสปาไทยต้องดึง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งด้านบุคลากรเเละผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสอดรับกับนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่
สนับสนุนแคมเปญท่องเที่ยววิถีไทย มุ่งเน้นจับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยว
จะมีมูลค่า 3.0 ล้านล้านบาท** 

 ส่วนลูกค้าชาวไทยคาดว่าจะมีปริมาณเข้าใช้บริการในธุรกิจสปาเพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวส่ง
ผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและพร้อมแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนก็มีค่านิยมในการดูแลรักษา
สุขภาพกันมากขึ้น ทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าคนในกรุงเทพฯ มากกว่าร้อยละ 48 หันมาใช้วิธีทางธรรมชาติในการบ�าบัด
ดูแลรักษา ท�าให้ตลาดการดูแลรักษาสุขภาพมีการขยายตัวมากขึ้นโดยตลอด

	 ภาพรวมการแข่งขัน
 อุตสาหกรรมสปาในประเทศไทยเริ่มมีการขยายตัวอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2545 มีการขยายตัวโดยรวมทั้งในด้านจ�านวนผู้มาใช้
บรกิารและสถานท่ีให้บริการ จ�านวนสถานทีใ่ห้บรกิารสปาในประเทศไทย ส่วนใหญ่ด�าเนนิการโดยผูป้ระกอบการรายเลก็ จากการรวบรวม
สถติขิองสมาคมสปาไทยพบว่า ในช่วงปี 2551-2555 ประเทศไทยมีสถานประกอบการทีต้ั่งอยูใ่นโรงแรมและรสีอร์ทประมาณร้อยละ 60 
และสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในรูปแบบ Stand Alone ประมาณร้อยละ 40 นอกจากนี้สมาคมสปาไทยยังคาดการณ์อีกว่าในอนาคต
สัดส่วนของสถานประกอบการทั้งสองแห่งจะเปลี่ยนเป็น 50 : 50 เนื่องจากรูปแบบสปาแบบ Stand Alone เริ่มมีการลงทุนในรูปแบบ
ธุรกิจและเปิดด�าเนินการเป็นสาขาเพิ่มมากขึ้นสัดส่วนสถานประกอบการแบ่งตามที่ตั้งในโรงแรมหรือรีสอร์ท และแบบ Stand Alone
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 กระแสการใส่ใจดูแลสขุภาพของคนไทยทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลให้ธุรกิจสปาขยายตัวออกจากโรงแรม และขยายตัวอย่างรวดเรว็ในย่าน
ธรุกจิและแหล่งท่องเทีย่ว ภายใต้แนวคดิการให้บรกิารทีห่ลากหลายรปูแบบ และเป็นทีจ่บัตากนัว่าธรุกจิสปาจะเป็นหนึง่ในกลุม่ธรุกจิบรกิาร
ด้านสขุภาพทีม่ศีกัยภาพการเติบโตสูงต่อไป และคาดว่ารายได้จากธรุกจิสปาในตลาดท่องเทีย่วน่าจะขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากความ
ต้องการมแีนวโน้ม การเติบโตตามอตุสาหกรรมท่องเทีย่วทีภ่าครฐัให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ยงัเป็นหนึง่ในธรุกจิบรกิาร
ด้านสุขภาพที่ภาครัฐก�าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย 

 แนวโน้มเกี่ยวกับความใส่ใจต่อสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มชนชั้นกลาง ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70 ของประชากร
ไทยทั้งหมด เป็นโอกาสให้ธุรกิจสปาขยายตัวเข้าสู่ตลาดระดับกลาง ซึ่งมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่พ�านักอยู่ใน
ประเทศไทย รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีก�าลังซื้อระดับปานกลางขึ้นไป โดยผู้ประกอบการธุรกิจสปาส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย เปิดด�าเนิน
ธุรกิจอยู่ในเมืองใหญ่หรือย่านธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่สปาที่อยู่นอกโรงแรมแต่จับตลาดบนและสปาขนาดเล็กที่จะจับตลาดระดับกลาง 

 จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้น ภาพรวมของตลาดธรุกิจสปาภายในประเทศไทยจึงเป็นตลาดทีมี่การแข่งขันสงู เนือ่งจากมีผูป้ระกอบ
การธรุกจิสปาในประเทศเพิม่ขึน้เป็นจ�านวนมากทัง้ในกรงุเทพฯและต่างจังหวัด ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นสปาแบบให้บรกิารครบวงจร โดยมกีาร
ออกแบบและตกแต่งสถานทีใ่ห้ดหูรหูรา รวมถึงบรกิารทีมี่ความหลากหลาย พร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกทีค่รบครนั และให้ความรูส้กึผ่อน
คลายเมื่อเข้าใช้บริการ จนถึงในรูปแบบห้องแถวที่เปิดให้มีบริการนวดและเสริมความงามในแบบต่าง ๆ  โดยจะไม่เน้นถึงความสวยงามใน
การออกแบบร้านหรือไม่เน้นความหรูหรามากนัก แต่จะเน้นการให้บริการที่จัดเตรียมให้ลูกค้าเท่านั้น

2.1.5		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
 บริษัท มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ด�าเนินการตามระเบียบปฏิบัติ
ของกระทรวงสาธารณสุขในการด�าเนินกิจการดังกล่าว โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขในการประกอบธุรกิจสปา สาขา
ของบริษัทให้เน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้คงเดิม ด้วยการรักษาพื้นที่สวน และต้นไม้ให้มากที่สุด และให้ความส�าคัญกับเรื่อง
ระบบนิเวศ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการให้บริการแก่ลูกค้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�ามาจากธรรมชาติ ไม่ท�าลายสิ่ง
แวดล้อม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีต่อไป 

 
2.2 ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร 
 การประกอบธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารของกลุ่มบริษัท ด�าเนินการโดย บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด (SWR) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.2.1	ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
 การให้บรกิารของ SWR สามารถจ�าแนกได้ตามประเภทของลกัษณะการให้บรกิาร คือการให้บรกิารโรงแรม และการให้บรกิาร
ร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่   

	 การให้บริการโรงแรม	

 เป็นการให้บริการโรงแรม ภายใต้ชื่อ “โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท” ซึ่งเป็นโรงแรมประเภทบูติครีสอร์ทระดับ 5 
ดาว และยังคงกลิ่นอายของสไตล์ทางเหนือสไตล์ล้านนา ทุกห้องพักยังมีระเบียงส่วนตัวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยสุเทพและแม่
น�้าปิง พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ห้องฟิตเนสและโยคะ สระว่ายน�้ากลาง
แจ้ง บริการรถเช่าลีมูซีน และบริการทัวร์ท่องเที่ยว บริการซักรีด รวมทั้งมีห้องสมุดที่มีบริการคอมพิวเตอร์ฟรี และร้านอาหารเดค วัน 
(Deck 1) รวมทั้งมี ระรินจินดา เวลเนส สปา สาขาเชียงใหม่ เพื่อให้บริการสปาครบวงจร โดยตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงแรม  
 นอกจากนี้ภายในบริเวณโรงแรมยังคงไว้ซึ่งบ้านไม้สักไทยโบราณอายุกว่า 140 ปี เป็นการผสมกันของกลิ่นอายพม่า และล้าน
นา โดยได้ถูกน�ามาใช้เป็นส่วนต้อนรับแขกของโรงแรม ห้องประชุม และห้องนวดไทย เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังและชาวต่างชาติได้
สัมผัสและร่วมประทับใจ 

 ในส่วนที่เป็นอาคารโรงแรมที่สร้างใหม่ ทางสถาปนิกได้ออกแบบให้มีรูปแบบที่กลมกลืนกับเรือนไม้โบราณหลังเดิม รวมไป
ถึงการออกแบบภูมิสถาปัตย์ ซึ่งเน้นถึงความเขียวขจีของพรรณไม้รวมไปถึงสายน�้าที่ลัดเลาะตามอาคาร ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษต่างจาก
สถาปัตยกรรมแห่งอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลให้โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปารีสอร์ท ได้รับรางวัลต่าง ๆ ส�าหรับการคงไว้ซึ่ง
สิ่งก่อสร้างที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย
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 • การให้บริการด้านห้องพัก 
 โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีการให้บริการห้องพักดังนี้

 แบบ ขนาด (ตรม.) จ�านวนห้อง อัตราค่าห้องพัก (บาท)
 ดีลักซ์ (Deluxe)  46 22 6,500
 ดีลักซ์ พูลแอ็คเซส  53 7 10,000
 (Deluxe Pool Access)
 เวลเนส สวีท  93 5 16,000
 (Wellness Suite)
 ระรินจินดา วิลล่า 164 1 27,000
 (Rarinjinda Villa)
 รวม  35
 หมายเหตุ  * ราคาห้องพักตาม website ของโรงแรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
           ** เป็นราคาที่ยังไม่รวม Service Charge 10% และ VAT 7%
 
 • การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีบริการร้านอาหารเดค วัน (Deck 1) ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น�้าปิง เน้นมุมมองแบบ
เปิดโล่งและบรรยากาศแบบสบายๆ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการจัดเลี้ยง การจัด
งานแต่งงาน โดยเน้นท่ีคณุภาพของบริการทีป่ระทบัใจ และคณุภาพของอาหารท่ีจัดเตรียมโดยพ่อครวัทีม่ปีระสบการณ์ เพือ่บรกิารส�าหรบั
ลูกค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป รายละเอียดดังนี้

 ร้านอาหาร Deck 1 บริการอาหารแบบเน้นสุขภาพ แบบชาวเอเซีย (Modern Asian Fusion) เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 7.00น. 
– 24.00น. ขนาดความจุรวม 80 ที่นั่ง โดยในช่วงเทศกาลเช่น เทศกาลสงกรานต์ หรือเทศกาลปีใหม่ สามารถเพิ่มความจุบริเวณด้าน
นอกอาคารบริเวณติดริมน�้าปิงรวมเป็น 120 ที่นั่ง สามารถแบ่งช่วงเวลาการให้บริการดังนี้  
 บริการอาหารเช้า  07.00 – 10.00 น.
 บริการอาหารกลางวัน 11.00 – 14.00 น.
 บริการอาหารว่างยามบ่าย 14.00 – 17.00 น.
 บริการอาหารค�่า  17.00 – 24.00 น.

2.2.2	 การตลาด

	 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจโรงแรม

 บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศต่อลูกค้าในประเทศเท่ากับร้อยละ 80:20 ส�าหรับสัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติประมาณร้อยละ 
60 จะเป็นลูกค้าชาวเอเชียจากประเทศ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยที่ลูกค้าจากประเทศจีนจะเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่
ที่สุด ในขณะที่อีกร้อยละ 10 จะเป็นลูกค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนเเละโอเชียเนีย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีเเลนด์ 
และที่เหลืออีกร้อยละ 10 จะเป็นลูกค้าจากทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา
 

	 สัดส่วนลูกค้าที่ใช้บริการระรินจินดา	เวลเนส	สปา	รีสอร์ท 
 เนื่องจาก โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีการให้บริการแบบ Luxury Boutique Hotel เทียบเท่ากับโรงแรม
ระดับ 5 ดาว คือประกอบด้วยห้องพักหรู รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ อย่างพร้อมมูล ดังนั้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส�าหรับธุรกิจ
จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง เช่น พนักงานระดับสูงของบริษัท เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับราคาห้องพักที่อยู่ระหว่าง 6,500 บาท ถึง 27,000 บาท ต่อคืน

	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจโรงแรม
 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่ายส�าหรับกลุ่มลูกค้าของ โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท สามารถแบ่งได้ดังนี้
 1) การจ�าหน่ายผ่านระบบส�ารองห้องพักผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
 2) การจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย
 3) การจ�าหน่ายผ่านฝ่ายขายและการตลาด
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	 กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจโรงแรม
	 กลยุทธ์ด้านราคา		
 ส�าหรับการตั้งราคาห้องพักของ SWR นั้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ท�าการวางต�าเเหน่งธุรกิจเป็นบูติคโฮเต็ลหรูระดับ 5 ดาว 
(Luxury Boutique Hotel) โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจในสุขภาพ โดยมีบริการสปา รวมทั้งร้านอาหารประเภท Healthy 
Food เพื่อสุขภาพ ตลอดจนบริการเเละความเป็นส่วนตัวแบบมาตรฐานระดับโรงแรม 5 ดาว บริษัทจึงใช้กลยุทธ์การตั้งราคาสูง (Price 
Skimming) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นเป็นบูติคโฮเต็ลหรูระดับ 5 ดาว เเละใช้กลยุทธ์การปรับลดราคาขึ้นอยู่กับฤดูกาลท่องเที่ยว 
เเละอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) โดยมีราคาตั้งส�าหรับลูกค้า walk-in ที่ 6,500 – 27,000 บาทต่อคืน ขึ้นอยู่กับขนาดห้องพัก
และการตกแต่งภายใน

	 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์
 SWR มีลักษณะการสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากโรงแรมในบริเวณพื้นที่เดียวกัน โดยให้บริการแบบ
ครบครนัแก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และชาวไทย ในบรเิวณโรงแรม ซึง่เป็นกลยทุธ์ทีส่ามารถให้บรกิารได้แบบครบวงจรในบรเิวณสถาน
ที่ของ SWR  

 1. เน้นการให้บริการส�าหรับผู้รักและใส่ใจสุขภาพ

 2. มที�าเลทีตั่ง้อยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ สะดวกสบาย ใกล้กบัตลาดไนท์ บาร์ซ่า และห่างจากสนามบนิเพยีง 15 นาท ีนอกจาก
นั้นแล้วยังเน้นความสวยงาม โดยทุกห้องพักยังมีระเบียงส่วนตัว ซึ่งสามารถมองเห็นสระว่ายน�้าในส่วนกลาง เทือกเขาดอยสุเทพ และ
ทัศนียภาพของแม่น�้าปิง 

 3. เน้นสไตล์การตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นกึ่งไทยผสมผสานความโบราณ (แอนทีค) หรือการผสานความทันสมัยเข้าไปกับ
สไตล์ไทยดั้งเดิม

 4. มีบริการสปาระดับ 5 ดาว อยู่ในบริเวณโรงแรม ซึ่งเป็นสปาที่สมบูรณ์ที่สุดของเชียงใหม่เพียบพร้อมด้วย เทคโนโลยีล่าสุด
ของสปาและสิง่อ�านวยความสะดวกทีม่มีาตรฐานสงูคอื RarinJinda Wellness Spa น�าเสนอบรกิารสปาและการบ�าบัดหลากหลายรปูแบบ 
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�า

 5. ให้บริการด้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยร้านอาหาร Deck 1 ที่น�าเสนออาหารประเภท Healthy Food เพื่อสุขภาพ

2.2.3	 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ในการด�าเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารของ SWR นั้น SWR มีการท�าสัญญาเช่าช่วงที่ดินระยะยาวระยะเวลา 30 ปี เพื่อ
ด�าเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารเดค วัน (Deck 1) โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

สรุปสัญญาเช่าช่วงที่ดิน	
คู่สัญญา :  บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (ผู้ให้เช่าช่วง) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด  
   (มหาชน) )
   บริษัท ระรินจินดา จ�ากัด (ผู้เช่าช่วง) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด)

วันที่ของสัญญา :  1 มกราคม 2556

วัตถุประสงค์ของ :  เพื่อประกอบกิจการโรงแรมและร้านอาหาร
การเช่าช่วง 
กรรมสิทธิ์ในอาคาร : คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงเป็นทีย่อมรบักันว่าอาคารโรงแรม และอาคารร้านอาหาร ทีไ่ด้ก่อสร้างขึน้บนทีด่นิ 
และสิ่งปลูกสร้าง  ณ วนัทีเ่ข้าท�าสญัญาฉบบันีเ้ป็นกรรมสทิธ์ิของผูเ้ช่าช่วง เป็นเหตุให้ผูใ้ห้เช่าช่วงไม่คิดค่าเช่าในส่วนอาคารดงั 
   กล่าวนั้นกับผู้เช่าช่วงตลอดระยะเวลาการเช่า โดยจะคิดค่าเช่าแต่เฉพาะราคาเช่าที่ดิน
ทรัพย์สินที่เช่าช่วง : เฉพาะที่ดินขนาดพื้นที่ 0-3-96 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท และ 
   ร้านอาหารเดค วัน และสิทธใินการใช้สอยพืน้ทีบ่างส่วนของบ้านเรอืนไทย ทัง้นี ้ส�าหรบัอาคารทีผู่เ้ช่าช่วงได้ 
   ด�าเนินการปรับปรุงใหม่ ปลูกสร้าง หรือต่อเติมอาคารใด ๆ บนทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าช่วงยอมให้ตกเป็น 
   กรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าช่วงทั้งหมดเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาการเช่า 
ระยะเวลาเช่า :  ระยะเวลาการเช่าช่วงรวม 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2585 ทั้งนี้ หากครบ 
   ก�าหนดระยะเวลาการเช่าช่วง หากผู้เช่าช่วงมีความประสงค์จะเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไป ผู้เช่าช่วงจัก  
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   ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนาในการต่อสัญญาเช่าช่วงให้แก่ทางผู้ให้เช่าช่วงทราบไม่น้อยกว่า 3  
   ปี ก่อนครบก�าหนดสัญญาเช่าช่วง หากผูใ้ห้เช่าช่วงมคีวามประสงค์จะให้ผูเ้ช่าช่วงเช่าทรัพย์สนิทีเ่ช่าช่วงต่อ 
   ไป คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อก�าหนดและเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้สัญญาเช่าช่วงฉบับใหม่มีข้อก�าหนด 
   เหมือนสัญญาฉบับน้ีทุกประการ เว้นแต่ข้อสัญญาข้อ 3. เรือ่งระยะเวลาการเช่าช่วง และข้อ 4. เรือ่งค่าเช่า 
   ช่วง จะได้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
ค่าเช่าช่วง :  ช�าระเป็นรายเดอืน โดยผูใ้ห้เช่าช่วงจะปรบัค่าเช่าช่วงเพิม่ขึน้ตามสภาวะตลาดแต่ไม่เกนิร้อยละ 15 ของค่า 
   เช่าช่วงที่มีผลบังคับอยู่ทุก 3 ปี
การเลิกสัญญา :  สัญญาเป็นอันสิ้นผลทันที ในกรณีดังต่อไปนี้
   1) เมือ่ครบก�าหนดระยะเวลาการเช่าช่วง และไม่มกีารใช้สทิธต่ิออายุสญัญาเช่าช่วงออกไป ตามข้อก�าหนด 
   และเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้
   2) เมื่อคู่สัญญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี้
   3) เมื่อมีการเวนคืนที่ดินหรือทรัพย์สินที่เช่าช่วงเสียหายถึงขนาดไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้ตาม 
   วัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญานี้

 ในการด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร D Bistro ของ SWR นั้น SWR มีการท�าสัญญาเช่าช่วงอาคารต่อจากบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) 

สาขา      ปีที่เริ่มด�าเนินการ   พื้นที่ (ตรม.) ระยะเวลาเช่า วันเริ่มและวันสิ้นสุดสัญญาเช่า           หมายเหตุ 
ท่าเเพ  2558       560     3 ปี    1 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 61    สามารถต่ออายุสัญญาออก 
             ไปได้อีก 1 คราว
            คราวละ 3 ปี 

2.2.4	 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

	 ภาวะอุตสาหกรรม
 ปี 2561 เศรษฐกิจของประเทศไทยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.1 เติบโตขึ้นจากปีก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 3.4 ภาคการท่อง
เทีย่วยงัคงเป็นแรงขบัเคลือ่นในเชิงบวกท่ีส�าคญัของเศรษฐกจิไทยตลอดทัง้ปี 2561 จากรายงานจ�านวนนกัท่องเทีย่วโดยกรมการท่องเท่ียว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 38.28 ล้านคน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมาซึ่งมีจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 35.59 ล้านคน โดยประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยคิดเป็นจ�านวน
เงิน 3.0 ล้านล้านบาท

	 ภาพรวมการแข่งขัน
 จากข้อมูลทีแ่สดงข้างต้นจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าจ�านวนนกัท่องเทีย่วมแีนวโน้มเพิม่ขึน้โดย เฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่นกัท่องเท่ียวต่าง
ประเทศ แต่ในขณะทีจ่�านวนสถานประกอบการทีพ่กัแรม และจ�านวนห้องพกั มกีารเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งในอัตราทีส่งูกว่า ย่อมส่งผลกระ
ทบให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงส�าหรับธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของกิจการ ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องปรับ
เปลี่ยนแผนการด�าเนินงานหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อรักษาระดับก�าไรของกิจการไว้ ซึ่งรูปแบบการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ได้แก่ การตัดราคา
ห้องพัก การแข่งขันด้านคุณภาพการบริการ การให้สิทธิพิเศษด้านการใช้บริการด้านอื่นของโรงแรม เป็นต้น

 ในส่วนของทีพ่กัในจงัหวัดเชียงใหม่ทีมี่ลักษณะการให้บรกิารแบบรสีอร์ทแอนด์สปา จากข้อมลูของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
ระบวุ่า รีสอร์ทแอนด์สปาระดบั 2 - 5 ดาว มีจ�านวนทัง้สิน้ 139 แห่ง และถ้าเน้นเฉพาะท่ีพกัระดับเดียวกบั  โรงแรม ระรนิจินดา เวลเนส 
สปา รีสอร์ท จะมีจ�านวน 15 แห่ง ในขณะที่ที่พักที่มีลักษณะการให้บริการแบบบูติครีสอร์ท ระดับ 2 - 5 ดาว มีจ�านวนทั้งสิ้น 19 แห่ง 
ปัจจุบันจ�านวนของบูติคโฮเต็ลที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้การแข่งขันในตลาดย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามในแง่ของลักษณะการ
ด�าเนินธรุกจิโรงแรมบตูคิ ทีเ่น้นรปูแบบความเป็นโรงแรมขนาดเล็กทีมี่ความหรูหรา ให้ความส�าคัญในเรือ่งความโดดเด่นของสถาปัตยกรรม 
การบรกิารทีใ่ห้ความเอาใส่ใจใกล้ชิดจากพนักงาน และการน�าเสนอเรือ่งราวความเป็นมาผ่านทางสถาปัตยกรรม การให้บรกิารของโรงแรม
บูติคจะต้องสามารถตอบสนอง ต่อรูปแบบการด�ารงชีวิตของผู้มาใช้บริการ โรงแรมบูติกจึงเป็นสถานที่ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิก 
และรูปแบบการด�ารงชีวิตของผู้ที่จะมาใช้บริการ ดังนั้นโรงแรมบูติคส่วนใหญ่จึงไม่ได้เน้นการแข่งขันในเรื่องราคา แต่จะเน้นการแข่งขันที่
คุณภาพ มาตรฐาน และการให้บริการเป็นหลัก โดยโรงแรมแต่ละแห่งล้วนมีจุดขายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละคน 
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2.3. ธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
 การประกอบธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ด�าเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ�ากัด(SWL) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1	ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
  การด�าเนินการของ SWL ด�าเนินธุรกิจจัดหาสินค้าเกี่ยวกับสปาและสินค้าที่ใช้ในการบริโภค เช่น อาหารว่าง เพื่อจัดจ�าหน่าย
ให้แก่บริษัทและลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจัดจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์“Blooming” โดยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท 
ได้ท�าการเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าประเภทสปาส�าหรับการใช้ในบ้านและใช้ในร้านสปา ภายใต้เเบรนด์ 
“Blooming” โดยผลติภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตทิัง้หมด (Natural Products) สนิค้าของ SWL สามารถแบ่งผลติภณัฑ์
ออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

 ผลิตภัณฑ์สปาส�าหรับการดูแลผิวภัณฑ์ 
 • น�้ามันนวด (Massage Oil for Professional Use) 
 • น�้ามันนวด (Massage Oil for Home Use) 
 • น�้ามันหอมระเหย (Essential Oil) 
 • เจลอาบน�้า (Shower Gel) 
 • สบู่ธรรมชาติ (Natural Soap) 
 • โลชั่นบ�ารุงผิว (Body Lotion) 
 • เจลว่านหางจระเข้ (Aloe Vera Soothing Gel) 
 • ผลิตภัณฑ์ขัดผิว (Body Scrub)
 • ผลิตภัณฑ์ครีมขัดเท้า (Foot Scrub) 
 • ครีมบ�ารุงมือ (Hand Cream)

 ผลิตภัณฑ์สปาอื่นๆ
 • ลูกประคบสมุนไพรสด (Herbal Ball)
 • ธูปหอม (Incense)
 • เทียนหอม (Aromatic Scented Candle)
 • เตาน�้ามันหอมระเหย (Ceramic Oil Burner) 
 • ก้านธูปหอมระเหย (Diffuser Kit)
 • คูลลิ่งออย (Cooling Oil)
 • น�้ามันเหลือง (Yellow Oil)
 • ยาหม่อง (Herbal Balm)
 • เครื่องหอมระเหยไฟฟ้า (Electric Diffuser Kit)

 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริโภค 
 • คุกกี้ (Cookies)
 • ผลไม้อบแห้ง (Snack)
 • เครื่องดื่มสมุนไพร (Herbal Drink)

	 บริษัท	ไทเกอร์อายส์	เทรดดิ้ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(“TGT”)			
 เป็นผูด้�าเนนิการน�าเข้าและจดัจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์บ�ารงุผวิหน้า ผวิกาย ผลติภณัฑ์ลดกระชบัสดัส่วน ผลิตภณัฑ์แว๊กซ์ ผลติภณัฑ์ 
ท�าเลบ็ ผ้าห่มไอร้อน  แผ่นรองเตยีงนวด  เคร่ืองมือยกกระชบัใบหน้า และอปุกรณ์ลดสดัส่วนกระชบัเรอืนร่างจากประเทศฝร่ังเศส  องักฤษ  
อเมริกา และ แคนาดา โดยจ�าหน่ายให้ร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม คลินิกความงาม โรงพยาบาล และสปาทั่วประเทศไทย เเละ
เป็น Sole Agent ของผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์ชั้นน�าส�าหรับประเทศไทย และประเทศในแถบ CLMV และมีฐานลูกค้าหลักเป็น 
สปาในโรงเเรมและเดย์สปา ในระดับ 3-6 ดาว 

2.3.2.	การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา
 ลกูค้าส่วนมากของบรษิทัจะเป็นลูกค้าทีเ่ข้ามาใช้บรกิารสปาของ Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa และจากโรงแรม 
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5 ดาว ทีน่�าผลติภณัฑ์ของบรษัิทไปจ�าหน่าย ในขณะทีล่กูค้าทีเ่หลอืเป็นส่วนน้อยจะมาจากลกูค้าธรุกจิซึง่สัง่สนิค้าเป็นของพรเีมีย่มไว้แจก
ลูกค้า และลูกค้าจากต่างประเทศ จากการที่บริษัทไปออกงานแสดงสินค้า

	 การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่ายของธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา
 1) สาขาร้าน RarinJinda Wellness Spa เเละ Let’s Relax ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะมีการจัดจ�าหน่ายที่หน้าร้าน  RarinJinda 
Wellness Spa เเละ Let’s Relax ทุกสาขา เพื่อจ�าหน่ายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการและผู้สนใจ
 2) การขายตรง เป็นการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนขาย ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับของลูกค้าในธุรกิจเดียวกัน
 3) งานแสดงสนิค้าหรอืงานท่องเทีย่ว ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่บรษิทัได้ไปร่วมออกบธูในงานดังกล่าว รวมถงึการจ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์สปาผ่านทางตลาดออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและช�าระเงินได้ผ่านทาง website ของทางบริษัท ที่ www.siam-
wellnesslab.com
 4) ร้านค้าในโรงแรม 5 ดาว ที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทจ�าหน่าย เช่น โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ และสมุย โรงแรมเจดับบลิว 
แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นต้น
 

	 กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ
 บริษัท มีกลยุทธ์ด�าเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์
 ผลิตภัณฑ์บลูมมิ่งใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural Products) และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ไม่มีสารตกค้างที่เป็น
อันตรายใด ๆ เพื่อน�าไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จนได้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบ ที่พร้อมจะให้การผ่อนคลายทั้งกายและจิตใจ อุดม
ด้วยคณุค่าสมุนไพรไทยและกลิน่ทีบ่�าบดัจากน�า้มนัหอมระเหยบรสิทุธ์ิในรปูแบบทีห่ลากหลาย เป็นส่วนผสมทีก่ลมกลืนเข้ากันอย่างลงตวั
ระหว่างศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก
 • กลยุทธ์ด้านการตลาด
 ในด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของ SWL นั้น ทาง SWL มุ่งเน้นท�าการตลาดจัดจ�าหน่ายไปยังกลุ่มผู้บริโภค ที่มีความสนใจใน
ด้านสขุภาพต้องการบรโิภคสินค้าของ SWL โดยตรง โดยเป็นกลุม่ผูบ้รโิภคทีบ่ริโภคสนิค้าทีม่คีณุภาพด ี ต้องการสนิค้าทีผ่ลติจากวตัถดิุบ
จากธรรมชาติ โดยให้ความส�าคัญต่อเรื่องปัจจัยราคาเป็นอันดับรองลงมา  ซึ่งส่งผลให้ SWL สามารถจัดจ�าหน่ายสินค้าได้ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคของ SWL ท�าให้ SWL มียอดจัดจ�าหน่ายที่เพิ่มขึ้น 

2.3.3	 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ผลิตภัณฑ์สปาของ SWL เช่น น�้ามันนวดและน�้ามันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์ขัดผิวและผลิตภัณฑ์พอกตัว ตลอดจนผลิตภัณฑ์
สมนุไพร เช่น ลกูประคบสมนุไพร จะท�าการสัง่ซือ้จากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยบรษัิทจะเป็นผูก้�าหนดสตูร โดยอาศัยความรู ้ประสบการณ์
ในการด�าเนินธุรกิจสปา จากนั้นจะว่าจ้างบริษัทหลายแห่งให้ผลิตตามสูตรที่ทางบริษัทต้องการ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สปาส่วนใหญ่ที่วาง
จ�าหน่ายผลิตจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์สปา ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สปา 

2.3.4	 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน

	 ภาวะอุตสาหกรรม
 *ขณะนี้ ตลาดโลกมีความต้องการสมุนไพรสูง และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสมุนไพร กลุ่มเครื่องส�าอางของ
ไทยมีมูลค่าสูงถึง 180,000 ล้านบาท ขณะที่สมุนไพรกลุ่มอาหารเสริมมีมูลค่าใช้และส่งออกรวม 80,000 ล้านบาท ส่วนสมุนไพรกลุ่ม
สปา และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าใช้และส่งออกประมาณ 10,000 ล้านบาท สมุนไพรกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มี
มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท เป็นต้น 
 (*ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร)

2.4 ธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย
 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับโรงเรยีนการสอนนวดแผนไทย ด�าเนนิการโดยบริษทั สยามเวลเนส เอ็ดยเูคชัน่ จ�ากดั ปัจจุบนัท�าการ
เปิดสอนให้กับผู้สมัครเป็นพนักงานเทอราพิสต์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจสปาของบริษัทเท่านั้น ไม่ได้มีการสอนให้กับบุคคลภายนอก
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2.4.1	 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ	
 
 การให้บริการของ SWE เป็นการให้บริการโรงเรียนสอนเกี่ยวกับการนวดแผนไทย ในนาม “โรงเรียนสอนนวดเเผนไทยบลูม
มิ่ง” เปิดด�าเนินการในปี 2554 ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้บริการฝึกอบรมบริการนวดเเละสปาเเก่พนักงานเทอราปิส
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งหลักสูตรตามประเภทผู้เรียนดังนี้

 • หลักสูตรการสอนนวดไทย 60 ชั่วโมง และ 180 ชั่วโมง 
 • ความรู้พื้นฐานทั่วไป และข้อควรระวังในการนวดให้แก่ลูกค้า  
 โดยหลักสูตรที่เปิดสอนจะประกอบด้วยหลักสูตรการสอนนวดไทย ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้เรียนจบหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับใบ
ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสอนนวดไทยบลูมมิ่ง สามารถน�าไปประกอบการท�างานได้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันทาง SWE จะ
ท�าการสอนให้แก่พนักงานที่มีความประสงค์จะท�างานให้แก่บริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปเท่านั้น ไม่ได้ท�าการเปิดสอนให้แก่
บุคคลภายนอก 

 นอกเหนอืจากการสอนนวดไทยดงักล่าว ทางพนกังานเทอราปิสและเทรนเนอร์ของ SPA จะสอนเทคนคิเพิม่เตมิให้แก่พนกังาน
ใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น การนวดกดจุดฝ่าเท้า การนวดน�้ามันหอมระเหย การนวดบ�าบัดด้วยหินร้อน 
การขัดผิว การพอกตัว การเรียนสปาทรีตเมนต์และวารีบ�าบัด และการนวดแผนไทยผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา ฯลฯ  

	
	 บริษัท	ไทเกอร์อายส์	เอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด	(“TGE”)	 
 ด�าเนินธุรกิจโรงเรียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์อายส์ เปิดสอนหลักสูตรสปาและความงามให้แก่นักบ�าบัด (เทอราปิส) 
ทั้งในและนอกประเทศทั้งหมด 7 หลักสูตร 1) วิชาการดูแลผิวหน้า Facial Skin Treatment 2) วิชาการขัดตัวBody Scrubs 3)วิชาการ
นวดตัว Body Massage Therapy  4)วิชาการพอกตัว Body Wraps 5) วิชาการก�าจัดขน Waxing Treatment 6) วิชาการดูแลมือ
และเท้า ด้วยพาราฟินทรีทเม้นท์ Hand & Feet Paraffin Treatment  7) วิชาการดูแลสุขภาพความงามและผ่อนคลายด้วย ภูมิปัญญา
ไทย Traditional Thai Relaxing and Therapeutic Ritual  
 เมื่อบริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (SWE) รับโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนสอนความงามและสปาไทเกอร์ อายส์  
จากบริษัทไทเกอร์ อายส์ เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด (TGE) แล้ว และมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนและตราโรงเรียน เป็น โรงเรียนสอนนวดไทยและ
สปาสยามเวลเนส (Siam Wellness Thai Massage and Spa School) ต่อมาจึงได้จดทะเบียนเลิกบริษัท TGE มีผลนับตั้งแต่วันที่  31 
ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
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ปัจจัย 
ความเสี่ยง3

 ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัต้องเผชญิความเสีย่งและความไม่แน่นอนต่าง ๆ  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ผลก�าไร สนิทรพัย์ 
สภาพคล่อง และมูลค่าหุ้นของบริษัท นอกจากความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญที่จะกล่าวถึงต่อไปแล้วนั้น อาจมีความไม่แน่นอนอื่น ๆ ซึ่งบริษัท
ไม่อาจทราบหรือระบุได้ในขณะนี้ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอก
เหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ด้วย 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 การประกอบธุรกิจสปาและโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อย มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ซึ่งในบาง
ปัจจยัทีส่่งผลกระทบกับความเช่ือม่ันในการเดินทางมาท่องเทีย่วนัน้ บริษทัไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก เป็นต้น ซึ่งผลกระทบดัง
กล่าวส่งผลเป็นวงกว้างไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในประเทศอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน 

 บริษัทมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังกล่าวผ่านการกระจายธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศ เพื่อลดความเสี่ยง
ในกรณทีีแ่หล่งท่องเทีย่วแหล่งใดแหล่งหน่ึงประสบปัญหา และมีแผนการด�าเนนิธุรกิจเพ่ือเพิม่สดัส่วนลูกค้าในประเทศ เพือ่ลดความเส่ียง
จากการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วย

ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก
 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ นอกจากนั้น บริษัทยังมีบริษัทย่อย คือ บริษัท สยาม
เวลเนสรสีอร์ท จ�ากัด ซ่ึงด�าเนินธุรกิจด้านโรงแรม และร้านอาหารทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่มคีูแ่ข่งเป็นจ�านวนมาก ซึง่บรษิทัมีการวางกลยทุธ์
เพื่อสร้างความเเตกต่างจากคู่เเข่งทั้งในเชิงสถานที่ การบริการ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์เเละเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง เพือ่สร้างสรรค์ประสบการณ์ให้กับลกูค้า ให้มคีวามประทบัใจในการใช้บรกิารทีเ่ป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของเเต่ละเเบรนด์ของ
บริษัท

	 การแข่งขันในธุรกิจสปา
 ปัจจุบันธุรกิจสปามีการแข่งขันสูง ทั้งตลาดระดับล่างจนถึงตลาดระดับบน โดยตลาดระดับล่างจะเน้นแข่งขันในเรื่องราคา ซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และก�าไรของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทวางต�าแหน่งการบริการของบริษัทเพื่อแข่งขันกับตลาดระดับบนแต่
ก�าหนดราคาท่ีคุ้มค่ากว่าคู่แข่งที่เป็นโรงแรมระดับห้าดาว การตั้งสถานที่ให้บริการในจุดที่ตรงกับตลาดเป้าหมายและสะดวกในการเดิน
ทางคือใกล้กับระบบขนส่งมวลชนหรือในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้บริษัทมีระบบในการจองเวลาเข้ารับบริการและช�าระเงินโดยตรงผ่าน
ระบบอนิเตอร์เนต็ ซึง่ท�าให้บรษิทัสามารถวางแผนบรหิารบุคคลากรได้อย่างมีประสทิธิภาพ บรษัิทเชือ่ม่ันว่าด้วยกลยทุธ์ดังกล่าว จะท�าให้
บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) กับคู่แข่งในธุรกิจสปา

	 การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม
 บริษัทมีบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด ซึ่งด�าเนินธุรกิจด้านโรงแรมและร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
มีคู่แข่งเป็นจ�านวนมาก ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากการเปิดโรงแรมของผู้ประกอบการรายต่าง ๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และก�าไรของบริษัท อย่างไรก็ดีบริษัทเชื่อมั่นว่า
ด้วยกลยทุธ์ท่ีเน้นการให้บรกิาร ในแบบเฉพาะเจาะจง ในแนวทางธรุกจิสปาและเวลเนสโดยมจี�านวนห้องจ�ากดั และหลกีเลีย่งการแข่งขนั
ทางด้านราคา ประกอบกับการวางแผนการตลาดและการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัท สยามเวลเนส
รีสอร์ท จ�ากัด สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยจุดเด่นของโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท อยู่ที่ความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าไดส้ัมผัสถึง
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วัฒนธรรมและประเพณีของเชียงใหม่ผสมผสานกับการบ�าบัดสปาด้วยเทคโนโลยีชั้นน�า และคุณภาพการให้บริการและสิ่งอ�านวยความ
สะดวก ต่าง ๆ  ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 

ความเสี่ยงจากเรื่องการต่อสัญญาเช่า

สัญญาเช่ากับบุคคลภายนอก 
 ส่วนใหญ่บริษัทจะใช้วิธีการเช่าพื้นที่เพ่ือประกอบกิจการสปาของบริษัท ซึ่งหากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว 
อาจจะท�าให้บริษัทสูญเสียรายได้จากสาขาของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจะท�าข้อตกลงตั้งแต่ก่อนเริ่มท�าสัญญาเช่า โดยให้สามารถต่อ
อายุสัญญาเช่าได้อย่างน้อยประมาณ 9-12 ปี (3 ปีต่อ 3 ปี ต่อ 3 ปี และ/หรือ ต่อ 3 ปี) เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนในสาขาที่เช่า 
นอกจากนีก้ารเช่าสถานทีป่ระกอบกิจการแทนทีก่ารลงทนุ ซือ้สถานประกอบการเป็นของตวัเองซึง่เทยีบเท่ากบัการลงทนุในอสงัหารมิทรัพย์ 
จะท�าให้บริษัทมีความยืดหยุ่นใน การด�าเนินธุรกิจโดยท�าให้สามารถบริหารต้นทุนในการขยายหรือลดสถานที่ให้บริการซึ่งจะท�าให้ผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholders) ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าทุกรายโดยเป็นผู้เช่าที่ดี ท�านุบ�ารุงรักษา
สถานที่ให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเช่าทุกประการ จึงท�าให้บริษัทได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าทุก
รายตลอดมา ซึ่งหากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าส�าหรับสาขาใด บริษัทก็สามารถที่จะจัดหาที่ตั้งสาขาใหม่ทดแทนสาขาที่ไม่ได้
รับการต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวได้

สัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	

 ในการเช่ากับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในกรณีของการเปิดสาขาสปาและส�านักงานของบริษัท บริษัทมีการท�าสัญญาเช่าในลักษณะ
เดียวกันกับการท�าสัญญาเช่ากับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขการต่ออายุสัญญาเช่าประมาณ 6 - 9 ปี  (3 ปี ต่อ 3 ปี และ/หรือ ต่อ 
3 ปี) ส�าหรับที่ดินที่เชียงใหม่บริษัทมีการเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ท�า RarinJinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ และให้บริษัท 
สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด เช่าช่วงที่ดินเพื่อด�าเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทด�าเนินการเช่าที่ดินจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ โดยแจ้งให้คู่สัญญารับทราบและตกลงล่วง
หน้าก่อนครบอายุสัญญาอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นการผูกพันระยะยาว และลดความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามหากครบก�าหนด 
สัญญาเช่าแล้วไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวได้ บริษัทอาจมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการจัดหาที่ดินแปลงใหม่ เพื่อด�าเนินธุรกิจต่อ
ไป  ซึง่บรษิทัได้มกีารท�าสัญญาเช่ากับบุคคลทีเ่ก่ียวข้องตามเงือ่นไขและ ระยะเวลาดังกล่าวในอัตราธรุกจิปกต ิ(Fair market rate) โดยมี
บรษิทัผูป้ระเมนิราคาอิสระเป็นผูป้ระเมนิราคาเช่าทีเ่หมาะสม และน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้ความเหน็ชอบก่อนแล้วทุก
รายการ อนึ่งบริษัทได้ก่อตั้งโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท เป็นต้นแบบในการด�าเนินธุรกิจโรงแรมแบบรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ซึ่ง
หากประสบความส�าเรจ็ตามทีค่าด และมตีลาดรองรบัเพยีงพอ บรษิทัอาจจะพจิารณาขยายธุรกจินีต่้อไปในตลาดและในช่วงเวลาทีเ่หมาะ
สม การเช่าสถานทีด่งักล่าวท�าให้บรษิทัลดความเสีย่งจากการลงทนุในทรพัย์สนิประเภทอสงัหารมิทรพัย์และสามารถบรหิาร เงินลงทนุได้
อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด อย่างไรก็ตาม เม่ือใกล้ครบก�าหนดอายสุญัญาเช่าบริษทัจะท�าการประเมนิ ความเหมาะสมในการต่อสญัญาต่อ
ไปโดยจะค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกราย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร	

 บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยอยู่ภายใต้การจัดการ โดยผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 2 ท่าน คือ นายวิบูลย์ อุตสาหจิต และ
นายประเสรฐิ จริาวรรณสถิตย์ ซ่ึงมีส่วนส�าคญัในการบรหิารงานบรษิทัจนมชีือ่เสยีงและเป็นทีย่อมรบั ในอุตสาหกรรม และท�าให้บรษิทัมี
ผลการด�าเนนิงานทีดี่อย่างต่อเน่ือง หากบรษัิทขาดผูบ้รหิารดงักล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการของบรษิทัได้ อย่างไรกต็าม 
บริษัทมีการกระจายอ�านาจการด�าเนินงาน ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารสายงานต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ เพือ่ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารดังกล่าว ซึง่จากการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะท�าใหบ้รษิัท
สามารถปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เป็นแบบสากลได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ

 บริษัทประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งในการให้บริการของพนักงานเทอราปิสแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ หากพนักงาน 
เทอราปิสขาดความระมัดระวังในการให้บริการนวดแก่ลูกค้า อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายของลูกค้าได้ ดังนั้นทางบริษัทจึงได้
จัดท�าประกันความเสี่ยงในกรณีบาดเจ็บของลูกค้าไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยบริษัทได้จัดท�า
ประกันภัย Professional Liability ซึ่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการถูกฟ้องร้องไว้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ในระหว่างช่วงอายุ
กรมธรรม์ ทั้งนี้ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรกไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการอบรมพนักงาน

ให้ระมัดระวังในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย ซึ่งที่ผ่านมานับจากเริ่มด�าเนินกิจการบริษัทยังไม่เคยถูกลูกค้าฟ้องร้องในกรณีดังกล่าวเลย
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ความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานเทอราปิส 

 บริษัทประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้พนักงานเทอราปิสจ�านวนมาก ซึ่งหากขาดแคลนแรงงาน ดังกล่าว อาจ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญได้ ดังนั้น บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการพนักงานดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
โดยจัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับการให้บริการในสาขาต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งหากสาขาใดมีลูกค้าเข้าใช้บริการมากหรือน้อย บริษัทจะ
ท�าการบริหารจดัการพนกังานให้เหมาะสมกบัจ�านวนลกูค้าและมีสวัสดิการให้แก่พนกังานประเภทดังกล่าว โดยมีการประกันค่าแรงขัน้ต�า่
ให้แก่พนกังานทีท่�างานในสาขาทีเ่ปิดใหม่ของบรษิทั มีบ้านพกัพนักงาน และการท�าประกันชวิีตให้กับพนกังานเทอราปิส เป็นต้น ส่งผลให้
พนักงานมีความมั่นใจในบริษัท และอยู่ท�างานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้น บริษัทยังได้เปิดโรงเรียนสอนนวดภายใต้บริษัท
ย่อย เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและทดแทนพนักงาน เทอราปิสที่ลาออกไป 
ท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพนักงานเทอราปิสในอนาคตด้วย
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ส่วนที่  

การจัดการ
และการก�ากับดูแลกิจการ

2
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4.1		จ�านวนทุนจดทะเบียน	และทุนช�าระแล้ว	
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 142.5 ล้านบาท เรียกช�าระแล้ว 142.5 ล้านบาท โดยคิดเป็นจ�านวน
หุ้นสามัญ 570 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

4.2		ผู้ถือหุ้น		
 ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้ 

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุ่มอุตสาหจิต 
 นายวิบูลย์   อุตสาหจิต  63,160,000   11.08
 นางปราณี   ศุภวัฒนเกียรติ 53,720,000    9.42
 นางฐานิศร์   อมรธีรสรรค์  53,902,000   9.46
 นายณรัล    วิวรรธนไกร  20,240,000    3.55
 นายณภัทร  วิวรรธนไกร  19,970,000    3.50
 นายณรุจ    วิวรรธนไกร  17,985,000     3.16
 นายชโนดม   อุตสาหจิต 8,190,000 1.44
 น.ส.ธนัชพร   อุตสาหจิต 8,185,000 1.44
 น.ส.ชาลิสา   อุตสาหจิต 8,185,000 1.44
 นายวิวัฒน์    อุตสาหจิต 3,188,000 0.56 
 รวมจ�านวนหุ้น 256,725,000 45.04

2 กลุ่มจิราวรรณสถิตย์ 
 นายประเสริฐ   จิราวรรณสถิตย์  63,140,000 11.08
 นางประอร   จิราวรรณสถิตย์    18,626,100      3.27
 นางพรพิศ  จิราวรรณสถิตย์ 18,035,100      3.16

 รวมจ�านวนหุ้น 99,801,200 17.51

3 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 14,122,600 2.48
4 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN  11,096,900  1.95 
 TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT  
 ACCOUNT
5 นายคเชนทร์ เบญจกุล 10,225,700 1.79
6 กองทุน ผสมบีซีเนียร์ส�าหรับวัยเกษียณ 9,377,800 1.65
7 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ 5,456,900 0.96
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด  4,992,849 0.88
9 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 4,865,300 0.85
10 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 4,735,900 0.83
11 กองทุน ผสมบีซีเนียร์ส�าหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า 4,686,500 0.82
12 นายทรงพล ซ�าศิริพงษ์ 3,776,200 0.66
13 น.ส.สุทธินันท์  อัศวโสภณ 3,653,300 0.64
14 นายพรเทพ  สถิตย์ถาวรชัย 3,270,700 0.57
15 นายพิสิฐ  ดุรงคพิทยา 3,064,000 0.54
16 นายประชา ด�ารงค์สุทธิพงศ์ 3,000,000 0.53

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น4
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ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ
17 นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ 2,604,300 0.46
18 นางอุไรพร เฉลิมทรัพยากร 2,600,000 0.46
19 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY 2,579,600 0.45
20 นายกิตติพงษ์ ทวีวิรัช 2,379,300 0.42 
 รวมจ�านวนหุ้น 96,487,849 16.93

 รวมจ�านวนหุ้น 453,014,049 79.48

21 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ  116,985,951 20.52

 รวมจ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 570,000,000 100.00

4.3	นโยบายการจ่ายเงินปันผล		
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษี ส�ารองตามกฎหมาย และส�ารองอื่น (ถ้า
มี) ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท  ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงความต้องการกระแสเงินสด และเงินทุนส�ารองส�าหรับการลงทุน และการด�าเนิน
กิจการในอนาคตของบริษัท  นโยบายการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ
 

4.4	การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	

ข้อมูลการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ จ�านวนหุ้นที่ถือ การซื้อขาย  จ�านวนหุ้นที่ถือ การถือหุ้น  
 ณ วันที่ ระหว่างปี 2561 ณ วันที่ ของคู่สมรส
 1 มกราคม 2561 (หุ้น) 31 ธันวาคม 2561
 (หุ้น)  (หุ้น) 
 
นางปราณี  ศุภวัฒนเกียรติ 54,720,000  - 53,720,000 (9.425%) 20,000
นายวิบูลย์  อุตสาหจิต 63,140,000  20,000 63,160,000 (11.081%) ไม่มี
นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์ 63,140,000 - 63,140,000 (11.077%) ไม่มี
นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์   53,656,900 245,100 53,902,000 (9.456%) ไม่มี
นายณรัล  วิวรรธนไกร 20,240,000 - 20,240,000 (3.551%) ไม่มี
นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
นายชัยยุทธ  เทียนวุฒิชัย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ม.ร.ว. เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
นางสุภี  พงษ์พานิช ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
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โครงสร้าง
การจัดการ5

5.1	โครงสร้างการจัดการ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

สำนักตรวจสอบภายใน
คุณพัชรี  ธีรวโรดม

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร
คุณวิบูลย  อุตสาหจิต

สำนักเลขานุการบริษัท
คุณปริญ  เอกมโนชัย

กรรมการผูจัดการ
คุณประเสริฐ จิราวรรณสถิตย

รองกรรมการผูจัดการ
คุณฐานิศร อมรธีรสรรค

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
คุณณรัล  วิวรรธนไกร

คุณยลวรรณ  เอี่ยมมอลงกรณ

สายงานปฎิบัติการ
คุณประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย

รก.

สายงานภายใน
คุณยลวรรณ  เอี่ยมอลงกรณ

สายงานบริหารทั่วไป
คุณวิบูลย  อุตสาหจิต

รก.

สายงานโครงการ
คุณฐานิศร  อมรธีรสรรค

ฝายอาคารสถานที่
คุณปติพัฒน  สันติวุฒิเมธี

ฝายจัดซื้อ
คุณเสาวณีย  ควนสมบูรณ

ฝายโครงการใหม

ฝายขาย
คุณอัฐพร ธนสารศิลป

ฝายประชาสัมพันธ
คุณณรัล วิวรรธนไกร

ฝายกราฟฟก
คุณปทมา  สุขสกุลชัย

ฝายการตลาด

สายงานการตลาด
คุณณรัล วิวรรธนไกร

คุณเมธพนธ  อมรธีรสรรค

ฝายบัญชี
คุณกุลศิริ  จงวิวัฒนธรรม

ฝายกฎหมาย
คุณปริญ เอกมโนชัย

ฝายธุรการ
คุณปริญ เอกมโนชัย

รก.

ฝายทรัพยากรบุคคล
คุณศิริวรรณ  คงชำนาญลิขิต

ฝาย IT
คุณจีรนันท วงศชื่น

ฝาย SOFTWARE
คุณศิรพจน  ปรีดาผล

ฝายการเงิน
คุณยลวรรณ  เอี่ยมอลงกรณ

รก.

ฝายปฎิบัติการ
คุณอรอนงค รังษี

คุณธีีระ ธรรมสงากุล
คุณชุตาภรณ จิราวรรณสถิตย

ฝายปฎิบัติการ
บานสวน

คุณทวีวัฒน  หลายพิทักษสิน*
คุณบุศรา ลิ้มวรรัตน

ฝายคลังสินคา
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5.2	คณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวน 9 ท่านประกอบด้วย

     ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
1. นางปราณี  ศุภวัฒนเกียรติ ประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์  อุตสาหจิต กรรมการ
 ประธานกรรมการบริหาร
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการ
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผู้จัดการ 
4. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์   กรรมการ
 กรรมการธรรมาภิบาล
 กรรมการบริหาร
 รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการบริหาร 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
6. นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 (กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)
 กรรมการธรรมาภิบาล
 กรรมการอิสระ 
7. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กรรมการ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการอิสระ
8. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ กรรมการ  
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
 กรรมการอิสระ
9. นางสุภี พงษ์พานิช กรรมการ  
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการธรรมาภิบาล

 กรรมการอิสระ
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ

    ชื่อ-นามสกุล  นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
    อายุ   61 ปี
    ต�าแหน่งในบริษัท  ประธานกรรมการ 
    วันที่ด�ารงต�าแหน่ง 7 มีนาคม 2556
    การศึกษา  ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าเเหง
  

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  คอร์ส      ปีที่รับการอบรม

  Director Accreditation Program (DAP)  2556
  Role of the chairman Program (RCP)  2557

ประสบการณ์การท�างาน

ต�าแหน่งปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�านวน 0 บริษัท 
   กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จ�านวน 5 บริษัท ได้แก่
   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ากัด
   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ�ากัด
   - กรรมการบริษัท กลมเกลียวพัฒนา จ�ากัด 
   กิจการอื่นๆ ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จ�านวน 0 บริษัท 
ความเชี่ยวชาญ  รัฐศาสตร์

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 7/7 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม2561) 

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) สปา

2560- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

2532 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการบริหาร

บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ากัด สิ่งพิมพ์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ�ากัด ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้น
ในบริษัทในเครือ ซึ่ง
ด�าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์และ
เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

2553 - 2556 กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จ�ากัด สิ่งพิมพ์

2553 - 2556 กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท ศรีสยามพริ้นท์แอนด์แพคก์ จ�ากัด สิ่งพิมพ์

2548- 2556 กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริ้น จ�ากัด สิ่งพิมพ์
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
    ชื่อ-นามสกุล  นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
    อายุ   55 ปี
    ต�าแหน่งในบริษัท  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
    วันที่ด�ารงต�าแหน่ง 28 พฤศจิกายน 2544
    การศึกษา  ปริญญาตรี สาขา Computer Science University of Southern  
       California, Los Angeles, USA  
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  คอร์ส      ปีที่รับการอบรม

  Director Accreditation Program (DAP)  2556
  Financial Statements for Directors   2557
  Director Certification Program (DCP)  2557
 

ประวัติการอบรมอื่นๆ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 27 

ประสบการณ์การท�างาน

ต�าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�านวน 0 บริษัท 
   กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จ�านวน 6 บริษัท ได้แก่
   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด
   - กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จ�ากัด
   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด
   - กรรมการ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
   - กรรมการ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ากัด
   - กรรมการ บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ�ากัด
   กิจการอื่นๆ ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จ�านวน 0 บริษัท  
ความเชี่ยวชาญ  Computer Science

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/7 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) สปา

2548 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด โรงเเรมและร้านอาหาร

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จ�ากัด จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด โรงเรียนสอนนวดแผนไทย

2553 - ปัจจุบัน
2553 - 2556

กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ากัด สิ่งพิมพ์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ�ากัด ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทใน
เครือ ซึ่งด�าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์และ
เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

2553 - 2555 กรรมการ บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริ้นท์ จ�ากัด สิ่งพิมพ์

2544 - 2555 กรรมการ บริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์กิ๊ฟท์ จ�ากัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2535 - 2555 กรรมการ บริษัท บลูมมิ่ง จ�ากัด จ�าหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
     ชื่อ-นามสกุล    นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
    อายุ     56 ปี
    ต�าแหน่งในบริษัท    กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา                 
         และพิจารณาค่าตอบแทน
    วันที่ด�ารงต�าแหน่ง   28 พฤศจิกายน 2544
    การศึกษา    ปริญญาตรี สาขา Marketing Bentley University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  คอร์ส     ปีที่รับการอบรม
  Director Accreditation Program (DAP) 2556

ประสบการณ์การท�างาน

ต�าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�านวน 0 บริษัท 
   กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จ�านวน 4 บริษัท ได้แก่
   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด
   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จ�ากัด
   - กรรมการ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด
   - อุปนายก สมาคมสปาไทย
   กิจการอื่นๆ ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จ�านวน 0 บริษัท 
ความเชี่ยวชาญ  Marketing 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 7 /7 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561- 1 ธันวาคม 2561)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) สปา

2560 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) สปา

2548 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด โรงเเรมและร้านอาหาร

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จ�ากัด จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด โรงเรียนสอนนวดแผนไทย

2556 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคม 
ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

สมาคมสปาไทย สมาคม
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
      ชื่อ-นามสกุล  นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
    อายุ   56 ปี
    ต�าแหน่งในบริษัท  กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการธรรมาภิบาล
    วันที่ด�ารงต�าแหน่ง 28 พฤศจิกายน 2544
    การศึกษา   ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       ปริญญาโท สาขา Graphic Design California State University, USA
       ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  คอร์ส      ปีที่รับการอบรม
  Director Accreditation Program (DAP)  2556

ประสบการณ์การท�างาน 

ต�าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล 
   บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�านวน 0 บริษัท 
   กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จ�านวน 6 บริษัท ได้แก่
   - กรรมการ บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จ�ากัด
   - กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จ�ากัด
   - กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด
   - กรรมการ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
   - กรรมการ บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ�ากัด
   - กรรมการ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ากัด
   กิจการอื่นๆ ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จ�านวน 0 บริษัท 
ความเชี่ยวชาญ  สถาปัตยกรรม Graphic Design และบริหารธุรกิจ

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 7/7 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม )

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการธรรมาภิบาล

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) สปา

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จ�ากัด อสังหาริมทรัพย์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จ�ากัด จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด โรงเเรมและร้านอาหาร

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ�ากัด ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทใน
เครือ ซึ่งด�าเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์และ
เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ากัด สิ่งพิมพ์

2532 - 2556 กรรมการ บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

2548 - 2556 กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริ้นท์ จ�ากัด สิ่งพิมพ์



ช่วงเวลา ต�าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) สปา

2561- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี.จี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2553 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด โรงเเรมและร้านอาหาร

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2551 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จ�ากัด สิ่งพิมพ์

68 รายงานประจ�าปี 2561

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
    ชื่อ-นามสกุล    นายณรัล วิวรรธนไกร
    อาย ุ     31 ปี
    ต�าแหน่งในบริษัท    กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
         กรรมการบริหารความเสี่ยง 
    วันที่ด�ารงต�าแหน่ง   2 มีนาคม 2556
    การศึกษา    ปริญญาตรี สาขา Economics / 
         Political Studies University of Auckland, New Zealand
         ปริญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management 
         สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  คอร์ส      ปีที่รับการอบรม
  Director Accreditation Program (DAP)  2556
  Risk Management Program (RMP)   2557

ประสบการณ์การท�างาน

ต�าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�านวน 0 บริษัท 
   กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จ�านวน 3 บริษัท ได้แก่
   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด
   - กรรมการ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
   - กรรมการ บริษัท จี.จี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
   กิจการอื่นๆ ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จ�านวน 0 บริษัท 
ความเชี่ยวชาญ  Marketing 

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 7/7 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)



69บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
     ชื่อ-นามสกุล   นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
    อายุ    52 ปี
    ต�าแหน่งในบริษัท   กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
        กรรมการธรรมาภิบาล
    วันที่ด�ารงต�าแหน่ง  2 มีนาคม 2556
    การศึกษา   ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
        เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
                 คอร์ส      ปีที่รับการอบรม

  Director Certification Program (DCP)   2549
  Audit Committee Program (ACP)   2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
   และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การท�างาน

ต�าแหน่งปัจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล  และกรรมการอิสระ  
   บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ   
กรรมการธรรมาภิบาล

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) สปา

2560 – 2561 กรรมการ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

มิถุนายน 2557 
- มิถุนายน 
2560 

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จ�ากัด (มหาชน) หลักทรัพย์

2556 - 2559 กรรมการ
กรรมการบริหาร   

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)     

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2556 - 2557 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จ�ากัด บริหารสินทรัพย์

2553 รองผู้อ�านวยการ              
ที่ปรึกษาประธานคณะ
กรรมการ  

องค์การคลังสินค้า รัฐวิสาหกิจ

2551- 2552 กรรมการบริหารกิจการ
อนุกรรมการกลั่นกรองและ
พัฒนาองค์กร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รัฐวิสาหกิจ

2546 - 2551 ผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริม
โครงการตามนโยบายรัฐบาล

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อม (สสว)

หน่วยงานของรัฐ

2546 - 2551 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ�ากัด ซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องบิน

2546 - 2551 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จ�ากัด จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมไทย
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ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�านวน 1 บริษัท ได้แก่
   - กรรมการบริษัท ปรีชากรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
   กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จ�านวน 0 บริษัท ได้แก่
   กิจการอื่นๆ ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จ�านวน 0 บริษัท 
ความเชี่ยวชาญ  บริหารธุรกิจและวิศวกรรม
ความมีส่วนได้เสีย การถือหุ้นในบริษัทฯ จ�านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
   ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
   - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
   - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 7/7 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
    ชื่อ-นามสกุล   นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย
    อายุ    57 ปี
    ต�าแหน่งในบริษัท   กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
        ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
        กรรมการบริหารความเสี่ยง
    วันที่ด�ารงต�าแหน่ง  2 มีนาคม 2556
    การศึกษา   ปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

   คอร์ส     ปีที่รับการอบรม
  Director Accreditation Program (DAP)  2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU Real Estate Development) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�างาน

ต�าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง
   บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�านวน 0 บริษัท 
   กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จ�านวน 3 บริษัท ได้แก่
   - กรรมการ บริษัท แสงเหนือ ก่อสร้าง จ�ากัด
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เเลนด์สเคป เเพลนนิ่ง จ�ากัด
    - กรรมการ บริษัท เอเบิ้ลบิวด์อินฟอร์เมชั่นโมเดล จ�ากัด
   กิจการอื่นๆ ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จ�านวน 0 บริษัท 
ความเชี่ยวชาญ  ภูมิสถาปัตยกรรม
ความมีส่วนได้เสีย การถือหุ้นในบริษัทฯ จ�านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
   ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
   - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
   - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 7/7 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ /กรรมการ
บริหารความเสี่ยง

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) สปา

14/12/2561-
ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท บริษัท แสงเหนือ ก่อสร้าง จ�ากัด ก่อสร้าง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอเบิ้ลบิวด์อินฟอร์เมชั่นโมเดล จ�ากัด เขียนและออกแบบก่อสร้าง

2532 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ    บริษัท เเลนด์สเคป เเพลนนิ่ง จ�ากัด ออกแบบสถาปัตยกรรม

2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา    สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคม

2554 - 2556 อนุกรรมการ สภาสถาปนิก สภาวิชาชีพ

2552 - 2554 นายกสมาคมฯ   สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคม

2552 - 2555 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ กรุงเทพมหานคร ราชการ
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
    ชื่อ-นามสกุล    ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
    อายุ     53 ปี
    ต�าแหน่งในบริษัท    กรรมการบริษัทฯ /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
         กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
         ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
    วันที่ด�ารงต�าแหน่ง   2 มีนาคม 2556
    การศึกษา      ปริญญาตรี สาขา กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
         ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
   
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  คอร์ส     ปีที่รับการอบรม
  Director Accreditation Program (DAP) 2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร จัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การท�างาน

ต�าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
   และ ประธานกรรมการธรรมภิบาล บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�านวน 0 บริษัท 
   กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จ�านวน 1 บริษัท ได้แก่
   - ผู้อ�านวยการ ส�านักงานกิจการพิเศษ มูลนิธิชัยพัฒนา
   กิจการอื่นๆ ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จ�านวน 0 บริษัท 
ความเชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีการบริหารสิ่งเเวดล้อม
ความมีส่วนได้เสีย การถือหุ้นในบริษัทฯ จ�านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
   ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
   - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
   - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 6/7 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) สปา

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

ผู้อ�านวยการ ส�านักกิจการพิเศษ
ผู้อ�านวยการกลุ่มงาน โครงการ
พิเศษ
ผู้อ�านวยการด้านกิจการพิเศษ
ผู้ประสานงานมูลนิธิชัยพัฒนา

มูลนิธิชัยพัฒนา องค์กรการกุศล
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ

    ชื่อ-นามสกุล     นางสุภี พงษ์พานิช
    อายุ      63 ปี
    ต�าแหน่งในบริษัท     กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
          กรรมการธรรมาภิบาล 
    วันที่ด�ารงต�าแหน่ง    22 สิงหาคม 2557
    การศึกษา     ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน  
          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
          ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  คอร์ส      ปีที่รับการอบรม
  Director Accreditation Program (DAP)  2557

ประวัติการอบรมอื่นๆ  Management Problem Solving and Decision Making Programme, Princeton, New Jersey, U.S.A.
   Certificate in Small and Medium Enterprises in An Ailing Economy, The University of Sydney
   Managing Human Performance
   Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�างาน

ต�าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล
   บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
ต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ�านวน 0 บริษัท 
   กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จ�านวน 1 บริษัท 
   บริษัท อินเตอร์ไพร์ม มีเดีย จ�ากัด
   กิจการอื่นๆ ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จ�านวน 0 บริษัท 
ความเชี่ยวชาญ  การจัดการภาครัฐและเอกชน
ความมีส่วนได้เสีย การถือหุ้นในบริษัทฯ จ�านวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
   ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
   - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
   - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
   - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 7/7 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

22 สิงหาคม 2557 - 
ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) สปา

14 พ.ย. 2561 - 
ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท บริษัท อินเตอร์ไพร์ม มีเดีย จ�ากัด โฆษณา/งานแสดง

2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเพื่อคนปัญญาอ่อนแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชู
ปถัมป์

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชินูปถัมป์

มูลนิธิ

2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Brand KU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
 นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ หรือ นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ กรรมการสองในสามคนลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท 

	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561		
 
ล�าดับที่   รายชื่อกรรมการ    ปี 2561
      จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1 นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ     7/7
2 นายวิบูลย์ อุตสาหจิต     5/7
3 นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์    7/7
4 นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์       7/7
5 นายณรัล วิวรรธนไกร     7/7
6 นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ     7/7
7 นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย     7/7
8 ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์     6/7
9 นางสุภี พงษ์พานิช      7/7

5.3			 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
ชื่อ-สกุล	 	 	 	 	 ต�าแหน่ง	 	 	 	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

1.  นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการตรวจสอบ/     5/5 
    (กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี) 
2.  นายชัยยุทธ  เทียนวุฒิชัย  กรรมการตรวจสอบ      5/5
3.  ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์  กรรมการตรวจสอบ      4/5

5.4		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

         การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ชื่อ-สกุล    ต�าแหน่ง         ปี 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
        จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด 
 

1.  นางสุภี    พงษ์พานิช  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง    3/3
2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย   กรรมการบริหารความเสี่ยง    3/3
3. นายณรัล   วิวรรธนไกร  กรรมการบริหารความเสี่ยง    3/3

5.5	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท มีจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
  
        การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ชื่อ-สกุล     ต�าแหน่ง             ค่าตอบแทน ปี 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
        จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด 

1. นายชัยยุทธ   เทียนวุฒิชัย ประธานกรรมการสรรหา    1/1 
    และพิจารณาค่าตอบแทน 
2. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์  กรรมการสรรหา     1/1 
    และพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์ กรรมการสรรหา     1/1
    และพิจารณาค่าตอบแทน



75บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

5.6	คณะกรรมการธรรมาภิบาล
 คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท มีจ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
  
          การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
ชื่อ-สกุล     ต�าแหน่ง      ปี 2561  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561             
        จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

1. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์  ประธานกรรมการธรรมาภิบาล   2/2
2. นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ กรรมการธรรมาภิบาล    2/2
3. นางสุภี  พงษ์พานิช  กรรมการธรรมาภิบาล    2/2 
4. นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์   กรรมการธรรมาภิบาล     2/2

5.7	คณะกรรมการบริหาร		
 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  มีจ�านวน  5 ท่าน ประกอบด้วย 
 
               การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 ชื่อ-สกุล    ต�าแหน่ง       ปี 2561  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
        จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

1. นายวิบูลย์  อุตสาหจิต   ประธานกรรมการบริหาร    10/10 
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
2. นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์   กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ   10/10 
3. นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์   กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ   10/10
4. นายณรัล   วิวรรธนไกร   กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   10/10
5. นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์  กรรมการบริหาร      9/10

5.8	ผู้บริหาร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีผู้บริหาร จ�านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
 

  ชื่อ-สกุล	 	 	 	 	 ต�าแหน่ง

 1. นายวิบูลย์  อุตสาหจิต    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์   กรรมการผู้จัดการ 
 3. นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์    รองกรรมการผู้จัดการ  
 4. นายณรัล  วิวรรธนไกร    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
 5. นางสาวยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน(CFO)

5.9			 เลขานุการบริษัท 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นาย
ปรญิ เอกมโนชยั ซึง่จบการศกึษาทางด้านกฎหมาย ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานกุารบรษัิท เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอ�านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังต่อไปนี้
 5.9.1.   จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังนี้
  5.9.1.1  ทะเบียนกรรมการ
  5.9.1.2  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท
  5.9.1.3  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
 5.9.2   เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งให้ประธานกรรมการ และประธาน 
  กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่ที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น

 5.9.3   ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด



76 รายงานประจ�าปี 2561

5.10	การประชุมของคณะกรรมการบริษัท	สยามเวลเนสกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)
 คณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีการก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปี 2561 ไว้อย่าง
เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี  และอาจจะมีการประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจ�าเป็น โดยมกีารก�าหนดตารางการประชมุล่วงหน้าเป็นราย
ปี และในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
7 วนั ก่อนวนัประชมุ เพือ่ให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูเพยีงพอก่อนการประชมุ เว้นแต่กรณมีเีหตจุ�าเป็นส�าหรบับางวาระท่ีเกดิ
ความล่าช้า จะด�าเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการทันทีเมื่อข้อมูลพร้อมน�าเสนอ และมีการบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรวมรวบ
เอกสารเอกสารรายงานทีร่บัรองแล้วเพือ่ใช้ในการอ้างองิและสามารถตรวจสอบได้ ในการประชมุประธานกรรมการบรษัิทและกรรมการผู้
จัดการเป็นผู้ร่วมกันก�าหนดวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น
วาระการประชมุได้ บรษิทัก�าหนดองค์ประชมุต้องไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่เข้าร่วมประชมุ และพจิารณาเรือ่งต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึง่
ท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเหน็ได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดับสงู และหรือ
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระเข้าร่วมประชุมด้วยเพือ่ให้รายละเอยีดข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิในฐานะผูท้ีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้จะได้รบัทราบนโยบาย
โดยตรงเพื่อให้สามารถน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จ�านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

5.11		ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	
	 5.11.1	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท และกรรมการชุดย่อย และได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  ดังนี้
     

   หน่วย: บาท  
ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้ง โบนัสประจ�าปี

ประธานกรรมการ 22,000 12,000 350,000
กรรมการ 11,000 12,000 250,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 12,000 350,000
กรรมการตรวจสอบ 16,500 12,000 250,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - 8,000 -
กรรมการบริหารความเสี่ยง - 6,000 -
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 8,000 -
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 6,000 -
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล - 8,000 -
กรรมการธรรมาภิบาล - 6,000 -

หมายเหตุ
 - หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งมากกว่า 1 ต�าแหน่งในบริษัท ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
   ในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว 
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก
 - หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งมากกว่า 1 ต�าแหน่งในบริษัท ให้กรรมการท่านนั้นได้รับโบนัสประจ�าในอัตราที ่
   สูงสุดอัตราเดียว
 - กรรมการตรวจสอบ จะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ 
   กรรมการของบริษัทอีก

 
ส�าหรับในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ดังต่อไปนี้ 
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

 ปี 2561

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

AC 
(บาท)

ค่า
ตอบแทน
รายเดอืน 

BOD 
(บาท)

ค่าเบี้ย
ประชุม

AC  
(บาท)

ค่าเบี้ย
ประชุม 
BOD 
(บาท)

ค่าเบีย้
ประชมุ
คณะ

กรรมการ
ความเสีย่ง

(บาท)

ค่าเบีย้
ประชมุ
คณะ

กรรมการ
สรรหาฯ 
(บาท)

 
ค่าเบีย้

ประชมุคณะ
กรรมการธร

รมาภิบาล 
(บาท)

1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ ประธานกรรมการ 264,000.00 84,000.00

2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

60,000.00

3. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

84,000.00 6,000.00

4. นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์ กรรมการ / กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จัดการ

84,000.00 12,000.00

5. นายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการ / กรรมการบริหาร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

84,000.00 24,000.00

6. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ

264,000.00 60,000.00 84,000.00 12,000.00

7. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
/กรรมการอิสระ

198,000.00 60,000.00 84,000.00 24,000.00 80,000.00

8. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธ์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
/กรรมการอิสระ

198,000.00 48,000.00 84,000.00 6,000.00 16,000.00

9. นางสุภี พงษ์พานิช กรรมการอิสระ 132,000.00 84,000.00 32,000.00 12,000.00

รวม 660,000.00 396,000.00 168,000.00 720,000.00 80,000.00 20,000.00 52,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร		
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัททั้งหมด
ในปี 2561 ในรูปของเงินเดือนและโบนัส จ�านวน 17,893,000.00 บาท           

	 5.11.2	ค่าตอบแทนอื่น 
 ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทในรูปของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และ
ประกันสุขภาพ (ไม่รวมเงินเดือนและโบนัส) จ�านวนทั้งสิ้น 435,045.00 บาท	
	 บุคลากร	
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561จ�านวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ไม่รวมผู้บริหาร มีดังนี้ 

 SPA 
 ที่  แผนก     จ�านวนพนักงาน (คน)
           ณ 31 ธ.ค.  61 
 1  แผนกบัญชี     27
 2  แผนกการเงิน     4
 3  แผนกบุคคล     6
 4  แผนกธุรการและแม่บ้าน    8
 5  แผนกกฎหมาย     4
 6  แผนก IT + Software    7
 7  แผนกจัดซื้อและสโตร์    13
 8  แผนกอาคารและสถานที่    13
 9  แผนกขายเเละการตลาด     16
 10  แผนกปฏิบัติการ (ส�านักงานใหญ่)   11
 11  แผนกปฏิบัติการ (สาขา)    406
 รวม        515
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 SWR  
 ที่  แผนก     จ�านวนพนักงาน (คน)
           ณ 31 ธ.ค.  61

 1  แผนกบัญชี      5
 2  แผนกจัดซื้อ  ธุรการเเละสโตร์   2
 3  แผนกบุคคล     1
 4  แผนกการตลาด     2
 5  แผนก IT     1
 6  แผนกปฏิบัติการ     1
 7  แผนกต้อนรับและเบลบอย    11
 8  แผนกครัว     22
 9  แผนกแม่บ้าน     16
 10  แผนกช่าง     5
 11  แผนกห้องอาหาร ( DECK 1 )   21
 รวม        87

 SWL 
 ที่  แผนก     จ�านวนพนักงาน (คน)
           ณ 31 ธ.ค.  61

 1  ฝ่ายบริหาร     2
 2  แผนกผลิตภัณฑ์     1
 3  แผนกธุรการเเละสโตร์    5
   รวม      8

 SWE
 ที่  แผนก     จ�านวนพนักงาน (คน)
           ณ 31 ธ.ค.  61 
 1  ฝ่ายบริหาร     1
 2  แผนกอาจารย์และธุรการ    11
   รวม      12

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 510 คน โดยในปี 2561 ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็น
ตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่านายหน้า โบนัส กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และค่าล่วงเวลา 
เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 123,217,960.57 บาท
             
 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 กับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เอไอเอ มาสเตอร์พูล โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัท ในระยะยาว

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา

 - ไม่มี -  
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นโยบายในการพัฒนาบุคคลากร	

 บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงาน โดยจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานในระดับผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้พนักงานในระดับผู้จัดการฝ่าย
ด�าเนินการถ่ายทอดให้แก่พนักงานในสังกัดที่ตนเองดูแลอยู่ และพนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ 
สามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่มขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และลูกค้าต่อไป  ดังต่อไปนี้ 
 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน ในระดับผู้จัดการฝ่าย ปีละ 2 ครั้ง 
 จัดอบรมระบบเอกสารบริการ (สต็อค, รายงานขาย) ให้แก่ผู้จัดการส่วน ขึ้นไป ปีละ 1 ครั้ง 
 จัดอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมของบริษัท ปีละ 2 ครั้ง 
 จัดอบรมมารยาทในการบริการลูกค้า ตลอดทั้งปี 
 โดยมีการจัดประชุมพนักงานประจ�าปี ณ ส�านักงานใหญ่ของบริษัท
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การก�ากับ
ดูแลกิจการ6

6.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
 
 คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการด�าเนินงาน
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน�าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน 
ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้น�าสูงสุดขององค์กร จึงได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยครอบคลุมเนื้อหา
หลักการส�าคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จนถึงหลักการส�าคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการด�าเนินงานใด ๆ ของบริษัท กระท�าด้วยความเป็นธรรม และค�านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้น�าไปปรับใช้ในการก�ากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว 
เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าในกิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุน และสังคมโดย
รวม ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการก�ากับดูและกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 
(Principles of Good Corporate Governance : “CG Principles”) ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวด และภายใต้ระเบียบปฏิบัติของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตามหลกัการก�ากบัดูและกจิการทีดี่ ส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 (Corporate 
Governance Code : “CG Code”) ใน 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้ 

 หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง 
ยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
 หลกัปฏบิติั 2 ก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื  (Define Objectives that Promote 
Sustainable Value Creation)
 หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
 หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Manage-
ment)
 หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible 
Business)
 หลกัปฏบัิต ิ6 ดแูลให้มรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม (Strengthen Effective Risk Manage-
ment and Internal Control)
 หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
 หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Share-
holders)
  
 โดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีมติเห็นชอบ “หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate 
Governance Code: “CG Code”) เพื่อน�ามาใช้แทนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (Principles of 
Good Corporate Governance: “CG Principles”) ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ในปี 2560 บรษัิทได้น�านโยบายเรือ่งการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีมาส่งเสรมิการด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ โดย
มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เพื่อให้
บริษัทสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่ส�าคัญเพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส น่าเชื่อถือและ เป็น
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ธรรมต่อทุกฝ่าย และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (Code of Governance) โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับ
ทราบและเข้าใจ “คู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเคร่งครัด

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	(CG	Code)

 หากพิจารณาแล้ว เนื้อหาส่วนใหญ่ของ CG Code นี้ น�ามาจากหลักการก�ากับดูและกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 
2555  เพียงแต่ปรับล�าดับ วิธีการน�าเสนอให้เป็นไปตามบริบทการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธุรกิจ รวม
ทั้งได้เพิ่มประเด็นใหม่ ๆ เพื่อให้ครอบคลุมถึงแนวคิดหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 
 1. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทความเป็นผู้น�าของคณะกรรมการ และการแบ่งบทบาทระหว่าง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
 (1) เรื่องที่คณะกรรมการควรดูแลให้มีการด�าเนินการ
 (2) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยติดตามให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้ไปด�าเนินการตามที่ได้พิจารณา
     ร่วมกันไว้
 (3) เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรด�าเนินการ 
 2. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทคณะกรรมการในการก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ และบูรณาการหลัก
ความรบัผดิชอบในการประกอบธรุกจิเข้าไปในช้ันวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลักดังกล่าว เพือ่ให้การสร้างคุณค่ากิจการอย่างย่ังยนืแทรก
เป็นเนือ้เดยีวกบัการประกอบธรุกจิ โดยคณะกรรมการควรดูแลให้การก�าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายทางธุรกิจนัน้ ผ่านการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อม การวิเคราะห์ ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย การท�าความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสีย ตลอดจนมีการปลูกฝังค่านยิมขององค์กรทีส่ะท้อนการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ให้เกดิการปฏบิตัจินเป็นวฒันธรรม
องค์กร 
 3. ขยายความหน้าทีข่องคณะกรรมการในการก�ากับดูแลกลยทุธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกิจการ โดยสนบัสนนุ
การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งการก�ากับ ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. เพิ่มค�าอธิบายหน้าที่ของคณะกรรมการในการก�ากับดูแลให้กิจการมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่
ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) 
 5. เพิ่มหน้าที่ของคณะกรรมการในการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้ และ
กลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะการด�าเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน ตลอดจนการดูแลให้พนักงานมีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 6. เพิ่มความชัดเจนว่า คณะกรรมการควรท�าความเข้าใจเรื่องโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่ออ�านาจ
การควบคุมหรือการบริหารจัดการกิจการ

 7. เพิม่ความชัดเจนของบทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ และในกรณทีีป่ระธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ไม่ได้มี
การแยกออกจากกันอย่างชดัเจน คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการอสิระ คนหนึ่งรว่มพิจารณาก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างความถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

 ในทางปฏิบัตินั้น คณะกรรมการบริษัทได้น�าหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ในส่วนที่ 1 ไปปรับใช้ (Apply) ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และในส่วนที่ 2 นั้น เป็นแนวปฏิบัติและค�าอธิบายในการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในส่วนที่ 1 

 ดงันัน้บรษัิท จงึได้ก�าหนดระบบการด�าเนินงานและการควบคุมภายในของบรษัิท ตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการข้างต้น ประกอบ
ด้วยสาระส�าคัญ 5 หมวด ดังต่อไปนี้ 

 หมวด 1     สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Right of Shareholders)
 หมวด 2     การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  (Equitable Treatment)
 หมวด 3     บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
 หมวด 4     การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency)
 หมวด 5     ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities)
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หมวดที่	1			สิทธิของผู้ถือหุ้น	(The	Right	of	Shareholders)
 
 บริษัท ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัท และการได้รับข้อมูล
ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ  เรื่องของบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทจึงส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 1. บริษัทจะท�าการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง 
ๆ ให้เพียงพอ ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูล
อย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 หรือ 14 วัน แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้ บรษิทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรอืบคุคลใด ๆ  เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบ
ฉนัทะทีบ่รษิทั ได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ และบริษทัได้ประกาศรายละเอยีดของการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ลงในหนงัสอืพมิพ์ 
ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าส�าหรับให้
ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

 2. มนีโยบายในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสรมิให้แก่ผูถ้อืหุน้ ซึง่รวมถึงนกัลงทนุสถาบันเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ โดยในการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวก โดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

 3. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น 
รวมทั้งการตั้งค�าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่า
เทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งค�าถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอและออกเสียงลง
มติในวาระการประชุม โดยจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และประธานกรรมการ
จะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านรวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และเลขานุการ 
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจส�าคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับ
สูง ทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน

 4. เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท โดยน�าข้อมูลและข่าวสารต่างๆ 
ตลอดจนรายละเอยีดต่างๆ ไว้ที ่website ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีของหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ให้เผยแพร่ก่อนวนัประชมุล่วงหน้า 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบ
การประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อน
การประชุม โดยบริษัท ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าพร้อมกับการน�าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่
หลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าไว้บน website ของบริษัท

 5. บริษัทน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน การแสดงผลการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้การประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า และเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
ในการเข้าร่วมประชุม

 6. บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับคะแนนและตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และเปิด
เผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 
 7. การจดบันทึกรายงานการประชุม บริษัทจะด�าเนินการให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิด
เห็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุม ได้แก่ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม หรือ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบงดออกเสียง) ของ
แต่ละวาระ ประเด็นค�าถามและค�าตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชือ่-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ เพือ่ให้ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได้ ซึง่ภาย
หลังจากบริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีการบันทึกวีดีทัศน์ ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษา
ไว้อ้างอิง และเผยแพร่ใน website ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้น�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษัท เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มี
การประชุมผู้ถือหุ้นนั้น 
 8. บริษัทได้เปิดเผยมติการลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่สาธารณชนทราบหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนั้น หรือ
ในวันท�าการถัดไปบนระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท 
 9. บรษิทัท�าการเพิม่ความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ในการได้รับเงนิปันผลโดยการโอนเงนิเข้าบญัชธีนาคาร หรือสัง่จ่ายผ่านเชค็ (ใน
กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลาและป้องกันปัญหาเรื่องเช็คช�ารุด สูญหาย 
หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า
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 10. ผูถ้อืหุ้นของบรษัิทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเหน็อย่างเท่าเทยีมดังทีไ่ด้ระบไุว้ในข้อบงัคับบรษิทั โดย ผูถ้อืหุน้ 1 หุน้
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง 
 11. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการรับทราบถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด�าเนินงานประจ�าปี โดย
บรษิทัจะด�าเนนิการจดัท�าเอกสารประกอบค�าอธิบายผลการด�าเนนิงานประจ�าปีทีค่รอบคลุมเนือ้หาสาระทีส่�าคัญทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนนิ
งานที่ผ่านมาของบริษัท รวมถึง งบการเงิน ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Maanagement Discussion and Analysis) 
อย่างชดัเจน และครบถ้วน ได้แก่ รายงานประจ�าปีในแผ่นซดีี ทีท่างบรษิทัได้แจกให้แก่ผูถ้อืหุน้พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ และแจกเป็น
รูปเล่มในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจ�าปีได้บน website ของบริษัท 
 12. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะท�าการจัดท�างบการเงินที่มีความถูก
ต้อง ครบถ้วน เชือ่ถอืได้ และครอบคลมุสาระส�าคญัตามมาตรฐานการบัญชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยงบการเงินของบรษัิทได้ผ่านการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระ และ มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 13. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจัดท�ารายละเอียดการค�านวณ
เงินปันผลที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระส�าคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่าย
เงินปันผล ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทจะอธิบายถึงเหตุผลและความจ�าเป็นหากบริษัทไม่สามารถจ่าย
เงินปันผล ให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลทีบ่ริษทัเคยประกาศไว้ โดยเงินปันผลทีถู่กเสนอตอ่ผูถ้ือหุ้นเพื่ออนุมตันิัน้ ได้ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวัง รอบคอบและมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ

 14. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะด�าเนินการจัดท�าราย
ละเอียด/ประวัติของกรรมการบริษัท ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระส�าคัญต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของผูถื้อหุน้ เช่น ชือ่ ประวตั ิจ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งและผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษัิท ท่ีผ่าน
มา (กรณแีต่งตัง้กรรมการรายเดมิ) ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา การถือหุน้ในบรษัิท การด�ารงต�าแหน่งใน
บริษัทอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และก�าหนดค�านิยามกรรมการอิสระ ในกรณีที่มีการแต่ง
ตั้งกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อต่อ  ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนั้นจะผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ 
และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการ ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 15. ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมสีทิธใินการพจิารณาและอนมัุติค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท โดยบรษัิทจะด�าเนนิการจัดท�ารายละเอยีด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระส�าคัญต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น 
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามต�าแหน่งและ/หรือ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ 
ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็นต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ถูกเสนอต่อผู้ถือ
หุน้ เพ่ืออนมุตันิัน้ ได้ผ่านการพจิารณากลัน่กรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วจากคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และมีมตเิห็นชอบ
แล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ

 16. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยบริษัทจัดท�ารายละเอียดข้อมูลที่
ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระส�าคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อผู้สอบบัญชีและส�านักงาน
สอบบัญชีที่สังกัด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จ�านวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ซึ่งแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) และจัดให้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น 
โดยผูส้อบบญัชแีละค่าสอบบัญชทีีถ่กูเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพือ่อนมุตันิัน้ได้ผ่านการพจิารณากลัน่กรองอย่างระมดัระวงัรอบคอบแล้ว จากคณะ
กรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 17. เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติการเข้าท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีมูลค่าอย่างมีสาระส�าคัญของบริษัท โดยการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทน้ันจะค�านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

 18. บริษัทจะด�าเนินการจัดท�ารายละเอียดการเพิ่มทุนที่ถูกต้องในกรณีที่มีการเพิ่มทุนอย่างชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ส�าคญัต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของผูถื้อหุน้ เช่น วตัถปุระสงค์และความจ�าเป็นในการเพิม่ทนุ วธีิการและเงือ่นไขของการเพ่ิม
ทนุ ผลกระทบของการเพิม่ทนุทีม่ผีลต่อบรษิทั ตลอดจนผูถื้อหุน้ เป็นต้น โดยเรือ่งดังกล่าวได้ผ่านการพจิารณากล่ันกรองอย่างระมดัระวัง
รอบคอบและมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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หมวด	2			การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน		(Equitable	Treatment)

 บรษิทัให้ความส�าคญัต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกัน ซึง่ได้รบัการปฏิบัติและปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทยีมกันและ
เป็นธรรม เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินการของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 1. อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้
ถือหุ้นโดยการดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้เพื่อเสนอกรรมการ หรือ วาระการประชุม ผ่านทาง website บริษัท

 2. ก�าหนดหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจนเป็นการล่วงหน้าเพือ่พจิารณาว่าจะเพ่ิมวาระทีผู่ถื้อหุน้ส่วนน้อยเสนอหรอืไม่รวมถึงมีการก�าหนด
วิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

 3. ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะพจิารณาและลงคะแนนเสยีงตามวาระทีก่�าหนดโดยไม่เปลีย่นแปลงข้อมลูส�าคัญ หรอืเพิม่วาระการ
ประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เว้นแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบโดยให้เป็นไป ตามที่กฎหมายก�าหนด

 4. เพิ่มการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลใด
บคุคลหนึง่ หรอืให้มกีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชมุและลงมตแิทนได้ และแจ้งรายช่ือกรรมการอสิระดังกล่าวไว้ในหนงัสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการท�างานของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา

 5. ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาว
ไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เช่น เอกสารต่างจะจัดท�าขึ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 6. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 
และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

 7. มกีารก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรและได้แจ้งแนวทางดงักล่าวให้ทุก
คนในบริษัทถือปฏิบัติ และได้ก�าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และมีหน้า
ที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

 8. ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารบริษัทรายใดมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการเข้าท�ารายการใดๆ ให้
บุคคลนั้นเปิดเผยความมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ได้อย่าง
เป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ให้บันทึกความมีส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม

 9. คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัท
จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึงปกป้องและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่สิทธิเท่า
เทียมกัน ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�าไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ 
การเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นเพือ่แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรือ่งทีม่ผีลกระ
ทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น

 10. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยผู้ถือหุ้น 1 
หุ้น มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง

 11. บริษัทจะท�าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสม�่าเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้ง website ของบริษัท

 12. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มสีทิธใินการเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุ และเสนอชือ่บุคคลเพือ่พจิารณารบัเลอืก
ตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

 13. บรษิทัจะด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้เอกสารข้อมลูประกอบการประชมุในวาระต่างๆ รวมทัง้มคีวามเหน็ของ
คณะกรรมการบรษิทัในทกุวาระ โดยส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือ 14 วนั เว้นแต่กรณทีีข้่อบงัคับ ประกาศ 
ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนดไว้เป็น
อย่างอื่น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมทาง website ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูลเหมือน
กับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
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 14. บริษัทจะด�าเนินการแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญประชุม และ
แจ้งขัน้ตอนการออกเสียงลงมติให้ผูถื้อหุ้นทราบในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ในการประชมุผูถื้อหุน้ให้มกีารก�าหนดเป็นล�าดับขัน้ตอนอย่าง
ชัดเจน มีการน�าเสนอ ซักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติ ที่ประชุมอย่างชัดเจนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้า
ก่อนวันประชมุ บรษิทัได้อ�านวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกัน โดยให้ผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้
ล่วงหน้า ก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

 15. บริษัทไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนดต่าง ๆ และการเข้าร่วม
ประชมุผูถ้อืหุน้ เช่น ไม่แจกเอกสารทีมี่ข้อมูลส�าคญัเพิม่เตมิในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อย่างกะทนัหนั ไม่เพิม่วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลง
ข้อมูลส�าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จ�ากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

 16. บริษัทได้อ�านวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เช่น การประชุมด�าเนินตามล�าดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการได้เป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียง
พอ

 17. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อ�านวยความสะดวกโดยจัดส่งแบบฟอร์ม หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่ website ของบริษัท รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ในกรณี ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และเสนอรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 
คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม 
 18. บรษิทัจะด�าเนนิการจดัให้มกีารบนัทกึรายงานการประชมุทีช่ดัเจนถูกต้องครบถ้วน เพือ่ให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึง่
บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน website ของบริษัท ภายหลังจากที่ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว
 

หมวดที่	3		การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholders)	
 
 บริษัท ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้
มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท 
ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าใน
ระยะยาวให้กับบริษัท โดยบริษัท จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท ในการนี้ 
คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบาย ดังนี้
 
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

 บรษิทั ตระหนักดว่ีา ผูถื้อหุ้นคอืเจ้าของกจิการและบรษิทั มหีน้าทีส่ร้างมลูค่าเพิม่แก่ผูถ้อืหุ้นในระยะยาวจึงก�าหนดให้พนกังาน
รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม 
 2. ก�ากับดูแลการด�าเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานที่ดี และมีการน�าเสนอรายงาน
สถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงนิ การบญัชแีละรายงานอืน่ ๆ  โดยสม�า่เสมอและครบถ้วนตามความเป็นจรงิ 
 3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ 
 4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�าเนินการ
ใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

 5. บริษัท ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ 
 ในการด�าเนนิธรุกิจ บรษิทัให้ความส�าคญัในการปฏบัิติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทัง้ในส่วนงานของภาครฐั โดยเฉพาะใน
การกระท�าธุรกรรม บริษัทจะหลีกเลี่ยงการกระท�าที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐด�าเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการ
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สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถท�าได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่าง ๆ  การไปแสดงความยินดี
ในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1. ด�าเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ 
 2. ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่
แตกต่างกัน และบริษัท พึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
   
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน 
 บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกัของบรษัิทอย่างยัน่ยนื บรษัิทจึงก�าหนดนโยบายความรบัผดิชอบทีมี่ต่อพนกังานเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้
มีการปฏิบัติที่เป็นธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชน ด้วยความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน 
 2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
 3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระท�าด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนนั้น ๆ 
 4. ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอ อาทิเช่น การ
จดัอบรมสมัมนา การอบรมให้ความรู ้พฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการ
ท�างานในด้านอื่น ๆ และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน  
 5. ก�าหนดค่าตอบแทน สวัสดกิาร และผลประโยชน์อ่ืนๆ ทีเ่ป็นธรรมต่อพนกังาน ในระดับทีไ่ม่น้อยกว่าหรอืมากกว่าทีก่ฎหมาย
ก�าหนดไว้ และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล 
 6. หลีกเลี่ยงการกระท�าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน 
 7. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�างาน และก�าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน 
 8. ปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบังคบั และมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัพนกังาน โดยปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรมและเคารพ
สิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด   
 9. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
 10. ส่งเสรมิให้พนักงานเข้าใจ ในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาทหน้าทีต่่อองค์กร พนกังานด้วยกนั ผู้มส่ีวนได้เสยีและผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึง

 11. จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการก�ากับดูแล
กจิการ จรรยาบรรณธรุกจิ นโยบาย และระเบยีบข้อบังคบัของบรษัิทฯ หรอืการส่อทจุรติคอร์รปัชนัผ่านวิธีการต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์และ
รายงานประจ�าปีของบริษัท รวมทั้งได้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้ร้องเรียนหรือ ผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเจตนา
สุจริต

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

 บริษัท มุ่งด�าเนินธุรกิจการให้บริการสปา นวดเพื่อสุขภาพ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น�าเสนอ และบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการด�าเนินงานดังนี้

 1. มุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ 
ดแูลผูร้บับรกิารดจุญาติสนิท ค�านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม และความพงึพอใจของลกูค้าเป็นหลกั โดยตดิตามผลความ
พึงพอใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและการให้บริการอย่างสม�่าเสมอ 
 2. ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด 
 3. ให้ข้อมลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์และการบรกิารทีถู่กต้อง เพยีงพอ เพ่ือให้ลูกค้ามีข้อมูลเพยีงพอในการตัดสนิใจ โดยไม่มีการกล่าว
เกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ 
ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ
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 4. จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการดังกล่าวต่อไป  
 5. รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา
 
 บรษิทัต้องด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางและเป็นธรรมต่อคู่ค้าและคู่สญัญาซึง่ถอืเป็นหุน้ส่วนและปัจจัยแห่งความส�าเรจ็ทางธรุกิจที่
ส�าคญัประการหน่ึงด้วยความเสมอภาค และค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยมขีัน้ตอนและวธิปีฏบิตัใินการคดัเลอืกคูค้่า ประพฤตปิฏิบตัิ
ตามกรอบกติกาและการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมี
แนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1. บริษัท ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
  - มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
  - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
  - จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
  - จัดให้มีระบบการจดัการ และติดตามเพือ่ให้มัน่ใจว่า มกีารปฏบิติัตามเง่ือนไขของสญัญาครบถ้วน และป้องกนัการทุจรติ 
    ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
  - จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน   
 2. บริษัท มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของ
สินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

 3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใด ๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 4. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้ 
 บริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติ ดัง
ต่อไปนี้ 
 1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้

 2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย รายละเอียดต่อเจ้าหนี้ 
และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

 3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

 4. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัท จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
   
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม  ภายใต้กรอบกติกา
การแข่งขันที่ดี โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้
 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท
 3. ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท�าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
 4. ไม่กระท�าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
   
การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม

 บริษัท ให้ความส�าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าบริษัท เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดิน
ไปสูก่ารพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมเพือ่ความย่ังยืนสบืไป บริษัทจงึได้ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนือ่ง ควบคูไ่ปกบัการ
ด�าเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้
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 1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด 
 2. มีนโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

 3. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัท เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

 5. ด�าเนนิกิจกรรมเพือ่ร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิง่แวดล้อมอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้ชมุชนทีบ่รษิทั ตัง้อยู่มคุีณภาพชวีติ
ที่ดีขึ้นทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
 6. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

 7. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมา
จากการด�าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริต

 บริษัท มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนภายใต้หลักการ ดังนี้ 
 1. ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิ
ชอบ หรืออาจท�าให้บริษัท เสียประโยชน์อันชอบธรรม 
 2. พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระท�า หรือ ละเว้นการ 
กระท�าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�าแหน่งหน้าที่ของตน 
 นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดทางกฎหมาย ความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่าน website ของบริษัท หรือ 
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ 
โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะด�าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท ต่อไป

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 ด้วย บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีที่มีข้อสงสัยว่ามีการกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จรรยา
บรรณ ละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อบริษัทได้ โดยได้ก�าหนดช่องทางแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน และกระบวนการด�าเนินการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังนี้
 ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
 ทางไปรษณีย์ :    คณะกรรมการตรวจสอบ และส�านักงานเลขานุการบริษัท
     บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด(มหาชน)
     483 ซอยสุทธิพร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :   secretary.ir@siamwellnessgroup.com
 เว็บไซค์ของบริษัท :   http://www.siamwellnessgroup.com
 โทรศัพท์  :     0 2641 6619

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
 ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทั้งให้ความเป็น
ธรรมแก่ทกุฝ่าย ก�าหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชือ่ของผูร้้องเรยีนจะถูกปิดเป็นความลับผูร้้องเรยีนจะได้รับความคุ้มครอง ไม่
ให้ถูกกลั่นแกล้ง ทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวนตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 
 1. บริษัทได้จัดท�าระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และก�าหนดบทลงโทษ ส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย 
 2. บรษิทัถอืเป็นหน้าทีข่องผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหน้าหน่วยงานของผูท้ีถ่กูร้องเรยีนทกุคน ในการใช้ดลุพนิจิสัง่การทีส่มควร เพ่ือ
คุม้ครองผูร้้องเรยีน พยานและบคุคลทีใ่ห้ข้อมลูในการสบืสวนสอบสวนมใิห้ต้องรบัภัย หรอืความไม่ชอบธรรมอนัเนือ่งมาจากการร้องเรยีน 
การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล
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หมวด	4		การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Transparency)
 
 บรษิทัตระหนกัดถีงึความส�าคญัของการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญทีเ่ก่ียวข้องกับบรษัิทฯ ทัง้ข้อมูลทางการเงินทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีทีร่บัรองโดยทัว่ไป ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชอีสิระและข้อมลูทีม่ใิช่ข้อมลูทางการเงนิ ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและ
โปร่งใส ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดังนี้  
 1. คณะกรรมการบรษัิท มีนโยบายทีจ่ะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทีส่�าคัญและจ�าเป็น ไม่ว่าจะก่อให้เกดิผลดีหรอืผลเสยีต่อบรษิทั 
ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน 
เพียงพอ สม�่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของ
บรษิทั ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ผลการปฏิบัติตามนโยบายดัง
กล่าว เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่ก�าหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัทฯ

 2. คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลใน website ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทาง
เผยแพร่ทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้รับทราบข้อมูลของ
บริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะท�าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ

 3. บรษิทั จดัให้มเีจ้าหน้าทีฝ่่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) รวมทัง้ก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของนักลงทุน
สัมพันธ์ให้ชัดเจน  เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือ ผู้
ถอืหุน้ รวมถงึนกัลงทนุสถาบนัและผูถ้อืหุน้รายย่อย หรอืภาครฐัทีเ่กีย่วข้องอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม บรษิทัจะจดัให้มกีารประชมุเพือ่
วเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานเป็นประจ�า รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ไปให้แก่ผูถื้อหุน้ นกัวเิคราะห์
หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังให้ความ
ส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ�า โดยผ่านช่องทาง website ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บน website ของบริษัท จะมีการปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจ�าปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร ตลอด
จนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 4. บรษัิท ให้ความส�าคญัต่อรายงานทางการเงนิ เพือ่ให้แสดงถึงสถานะทางการเงนิและผลการประกอบการทีแ่ท้จรงิของบรษิทั 
โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านการ
สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยได้เปิดเผยงบการเงิน รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการ
ด�าเนนิงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ควรสนบัสนนุให้บรษิทัจัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and 
analysis หรอื MD&A) เพือ่ประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพือ่ให้นกัลงทนุได้รบัทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 
 5. บรษัิทจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ของบริษัท ในรายงานประจ�าปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) จ�านวนครั้งของการประชุม
และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใน
รายงานประจ�าปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

 6. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ใน website ของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท งบการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท แบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี โครงสร้าง
การถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายต่าง ๆ ของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการ และ/หรือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณส�าหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท

 7. คณะกรรมการ ได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการ (ฝ่ายoperation) ติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะร่วมกนัหาทางแก้ไขโดยเรว็หากเร่ิมมสีญัญาณบ่งช้ีถงึปัญหาสภาพ
คล่องทางการเงนิและความสามารถในการช�าระหน้ี นอกจากนีใ้นการอนมุตักิารท�ารายการใด ๆ  หรอืการเสนอความเหน็ให้ทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้อนมุตั ิคณะกรรมการจะต้องมัน่ใจได้ว่า การท�ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนือ่งในการด�าเนนิกจิการสภาพคล่องทางการ



90 รายงานประจ�าปี 2561

เงิน หรือความสามารถในการช�าระหนี้

 8. ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนใน
การแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และการติดสิน
ใจนั้นต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

 9. คณะกรรมการ จัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (disclosure policy) 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะ
สม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดัง
กล่าว

หมวด	5			บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ		(Board	Responsibilities)

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถบริหารงานให้แก่บริษัทฯ 
ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อดูแลระบบบริหารงานกิจการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ด�าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกรอบของกฎหมายและจริยธรรมควบคู่กันไป ประกอบกับต้องรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น อย่างซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 

 ในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน บริษัท ได้วางนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้โดยมีสาระส�าคัญดังนี้ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบในการด�าเนินงานทางธุรกิจ และแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
เพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบการด�าเนินการ
ประชมุ การจดัการเอกสารการประชุม เอกสารส�าคญัต่างๆ ของคณะกรรมการรวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ 
และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณต่างๆ 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - โครงสร้างและคณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัท 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท   
 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ ท�าหน้าทีก่�าหนด
นโยบายและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ากับดูแลให้คณะผู้บริหาร 
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 1. เป็นผู้น�าองค์กรในการบริหารกิจการโดยก�าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์การด�าเนิน
งาน รวมถึงแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

 2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาด
ทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการทั้งหมดของบริษัทมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  
 กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏบัิติหน้าทีแ่ละใช้ดุลยพนิจิอย่างเป็นอิสระในการพจิารณาตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ โดยสามารถตัง้
ค�าถาม แสดงความคดิเห็น หรอื คดัค้านในกรณีทีมี่ความเหน็ขดัแย้งในเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยี 
โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 1. ในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการยังได้ก�าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้วย 
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 2. ติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการน�าเสนอแผนกลยทุธ์ไปถ่ายทอดเป็นแผนการด�าเนนิงาน (Operational Plan) รวมถึงการประเมนิ
ผลการด�าเนินงาน และก�ากับดูแลบริษัทในกลุ่ม โดยก�าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่ส�าคัญอื่นๆ ให้คณะ
กรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน
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 3. กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 บริษัท 
ทั้งนี้ ไม่กระทบการด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบันของกรรมการ  
 4. บรหิารกจิการเพือ่สร้างคณุค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนืซึง่ครอบคลุมถึงการประกอบกิจการทีดี่ สร้างคุณค่าระยะยาว (Creative 
Value with Long-Term Perspective) การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible 
Business) และเป็นประโยชน์หรือลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Good Corporate Citizen) รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใน
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 5. คณะกรรมการไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรก�าหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการด�าเนินงานให้คณะ
กรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่าง
ต่อเนื่องและทันการณ์ 
 6. คณะกรรมการควรให้ความส�าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณ
ประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 7. คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อน
อยู่ในแผนด�าเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ด�าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก 
และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ 
 8. คณะกรรมการควรติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดย
ค�านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน 
 9.คณะกรรมการควรจดัให้มีกรอบการก�ากับดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กร ทีส่อดคล้องกบัความ
ต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�าเนินงาน การบริหาร 
ความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 
 10. คณะกรรมการควรก�ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการ
จัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ ผู้
บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 บริษัท ก�าหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริษัท มีการก�าหนดการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษ เพิ่มเติมตามความ
จ�าเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชมุทกุครัง้จะต้องมกีรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

 2. มกีารก�าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการควรร่วมกนัพจิารณาเลอืกเรือ่งเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการก�าหนดวาระให้ชัดเจน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอส�าหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน

 3. คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท
สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

 4. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอ
ส�าหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นส�าคัญ เปิดโอกาส และสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความ
เห็นที่ได้จากที่ประชุม

 5. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ�าเป็นเพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ เกีย่วกับการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการ
ประชุมด้วย 

 6. คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะ
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กรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสท�าความรู้จักผู้บริหารระดับ
สูงส�าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

 7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีในเรือ่งทีพ่จิารณาจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงและต้องไม่อยูใ่นทีป่ระชมุ
ในวาระดังกล่าว 

 8.การประชุมทกุครัง้ ต้องมีการจดบันทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจัดเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรองจาก
คณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 
 กรณหีากมีกรรมการเข้าใหม่ บรษัิทฯ จะจดัให้มีการบรรยายและเยีย่มชมกจิการ รวมถงึจดัท�าแนวทางค�าแนะน�าให้กบักรรมการ 
เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบลักษณะและแนวทางการด�าเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่
จ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การประเมินตนเอง และประเมินผลการด�าเนินงานของกรรมการ 
 
 ภายหลังจากบรษัิทเป็นบรษัิทมหาชน และการน�าหุน้ของบรษิทัขอจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
จะจดัให้มกีารประเมนิผลการงานประจ�าปีทกุปีของทัง้คณะ และได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์การประเมนิผลงานคณะกรรมการทัง้คณะ และจดั
ให้มีการประเมินผลงาน เปิดเผยกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการ
ประเมนิผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด เพือ่ประเมนิผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมา และหาแนวทางในการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการท�างานของคณะกรรมการในปีต่อ ๆ ไป

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – นโยบายสรรหากรรมการ
 
 ในการสรรหากรรมการน้ัน บรษัิทฯ จะให้ความส�าคญักบับคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ มปีระวตักิารท�างานท่ีด ี
และมีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง 
อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังค�านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และจัดท�าตา
รางความรูค้วามช�านาญเพือ่ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการทีต้่องการสรรหา โดยพจิารณาจากทกัษะทีจ่�าเป็นทีย่งัขาด รวมถงึคุณสมบัตท่ีิ
เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทางธรุกจิของบรษิทัฯ และจะใช้ฐานข้อมลูกรรมการสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความ
มั่นใจให้ผู้ถือหุ้น

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
 บริษัท มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท และ
ความสอดคล้องกับธุรกิจ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัท ใช้ความ
ระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะ
ดแูลและรกัษาผูบ้รหิารทีมี่คณุภาพไว้ ผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัมอบหมายภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้จะได้รบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัท จัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้
ผ่านการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นโดยก�าหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่กรรมการและผูบ้รหิารตามแบบทีส่�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้อง
ในระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวม
ถึงการจัดให้มีการแนะน�าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่

 กรรมการของบริษัท ทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบาง
ท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการอบรมในหลักสูตร Director Certification 
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Program (DCP) จากสถาบันเดียวกัน และเลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมอบรม และสัมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) จัดอบรม
 • สัมนาหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) นายปริญ  เอกมโนชัย
 • สัมนาหลักสูตร Company Reporting Program (CRP) นายปริญ  เอกมโนชัย
 • สัมนาหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) นายปริญ  เอกมโนชัย
 • กรรมการเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศจีน

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การควบคุมภายในและการก�ากับปฏิบัติงาน
 
 1. คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแล
รักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการก�าหนดล�าดับขั้นของอ�านาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว ก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็น     ลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ท�า
หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้  รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท

 2. จัดให้มีส่วนก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Division) หรือฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) เพื่อรับผิดชอบเรื่อง 
Compliance ติดตามดูแลให้ทุกส่วนของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ การก�ากับดูแลการต่ออายุใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ รวมถึงการต่อสัญญาเช่าสถานที่เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ โดยมีระบบแจ้งเตือนการต่อ
ใบอนุญาตและสัญญาเช่าของบริษัทฯผ่านทางอีเมล์ แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชา และพนักงานที่รับผิดชอบ 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและเพ่ือความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท
ตามที่ปรากฏในนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
  
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – รายงานประจ�าปี

 คณะกรรมการบรษัิท เป็นผูร้บัผดิชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงนิของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงาน
ประจ�าปี การจดัท�ารายงานทางการเงินเป็นการจดัท�าตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและ
ถือปฏิบัติสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท�า รวมทั้งก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนกรรมการ
 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่าง
ชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติท่ี
ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับ
ผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษัิทก�าหนด ซึง่เช่ือมโยงกับผลการด�าเนนิงานของ
บริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการโดยใช้ข้อมลูค่าตอบแทนของบรษัิทในอตุสาหกรรมเดยีวกนั และมขีนาดใกล้เคยีงกัน รวม
ทั้งผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

 จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน
บริษัทได้ก�าหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท�างานเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้กรรมการ ฝ่าย
บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่าง

มีจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่ก�าหนดไว้ต่อไป 
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกัน บนหลักการในการตัดสินใจในการด�าเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะต้องท�าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทได้ก�าหนดขั้นตอนในการพิจารณาท�าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้การ
เข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และ
ผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้ 

 1. บริษัท จะพจิารณาว่าธรุกรรมดงักล่าวเป็นรายการทีเ่ก่ียวโยงกันประเภทใด และหากเป็นรายการทีเ่ก่ียวโยงกันประเภทรายการ
ธรุกจิปกต ิหรอืรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพจิารณาต่อไปว่ารายการนัน้มข้ีอก�าหนดและเงือ่นไขทีถ่อืว่าเป็นเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป
หรอืไม่ โดยบรษิทั จะใช้เกณฑ์เร่ืองราคาและเง่ือนไขทีบ่รษิทั ให้กบัลูกค้าทัว่ไป หรอืราคาและเงือ่นไขทีใ่ช้กนัทัว่ไปในตลาดส�าหรบัการท�า
ธรุกรรมในลกัษณะเดยีวกันหรอืคล้ายคลึงกัน และในกรณทีีไ่ม่มรีาคาตลาดทีส่ามารถน�ามาใช้อ้างอิงได้เนือ่งจากสนิค้าหรอืบรกิารภายใต้
การท�าธุรกรรมนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวหรือเพราะเหตุผลอื่นใด  บริษัทก็อาจให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือ
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท�ารายการด้วย  

 2. ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทนไม่สามารถ
ค�านวณได้จากทรพัย์สินหรอืมูลค่าอ้างอิง หรอืเป็นรายการธรุกจิปกต ิหรอืรายการสนบัสนนุธรุกจิปกตทิีไ่ม่มเีงือ่นไขทางการค้าโดยทัว่ไป 
หรอืเป็นรายการเช่า หรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ไม่เกนิ 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามเีงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป หรอืเป็นรายการประเภท
อื่น บริษัท จะท�าการค�านวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องด�าเนินการ
ต่อไปอย่างไรเช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการท�ารายการจากคณะกรรมการบริษัท เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการท�ารายการจากคณะ
กรรมการบริษัท หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

 3. บริษัท จะเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือพิจารณาความเห็น 
แล้วแต่กรณี รายการที่เกี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะต้อง
เสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการนั้นให้คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย 

 4. บริษทั จะรายงานการตกลงเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมข้ีอมลูรายละเอียดต่างๆ 
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเปิดเผยการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในรายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี และหรือแบบรายงานอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ก�าหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีก�าหนด

 5. ส�าหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเกีย่วโยงและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิทีส่�าคัญของบรษัิท หรอืบริษทั
ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

 6. ในกรณทีีม่รีายการระหว่างกนัของบรษิทั ทีน่อกเหนอืจากการค้าปกติ ทีเ่กดิขึน้กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
หรอืมส่ีวนได้เสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษัิทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เก่ียวกับความ
จ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกดิข้ึน บริษทัจะให้ผูเ้ช่ียวชาญอสิระหรอืผูส้อบบัญชีของบรษิทัเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพือ่น�าไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท

 7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท�ารายการใด ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการท�ารายการนั้น ๆ

 8. ห้ามมิให้พนักงานกระท�าการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดท�าแบบแจ้งให้พนักงานทราบ
ผ่านฝ่ายบุคคล เพื่อให้พนักงานทราบนโยบาย 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยได้พิจารณาและสอบทาน
ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่จะสามารถป้องกัน
ทรพัย์สนิ อนัเกดิจากการทีผู่บ้รหิารน�าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี�านาจ เช่น มกีารก�าหนดอ�านาจอนมุตัสิัง่การ และมกีารจัดท�าระเบียบ
การปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบริษัทยังได้ให้ความส�าคัญของระบบควบคุมภายใน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
โดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าท�าการตรวจสอบระบบควบคุมภายในขึ้น เพื่อเป็นกลไกที่ส�าคัญที่เป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผล
การควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารส�าคัญที่ท�าให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ�านาจตามกฎหมาย
สามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร
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6.2 คณะกรรมการ 
 โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริษัท และ 2. คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธร
รมาภิบาล โดยมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้   
 

6.2.1	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท		
	 ตามมติทีป่ระชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่1/2557 เม่ือวันที ่7 พฤษภาคม 2557 ได้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที ่และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท โดยคณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจหน้าทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคับบรษิทั และให้มอี�านาจหน้าทีต่าม
ที่ก�าหนดดังต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้:-

 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

 2. พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้า
หมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน แผนการบริหารทุน แผนการบริหารความเสี่ยงของกิจการ และงบประมาณของบริษัทและบริษัท
ย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดท�าและน�าเสนอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 3. ก�ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายจดัการ หรอืบคุคลใดๆ ซ่ึงได้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีดั่งกล่าว เพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธรุกจิ และนโยบายทีค่ณะกรรมการ
บริษัทก�าหนด

 4. ตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัอย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนนิงาน แผนการบรหิารทนุ แผนการบรหิาร
ความเสี่ยงของกิจการและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย     

 5. ด�าเนนิการให้บรษัิทและบรษัิทย่อยน�าระบบงานบัญชท่ีีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน 
และระบบการตรวจสอบภายใน

 6. จัดให้มีการท�างบดุล และงบก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดัง
กล่าว และเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงจัดท�ารายงานประจ�าปีของ
คณะกรรมการเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 7. พจิารณาให้ความเหน็ชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ตามทีค่ณะกรรมการ
ตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 8. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกับการก�ากับดแูลกิจการตามหลักธรรมาภบิาลทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรบัใช้นโยบายดงักล่าว
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม และพิจารณานโยบาย
และการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่งในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออก
ตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและน�า
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและ
ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

 11. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

 12. พิจารณาแต่งต้ังผูบ้รหิารตามค�านิยามทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรอืคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว

 13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมโดยค่าใช้จ่ายของ
บริษัท

 14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
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 15. จัดให้มีกลไกก�ากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
บุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการท�ารายการต่าง ๆ ให้ถูก
ต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือ
มอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจ
ได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ เว้นแต่อ�านาจในการด�าเนิน
การดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 

 (ก) เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 (ข) การท�ารายการใดๆ ทีก่รรมการมีส่วนได้เสียและอยูใ่นข่ายทีก่ฎหมายหรือข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ทั้งนี้ รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2.2	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

6.2.2.1	คณะกรรมการตรวจสอบ		

 ตามมติทีป่ระชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่1/2557 เม่ือวันที ่7 พฤษภาคม 2557 ได้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที ่และความ
รับผิดชอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ  ดังต่อไปนี้ 

 1.สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
 2.สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็น
อสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งต้ังโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4.พจิารณา คดัเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 5.พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศของคณะ
กรรมการก�ากบัตลาดทนุ และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังนีเ้พ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 6.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 7.จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  3) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ 
     แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  6) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
  7) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
  8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ 
     หมายจากคณะกรรมการบริษัท
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  8.สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้
  1) พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจ�าปี (Audit Plan) และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่า 
     เหมาะสม สอดคล้องกบัขอบเขตการปฏบัิติงาน และเพยีงพอทีจ่ะสนบัสนนุงานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะ 
     กรรมการตรวจสอบ
  2) พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง ผู้อ�านวยการฝ่าย หรือผู้ตรวจสอบภายใน
  3) พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
       4) พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน

 9.  พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ

 10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

 11. รายงานส่ิงทีต่รวจพบหรอืมข้ีอสงสัยว่ามรีายการหรอืการกระท�าดงัต่อไปนี ้ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการ
เงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
  1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
  3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ข้อก�าหนด 
     ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกิจของบรษิทั หากคณะกรรมการบรษิทั หรอื 
    ผู้บริหาร ไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง 
    อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าตามวรรคหนึ่งต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย ์
    แห่งประเทศไทย

 12. ในกรณทีีผู่ส้อบบัญชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่า กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบคุคลซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของบรษิทั 
ได้กระท�าการอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทั เพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบต่อไปแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนนิการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบเบือ้ง
ต้นให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้
สอบบัญชี

 13. สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณานโยบายการรับบริการอื่น ที่มิใช่การสอบบัญชีจากส�านักสอบบัญชี
เดียวกัน

 14. ด�าเนินการตามข้อ 1-13 ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับการมอบหมายหรือ
ร้องขอจากบริษัทย่อยและเท่าที่อ�านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด�าเนินการได้

 15.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจในการด�าเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทมา
ร่วมประชุมหารือชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือ
ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้
จ่ายของบรษิทั การขอให้พนักงานของบรษัิท ส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบักจิการของบรษิทั เพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบ การตรวจสอบ
หรอืสอบสวนในเรือ่งต่าง ๆ  เพือ่ให้การปฏบิตังิานภายใต้หน้าทีค่วามรบัผดิชอบส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนกังานหรอืลกูจ้าง
ของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระท�าการใด ๆ  ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวม
ถึงการด�าเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อ�านาจ
หน้าที่จะเปิดช่องให้ด�าเนินการได้
 
 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทคือ นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ 
ซึ่งประสบการณ์ในอดีต ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท แมคเนท เมเนทเมนท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด 

	 6.2.2.2	คณะกรรมการบริหาร

 ตามมติทีป่ระชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่1/2557 เม่ือวันที ่7 พฤษภาคม 2557 ได้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที ่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  ดังต่อไปนี้
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. คณะกรรมการบรหิาร มหีน้าทีใ่นการบรหิารกจิการของบรษัิท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทัง้นี้ 
ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งใดๆ มติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 

 2. จัดท�าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน แผนการ
พัฒนาบุคลากร และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 3. ตรวจสอบ ติดตาม การด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด�าเนินการใด ๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ
ประจ�าปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้สอดคล้องกับคู่มือปฏิบัติงาน ว่าด้วยเรื่องอ�านาจด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้

 5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด�าเนินงานภายในก�าหนดเวลาในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
  5.1 รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทรายไตรมาส 
  5.2 รายงานของผูต้รวจสอบบญัชเีกีย่วกบังบการเงนิของบรษิทั ซึง่รวมถงึงบการเงินประจ�าปีและงบการเงนิรายไตรมาส  
      ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร   
 6. ท�าการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของโครงการต่าง ๆ

 7. ก�าหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัล หรือการจ่ายผลตอบแทนอื่น รวมถึงก�าหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

 8. ให้แนวนโยบายค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการในการตัดสินใจประเด็นที่มีความส�าคัญ

การแต่งตั้งคณะท�างานหรือบุคคลใดๆ

 1.คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะท�างาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อท�าหน้าที่กลั่นกรองงานที่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร หรือเพื่อให้ด�าเนินงานใดๆ 

 2.เป็นประโยชน์ต่อการปฏบัิติหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร หรอืเพือ่ให้ด�าเนนิการใดๆ แทน ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้ 
 3. ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง 
และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนงัสอืมอบอ�านาจทีใ่ห้ไว้ และ/หรอืเป็นไปตามระเบยีบ ข้อ
ก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
นั้น จะต้องไม่เกินขอบเขตแห่งอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม
ทีน่ยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ หรอืประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์) อาจมีส่วนได้เสีย 
หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท 

6.2.2.3	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่ง
หนึง่ ทัง้นี ้ต้องมกีรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผูท้ีมี่ความรูค้วามสามารถหรอืความเชีย่วชาญในด้านการบรหิารงาน บคุคล และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอสิระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ท�าหน้าทีพ่จิารณา
หลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรปูแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงเพือ่เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั  โดยคณะ
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องน�า
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 (ก) ด้านการสรรหา
 1 พิจารณาและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและ
จ�าเป็นต่อการน�าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ก�าหนดไว้

 2 พจิารณาหลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาบคุคลเพือ่ให้ได้กรรมการทีม่คีณุสมบัติท่ีจะท�าให้คณะกรรมการมอีงค์ประกอบ ความรู้ 
ความช�านาญทีเ่หมาะสม รวมทัง้มกีารพจิารณาประวตัขิองบคุคลดงักล่าว และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ ก่อนจะน�าเสนอท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ  โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

 3. พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง  รวมทั้งดูแลการบริหารและพัฒนาผู้
บริหารระดบัสงูให้มคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะทีจ่�าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองค์กรไปสูเ้ป้าหมายของธรุกจิ
อย่างเหมาะสม

 4 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ  เพือ่เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษัิทก่อนทีจ่ะมกีารสรรหากรรมการทีค่รบ
วาระ และในกรณีทีมี่การเสนอช่ือกรรมการรายเดมิ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องค�านงึถงึผลการปฏบิตัหิน้าท่ีของ
กรรมการรายเดิมที่มีการเสนอชื่อดังกล่าวประกอบด้วย

 5 จัดท�าแผนการพัฒนากรรมการ และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ และมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

 6 จัดท�าและทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อ
เนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

 (ข) ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
 1 พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ เพื่อจูงใจให้น�าพาองค์กรให้ด�าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 2 พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชดุย่อยควรได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสมด้วย ทัง้นี ้อยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบได้กบัระดบัทีป่ฏิบัตอิยูใ่นอุตสาหกรรม 

 3 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่า
ตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อน เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้าง
และอัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

6.2.2.4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กร โดยมกีารปรกึษาหารอืร่วมกันระหว่างคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง (ฝ่ายจัดการ)  โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผูป้ฏบิติัตามนโยบายและ
รายงานให้คณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจ�า และมกีารทบทวนระบบหรอืประเมินประสทิธิผลของการจัดการความเสีย่งทกุๆไตรมาส 
อย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี  และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง 
 ทัง้นีไ้ด้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ในการประชมุของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที ่3/2561 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ�านาจให้หน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญ
ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจง หรือให้ข้อมูลด้วย
วาจา ส�าหรบัความเส่ียง และการปฏิบัติหน้าทีต่ามความรบัผดิชอบ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเหน็ควร ทัง้นี ้ให้ผูบ้ริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท ที่ได้รับเชิญ สอบถาม หรือขอข้อมูล โดยถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
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 2. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมอี�านาจในการให้หน่วยงานของกลุ่มบรษิทั ด�าเนนิการหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดเท่า
ทีจ่�าเป็นเพือ่ให้สามารถปฏบัิติหน้าทีต่ามความรบัผดิชอบทีก่�าหนดในกฎบตัรนี ้หรอืหน้าทีพ่เิศษอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะมอบ
หมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 

 3. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�าคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ

 4. พิจารณาและให้ความเห็นในการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ

 5. รายงานความเสี่ยงที่ส�าคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ผล
ของการบริหารความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่งผลกระทบความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท รวมถึงสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนดให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจ�าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 6. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการ ความเสี่ยง และแผน
ปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

 7. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงองค์กรประสบความส�าเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธี ลดระดับความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้
มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม

 8. ให้ค�าแนะน�า และการสนบัสนนุแก่คณะกรรมการบรษัิท ฝ่ายบรหิาร และคณะท�างาน บริหารความเสีย่ง ในเรือ่งการบรหิาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อ
เนื่องและสม�่าเสมอ

 9. ก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 10. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรม 
การบริษัทฯ
 11.  ก�าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้

 12. ก�าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์

 13. สนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นประจ�า
อย่างน้อยทุกปี เพ่ือให้แน่ใจว่านโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่งดังกล่าว ยงัคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการด�าเนนิธุรกจิ
ในภาพรวม และกจิกรรมการบรหิารความเส่ียงของกลุ่มบรษัิท  โดยให้ครอบคลมุและสอดคล้องกบัแนวทางของความเสีย่งของหน่วยงาน
ราชการที่ก�ากับดูแลและเกี่ยวข้อง 

 14. พิจารณารายงานผลของการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการ
ก�าหนดมาตรการควบคมุ หรอืบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบรหิารความเสีย่งองค์กร เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพ
อย่างต่อเนื่อง

 15. พิจารณาทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละสายงานให้มีระบบตรวจสอบ และควบคุมภายใน (Check and Balance) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 16. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management, BCM) เป็นประจ�า
อย่างน้อยปีละครั้ง

 17. จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยงย่อยตามความจ�าเป็น 

 18. สนับสนุนคณะท�างานบริหารความเสี่ยงย่อยในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จ�าเป็น ให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบ

 19. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อ
ให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการน�าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้
อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

 20.ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอกเพือ่ให้ค�าปรกึษาแนะน�าทีเ่ป็น อิสระเกีย่วกบักรอบ ขอบเขต 
และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
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 21. ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะในการว่าจ้างบุคคลภายนอกเพือ่ช่วยในการปฏิบัติงานของส่วนบรหิาร ความเสีย่ง ในกรณีท่ีมี
ปริมาณงานมากเกินกว่าอัตราก�าลังของส่วนบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ที่จะ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลได้ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 
และการว่าจ้างดังกล่าวจะเป็นผลดี แก่กลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นการว่าจ้างเฉพาะคราว

 22. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 23. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.2.2.5	คณะกรรมการธรรมาภิบาล
 
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2560 เพื่อท�าหน้าที่ในการก�าหนดวัตถุปรประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ และนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ขององค์กร ให้
สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทุกระดับ สังคมโดยรวม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ และเป็น
แนวทางปฏิบัติให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

 1.ก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

 2.ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญและเกี่ยวเนื่อง ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและหน่วยงานก�ากับดูแลกิจการที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

 3.พจิารณาทบทวนและปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้สอดคล้อง
กบัแนวทางปฏบิตัติามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของฝ่ายพฒันาธรรมาภบิาลเพือ่ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอื
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2.3	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
 ตามมติทีป่ระชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่1/2557 เม่ือวันที ่7 พฤษภาคม 2557 ได้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที ่และความ
รับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  ดังต่อไปนี้
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
 1.มีอ�านาจด�าเนินการเป็นผู้บริหารงาน จัดการและควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการตามปกติของบริษัท

 2.มีอ�านาจด�าเนินการตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารได้มอบหมาย ตลอดจนให้มีอ�านาจในการมอบ
หมายให้บุคคลอื่นๆ ที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรท�าหน้าที่จัดการและด�าเนินการแทน ทั้งนี้ การไม่มีการมอบอ�านาจช่วงให้แก่บุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการด�าเนินการ

 3.มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อ
รักษาระเบียบวินัยการท�างานในองค์กร

 4.มอี�านาจกระท�าการแทน และแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทั ต่อบคุคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วข้องกับบรษิทั และเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท
 5.พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

 6.พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะ
กรรมการบริหาร

 7.พจิารณาการปรบัต�าแหน่งงานและการปรับเงินเดือน การว่าจ้างและบรรจุต�าแหน่งตามงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมัุติ เปลีย่นแปลง
ค่าตอบแทน เงินเดือน ส�าหรับพนักงาน การเลื่อนขั้น การโยกย้ายพนักงาน การว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก หรือ ต่อสัญญา พิจารณาวินัย
และการลงโทษ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษทางวินัยพนักงานเมื่อกระท�าความผิด การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราค่าคอมมิชชั่น 
โบนัสและเงินรางวัลพิเศษ ของพนักงาน
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 8.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ 
กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท 
หรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

6.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
 ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ก�าหนดวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังนี้ 

 กรรมการบริษัท

 กรรมการบริษัท จะต้องมีความรูใ้นเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกจิของบรษิทั หรอือาจมคีวามรูใ้นเรือ่งอ่ืน ๆ  ทีอ่าจน�ามา
ใช้ประโยชน์ได้กับการบริหารงานของบริษัท และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามสมควร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ
บริษัท อาจเสนอชื่อบุคคลใด บุคคลหนึ่งขึ้นมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทได้ โดยให้วิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท สามารถกระท�าได้
ดังนี้  
 1.ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�านวนหุ้นที่ตนถือ 

 2.ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูเ่ลอืกต้ังบุคคลคนเดียว หรอืหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณทีีเ่ลือกต้ังบุคคลหลาย
คนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้น
แต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน 

 บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 
 มติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 
 

 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ จะต้องได้รับคัดเลือกมาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท หรือคณะกรรมการของบริษัท หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท โดยอาจพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และ
สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ได้ 

 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

 คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้ึน โดยประกอบด้วย
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งตัง้ใหม่อกีได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันเว้นแต่คณะกรรมการบรษิทัจะเหน็สมควรให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจ
สอบต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติดังนี้  

 1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

 2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่
สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้
บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับริษัท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูมี้อ�านาจควบคมุ
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
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มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ใหร้วมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเปน็ปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า อสังหารมิทรัพย์ รายการ
เกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรอืให้กู้ยมื ค�า้ประกัน การให้สนิทรพัย์ เป็นหลกั
ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อย
ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า 

 ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

 6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้
รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 8. ไม่ประกอบกิจการทีมี่สภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ�านวนหุน้ทีม่สิีทธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย

 9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

 10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทร่วมล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

 11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  
 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

 1.ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

 2.กรรมการตรวจสอบทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

 3.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท 

 4.ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

 5. มหีน้าทีใ่นลักษณะเดยีวกับทีก่�าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคณุสมบตั ิและขอบเขตการท�างาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 6. มคีวามรู ้และประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมกีรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

 7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 
1 ท่าน ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

 8. ให้เลขานุการบรษัิท หรอื ผูอ้�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทั หรอืผูต้รวจสอบภายใน หรอื ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 * ในกรณีของบริษัท ให้เลขานุการของบริษัท ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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 วาระการด�ารงต�าแหน่ง 

 กรรมการตรวจสอบด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งแต่งตั้งใหม่
อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรขอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป 

 กรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  

 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการด�าเนนิธุรกจิ  ท�าหน้าทีก่�าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ากับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่  ผู้ถือหุ้น    

 กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏบัิติหน้าทีแ่ละใช้ดุลยพนิจิอย่างเป็นอิสระในการพจิารณาตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ โดยสามารถตัง้
ค�าถาม แสดงความคดิเห็น หรอื คดัค้านในกรณีทีมี่ความเหน็ขดัแย้งในเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยี 
โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด

 วาระการด�ารงต�าแหน่ง
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นอัตราจ�านวน 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่
สองภายหลงัการแปรสภาพบรษิทัเป็นบริษทัมหาชนจ�ากดัน้ันให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็น
ผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
 1. เสียชีวิต
 2. ลาออก
 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 5. ศาลมีค�าสั่งให้ออก

 ผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลากรที่มี
ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 

6.4  การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
 บริษัทมีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการ แข่งขัน โดยมีการ
ประเมินความคุ้มค่า หรือความเป็นไปได้อย่างจ�าเป็นและเหมาะสม โดยการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะมีการ
ก�ากับดูแลดังต่อไปนี้  

 1. บริษัทจะส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจ�านวนตัวแทนของบริษัทเป็นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 2. กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท และจะมีตัวแทนของบริษัทร่วม
ลงนามด้วยเสมอ

 3. ตัวแทนของบริษัทจะมีสิทธิเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ที่รับผิดชอบด้านบัญชีและการ
เงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
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 4. ในกรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจ�าหน่ายซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส�าคัญบริษัทจะ
ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับการท�ารายการดังกล่าว รวมถึงนโยบายเที่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท

6.5  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัท มีนโยบายดูแล กรรมการ ผู้บริหาร ในการน�าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ 

 1. ให้ความรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร  รวมถงึด�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูอ้�านวยการฝ่าย
ขึน้ไปหรอืเทยีบเท่าหน้าทีท่ีต้่องจดัท�าและส่งรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ต่อส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 2. บริษัท ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อ�านวย
การฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า จดัท�าและน�าส่งรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน ของคู่สมรส และของบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะส่งผ่านมายงั
เลขานกุารของบริษัท ก่อนน�าส่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทกุครัง้ โดยให้จัดท�าและน�าส่งภายใน 30 
วนั  นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดับบรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิ
ที่เป็นระดับผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 (สาม) วันท�าการนับ
แต่วันที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

 3. บริษัท ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อ�านวย
การฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และผูป้ฏบัิติงานทีเ่ก่ียวข้องทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคัญซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงของราคา
หลกัทรพัย์จะต้องระงับการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบรษัิท ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่เกีย่วกบัฐานะทางการเงนิและ
สถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนแล้วโดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ระดบับริหารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูอ้�านวยการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทียบเท่างดการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบรษัิทอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
 บริษัท ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ดังต่อไปนี้

 1. การตักเตือนเป็นหนังสือ
 2. การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
 3. ให้ออกจากงาน
 ทั้งนี้บริษัท จะพิจารณาก�าหนดบทลงโทษจากเจตนาของการกระท�าและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

6.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2561 เป็นจ�านวนเงิน 2,450,000 บาท (สองล้าน
สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทฯไม่มีค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

6.7การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ  

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 เพ่ือให้การด�าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ สร้างความม่ันคงให้แก่กิจการอย่างยัง่ยนื ผลการด�าเนนิ
งานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยผู้บริหารและพนักงานทุกท่านมีส่วนร่วม เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงในด้านต่าง 
ๆ ที่จะเกิดขึ้นและสามารถหาวิธีจัดการกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท
 หน้าที่ของคณะท�างานบริหารความเสี่ยง 
 1. พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบ

 2. ประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ต่อบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ จะเกิดขึ้น

 3. ก�าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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 4. จัดท�าคู่มือบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง

 5. น�าเสนอมาตรการ / แผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ

 6. จัดกิจกรรมในการด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรวมถึงแจ้ง / ให้ข้อแนะน�าแก่หน่วยงานต่างๆ รับทราบ และปฏิบัติ
ตามมาตรบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้ให้เป็นไปทางเดียวกันทั้งองค์กร

 7. ก�าหนดให้มมีาตรการตดิตามเหตกุารณ์ทีเ่ป็นสาเหตุของปัจจัยความเสีย่ง รวมทัง้มาตรการในการลดความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอ

 8. พจิารณาวเิคราะห์ความเสีย่งท้ังหมดของบรษิทั และจดัท�ารายงานให้กบัคณะกรรมการบริหารเพือ่รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทต่อไป

 9. รายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส
 
 10. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

 ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2561 บริษัทมีการจัดประชุมคณะท�างานบริหารความเสี่ยงรวม 4 ครั้ง 
เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และ
ความเสี่ยงด้านทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต เพื่อเตรียมมาตรการป้องกัน ในด้านต่าง ๆ ให้แก่บริษัทอย่างทันการณ์
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITIES : CSR

7

7.1 นโยบายภาพรวม
 บรษิทัมีนโยบายให้การด�าเนินธุรกิจของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นไปด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม กลุม่ผูม้ส่ีวน
ได้เสยี ด้วยการมวีสิยัทศัน์ทีค่�านงึว่า “บรษิทัเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมท่ีจะร่วมก้าวเดนิไปสูก่ารพัฒนาสงัคม และสิง่แวดล้อมเพือ่ความยัง่ยนื
ตลอดไป” ดังนั้นบริษัทจึงด�าเนินภารกิจด้วยการด�าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ ภายใต้
ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เพือ่น�าไปสูค่วามยัง่ยนืของบรษัิทต่อไป โดยบรษิทัมนีโยบายการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิ
ชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏบัิติกนัภายในองค์กรตามมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม 
2557 และมติคณะกรรมการธรรมาภิบาลครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ตาม
หลักการในเรื่องดังต่อไปนี้

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

 8. การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
    และผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการดังกล่าวโดยได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายความรับผิด
ชอบต่อสังคมของบริษัท โดยบริษัทได้ด�าเนินการให้บรรลุถึงภารกิจดังต่อไปนี้

1.	การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 บริษัท ยึดการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย โดยเน้นการประกอบธุรกิจอย่างสุจริต เที่ยงตรง และมีจริยธรรม โดยมุ่งเน้นการ
ด�าเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการ คู่ค้า คู่สัญญา เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติดัง
ต่อไปนี้

 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา

 บรษิทัต้องด�าเนนิธรุกิจอย่างเป็นกลางและเป็นธรรมต่อคู่ค้าและคูส่ญัญาซึง่ถอืเป็นหุน้ส่วนและปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทางธุรกจิท่ี
ส�าคญัประการหน่ึงด้วยความเสมอภาค และค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยมขีัน้ตอนและวธีิปฏบิตัใินการคดัเลอืกคู่ค้า ประพฤตปิฏิบตัิ
ตามกรอบกติกาและการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมี
แนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. บริษัท ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
  • มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
  • มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
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  • จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
  • จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาครบถ้วน 
    และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
  • จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน  

 2. บริษัท มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของ
สินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

 3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใด ๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 4. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้ 

 บริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติ ดัง
ต่อไปนี้ 

 1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้

 2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย รายละเอียดต่อเจ้าหนี้ 
และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

 3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

 4. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัท จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปัญหา

 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทมุ่งด�าเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม  ภายใต้กรอบกติกา
การแข่งขันที่ดี โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

 2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท

 3. ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท�าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

 4. ไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

 บรษิทั ตระหนักดว่ีา ผูถื้อหุ้นคอืเจ้าของกจิการและบรษิทั มหีน้าทีส่ร้างมลูค่าเพิม่แก่ผูถ้อืหุ้นในระยะยาวจึงก�าหนดให้พนกังาน
รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

 2. ก�ากับดูแลการด�าเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานที่ดี และมีการน�าเสนอรายงาน
สถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงนิ การบญัชแีละรายงานอืน่ ๆ  โดยสม�า่เสมอและครบถ้วนตามความเป็นจรงิ

 3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

 4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�าเนินการ
ใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

 5. บริษัท ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
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 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม 

 บริษัท ให้ความส�าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าบริษัท เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดิน
ไปสูก่ารพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมเพือ่ความย่ังยืนสบืไป บริษัทจงึได้ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนือ่ง ควบคูไ่ปกบัการ
ด�าเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

 1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

 2. มีนโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร 
 3. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัท เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

 5. ด�าเนินกิจกรรมเพือ่ร่วมสร้างสรรค์สังคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้ชมุชนทีบ่รษิทั ตัง้อยู่มคุีณภาพชวีติ
ที่ดีขึ้นทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

 6. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

 7. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมา
จากการด�าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.	นโยบายการต่อต้านทุจริต
 บริษัท มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนภายใต้หลักการ ดังนี้

 1. ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิ
ชอบ หรืออาจท�าให้บริษัท เสียประโยชน์อันชอบธรรม

 2. พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระท�า หรือละเว้นการ 
กระท�าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�าแหน่งหน้าที่ของตน
 นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดทางกฎหมาย ความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่าน website ของบริษัท หรือ 
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ 
โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะด�าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทต่อไป

3.	การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงก�าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติโดยการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรีและสิทธิส่วน
บุคคล รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความ ปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
	
4.	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 • การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน กระท�าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนนั้น ๆ
 • บริษัท ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอ เช่น การจัดอบรม
สัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
 • ก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน 
และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทน
 • หลีกเลี่ยงการกระท�าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่งคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
 • เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะ หรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการท�างาน และก�าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
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5.	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บรษิทัมุง่ด�าเนินธุรกิจการให้บรกิารนวดเพือ่สุขภาพ โดยประสงค์ทีจ่ะให้มกีารสร้างสรรค์น�าเสนอและบรหิาร จดัการผลติภัณฑ์
และการบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการด�าเนินงานดังนี้

 1) มุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ 
ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท ค�านึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

 2) ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

 3) ให้ข้อมลูเกีย่วกบัผลิตภัณฑ์และการบรกิารทีถู่กต้อง เพยีงพอ เพือ่ให้ลกูค้ามข้ีอมลูเพยีงพอในการตดัสนิใจ โดยไม่มกีารกล่าว
เกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ 
ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ

 4) จัดให้มีกระบวนการท่ีสามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป

 5) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ นอกจากนี้แล้ว บริษัทมี 
นโยบายในการประกอบธรุกจิโดยปฏบิติัตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ด�าเนนิการตามระเบียบปฏบัิติของกระทรวงสาธารณสขุ 
และกระทรวงมหาดไทย โดยมีใบรับรองสปาเพ่ือสุขภาพและผู้ด�าเนินการสปาเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า บริษัทมีระบบรักษาความ
ปลอดภยั 24 ชัว่โมง โดยมพีนกังานรกัษาความปลอดภยั ระบบกล้องวงจรปิด ตลอดจนระบบดับเพลิง และบันไดหนไีฟ ทีไ่ด้รับการรบัรอง
มาตรฐานจากทางรัฐ เป็นต้นนอกจากการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทมีระบบบริการหลังการใช้บริการ (after sale service) 
เพือ่ตรวจเชค็ความพงึพอใจของลูกค้า กรณีไม่พงึพอใจ บรษิทัมแีนวทางปฏบิติัเพือ่ให้หลกัการด�าเนนิธุรกจิเป็นไปตามวิสยัทศัน์ของบริษทั

	
6.	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 บริษัทให้ความส�าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่า บริษัทเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าว
เดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไป
กับการด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบ ต่อชุมชนและสังคม โดยรวม ดังต่อไปนี้
 1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ และปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

 2) ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 3) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่อง
มาจากการด�าเนินงานของบริษัทโดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แล้วสาขาของ
บริษัทยังเน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้คงเดิม ด้วยการรักษาพื้นที่สวน และต้นไม้ให้มากที่สุด และให้ความส�าคัญกับเรื่องต่าง 
ๆ ดังต่อไปนี้

 • ระบบนิเวศ

 บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องสถานที่และสิ่งแวดล้อม สาขาของบริษัทเน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้คงเดิม จึงมีหลัก
การออกแบบด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมด้วยการรักษาพื้นที่สวนและต้นไม้ให้มากที่สุด

 •	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 บริษัทได้จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบของบริเวณสาขาทุกสาขาตลอดเวลา เพื่อให้สาขาทุกสาขาอยู่ในสภาพที่
เรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดการเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล โดยทางบริษัทได้จัดให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย มี
การจัดท�าระบบแแยกขยะเพื่อป้องกันมลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต

 • การลดการใช้สารเคมี

 บรษัิทได้ด�าเนินการในด้านการลดใช้สารเคม ีโดยการจัดให้มีการน�าสมุนไพรจากลูกประคบทีใ่ช้แล้วมาโรยบริเวณต่าง ๆ เพือ่ไล่
ยุง และให้มีกลิ่นหอม รวมถึงการใช้น�้ามันหอมระเหย (Essential Oil) แทนการใช้สารเคมีเพื่อไล่ยุง เป็นต้น

7.	การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
 บรษิทัให้ความส�าคญัต่อการร่วมพฒันาชุมชน หรอืสงัคม โดยมุง่ด�าเนนิธรุกจิเพือ่ร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่สาขาของบริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ด�าเนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาค
เอกชน และชมุชน โดยมีจดุประสงค์เพือ่ให้ประชากรทีด่�าเนนิกจิการอยูใ่นชมุชนมรีายได้ทีม่ากขึน้มคีวามเป็นอยูท่ีด่ ีเพือ่ช่วยพฒันาชมุชน 
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หรือสังคมให้ดีขึ้น โดยมีการด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

 1) ให้เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจ

 2) ด�าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
 3) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

 4) บริษัทมีนโยบายจัดหาพนักงานในพื้นที่ที่สาขาของบริษัทเปิดอยู่

 5) บริษัทเน้นใช้วัตถุดิบในชุมชน และสั่งซื้อจากผู้ผลิตในท้องถิ่น หรือบริษัทผู้ขายในประเทศ ในการตกแต่งสาขาของบริษัท

8.	การมีนวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัทมีนโยบายเผยแพร่นวัตกรรมจากธุรกิจสปา เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาธุรกิจสปาไทยอย่างยั่งยืน โดยจะด�าเนินการจัด
ให้มีการเผยแพร่ธุรกิจด้านสปาไทย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้าฝึกงาน และ/หรือ ให้เรียนรู้ธุรกิจสปาไทย เพื่อเผยแพร่
นวัตกรรมจากธุรกิจสปาไทยต่อไป

7.2 การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน
 บริษัทมีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

7.2.1	การจัดอบรมให้ความรู้กับบุคคลากร
 บริษัทก�าหนดแผนพัฒนาบุคคลากรประจ�าปีและส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมอย่างสม�่าเสมอโดยการจัดปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ทุกท่านเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในการท�างานเป็นองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทไปใน
ทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการอบรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เช่น การอบรมการให้บริการ เป็นต้น

7.2.2	การจัดท�ารายงาน 
 บริษัทมีแผนรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น และผลลัพธ์ทั้งเชิงบวก
และลบต่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินกิจการ โดยจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี เพื่อเผย
แพร่ทุกปีภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.3 การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
 -ไม่มี-

7.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 1. บริษัทมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อพัฒนาด้านวิชาการเเละการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาส�าหรับนักศึกษา  
 2. บริษัทมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เยี่ยมชมกิจการและเรียนรู้ดูงานด้านธุรกิจสปาไทย ในปี 2561

 3. บริษัทมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ามาฝึกงานที่บริษัท เพื่อเรียนรู้การท�างานจากสถานการณ์ จริงกับลูกค้า 
โดยมีระยะเวลาฝึกงานไม่ต�่ากว่า 60 วัน โดยที่ในขณะฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับค่าจ้างรายวัน ขั้นต�่าตามที่กฎหมายก�าหนด 

 4. บริษัทมีการน�าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า โดยร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาในการพัฒนาน�้ามันชามาใช้เป็น Base Oil ของ
น�้ามันนวดเพื่อให้บริการลูกค้า เเละตะกร้าสานจากกลุ่มชุมชน OTOP จังหวัดต่างๆ มาใช้เป็น บรรจุภัณฑ์ส�าหรับกระเช้าผลิตภัณฑ์สปา 
รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้จากวัดสวนเเก้ว มาใช้ในสถานบริการ 

 5. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมการบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย ในโอกาสเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมบริจาคเลือด 
ที่อาคาร บี.ยู. เพลส
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

8

8.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
 บริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การด�าเนินธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด  ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ได้เห็นชอบ
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบ ด้วยกรรมการ ตรวจสอบ 3 ท่าน เพือ่ท�าหน้าทีส่อบทานประสทิธิภาพและความเพยีงพอของระบบควบคมุ
ภายใน รวมถงึตรวจสอบเพือ่ให้ม่ันใจว่า บรษัิท และบรษัิทย่อยด�าเนนิธรุกจิเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องของตลาดหลกั
ทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการด�าเนินธุรกิจ

 บรษิทั ได้แต่งตัง้บรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ�ากัด (“ผูต้รวจสอบภายใน”) เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบภายใน เนือ่งจาก
บรษิทัไม่มฝ่ีายตรวจสอบภายใน โดยให้ท�าการตรวจสอบและประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษัิท พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอ
แนะและตดิตามผลการปรบัปรงุระบบควบคมุภายใน การปฏิบตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องตามแผนการตรวจระบบควบคมุ
ภายในที่ก�าหนด ซึ่งรวมถึงแนวทางการประเมินของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : 
COSO 5 ด้าน ได้แก่ 

 1)  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 2)  การประเมินความเสี่ยง 

 3)  มาตรการควบคุม 

 4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 

 5)  ระบบการติดตาม 

 โดยผูต้รวจสอบภายในได้รายงานผลของการตรวจสอบ การตดิตามการปรบัปรงุแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าการด�าเนนิการของบรษิทั และบริษทัย่อย และธุรกรรมรายการระหว่างกนัของบรษิทั และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีเ่ก่ียวข้อง มปีระสทิธิภาพ
และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

 บริษัท ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ดัง
นั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน ติดตามผลการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม ภายในและได้ท�าการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และคณะ
กรรมการบริษัทรับทราบ นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดท�าแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2561 เป็นรายไตรมาส โดยให้ผู้
ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบกระบวนการ รวมทั้งให้ติดตามผลการตรวจสอบและน�ามารายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
ครบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคมุภายในของบรษัิทจากการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบรหิาร และอ้างอิงจากผลการประเมินซึง่ประเมินโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของ
บริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของบริษัท และสภาวการณ์ในปัจจุบัน

 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท



113บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 ในปี 2561 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท จ�านวน 4 ครั้ง ในเรื่องต่าง ๆ ดังปรากฏตาม
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ดังต่อไปนี้

	 1.	รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่	1/2561	ลงวันที่	14	พฤษภาคม	2561	

 1.1 ติดตามการด�าเนินการของบริษัทต่อข้อตรวจพบในไตรมาสที่ 3/2560
 1.2 สอบทานกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
 1.3 สอบทานกระบวนการท�ารายการระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
  • นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม และการควบคุมการบริหารงาน
  • นโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัท
  • นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการท�าธุรกรรมระหว่าง
       บริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

	 2.	รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่	2/2561	ลงวันที่	14	สิงหาคม	2561	

 2.1 ติดตามการด�าเนินการของบริษัทต่อข้อตรวจพบในไตรมาสที่ 4/2560

 2.2 สอบทานภาพรวมความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของการขึน้ระบบ SAP-B1 และการ Interface ข้อมลูจากโปรแกรม  
     POS ไปยังโปรแกรม SAP B-1

	 3.	รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่	3/2561	ลงวันที่	14	พฤศจิกายน	2561	

 3.1 ติดตามการด�าเนินการของบริษัทต่อข้อตรวจพบในไตรมาสที่ 1/2561

 3.2 ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับกิจกรรม : บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด ส�าหรับระบบงาน 
     (เฉพาะกิจกรรมหลัก) ดังนี้
  • ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับกิจกรรม : ระบบขาย และรับเงิน
  • ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับกิจกรรม : ระบบการจัดซื้อ และการจ่ายเงิน
  • ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับกิจกรรม : ระบบเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย
  • ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับกิจกรรม : ระบบบริหารสินค้า

	 4.	รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่	4/2561	ลงวันที่	22	กุมภาพันธ์	2562		

 4.1 ติดตามการด�าเนินการของบริษัทฯ ต่อข้อตรวจพบคงค้างจากการตรวจสอบภายในทั้งหมด (ทุกไตรมาส)

 4.2 ประเมนิระบบการควบคมุภายในตาม COSO Framework (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
     Commission) ครอบคลุม 5 ด้าน 

  • องค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุม
  • การประเมินและบริหารความเสี่ยง
  • การควบคุมการปฏิบัติงาน
  • สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
  • การติดตามและประเมินผล

 จากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน พิจารณาโดยภาพรวมแล้ว บริษัทมีการก�าหนด
แผนการด�าเนินการ กระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการด�าเนินงานที่มีการควบคุมภายในเพียงพอตามควร และมีส่วน
ที่ควรได้รับการปรับปรุงบางประการ อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพการควบคุมโดยรวมสามารถให้ความมั่นใจได้ว่า บริษัทจะสามารถด�าเนิน
งานบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย และนโยบายตามที่คาดหวังได้ โดยสามารถสรุปได้เป็นข้อเสนอแนะให้บริษัท โดยแบ่งเป็นข้อเสนอ
แนะส�าคัญ ที่บริษัทควรเร่งพิจารณาด�าเนินการและข้อเสนอแนะที่บริษัทควรพิจารณา
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8.2  ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี
 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

8.3  นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
 บรษิทั ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของระบบบรหิารจัดการความเสีย่งทัง้องค์กร  เพือ่สนบัสนนุประสทิธิภาพในการด�าเนนิธรุกจิ
สปาและนวดเพื่อสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM Framework) ประกอบกับนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ซึ่งจัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  3 ท่าน (คณะกรรมการฯ) ดังนี้ 
  1.  นางสุภี พงษ์พานิช   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  2.  นายณรัล วิวรรธนไกร          กรรมการบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าคณะท�างาน
  3.  นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย  กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ในปี 2561 ทีผ่่านมานัน้ ได้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยการประชมุแต่ละครัง้นัน้ คณะ
กรรมการฯ และหัวหน้าคณะท�างานบริหารความเสี่ยง (ฝ่ายจัดการ) ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบ
ด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยง
ด้านทรัพย์สิน รวมทั้งโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส เพื่อประเมินความเสี่ยง และวางแผนรองรับผลกระ
ทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ได้มีการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิ
ของหน่วยงานก�ากับดูแลหลักการก�ากับดูแลกิจการที่มีการปรับปรุง (หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
(Corporate Governance Code 2017)

 1. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
 • คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯร่วมกัน ได้แก่ เรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศตามข้อตกลงหรือพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) ครอบคลุมกลุ่มประเทศ CLMV ผ่านทางระบบของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา แต่ทั้งนี้ประเทศพม่ายังไม่สามารถจดผ่านระบบนี้ได้ เนื่องจากยังไม่เข้าร่วมเป็นภาคีของ Madrid Protocol

 2. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
 • คณะกรรมการฯ ได้พจิารณาความเส่ียงในด้านต่าง ๆ  ของบรษิทัฯร่วมกนั ได้แก่ เรือ่งการขออนญุาตประกอบธรุกจิให้บรกิาร
นวดหรือสปา (สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ) จากเดิมจะต้องขออนุญาตจาก 2 หน่วยงาน แต่ในขณะนี้ เหลือเพียงหน่วยงานเดียว คือ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งเห็นได้ชัดว่า
เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 3. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
 • คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯร่วมกัน ได้แก่ เรื่องมาตรการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
กรณีพนักงานนวดไม่เพียงพอต่อสาขาใหม่ที่จะเปิดในไตรมาสที่ 3 และ 4  ซึ่งบริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้แล้ว โดยการจ้างฝ่าย
พนักงานสรรหาบุคคลเพิ่มขึ้น และหากลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานนวดสมัครเข้าท�างานกับบริษัท 

  4. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
 • คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและวิเคราะห์ภาพรวมของผลการประเมินความเสี่ยงใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และ มาตรการ
รองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ส�าหรับไตรมาสนี้ 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้สามารถตอบรับกับสภาพ
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  และจัดท�า
มาตรการป้องกนัความเส่ียงทีจ่ะเกิดข้ึน และแผนบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยมุง่หวงัลดระดบัความเสีย่งด้านต่างๆ ขององค์กร
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินธุรกิจจะเกิดผลส�าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวของบริษัทอย่างยั่งยืน  
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รายการ 
ระหว่างกัน9

9.1 ลักษณะความสัมพันธ์
 บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นรายการกับผู้ถือ
หุ้น และ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการท�ารายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือเป็นผู้
บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

         ชื่อบริษัท/บุคคล         ประเภทธุรกิจ      ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท บลูมมิ่ง จ�ากัด   ขายลูกประคบ ของช�าร่วย     ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด  ร้านอาหาร / ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์   ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ากัด  รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์     ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์    ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จ�ากัด  ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์    หุ้นส่วนเป็นผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท
บริษัท จี.จี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด   ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์    กรรมการบริษัท
นายวิธิต  อุตสาหจิต   ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์    พี่ชายนางปราณี, นางฐานิศร์เเละนายวิบูลย์ 
นางสาวธมนธร อมรธีรสรรค์   ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์    บุตรสาวนางฐานิศร์
นายวิบูลย์  อุตสาหจิต    -     กรรมการบริษัท
นายณรัล  วิวรรธนไกร    -     กรรมการบริษัท
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ    -     กรรมการบริษัท
นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์    -     กรรมการบริษัท
นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์   -     กรรมการบริษัท
นายจักรพัชร์  จิราวรรณสถิตย์   -     กรรมการบริษัทย่อย 
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9.2 ลักษณะรายการระหว่างกัน
 บริษัทและบริษัทย่อย มีการท�ารายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการด�าเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการท�ารายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภท ได้ดังนี้

1.	รายการซื้อขายสินค้าระหว่างกันที่เป็นรายการซื้อขายปกติ	(เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา)

หน่วย: พันบาท

ล�าดบั บริษัท / บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล

ปี 2561

1 บริษัท บลูมมิ่งจ�ากัด รายได้จากการขายสินค้า
และบริการ

ซื้อสินค้าและบริการ

ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า

21

14,292

-

1,291

-บริษัท บลูมมิ่ง จ�ากัด ซื้อผลิตภัณฑ์สปาจาก
บริษัทย่อย เพื่อเป็นของขวัญช่วงเทศกาล
-บริษัทและบริษัทย่อย ซื้อลูกประคบ สครับ 
เครื่องหอม และว่าจ้างให้บรรจุผลิตภัณฑ์สปาลง
บรรจุภัณฑ์ จ้างสกรีนงาน และสินค้าพรีเมียมเพื่อ
จ�าหน่ายในราคาที่ตกลงกัน

2 บริษัทบี.ยู.เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ�ากัด

รายได้จากการขายสินค้า
และบริการ

ซื้อสินค้าและบริการ

ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า

4

947

-

63

-บริษัทบี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด ซื้อบรรจุภัณฑ์
จากบริษัทย่อย เพื่อน�าไปใช้ในการบรรจุคุ้กกี้เพื่อ
จ�าหน่าย
-บริษัทซื้อคุ้กกี้ เพื่อใช้รับรองลูกค้าที่ใช้บริการสปา
ของบริษัท และบริษัทย่อยซื้อคุ้กกี้เพื่อจ�าหน่าย

3 บริษัทไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป
จ�ากัด

รายได้จากการขายสินค้า 
และบริการ

ซื้อสินค้าและบริการ

ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า

530

2,462

216

643

-บริษัทไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ปจ�ากัดซื้อตะกร้ากิฟท์
เซ็ทจากบริษัทย่อยให้ลูกค้า เพื่อเป็นของขวัญช่วง
เทศกาล
-บริษัทและบริษัทย่อย จ้างผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อ
ใช้ในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในราคาที่
ตกลงกัน

หมายเหตุ รายละเอียดเงื่อนไขการค้าต่างๆ ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัท บลูมมิ่งจ�ากัดบริษัทบี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัดและ 
   บริษัทไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ�ากัด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
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2.	รายการระหว่างกันที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่า	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว	(รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ)          หน่วย: พันบาท

ล�าดบั บริษัท / บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่า
รายการ ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ปี 2561

1 บริษัทเอเชี่ยนฟอร์จูน
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค
ค้างจ่าย

14,569

231

- บรษิทัเช่าพืน้ทีอ่าคารเพือ่ประกอบธรุกจิสปา (Let’s 
Relax สาขาป่าตองสาย 3, ป่าตองสาย 3 ส่วนขยาย 
และ Let’s Relax สาขาท่าแพ) ในราคาตามสญัญาท่ี
ตกลงกนั
Let’s Relax สาขาป่าตองสาย 3
- คณะกรรมการตรวจสอบ มมีต ิเหน็ชอบการต่อสญัญา
เช่าพืน้ทีใ่นอาคารและสญัญาบรกิารดงักล่าว (สญัญา
ระหว่างวนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2560 ถงึวนัที ่31 มกราคม 
2563) 
Let’s Relax พืน้ทีป่่าตองสาย 3 ส่วนขยาย
- คณะกรรมการตรวจสอบ มมีตเิหน็ชอบการต่อสญัญา
เช่าพืน้ทีใ่นอาคารและสญัญาบรกิารดงักล่าว (สญัญา
ระหว่างวนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2559 ถงึวนัที ่31 มกราคม 
2562) ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 
4/2559 เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2559
Let’s Relax สาขาท่าแพ
-คณะกรรมการตรวจสอบ มมีตเิหน็ชอบเข้าท�าสญัญาเช่า
พืน้ทีใ่นอาคารและสญัญาบรกิารดงักล่าว (สญัญาระหว่าง
วนัที ่1 ตลุาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2564) ในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที ่4/2560 เม่ือวนัที่ 
13 สงิหาคม 2560

2 บริษัท กลมเกลียวพัฒนา 
จ�ากัด

ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค
ค้างจ่าย

3,324

-

- บริษัทเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบธุรกิจ
สปา และให้บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ�ากัด เช่า
ช่วงที่ดินบางส่วนต่อ เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม และ
ร้านอาหาร ระยะเวลา 30 ปี ในราคาตามสัญญาที่
ตกลงกัน 
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติรับรองการเข้าท�า
สัญญาเช่าที่ดิน และสัญญาเช่าช่วงที่ดินดังกล่าว 
(สัญญาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2585) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556

3 บริษัท บลูมมิ่ง
อินเตอร์กิ๊ฟ จ�ากัด

ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค
ค้างจ่าย

714

9

- บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ซอยสทุธพิร 
แยกจากซอยรชัดาภเิษก 3 (ข้างสถานทตูจีน) 
เพื่อเป็นสถานที่เก็บสินค้าของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 
5/2559 (ระยะเวลาในการเช่า 1 มกราคม 2560-31 
ธันวาคม 2562) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

4 บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ�ากัด

ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค
ค้างจ่าย

4,836

49

- บริษัทเช่าพื้นที่ของ บจ.บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�านวน 
2 ชั้น ชั้น 21 และ ชั้น 22 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 567 เพื่อ
ใช้เป็นส�านักงานของบริษัทฯ 
- คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2559 มีมติเห็น
ชอบการเข้าท�าสัญญาเช่าอาคารชั้นดังกล่าว (สัญญา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2562) 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 
มีมติให้ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ชั้น 21 นับตั้งแต่ 1 
มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
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3	รายการระหว่างกันอื่น	ๆ		ที่เกิดขึ้นระหว่างปี	2561	(รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ)

                หน่วย: พันบาท

ล�าดบั บริษัท / บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่า
รายการ ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ปี 2561

5 นายวิธิต อุตสาหจิต ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค
ค้างจ่าย

1,320

-

- บริษัทเช่าอาคารพาณิชย์ 7 คูหา เลขที่ 483-
483/6 เพื่อใช้เป็นส�านักงานใหญ่ของบริษัท และให้
เช่าช่วงต่อกับบริษัทย่อยในราคาตามสัญญาที่ตกลง
กัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเห็นชอบการเข้า
ท�าสัญญาเช่าอาคารดังกล่าว (สัญญาระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2558 เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

6 นางสาวธมนธร
อมรธีรสรรค์

ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค
ค้างจ่าย

180

-

- คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบการต่อสัญญา
ให้เช่าอาคารทั้ง 1 หลัง322/202 ถนนอโศก-
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กับนางสาว
ธมนธร อมรธีรสรรค์ (สัญญาระหว่าง1 มกราคม 
2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 
ธันวาคม 2560
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติให้ยกเลิก
สัญญาเช่า นับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

7 บริษัท จี.จี.พี.  
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค
ค้างจ่าย

160

-

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 
มีมติเห็นชอบสัญญาให้เช่าอาคารห้องพักสูง 5 
ชั้น จ�านวน 2 หลัง ซึ่งตั้งอยู่ที่ 582/437 ซอย
รัชดาภิเษกซอย 3 แยก 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (สัญญา
ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
2562)

               หน่วย: พันบาท

ล�าดบั บริษัท / บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่า
รายการ ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ปี 2561

1 นายวิบูลย์ อุตสาหจิต เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

มูลค่าเงินทดรองจ่าย
กรรมการส�าหรับปี 
2560

105

180

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และอื่นๆ ที่กรรมการช�าระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวด
บัญชี และมีการน�าเอกสารการช�าระเงินมาเบิกจ่าย
จากบริษัท แต่ยังไม่ได้ท�าการช�าระคืน ณ วันปิดงวด
บัญชี

2 นายณรัล วิวรรธนไกร เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

มูลค่าเงินทดรองจ่าย
กรรมการส�าหรับปี 
2560

51

972

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และอื่นๆ ที่กรรมการช�าระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวด
บัญชี และมีการน�าเอกสารการช�าระเงินมาเบิกจ่าย
จากบริษัท แต่ยังไม่ได้ท�าการช�าระคืน ณ วันปิดงวด
บัญชี

3 นางปราณี
ศุภวัฒนเกียรติ

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

มูลค่าเงินทดรองจ่าย
กรรมการส�าหรับปี 
2560

-

-

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และอื่นๆ ที่กรรมการช�าระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวด
บัญชี และมีการน�าเอกสารการช�าระเงินมาเบิกจ่าย
จากบริษัท แต่ยังไม่ได้ท�าการช�าระคืน ณ วันปิดงวด
บัญชี
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3	สัญญาเช่าที่เป็นรายการระหว่างกัน	และ	เงื่อนไข

                 หน่วย: พันบาท

ล�าดบั บริษัท / บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ลักษณะรายการ

มูลค่า
รายการ ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ปี 2561

4 นางฐานิศร์
อมรธีรสรรค์

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

มูลค่าเงินทดรองจ่าย
กรรมการส�าหรับปี 
2560

42

445

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และอื่นๆ ที่กรรมการช�าระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวด
บัญชี และมีการน�าเอกสารการช�าระเงินมาเบิกจ่าย
จากบริษัท แต่ยังไม่ได้ท�าการช�าระคืน ณ วันปิดงวด
บัญชี

5 นายประเสริฐ
จิราวรรณสถิตย์

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

มูลค่าเงินทดรองจ่าย
กรรมการส�าหรับปี 
2560

546

1,359

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และอื่นๆ ที่กรรมการช�าระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวด
บัญชี และมีการน�าเอกสารการช�าระเงินมาเบิกจ่าย
จากบริษัท แต่ยังไม่ได้ท�าการช�าระคืน ณ วันปิดงวด
บัญชี

6 นายจักรพัชร์ จิราวรรณ
สถิตย์

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย

มูลค่าเงินทดรองจ่าย
กรรมการส�าหรับปี 
2560

-

17

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และอื่นๆ ที่กรรมการช�าระไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวด
บัญชี และมีการน�าเอกสารการช�าระเงินมาเบิกจ่าย
จากบริษัท แต่ยังไม่ได้ท�าการช�าระคืน ณ วันปิดงวด
บัญชี

วันที่ตาม
สัญญาเช่า รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ หมายเหตุ

29 ส.ค. 
2557

บริษัทท�าสัญญาเช่าที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างบริษัท 
กลมเกลียวพัฒนา 
จ�ากัด ทั้งนี้เป็นที่ดินตาม
โฉนดเลขที่ 117, 2875, 
8985, 554, 3010, 
3009 และ 103754 
รวม 7 โฉนด เนื้อที่
รวม 2 ไร่ 3 งาน 62.4 
ตารางวา เพื่อประกอบ
ธุรกิจสปา (RarinJinda 
Wellness Spa สาขา
เชียงใหม่) และที่ดินบาง
ส่วนให้เช่าช่วงต่อบริษัท 
สยามเวลเนส รีสอร์ท 
จ�ากัด ในการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม และร้าน
อาหาร (โรงแรมระริน
จินดา เวลเนส สปา 
รีสอร์ท และร้านอาหาร 
Deck 1) 

30 ปี 
เริ่มต้น 1 
มกราคม 2556
ถึง 31 ธันวาคม 
2585

ค่าเช่าปีที่ 1-3 
(1 มกราคม 2556 ถึง 
31มกราคม 2558) 
241,125 บาท/เดือน 
และปรับอัตราค่าเช่าเพิ่ม
ขึ้นไม่เกินร้อยละ 15 
ของค่าเช่าที่มีผลบังคับ
อยู่ทุก 3 ปี
ค่าเช่าปีที่ 4-6 (1 
มกราคม 2559 ถึง 
31 ธันวาคม 2561) 
277,000 บาท/เดือน

-สามารถต่ออายุได้โดยต้องบอกกล่าวล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 
ปี ก่อนครบก�าหนดสัญญาเช่า
- เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้เช่าต้องขนย้าย
ทรัพย์สินของผู้เช่าออกจากพื้นที่เช่า 
หากไม่ด�าเนินการผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้า
ครอบครองทรัพย์สินให้เช่า และขนย้าย
ทรัพย์สินของผู้เช่าออกด้วยค่าใช้จ่ายของ
ผู้เช่าเอง
- คู่สัญญาได้ท�าการจดทะเบียนสิทธิการ
เช่า ณ ส�านักงานที่ดิน โดยผู้เช่ารับผิด
ชอบค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนสิทธิการเช่าทั้งหมด
(ท�าการจดทะเบียนสิทธิการเช่าแล้วเมื่อ
วันที่ 29 ส.ค.57)
- ซากอาคาร 4 ชั้น เลขที่ 14/1 และ
เรือนไทย 2 ชั้น เลขที่ 14 ถนนเจริญ
ราษฎร์ ต�าบลวัดเกต อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ บนที่ดิน ผู้เช่าเป็นผู้
ปรับปรุง ไม่คิดค่าเช่าตลอดสัญญาเช่า
-ผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลรักษา 
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วันที่ตาม
สัญญาเช่า รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ หมายเหตุ

13 พ.ย. 2558 บริษัทท�าสัญญาเช่าอาคารกับนาย
วิธิต อุตสาหจิต
ชั้นที่ 1 และ 2 ของอาคารเลข
ที่ 483 – 483/6 และชั้นที่ 3 
ของอาคารเลขที่ 483/6 ซอย
สุทธิพร ถนนประชาสง เคราะห์ 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร รวมพื้นที่
ใช้สอย 1,392 ตารางเมตร เพื่อ
ใช้เป็นอาคารส�านักงานของบริษัท 
และบริษัทย่อย

3 ปี เริ่มต้น 1 
มกราคม 2559 
ถึง 31 ธันวาคม 
2561

ค่าเช่า 110,000 บาท/
เดือน และสามารถ
ปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นตาม
สภาวะตลาดแต่ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของค่าเช่า
ที่มีผลบังคับใช้อยู่ ทุก 
3 ปี

-สามารถต่ออายุได้ 2 คราว
คราวละ 3 ปี โดยแจ้งล่วงหน้าก่อน
ครบก�าหนดสัญญา 30 วัน
-ผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลรักษา ปรับปรุง 
ซ่อมแซม อาคารเช่าให้อยู่ในสภาพ
ดี
-ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
-ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค

1 ต.ค. 2561 บริษัทท�าสัญญาเช่าและบริการ 
กับ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์ จูนพ
ร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด พื้นที่ อาคาร
สูง 3 ชั้น พร้อมชั้นลอยตั้งอยู่
เลขที่ 97/2-5 ถนนราชด�าเนิน 
ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ
สปา (Let’s Relax สาขาท่าแพ)

3 ปี เริ่มต้น 1 
ตุลาคม 2561 
ถึง 30 กันยายน 
2564

ค่าเช่าปีที่1-3 เดือนละ 
42,900 บาท 
ค่าบริการพื้นที่ปีที่1-3 
เดือนละ 100,100 บาท

-สามารถต่ออายุเพิ่มเติมได้อีก  3 
ปี โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนครบ
ก�าหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

1 ต.ค. 2558 บริษัทท�าเช่าและบริการพื้นที่
อาคารกับบริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน 
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัดต้งอยู่เลข
ที่ 184/13, 184/15 ถนนผังเมือง
สาย ก ต�าบลป่าตอง อ�าเภอกะทู้ 
จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ใช้สอยอาคาร
เอเชี่ยนฟอร์จูน เนื้อที่ 1,468 
ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นที่พัก
พนักงาน (Let’s Relax สาขา ป่า
ตองสาย 3 (พื้นที่ส่วนขยาย)

3 ปี เริ่มต้น 1 
ก.พ. 2559 ถึง 
31 มกราคม 
2562

ค่าเช่าปีที่ 1-3 เดือนละ 
60,000 บาท 
 
ค่าบริการปีที่ 1-3  
เดือนละ 140,000 บาท

- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราว
ละ 3 ปี โดยปรับขึ้นได้ไม่เกิน ร้อย
ละ 15 ของค่าเช่าและบริการ

14 พ.ย.  
2559

บริษัทท�าสัญญาเช่าและบริการ
พื้นที่ชั้นที่ 22 ของอาคาร จ�านวน 
966 ตารางเมตร กับ บริษัท 
บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด อาคาร
เลขที่ 567 ซอยสุทธิพร 2 ถนน
ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
เพื่อใช้เป็นส�านักงานของบริษัทฯ

3 ปี  เริ่มต้น 1 
มกราคม 2560 
ถึง 31 ธันวาคม 
2562

ค่าเช่าปีที่1-3 เดือนละ 
104,328 บาท
ค่าบริการปีที่1-3 เดือน
ละ  156,492 บาท

- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนครบก�าหนดสัญญา 
90 วัน โดยจะปรับบอัตราค่าชึ้น
ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของค่าเช่าและ
บริการ
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วันที่ตาม
สัญญาเช่า รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ หมายเหตุ

1 ธ.ค 2559 บริษัทท�าสัญญาเช่าและบริการ
พื้นที่กับบริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน 
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
ต้งอยู่เลขที่ 184/14 ถนนผังเมือง
สาย ก ต�าบลป่าตอง อ�าเภอกะทู้ 
จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ใช้สอยอาคาร
เอเชี่ยนฟอร์จูน เนื้อที่ 2,418 
ตารางเมตร
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s 
Relax สาขาป่าตองสาย 3)

3 ปี เริ่มต้น 1 
ก.พ. 2560 ถึง 
31 มกราคม 
2563
ต่ออายุ ปีที่ 7– 
ปีที่ 9

ค่าเช่าปีที่ 7-9 เดือน
ละ 189,750 บาท  เงิน
ประกันสัญญา 759,000 
บาท
ค่าบริการปีที่ 7-9  
เดือนละ 442,750 
บาท เงินประกันสัญญา 
1,771,000 บาท

-สามารถต่ออายุได้อีก 3 ปี โดย
ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 
เดือน  ก่อนครบก�าหนดอายุสัญญา
เช่า
-ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน 
ค่าภาษีค่าเบี้ยประกันภัย และค่า
ธรรมเนียมอื่นๆ 
-ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
ตามจริง ในอัตราที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และการประปาส่วน
ภูมิภาคก�าหนด
-ปรับเพิ่มค่าเช่าและค่าบริการ ค่า
เช่าเพิ่มขึ้นจาก 172,500 บาท 
เป็น 189,7500 บาท, ค่าบริการ
เพิ่มขึ้นจาก 402,500 บาท เป็น 
442,750 บาท 
-เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 57 บริษัทได้มี
การท�าบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
เช่าพื้นที่ในอาคารกับบริษัท เอ
เชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อประกอบกิจการ
ค้าจาก “Rarinjinda Wellness 
Spa” เป็น“Let’s Relax” ตั้งแต่วัน
ที่ 1 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป

29 ธ.ค.2559 บริษัทท�าสัญญาเช่าอาคารกับนาง
สาวธมนธร อมรธีรสรรค์
อาคารเลขที่ 322/202 ถนน
อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพฯ 
เพื่อใช้เป็นที่พักพนักงานเทอราปิส
ในกรุงเทพ

3 ปี เริ่มต้น         
1 มกราคม 
2560 ถึง วัน
ที่ 31 ธันวาคม  
2562

อาคารเลขที่ 322/202 
ค่าเช่าปี 2560 – 2561 
เดือนละ 36,080 บาท 
และปรับอัตราค่าเช่า
เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 
10 ของอัตราค่าเช่าครั้ง
หลังสุด

-สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยแจ้ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อน
ครบก�าหนดอายุสัญญา 
- ยกเลิกสัญญาก่อนครบก�าหนดได้
โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ น้อย
กว่า 30 วัน
-ในการประชุมคณะกรรมการบริ
ษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2561 มีมติให้ยกเลิก
สัญญาเช่า นับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 
2561 เป็นต้นไป

29 ธ.ค.2559 บริษัทท�าสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
กับบริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์กิ๊ฟ 
จ�ากัด อาคารตั้งอยู่ ซอยสุทธิพร 
แยกจากซอยรัชดาภิเษก 3 (ข้าง
สถานทูตจีน) ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ตาม
โฉนดเลขที่ 65264 (1 งาน 23 
ตารางวา)  และเลขที่ 65265 (1 
งาน 17 ตารางวา)  เพื่อใช้เก็บ
สินค้าของบริษัทฯ

3 ปี  เริ่มต้น 1 
มกราคม 2560 
ถึง 31 ธันวาคม 
2562

ค่าเช่าปีที่1-3 เดือนละ 
50,400 บาท

ค่าเช่าปีที่1-3 เดือนละ 50,400 
บาท
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วันที่ตาม
สัญญาเช่า รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ หมายเหตุ

13 มี.ค 2560 บริษัทท�าสัญญาเช่าและบริการ
ห้องพักเลขที่ 3116  ชั้นที่ 21ของ
อาคาร เนื้อที่ประมาณ 72 ตาราง
เมตร กับ บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ�ากัด 
อาคารเลขที่ 567 ซอยสุทธิพร 
2 ถนนประชาสงเคราะห์ 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นห้อง
รับประทานอาหารของพนักงาน

3 ปี เริ่มต้น 13 
มีนาคม 2560 
ถึง 13 มีนาคม 
2563 

ค่าเช่าปีที่1-3 เดือนละ 
7,776 บาท
ค่าบริการปีที่1-3 เดือน
ละ  12,480.48 บาท

-สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบ
ก�าหนดสัญญาเช่า โดยจะปรับขึ้น
ร้อยละ 15 ของค่าเช่าและบริการ
-ในการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวัน
ที่ 22 พฤษภาคม 2561 มีมติ
ให้ยกเลิกสัญญาเช่า นับตั้งแต่ 1 
มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

1 พ.ย.2561 บริษัทท�าสัญญาเช่าห้องพักเลขที่ 
582/437-438 ซอยรัชดาภิเษก 
3 แยก 5 แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร อาคาร
สูง 5 ชั้น จ�านวน 2 หลัง เนื้อที่
ประมาณ 828.75 ตารางเมตร 
กับ บริษัท จี.จี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ 
จ�ากัด เพื่อใช้เป็นที่พักพนักงาน 
เทอราปิสในกรุงเทพ

1 ปี เริ่มต้น 1 
พฤศจิกายน 
2561 ถึงวัน
ที่ 31 ตุลาคม 
2562

ค่าเช่าปีที่ 1 เดือนละ 
80,000.- บาท

หมายเหตุ

การท�าสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว มีการท�าการประเมินราคาเช่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ดังนี้

 1. บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 1 หลัง เลขที่ 322/202 ซอยอยู่เจริญ แยก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

ประเมินราคาโดยบริษัท ศศิรัชดา จ�ากัด โดยนายกรกรต เห็นดีงาม ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ส�ารวจและประเมิน ท�าการประเมินราคาเมื่อวันที่ 

21 ตุลาคม 2556 ซึ่งท�าการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวตลอดอายุสัญญา

เช่า 3 ปี ที่ 1,845,000 บาท โดยคิดเป็นค่าเช่าที่อัตรา 58,000 บาท/เดือน ปรับเพิ่มปีละ 3% 

 2. อาคารคอนกรีตสูง 3 ชั้น จ�านวน 7 คูหา เลขที่ 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรงุเทพมหานคร ประเมินราคาโดยบริษทั 15 ทีป่รึกษาธรุกจิ จ�ากดั โดยนายวฒันา จ�าปาวลัย์ ผูป้ระเมนิหลกั เป็นผูล้งนามในรายงาน ท�าการ

ประเมินราคาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งท�าการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดัง

กล่าวที่ 258,804 บาท/เดือน โดยมีอัตราค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ้น 10% ทุกๆ 3 ปี

 3. ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 117, 2875, 8985, 554, 3010, 3009 และ 103754 รวม 7 โฉนด เนื้อที่รวม 2 ไร่ 3 งาน 62.4 ตาราง

วา เลขที่ 14 ถนนเจริญราษฎร์ ต�าบลวัดเกต อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด โดย

นายวัฒนา จ�าปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท�าการประเมินราคาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ซึ่งท�าการประเมินราคาโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของที่ดินดังกล่าวไม่รวมสิ่งปลูกสร้างที่ 2,906,000 บาท/ปี โดยมีอัตราค่าเช่าตลาด

เพิ่มขึ้น 15% ทุกๆ 3 ปี 

 4. ที่ดินพร้อมอาคารสูง 4 ชั้น พร้อมส่วนต่อเติมชั้นดาดฟ้า เลขที่ 184/14 ถนนผังเมืองสาย ก ต�าบลป่าตอง  อ�าเภอกะทู้ จังหวัด

ภูเก็ต ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ากัด โดยนายวัฒนา จ�าปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท�าการประเมิน

ราคาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 ซึ่งท�าการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวที่ 

771,900 บาท/เดือน โดยมีอัตรา  ค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ้น 15% ทุกๆ 3 ปี

 5. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นพื้นที่โกดังเก็บของ  ไม่ติดเลขที่ ซอยสุทธิพร แยกจากซอยรัชดาภิเษก 3 (ข้างสถานทูตจีน) 



124 รายงานประจ�าปี 2561

ประเมินราคาโดยบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทัล จ�ากัด โดยนายนพพันธ์ ลี้ฤทธิกุลชัย ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท�าการประเมินราคา

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ซึ่งท�าการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบมูลค่าเช่าพื้นที่โกดังเก็บของดังกล่าว ที่ 50,400 บาท/

เดือน โดยมีอัตราค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ้น 10% ทุกๆ 3 ปี 

 6. พื้นที่ชั้น 22 อาคาร บียู เพลส  เพื่อเป็นพื้นที่เช่าส�านักงาน ซอยประชาสงเคราะห์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขต

ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเมินราคาโดยบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทัล จ�ากัด โดยนายนพพันธ์ ลี้ฤทธิกุลชัย ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามใน

รายงาน ท�าการประเมนิราคาเม่ือวันที ่25 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงท�าการประเมนิราคาโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่วตัถปุระสงค์สาธารณะ ที ่198,300 

บาท/เดือน โดยมีอัตราค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ้น 10% ทุกๆ 3 ปี 

 7. ที่ดินพร้อมอาคารสูง 5 ชั้น 2 หลัง เลขที่ 582/437-438 ซอยรัชดาภิเษก 3 แยก 5 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ประเมินราคาโดยบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทัล จ�ากัด  โดยนายนพพันธ์ ลี้ฤทธิกุลชัย ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท�าการประเมินเมื่อ

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ซึ่งท�าการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวตลอดอายุ

สัญญาเช่า 1 ปี ที่ 1,200,000 บาท 

9.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

9.3.1	 มาตรการในการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 เมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตกลงจะเข้าท�าธุรกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ก�าหนดขั้นตอนการพิจารณาการท�าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้การเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยง
กันนั้น เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้

 (1) บริษัทฯ จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทใด และหากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภท
รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการนั้นมีข้อก�าหนดและเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เรื่องราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าทั่วไป หรือราคาและเงื่อนไขที่ใช้กันทั่วไปในตลาด
ส�าหรับการท�าธรุกรรมในลกัษณะเดียวกนัหรือคล้ายคลงึกนั และในกรณทีีไ่ม่มีราคาตลาดทีส่ามารถน�ามาใช้อ้างอิงได้เนือ่งจากสนิค้าหรอื
บริการภายใต้การท�าธุรกรรมนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวหรือเพราะเหตุผลอื่นใด บริษัทฯ ก็อาจให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�า
รายการด้วย  

 (2) ในกรณีที่รายการท่ีเกี่ยวโยงกันเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทนไม่สามารถ
ค�านวณได้จากทรพัย์สินหรอืมูลค่าอ้างอิง หรอืเป็นรายการธรุกจิปกต ิหรอืรายการสนบัสนนุธรุกจิปกตทิีไ่ม่มเีงือ่นไขทางการค้าโดยท่ัวไป 
หรอืเป็นรายการเช่า หรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ไม่เกนิ 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามเีงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป หรอืเป็นรายการประเภท
อื่น บริษัทฯ จะท�าการค�านวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องด�าเนิน
การต่อไปอย่างไร เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการท�ารายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

 (3) บริษัทฯ จะเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือพิจารณาความ
เห็น แล้วแต่กรณี รายการที่เกี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ 
จะต้องเสนอความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับรายการนัน้ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ และหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาด้วย 

 (4) บริษัทฯ จะรายงานการตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเปิดเผยการท�ารายการที่เกี่ยว
โยงกันในรายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี และหรือแบบรายงานอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ก�าหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีก�าหนด

 (5) ส�าหรับรายการระหว่างกันทีอ่าจเกิดข้ึนในอนาคต คณะกรรมการบรษิทัฯ จะต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกีย่วโยงและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคัญของบรษัิทฯ หรอืบรษัิท
ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

 (6) ในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากการค้าปกติ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น



125บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

เกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดัง
กล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

 (7) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท�ารายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการท�ารายการนั้นๆ

9.3.2	 การอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดตัวบุคคล/ หน่วยงานที่มีอ�านาจอนุมัติการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้
 (1) ในกรณีที่เป็นการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า
ปกติ ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือไม่ก็ตาม ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติ
 (2) รายการทีเ่ก่ียวโยงกันประเภทอืน่หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีไ่ม่มเีงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป หรอืรายการสนบัสนนุธรุกจิปกติ
ทีม่เีงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป และค่าตอบแทนไม่สามารถค�านวณได้จากทรพัย์สนิหรอืมูลค่าอ้างอิง ผูมี้อ�านาจอนมัุติให้ท�ารายการให้เป็นไป
ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการท�ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน

9.3.3	 การน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
 (1) รายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่ยูภ่ายใต้อ�านาจอนุมัติของฝ่ายจัดการต่างๆ ของบรษัิทฯในกรณทีีเ่ป็นการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั
ที่อยู่ภายใต้อ�านาจอนุมัติของฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาท�ารายการต่างๆ ตามขั้นตอนการขออนุมัติ
ในระเบียบปฏิบัติ และตามอ�านาจด�าเนินการของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะต้องน�าเสนอเพื่อให้คณะ
กรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ และเปิดเผยการท�ารายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี และ
รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบในการพิจารณา ฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ จะต้องเสนอเรื่องดังกล่าว
ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 
 (2) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อมีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้
อ�านาจอนมุตัขิองคณะกรรมการบรษัิทฯ ฝ่ายจดัซ้ือหรือหน่วยงานต้นเรือ่งต้องน�าเสนอรายละเอียด ความจ�าเป็น และความสมเหตสุมผล
ของรายการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเข้าท�ารายการ มีขั้นตอนใน
การด�าเนินการดังนี้
  2.1 ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการท�ารายการ และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด น�า 
 เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 
  2.2 เมื่อได้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้เลขานุการบริษัทฯรวบรวมเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าท�ารายการต่อไป โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน 
 ในวาระนั้น
  2.3 รายงานมติของคณะกรรมการบรษิทัฯ ต่อตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยการท�ารายการไว้ในแบบ 
 แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
 (3) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อ�านาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เป็นการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อ�านาจ
อนุมัติของผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องต้องน�าเสนอรายละเอียด ความจ�าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และ
น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการ มีขั้นตอนในการด�าเนินการดังนี้
  3.1 ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการท�ารายการ และ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด น�า 
 เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
  3.2 เมื่อได้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้เลขานุการบริษัทฯรวบรวมเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท�ารายการ
  3.3 เมือ่ได้ความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิทฯ ให้เลขานกุารบรษัิทฯ จัดเตรยีมเอกสารเพือ่จัดประชมุและขออนมุตั ิ
 การท�ารายการจากผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีข้อมูลประกอบให้เพียงพอต่อการตัดสินใจตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ก�าหนด และส่งเรื่องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องแสดงรายชื่อและจ�านวนหุ้นของ 
 บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่มีสิทธิออกเสียง โดยมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  
 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย



126 รายงานประจ�าปี 2561

  3.4 รายงานมติของคณะกรรมการบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยการท�ารายการไว้ในแบบ 
 แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

9.4	นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

9.4.1	 ลักษณะการท�ารายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ

 รายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือ รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้า
ที่มีราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่สมเหตุสมผล เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย
 - เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป
 - เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
 - เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท�านองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

9.4.2	 นโยบายการพิจารณาการท�ารายการระหว่างกัน
 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจาณาถึงลักษณะของธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไว้ดังนี้

 ประเภทที่ 1  ธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายของการซื้อขาย หรือการบริการที่มีผลก่อให้เกิดการผูกพันระหว่างคู่
สัญญาในระยะยาว ให้น�าเข้าสู่การพิจารณาเป็นครั้งๆ ไป

 ประเภทที่ 2  ธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมที่เป็นปกติในทางการค้าของบริษัทฯ เช่น การซื้อลูกประคบ การซื้อคุ๊กกี้ การจ้างพิมพ์
งานทั่วไป กรณีเช่นนี้ ให้มีการพิจารณาอนุมัติบนหลักการเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ น�าไปปฏิบัติใช้ต่อได้ และ
มกีารน�าเสนอเพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ พจิารณาเป็นรายไตรมาส นอกจากนี ้การเปรยีบเทยีบราคาส�าหรบัธรุกรรมใน
ลักษณะนี้นั้น ควรจะต้องเปรียบเทียบราคา
 - บนพื้นฐานของประเภทสินค้า และบริการแบบเดียวกัน (spec เดียวกัน) เดียวกัน
 - รายการใดที่สามารถที่จะก�าหนดลักษณะ และประเภทของสินค้าหรือบริการที่แน่ชัดได้ ให้ระบุไว้ในใบเสนอราคาให้ชัดเจน
 - ผู้ที่จัดท�าใบเสนอราคาที่ใช้ในการเปรียบเทียบจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวพันกัน และเป็นการเสนอราคาปกติทั่วไป 
 - ให้มีการหาผู้เสนอราคาเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 ราย
 - ราคาที่ได้จะต้องเป็นราคาที่ได้จากผู้เสนอราคาในช่วงเดียวกัน  

9.4.3	 แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 

	 -	การขายสินค้าและบริการ
 บริษัทและบริษัทย่อย ยังคงท�าการขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในราคาตลาด 
และภายใต้เงือ่นไขการค้าเดยีวกนักับทีจ่�าหน่ายให้กับลูกค้ารายอ่ืนๆ ของบรษิทั และบรษิทัย่อยเนือ่งจากเป็นการให้บรกิารและขายสนิค้า
ตามปกติ และมูลค่าที่จ�าหน่ายไม่ได้เป็นสาระส�าคัญที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย

	 -	การซื้อลูกประคบ	คุกกี้	และว่าจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	และบรรจุสินค้า
 บริษัทและบริษัทย่อย ยังมีการซื้อลูกประคบ คุกกี้ และว่าจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ และบรรจุสินค้าผลิตภัณฑ์สปาต่างๆ กับบริษัทที่
เกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างจากภายนอกแล้ว บริษัทที่เกี่ยวข้องขายสินค้า และคิดค่าบริการที่ต�่า
กว่า โดยมีการตรวจสอบเปรียบเทียบราคากับผู้ค้ารายอื่นด้วยอย่างสม�่าเสมอตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะท�าการว่าจ้างผู้ด�าเนินการที่ให้ราคาถูก และมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย 

	 -	การเช่าที่ดิน	และอาคาร
 บริษทัมกีารเช่าทีด่นิ และอาคารบางส่วนจากบริษทัทีเ่กีย่วข้อง และบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง เนือ่งจากเป็นการเช่าเพือ่ใช้เป็น
ทรัพย์สินในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการใช้เป็นส�านักงาน คลังสินค้า และโรงเรียนสอนนวด ของบริษัทและบริษัทย่อย และใช้
เป็นสาขาสปาของบริษัท รวมถึงใช้ในการด�าเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารของบริษัทย่อย ที่จ�าเป็นต้องเช่าใช้ด�าเนินการในระยะปาน
กลาง ถงึระยะยาวเพือ่ให้คุม้ค่ากับการลงทนุปรบัปรงุทรพัย์สนิถาวรดงักล่าว ทัง้นีก้ารเช่าทีด่นิและ/หรอือาคารดังกล่าว เป็นการเช่าเพือ่ใช้
ในการด�าเนนิธรุกจิปกติของบรษัิทและบรษัิทย่อย โดยการด�าเนนิการทีผ่่านมาการท�าสญัญาเช่าใดๆ จะท�าการเปรียบเทยีบจากราคาตลาด 
และท�าการประเมินราคาค่าเช่า โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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ข้อมูลทางการเงิน

รายงานและงบการเงินรวม
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ใน
การเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทฯ) ซึ่งงบการเงิน
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)  และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบาย
บัญชี การประมาณการที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินที่เหมาะสม เพียงพอ และการถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ โดยการ
เปิดเผยข้อมูลและการน�าเสนองบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแสดงค�าอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการ
ด�าเนินงานของบริษัท ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2561 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�า
ปี (56-1) เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุทัว่ไป ทัง้นีง้บการเงนิดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเหน็
อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

 คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการแต่งต้ังคณะ
กรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีส่อบทานนโยบายการบญัชแีละดแูลรับผิดชอบคณุภาพ
ของข้อมูลในรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบรหิารความเสีย่ง ตลอด
จน พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนั  โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งต่าง ๆ  ดงักล่าว
ได้ปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้วและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�า
ปี(56-1) แล้ว

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีระบบการบรหิารความเสีย่ง และระบบการควบคมุภายใน 
ของบรษิทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัทีเ่พียงพอ และน่าพึงพอใจ จนสามารถสร้างความเชือ่มัน่ได้อย่างสมเหตสุมผลว่า งบการเงนิ
ของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดท�าและเปิดเผยโดยถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                  (นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ)                                   (นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)
                    ประธานกรรมการบริษัท                                    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของ  
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ประจ�าปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
และชี้แจงสาเหตุของผลการด�าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20

 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการโดยพิจารณาจาก
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�าปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และชี้แจงสาเหตุของผลการด�าเนินงาน
ที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,152.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 190.10 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.75 โดยมีก�าไรสุทธิ 205.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.13 ของรายได้จากการขายและ
บริการ ซึ่งก�าไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 30.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.37 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย การเปิดธุรกิจใหม่ๆ และการขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ โดยรายได้
ของบริษัทฯเติบโตทั้งจากการขยายสาขาจากเดิม 41 สาขาในปี 2560 เป็น 55 สาขาในปัจจุบัน (สาขาในประเทศ 49 สาขาและ สาขา
ต่างประเทศ 6 สาขาจากการขายแฟรนไชส์) และการเพิ่มยอดขายของสาขาเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 รายได้

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2561 จ�านวน 1,152.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 190.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.75 โดยรายได้หลักยังคงเป็นรายได้จากธุรกิจสปาของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 88 ของรายได้รวม ซึ่งรายได้ที่
เพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของสาขาเดิม  และจากการขยายสาขา โดยในช่วงปี 2561  ทางบริษัทฯ ได้มีการขยายสาขา 
Let’s Relax ซึ่งเป็นสปาระดับสี่ดาวจ�านวน 7 สาขา และ ธุรกิจใหม่ภายใต้ Brand Stretch me by Let’s Relax จ�านวน 2 สาขา และ 
Face Care by Let’s Relax  จ�านวน 1 สาขา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศจีนเพิ่มอีก 2 สาขาใน 2 มณฑล 
คือ ชิงเต่าและเทียนจิน รวมถึงอีก 3 สาขาในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ส่งผลให้ภาพรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมเพิ่ม
สูงขึ้นกว่าปีก่อนเป็นอย่างมาก

 ต้นทุนขายและบริการ

 ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและบริการ 750.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.13 ของรายได้จากการขาย
และบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 130.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.08 ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการขยายสาขาสปา
ในปี 2561 จ�านวน 10 สาขาในประเทศและต้นทนุของสาขาเดิม ทัง้นีต้้นทนุทีเ่พิม่ขึน้เกิดจากทัง้ต้นทนุผนัแปรและต้นทนุคงทีห่ลกัๆได้แก่ 
ต้นทุนพนักงานนวด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา และค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการให้บริการ เป็นต้น

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 152.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.44 ของ
รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22.14  ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ16.98 ส่วนใหญ่จากค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับพนักงาน โดยบริษัทฯได้เพิ่มจ�านวนพนักงานและการปรับฐานเงินเดือนเพื่อรองรับการเติบโตของสาขาที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก  และ
ค่าเช่าและค่าเสื่อมราคาของส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ

 ก�าไรสุทธิ

 ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�าไรสุทธิ 205.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.13  ของรายได้จากการขายและบริการ 
ซึ่งก�าไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 30.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.37  เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็น
ผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการจากสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
การขยายธรุกจิรปูแบบใหม่ และการขยายของธุรกิจแฟรนไชส์ ในขณะทีบ่รษิทัฯ มต้ีนทนุทีเ่พิม่ขึน้ผนัแปรตามรายได้ทีเ่พิม่ขึน้และต้นทุน
คงทีท่ีเ่พิม่ข้ึนจากการขยายสาขา ทัง้นีค่้าใช้จ่ายในการขายและบริหารมกีารปรบัตวัสูงขึน้เช่นกนั แต่ในอตัราท่ีน้อยกว่าเมือ่เปรยีบเทียบกบั
รายได้จากการขายและบริการที่สูงขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
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