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หนงัสือช้ีชวน 

 
 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 

จ านวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.70  บาท 

 
ระยะเวลาจองซื้อ 

20 ตุลาคม - 22 ตุลาคม 2557  

ที่ปรึกษาทางการเงิน  
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั 

บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จ ากดั 
 
  

ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั  

 
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือช้ีชวน   

วันท่ี 12 มถิุนายน 2557 

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลบังคับใช้  

วันท่ี 17 ตุลาคม  2557          

ค าเตือน 
 “ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกีย่วกับผู้ออกหลกัทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทนุและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี การมีผลใชบ้ังคับของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เปน็การแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในหลกัทรัพยท์ี่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทีเ่สนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรพัย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็น
ความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย ์
 หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือหลกัทรัพยท์ี่ได้ซื้อหลกัทรัพย์ไมเ่กินหนึ่งปนีับแต่วันที่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพยม์ีผลใช้บังคับและยงัเป็นเจ้าของหลกัทรัพย์อยู่มีสิทธเิรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนบัแต่วันที่ได้รู้เหรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยเ์ป็นเทจ็หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจง้ใสาระส าคัญ แต่ไม่เกินสองปนีับจากวันที่แบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคบั” 
 บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชีช้วนได้ที่ศนูยส์ารสนเทศ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900  ในทุกวันท าการของส านักงานระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

ค าเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

http://www.siamwellnessgroup.com/
http://www.set.or.th/th/company/files/presentation/3_50/ACAP.pdf
http://www.sec.or.th/
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ค าจ ากดัความ 
 

SPA หมายถึง บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
   
SWR หมายถึง  บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด  
   
SWL หมายถึง บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด   
   
SWE หมายถึง  บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด  
   
ธุรกิจสปา  หมายถึง *การประกอบกิจการให้การดูแลเสริมสร้างสุขภาพ โดยบริการหลักท่ีจัดไว้

ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพ  และการใช้น้ าเพื่อสุขภาพ และบริการเสริม
ประกอบ เช่น การอบร่างกายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
โภชนบ าบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการท าสมาธิ การใช้สมุนไพร
หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ  

   
เดย์สปา  
 

หมายถึง  สปาท่ีไม่มีสถานท่ีพักค้างคืน ให้บริการลูกค้าในระยะสั้น   เน้นการให้บริการท่ี
สะดวกรวดเร็ว ขั้นตอนการท าสปาท่ีไม่ยุ่งยาก มักตั้งอยู่ในท าเลท่ีสะดวกต่อ
การเดินทางส าหรับลูกค้า เช่น ท่ีพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้าท่ี
อยู่แถบในเมือง ย่านธุรกิจ หรือสนามบิน ลูกค้าสามารถเลือกและหาเวลามา
ใช้บริการได้ในระหว่างวัน ใช้เวลาสั้น 30 นาที ถึง 4 ชัว่โมง มีบริการสปาท่ี
ค่อนข้างหลากหลาย เน้นการผ่อนคลายและความสวยงาม 

   
เวลเนสสปา  หมายถึง **Hotel & Resort Spa  (“Wellness Spa” หรือ “เวลเนสสปา”)  

เป็นสปาท่ีตั้งอยู่ภายในหรือในบริเวณเดียวกับโรงแรมหรือรีสอร์ท เพื่อรองรับ 
ผู้มาพักแรมที่ต้องการใช้บริการสปาเพื่อผ่อนคลาย นอกเหนือจากการใช้ 
บริการห้องพัก   มักจะมีขนาดใหญ่กว่า   Day Spa   ท่ัวไป  และตั้งอยูต่าม 
สถานท่ีท่องเท่ียวหรือย่านชุมชน  โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4-5 ดาว Resort   
Spa เน้นความเป็นสถานท่ีพักผ่อนและการนวดเป็นส่วนใหญ่มีการจัดสถานท่ี 
ให้มีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ควบคู่ไปกับการให้บริการดูแลร่างกาย 
และผิวพรรณ ใช้เวลาในการให้บริการมากกว่าให้บริการ แบบเดย์สปา  

   
พนักงานเทอราพิสท์  หมายถึง พนักงานนวด  
 
* ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองก าหนดสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ 
  พ.ศ. 2509   (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตสิถานบริการ ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2546) 
** ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แบ่งประเภทการประกอบธุรกิจตามลักษณะสถานที่ประกอบการ เป็น Hotel & Resort  
    และสปา ซึ่งตรงกับลักษณะการประกอบการของบริษัท ซ่ึงบริษัทเรียกว่า “การบริการแบบเวลเนสสปา”   



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
 
 

http://www.siamwellnessgroup.com/
http://www.siamwellnessgroup.com/
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

สรุปข้อมูลส าคัญน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย  ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียด
จากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและหนังสือชี้ชวนท่ีบริษัทได้ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต.  ได้ท่ี website  ของส านักงาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลส าคัญของการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย :    20-22 ตุลาคม 2557 ) 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 
ผู้เสนอขาย  : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ  
จ านวนหุ้นที่เสนอขาย : 170  ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ  29.82 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
    ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้  
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น  :  

1)  เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท สยามเวลเนส กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  :  85,000,000  หุ้น 
2)  เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่าย  :  85,000,000  หุ้น 

เงื่อนไขในการจ าหน่าย    : รับประกันการจ าหน่ายอย่างแน่นอนท้ังจ านวน (Firm Underwriting) 
ราคาเสนอขายตอ่ประชาชน :    1.70     บาท/หุ้น    มูลค่าการเสนอขาย  :   289  ล้านบาท  
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า  : ไม่มี  
มูลค่าทีต่ราไว้ (par) : 0.25 บาท/หุ้น  มูลค่าตามบัญชี (book value) : 0.43 บาท/หุ้น  กรณีค านวณจากมูลค่าส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งเทา่กับ 171.47 ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัปัจจุบนัท่ีเรียกช าระแล้ว ซึง่
เท่ากับ 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือเท่ากับ 0.30 บาท/หุ้น กรณีค านวณจากมลูค่าส่วนของผูถ้ือหุ้น 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญทัง้หมดหลงัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนในครั้งนี้ ซึง่เทา่กับ 570 
ล้านหุ้น 
ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย 
 การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครัง้นี้ พิจารณาอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ (Price to 
Eamings ratio : P/E ) ทั้งนี้ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ  ต่อหุ้นเท่ากับ  
24.29 เท่า โดยค านวณก าไรสุทธิต่อหุ้นจากผลก าไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมาตัง้แตว่ันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ถงึ 30 
มิถุนายน 2557 เทา่กับ 40.01 ล้านบาท หุ้นสามัญที่ออกช าระแล้วภายหลังการน าเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เทา่กับ 570 ล้าน
หุ้น (Fully Diluted) จะได้ก าไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.07 บาท ต่อหุ้น   โดยอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขาย
ดังกล่าวคดิเป็นอัตราส่วนร้อยละ 54.78 จากอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ เฉล่ียในช่วงเวลา 
ตั้งแตว่ันท่ี 1  ตุลาคม 2556 จนถงึวันท่ี 30  กันยายน 2557 ซึง่มคีา่เท่ากับ 44.33 เทา่ ซึ่งเป็นตลาดรองที่หลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ จะเขา้จดทะเบียน ทัง้นี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิดงักล่าวจะค านวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยงั
มิได้พิจารณาถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมินราคาหุน้ที่เสนอขาย 
 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราสว่นราคาต่อก าไรสุทธิ(Price to 
Eamings ratio : P/E ) ของบริษัทในช่วง 1 กรกฎาคม 2556 ถงึ 30 มิถุนายน 2557 กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ทั้งนี้ 
เฉล่ียของหุ้นที่มีการซื้อขายย้อนหลังในช่วงเวลา 12 เดือน ตั้งแตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30  กันยายน 2557   
โดยมีรายละเอียดดังต่อไป 

 

 ทั้งนี้การก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ไดน้ าข้อมูลของบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ มาคดิค านวณเปรยีบเทียบ เนื่องจากไมม่ีบริษัทใดในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจหลัก
คือธุรกิจสปา เช่นเดียวกับบริษัท  และการเลือกชว่งระยะเวลาของค่าเฉล่ียอตัราส่วนดงักลา่ว (1 ตลุาคม 2556 ถึง 30 
กันยายน 2557) เนื่องจากเป็นข้อมูลปัจจุบันมากที่สุดจงึใช้ข้อมูลดงักล่าวในการเปรียบเทียบ 

ตลาดรอง  : ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ  
หมวดธุรกิจ  : ไม่มี  
เกณฑ์การเขา้จดทะเบียน : เกณฑ์ก าไรสุทธิ (Profit Test)  
 

วัตถุประสงค์การใชเ้งิน         : ใช้ส าหรับเปดิสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาทีม่ีอยู่เดิม   100 ล้านบาท                    
ใช้ส าหรับช าระคืนเงินกู้สถาบันการเงินบางส่วน           100 ล้านบาท                    
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกจิการ (ประมาณ)                                    80 ล้านบาท  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล   : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี       
ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่น (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท  ทั้งนี้ 
โดยค านึงถึงความต้องการกระแสเงินสด และเงินทุนส ารองส าหรับการลงทุน และ
การด าเนินกิจการในอนาคตของบริษัท  นโยบายการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงได้เป็นครั้งคราว  ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : 
บริษัทและบริษัทย่อย ประกอบธรุกิจหลัก ดังนี ้
1.  บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกจิสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา  
2.  บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด ประกอบธุรกิจโรงแรม และรา้นอาหาร  
3.  บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด ประกอบธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา  
4.  บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ ากดั ประกอบธุรกจิโรงเรียนสอนนวด  
   โดยในปี 2556 ครอบครัวอตุสาหจิต และครอบครัวจิราวรรณสถติย์  ได้มีการปรับโครงสรา้งของกลุ่มบริษัท โดยให้ 
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบรษิัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 
                                                                                                           
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
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รายชื่อผู้ถือหุ้น  
ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2557  บริษทัมีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดงันี้  
ล าดับที่  รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเพิ่มทุน ภายหลังการเพิ่มทุน 
  จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มนายวิบูลย์  อุตสาหจติ  
นายวิบูลย์     อุตสาหจิต  
นางปราณี     ศุภวัฒนเกียรต ิ
นางฐานิศร์    อมรธีรสรรค์  
นายธนวฒัน์  อุตสาหจติ  
นายณภัทร    วิวรรธนไกร  
นายณรัล       วิวรรธนไกร  
นายณรุจ       วิวรรธนไกร  

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

71.34 
19.66 
15.18 
15.18 
6.14 
5.06 
5.06 
5.06 

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

50.06 
13.80 
10.65 
10.65 
4.31 
3.55 
3.55 
3.55 

2 กลุ่มนายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์  
นายประเสริฐ   จิราวรรณสถิตย์  
น.ส. พรพิศ      จิราวรรณสถิตย์  
นางประอร       จิราวรรณสถิตย์  

114,640,000 
78,640,000 
18,000,000 
18,000,000 

28.66 
19.66 
4.50 
4.50 

114,640,000 
78,640,000 
18,000,000 
18,000,000 

20.11 
13.80 
3.16 
3.16 

3 ผู้ถือหุ้นรายย่อย   - 170,000,000 29.82 
                           รวม  400,000,000 100.00 570,000,000 100.00 

 
คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557  ประกอบด้วย  
  ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1.  นายพลเชษฐ์          ลิขิตธนสมบัต ิ กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  
(กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางดา้นบัญช)ี 

2.  นายชัยยุทธ            เทียนวฒุิชัย กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
3.  ม.ร.ว. เพ็ญศิริ        จักรพันธุ ์ กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
4.  นางสุภี                   พงษ์พานิช กรรมการ / กรรมการอิสระ 
5.  นางปราณี              ศุภวัฒนเกียรต ิ ประธานกรรมการ 
6.  นายวิบูลย์              อุตสาหจิต กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจา้หน้าที่บริหาร  
7.   นายประเสริฐ      จิราวรรณสถติย ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดัการ  
8.   นางฐานศิร์             อมรธีรสรรค์   กรรมการ /กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จดัการ 
9.   นายณรัล                วิวรรธนไกร กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
10. นายจักรพัชร ์ จิราวรรณสถติย ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร  
11. นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรต ิ กรรมการ 
โดยมี  นางดิสยา  ววิรรธนไกร  เป็นเลขานุการบริษัท  
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สรุปปัจจัยความเสี่ยง  

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 การประกอบธุรกิจสปาและโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อย มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ ซึ่งในบางปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวนั้น บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ และ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก เป็นต้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลเป็นวงกวา้งไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในประเทศอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน บริษัทมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังกล่าวผ่านการกระจาย
ธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศเพื่อลดความเส่ียงในกรณีที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใดแหล่งหนึ่งประสบปัญหา 
และมีแผนการด าเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกค้าในประเทศ เพื่อลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วย 

ความเสี่ยงจากการแขง่ขนักับคู่แข่งในธุรกิจหลัก 

 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ นอกจากนั้น บริษัทยังมีบริษัทย่อย คือ 
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจด้านโรงแรม และร้านอาหารท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคู่แข่งเป็นจ านวนมาก       
ซึ่งบริษัท มีการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความเเตกต่างจากคู่เเข่งทั้งในเชิงสถานที่ การบริการ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์เเละ
เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้กับลูกค้า ให้มีความประทับใจใน
การใช้บริการท่ีเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของเเต่ละเเบรนด์ของบริษัท 

 การแข่งขันในธุรกจิสปา 
 ปัจจุบัน ธุรกิจสปามีการแข่งขันสูง ท้ังตลาดระดับล่างจนถึงตลาดระดับบน โดยตลาดระดับล่างจะเน้นแข่งขันใน
เรือ่งราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และก าไรของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทวางต าแหน่งการบริการของบริษัท เพื่อ
แข่งขันกับตลาดระดับบนแต่ก าหนดราคาที่คุ้มค่ากว่าคู่แข่งที่เป็นโรงแรมระดับห้าดาว การตั้งสถานที่ให้บริการในจุดที่ตรง
กับตลาดเป้าหมายและสะดวกในการเดินทางคือใกล้กับระบบขนส่งมวลชนหรือในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้บริษัทมี
ระบบในการจองเวลาเข้ารับบริการและช าระเงินโดยตรงผ่านระบบอินเตอร์เน็ท ซึ่งท าให้บริษัทสามารถวางแผนบริหาร
บุคคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวจะท าให้บริษัทมีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน 
(Competitive advantage) กับคู่แข่งในธุรกิจสปา 
 การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม 
 บริษัทมีบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจด้านโรงแรมและร้านอาหารที่จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีคู่แข่งเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น จากการเปิดโรงแรมของ
ผู้ประกอบการรายต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และ
ก าไรของบริษัท อย่างไรก็ดีบริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ที่เน้นการให้บริการในแบบเฉพาะเจาะจง ในแนวทางธุรกิจสปา
และเวลเนสโดยมีจ านวนห้องจ ากัด และหลีกเล่ียงการแข่งขันทางด้านราคา ประกอบกับการวางแผนการตลาดและการ
บริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 
โดยจุดเด่นของโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท อยู่ที่ความมุ่งมัน่ ที่จะให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมและประเพณี
ของเชียงใหม่ผสมผสานกับการบ าบัดสปาด้วยเทคโนโลยีชั้นน า และคุณภาพการให้บริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ต่าง ๆ ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ  
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ความเสี่ยงจากเร่ืองการต่อสญัญาเช่า 

 สัญญาเชา่กับบุคคลภายนอก 
ส่วนใหญ่บริษัทจะใช้วิธีการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการสปาของบริษัท ซึ่งหากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา

เช่าดังกล่าว อาจจะท าให้บริษัทสูญเสียรายได้จากสาขาของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจะท าข้อตกลงตั้งแต่ก่อนเริ่มท า
สัญญาเช่า โดยให้สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อย่างน้อย รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 9 ปี (3 ปีต่อ 3 ปีต่อ 3 ปี) เพื่อลดความเส่ียง
ในการลงทุนในสาขาที่เช่า นอกจากนี้การเช่าสถานท่ีประกอบกิจการแทนท่ีการลงทุนซื้อสถานประกอบการเป็นของตัวเอง
ซึ่งเทียบเท่ากับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะท าให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจโดยท าให้สามารถบริหาร
ต้นทุนในการขยายหรือลดสถานท่ีให้บริการซึ่งจะให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าทุกรายโดยเป็นผู้เช่าที่ดี ท านุบ ารุงรักษาสถานที่ให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นอย่างดี และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขสัญญาเช่าทุกประการ จึงท าให้บริษัทได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าทุกรายตลอดมา ซึ่งหากบริษัทไม่ได้
รับการต่ออายุสัญญาเช่าส าหรับสาขาใด บริษัทก็สามารถที่จะจัดหาที่ตั้งสาขาใหม่ทดแทนสาขาที่ไม่ได้รับการต่ออายุ
สัญญาเช่าดังกล่าวได้ 
 สัญญาเชา่กับบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั  
 ในการเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีของการเปิดสาขาสปาและส านักงานของบริษัท บริษัทมีการท าสัญญาเช่า
ในลักษณะเดียวกันกบัการท าสัญญาเช่ากับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขการต่ออายสัุญญาเชา่ได้ไม่ต่ ากว่า 9 ปี (3+3+3) 
ส าหรับท่ีดินที่เชียงใหม่บริษัทมีการเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ท า RarinJinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ และ
ให้บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด เช่าช่วงที่ดินเพื่อด าเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัท
ด าเนินการเช่าที่ดนิจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ โดย
แจ้งให้คู่สัญญารับทราบและตกลงล่วงหน้าก่อนครบอายุสัญญาอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นการผูกพันธ์ระยะยาว และลดความเส่ียง
ต่อความไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม หากครบก าหนดสัญญาเช่าแล้วไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวได้ บริษัทอาจ
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาที่ดินแปลงใหม่เพื่อด าเนินธุรกิจต่อไป  ในการเตรียมการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทได้มีการท าสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวในอัตราธุรกิจ
ปกติ (Fair market rate) โดยมีบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระเป็นผู้ประเมินราคาเช่าที่ เหมาะสม และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วทุกรายการ อนึ่งบริษัทได้ก่อตั้งโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา     
รีสอร์ท เป็นต้นแบบในการด าเนินธุรกิจโรงแรมแบบรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ซึ่งหากประสบความส าเร็จตามที่คาดและมีตลาด
รองรับเพียงพอ บริษัทอาจจะพิจารณาขยายธุรกิจนี้ต่อไปในตลาดและในช่วงเวลาที่เหมาะสม การเช่าสถานที่ดังกล่าวท า
ให้บริษัทลดความเส่ียงจากการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และสามารถบริหารเงินลงทุนได้อย่าง                   
มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ครบก าหนดอายุสัญญาเชา่บริษัทจะท าการประเมินความเหมาะสมในการต่อ
สัญญาต่อไปโดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกราย 
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร  

 บริษัทด าเนินธุรกิจโดยอยู่ภายใต้การจัดการ โดยผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 2 ท่าน   คือ   นายวิบูลย์ 
อุตสาหจิต  และนายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์  ซึ่งมีส่วนส าคัญในการบริหารงานบริษัท จนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ 
ในอุตสาหกรรม และท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง หากบริษัทขาดผู้บริหารดังกล่าวไป อาจส่งผล
กระทบต่อการบริหารจัดการของบริษัทได้  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกระจายอ านาจการด าเนินงาน ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารสายงานต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อลดความเส่ียงจากการ
พึ่งพิงผู้บริหารดังกล่าว ซึ่งแผนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะท าให้บริษัทสามารถปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นแบบสากลได้อย่างต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงจากการถูกฟอ้งร้องจากลกูค้าผู้ใช้บริการ 

 บริษัทประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งในการให้บริการของพนักงานเทอราพิสต์ แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
หากพนักงานเทอราพิสต์ขาดความระมัดระวังในการให้บริการนวดแก่ลูกค้า อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายของ
ลูกค้าได้ ดังนั้นทางบริษัทจึงได้จัดท าประกันความเส่ียงในกรณีบาดเจ็บของลูกค้าไว้  เพื่อป้องกันความเส่ียงจากการถูก
ฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ  โดยบริษัทได้จัดท าประกันภัย Professional Liability ซึ่งจ ากัดความรับผิดชอบจากการถูก
ฟ้องร้องไว้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรกไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการอบรมพนักงานให้ระมัดระวังในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย ซึ่งที่ผ่านมานับจากเริ่มด าเนินกิจการ
บริษัทยังไม่เคยถูกลูกค้าฟ้องร้องในกรณีดังกล่าวเลย 

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนกังานเทอราพิสต์  

 บริษัทประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้พนักงานเทอราพิสต์จ านวนมาก ซึ่งหากขาดแคลนแรงงาน
ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญได้ ดังนั้น บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการพนักงาน
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยจัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับการให้บริการในสาขาต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งหากสาขาใดมี
ลูกค้าเข้าใช้บริการมาก หรือน้อย บริษัทจะท าการบริหารจัดการพนักงานให้เหมาะสมกับจ านวนลูกค้าและมีสวัสดิการ
ให้แก่พนักงานประเภทดังกล่าว โดยมีการประกันค่าแรงขั้นต่ าให้แก่พนักงานที่ท างานในสาขาที่ เปิดใหม่ของบริษัท           
มีบ้านพักพนักงาน และการท าประกันชีวิตให้กับพนักงานเทอราพิสต์ เป็นต้น   ส่งผลให้พนักงานมีความมั่นใจในบริษัท 
และอยู่ท างานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้นบริษัทยังได้เปิดโรงเรียนสอนนวดภายใต้บริษัทย่อย เพื่อพัฒนา
พนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและทดแทนพนักงานเทอราพิสต์ที่ลาออกไปท า
ให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพนักงานเทอราพิสต์ในอนาคตด้วย 

ความเสี่ยงในเร่ืองงานระหว่างท า 

 บริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการตกแต่ง RarinJinda Wellness Spa ณ ชั้น 30-31 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต์ เพลินจิต ถ.วิทยุ  กรุงเทพฯ มีก าหนดเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2557 หากผู้รับเหมาไม่สามารถตกแต่ง
สาขาของบริษัทได้ทันระยะเวลาตามที่ก าหนด อาจท าให้บริษัทไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ตามก าหนดซึ่งอาจให้บริษัท
สูญเสียรายได้ หรือท าให้ต้นทุนสูงขึ้นจากการด าเนินการล่าช้า ทั้งนีบ้ริษัทมีประสบการณ์ในการเปิดสาขาใหม่ในช่วงหลาย
ปีท่ีผ่านมา จึงท าให้บริษัทมีบุคคลากรที่มีประสบการณ์ที่เพียงพอและมีความเชี่ยวชาญในการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งคาด
ว่าจะท าให้สามารถบริหารความเส่ียงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



                                                                                                                          บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

7 
 

ความเสี่ยงจากการน าบริษทัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

 ในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทครั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ 
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยใช้เกณฑ์ก าไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงที่หลักทรัพย์ของบริษัทอาจไม่ได้
รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  ท าให้ผู้ลงทุนไม่มีตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่ได้รับผลตอบแทน
จากการขายหุ้นได้ตามราคาที่คาดการณ์ไว้แล้ว  อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด และบริษัท เอแคป     
คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องต้นแล้ว         
มีความเห็นว่าบริษทัมีคณุสมบัติครบถว้นท่ีจะสามารถเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 
2544 (รวมถึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ของทุนช าระแล้ว โดยที่
ปรึกษาทางการเงินคาดว่า บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้วเสร็จ 
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สรุปฐานะทางการเงนิ 
 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบเสมือนรวม   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 2554   2555   2556   30 มิ.ย. 2557   2554   2555   2556   30 มิ.ย. 2557  

   ตรวจสอบ  ตรวจสอบ   สอบทานแล้ว   ตรวจสอบ   ตรวจสอบ  ตรวจสอบ  สอบทานแล้ว  
   ปรับปรุงใหม่       จัดประเภทใหม่   ปรับปรุงใหม่      

รวมสินทรัพย์ 243,908 348,326 349,322 370,111 148,878 257,346 366,590 391,868 
รวมหนี้สิน 204,157 259,565 144,122 198,638 103,271 164,370 121,506 184,686 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 39,751 88,761 205,200 171,473 45,607 92,976 245,084 207,182 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 243,908 348,326 349,322 370,111 148,878 257,346 366,590 391,868 

รายได้จากการขาย และบริการ 174,995 242,966 319,661 142,793 144,622 200,280 266,282 118,344 

ต้นทุนขาย และบริการ 147,077 165,062 186,557 98,396 118,087 137,302 158,378 86,818 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 32,373 46,097 50,916 29,585 19,203 36,277 42,258 24,670 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 23,681 28,321 79,714 10,664 3,362 23,907 68,135 5,053 

ก าไรสุทธิ 16,715 18,256 60,220 6,273 567 16,615 52,134 2,098 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.85 44.51 66.89 0.02 1.42 41.54 60.83 0.01 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.22 1.30 0.48 0.31 1.14 1.08 0.43 0.24 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 7.92 7.36 18.48 4.30 0.38 8.06 18.79 1.70 

อัตราผลตอนแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 37.13 26.36 40.32 23.38 1.26 23.98 30.84 16.48 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.52 6.17 17.26 11.13 0.40 8.18 16.71 8.82 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.14 2.92 0.70 1.16 2.26 1.77 0.50 0.89 

 
 
 

สัดส่วนและโครงสร้างรายได ้
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อย นับตั้งแต่ปี 2554 – งวด 6 เดือน ปี 2557 สรุปได้ดังนี ้
 

โครงสร้างรายได ้
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 งวด 6 เดือน ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้ธุรกจิสปา  138.76  65.73%  186.95  75.33%  246.18  75.53% 111.79 76.68% 
รายได้ธุรกจิโรงแรม  18.20  8.62%  25.18  10.15%  24.10  7.39% 13.60 9.33% 
รายได้ธุรกจิร้านอาหาร  12.75  6.04%  17.01  6.85%  27.63  8.48% 11.79 8.09% 
รายได้จากผลิตภัณฑ์สปา  5.29  2.50%  13.83  5.57%  21.75  6.67% 5.61 3.85% 
รายได้อื่น  36.11  17.10%  5.20  2.10%  6.27  1.92% 2.98 2.05% 

รวมรายได้ทั้งสิน้  211.10  100.00%  248.17  100.00%  325.93  100.00% 145.78 100.00% 
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ค าอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน  

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  มีสินทรัพย์หลักเป็นส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์            
ในสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ของทรัพย์สินรวม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ที่ใช้เป็นที่ประกอบการสปา
ของบริษัท และประกอบกิจการโรงแรมและร้านอาหารของบริษัทย่อย ซึ่งก็เป็นไปตามลักษณะปกติของธุรกิจประเภทนี้  
และขยายตัวในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจากการขยายสาขาสปาของบริษัท ส าหรับโครงสร้างหนี้สินเกินกว่าร้อยละ 50 ของภาระ
หน้ีสินท้ังหมดเป็นเงินกู้ยืม เพื่อใช้ในการลงทุนขยายกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมจาก
การช าระคืนเงินกู้ยมืกรรมการท้ังหมดในปี 2556 และมาใช้เงินกู้ยมืจากสถาบันการเงินทดแทน ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการท่ีบริษัทมีการเพิ่มทุนในปี 2556 จ านวน 60.00 ล้านบาท การปรับปรุงมูลค่าที่ดินในปี 2555 
และ 2556 รวม 39.25 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากก าไรสุทธิในแต่ละปี ดังนั้นแม้ว่าการลงทุนเพิ่มของบริษัทและบริษัทย่อย
จะใช้เงินจากแหล่งเงินกู้เป็นหลัก แต่จากการขยายตัวของส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงกว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทและบริษัทย่อย จึงลดลงตามล าดับจาก 5.14 , 2.92 และ 0.70 เท่าในปี 2554 ถึง 2556 แต่ในปี 2557 มีการ
ประกาศจ่ายเงินปันผลจ านวน 40 ล้านบาท โดย ณ ส้ินสุดไตรมาส 2 ยังคงค้างช าระ ท าให้ส่วนของ ผู้ถือหุ้นลดลง และ
หนี้สินเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1.16 เท่า อย่างไรก็ตามระดับหนี้สินดังกล่าว   
ถือว่าไม่สูงส าหรับธุรกิจบริการท่ีต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจ านวนมาก 

ในด้านผลการด าเนินงานรายไดห้ลักของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นรายได้จากธุรกจิสปา โดยในปี 2554 ถึงไตร
มาสที่ 2 ปี 2557 มีสัดส่วนสูงสุด โดยอยู่ที่ระดับร้อยละ 65.73 – 76.68 ของรายได้รวม โดยมีแนวโน้มที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นใน
แต่ละปี จากผลของการขยายสาขาสปาของบริษัท ในขณะท่ีรายได้จากธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารแม้วา่มีแนวโน้มที่ดีขึน้ 
แต่ก็จ ากัดด้วยธุรกิจทีม่ีอยูเ่พียงแห่งเดยีวที่จงัหวดัเชียงใหม่ จึงมอีัตราการขยายตวัจ ากัด ส่วนรายได้จากธุรกิจจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สปา แม้ว่ายงัมีสัดสว่นการจ าหน่ายไมม่าก เมื่อเทยีบกับรายได้ของธุรกิจสปา และธุรกิจโรงแรมและรา้นอาหาร 
แต่ก็มีอตัราการขยายตวัที่สูง จากการท่ีเป็นธุรกจิต่อเนื่องมาจากธุรกิจสปาเมื่อธุรกจิสปาขยายตวัการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
สปาก็สามารถขายได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในงวด 6 เดือน ปี 2557 มีอัตราลดลง
เล็กน้อยเมื่อเทียบจากชว่งเดียวกนัของปีก่อนจากผลกระทบของการชุมนุมทางการเมือง และการรัฐประหาร 

ส าหรับต้นทุนขายและบริการน้ันจากลักษณะของธุรกจิหลักที่เป็นธุรกิจดา้นบริการ ทั้งสปา โรงแรม และ
ร้านอาหาร ต้นทุนส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของค่าใชจ้่ายด้านพนกังาน และค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับสถานที่ท าธุรกิจทัง้ด้านค่าเชา่/
ค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน โดยต้นทนุหลักดังกล่าวคดิเป็นกว่าร้อยละ 70 ของต้นทุนท้ังหมด ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
และเงินเดือนผู้บริหาร ส่วนใหญเ่ป็นค่าใชจ้่ายด้านพนกังานเป็นหลัก นอกจากนั้นก็มเีพียงค่าโฆษณา และค่านายหนา้ ที่
เป็นค่าใชจ้่ายหลัก ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมกีารเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ 2 เรื่องคือ 
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ค าอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 
1. นโยบายทางบัญชีในการตดัคา่เส่ือมราคาของอาคารบนทรัพย์สนิเช่าทีเ่ชียงใหม่ ที่จัดท าสัญญาเช่าใหม่ระยะ 

เวลา 30 ปี จึงมีการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการตัดค่าเส่ือมราคาของอาคารโรงแรมและส่วนปรับปรุงอาคารสปาบนที่เช่า
จาก 20 ป ี เป็น 30 ปี และคา่เส่ือมราคาของอาคารห้องอาหารจาก 10 ปี เป็น 30 ปี เช่นเดยีวกนั ส่งผลให้ภาระค่าเส่ือม
ราคานับตั้งแตใ่นปี 2556 จะลดลงไป 

2. บริษัทเปล่ียนแปลงสัญญาจา้งพนักงานเทอราพิสต์มาเป็นสัญญาจา้งท าของ โดยจะได้ส่วนแบ่งตามรายได้จากการ
นวดสปา จากเงื่อนไขสัญญาจ้างเดิมที่ก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าไว้จ านวนน้อย โดยพนักงานจะได้รับรายได้ตามส่วนแบ่งรายได้จาก
การนวดสปาเช่นเดียวกันแต่ไม่ต่ ากว่าเงินเดือนดังกล่าว ดังนั้นการเปล่ียนแปลงสัญญาจ้างดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบกับต้นทุน
ของบริษัท 
ทั้งนี้จากลักษณะของต้นทุนหลักที่เป็นต้นทุนคงที ่ (Fixed Cost) แม้วา่บริษัทจะมีต้นทุนคงที่เพิม่ขึ้นจากค่าเชา่ค่าบริการ 
และค่าเส่ือมราคาของสาขาทีเ่พิม่ขึ้น และจากการเพิ่มจ านวนพนักงานประจ าจากการขยายสาขาสปาของบริษัท แต่จาก
ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ของบริษัทจากคา่จา้งพนักงานเทอราพิสต์ วัตถดุิบและวัสดุสิ้นเปลืองการขายและบริการ มี
สัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายและบริการ ท าให้เมื่อรายไดเ้พิ่มสูงขึน้เกินกว่าต้นทุนคงที่ของ
บริษัทและบริษัทย่อยแล้ว รายไดส่้วนท่ีเกินนี้จะเป็นส่วนของก าไรขั้นต้นถึงร้อยละ 70  ดังนั้นจากผลการท่ีบริษัทและบริษัท
ย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบรกิารเพิม่ขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ท าให้มกี าไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคัญ โดยเฉพาะในปี 
2556 ที่มกี าไรสูงถงึ 60.22 ล้านบาท ซึ่งผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นสะท้อนให้เห็นวา่อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามจากการท่ีรายได้ของบริษัทมีการชะลอตวัจากผลกระทบด้านการเมือง
ในช่วง 6 เดือนของ ปี 2557 แม้วา่จ านวนสาขาที่ให้บริการมจี านวนมากขึ้นแต่กลับมีรายได้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนเล็กน้อย ในขณะที่ต้นทุนคงทีเ่พิ่มขึ้น จากการขยายสาขาเพิม่ขึ้น ท าให้ผลก าไรของชว่งนี้ลดต่ าลงไปเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  

 



                                                                                                                          บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ส่วนท่ี 2 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siamwellnessgroup.com/
http://www.siamwellnessgroup.com/


                                                                                                                          บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

11 
 

 
ส่วนที่ 2.1 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 
 

ชื่อบริษัท   : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : สปาเพื่อสุขภาพ  
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 483 ซอยสุทธิพร  ถนนประชาสงเคราะห์  แขวงดินแดง เขตดินแดง  
    กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์    : (662)  641 6619-20 
โทรสาร    : (662)  641 6621 
เว็บไซด์    : www.siamwellnessgroup.com 
 
 บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการน าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ จ านวนประมาณ 
[ ● ] ล้านบาท (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับ
การเสนอขายหุ้น) ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี  
 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะใช้ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาที่ใช้เงิน 
โดยประมาณ 

1.  ลงทุนในการขยายกิจการสาขาของบริษัท  [ ● ] [ ● ] 
2.  ใช้ในการช าระหน้ีเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบันการเงิน  [ ● ] [ ● ] 
3.  ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  [ ● ] [ ● ] 
                    รวม    
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1 วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการด าเนนิธุรกิจของกลุ่มบริษัท  

กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุป๊ จ ากัด (มหาชน)  ด าเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา
และธุรกิจโรงแรม  ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ได้ก าหนดวิสัยทศัน์ และเป้าหมายในการด าเนินงาน    เพื่อการขยายตัวและ
การเจริญเติบโตในอนาคตไว้ดังต่อไปน้ี  

 
วิสัยทัศน์  
 กลุ่มบริษัทมีการก าหนดวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจเชิงภาพรวม โดยจะมีการขยายตัวและเจริญเติบโตไปพร้อม
กันทั้งบริษัทในกลุ่ม และประกอบธุรกิจในลักษณะที่สามารถเกื้อหนุนกันได้ โดยเน้นการท าธุรกิจในลักษณะครบวงจร     
ทั้งการประกอบธุรกิจสปา การประกอบธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร ที่จะสามารถดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการสปาเพิ่มขึ้น 
ธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสปา รวมถึงธุรกิจโรงเรียนสอนบุคคลากรที่ท าหน้าที่ให้บริการ ในสปา เพื่อให้สามารถ
เกื้อหนุนธุรกิจหลักคือ ธุรกิจสปาได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้กลุ่มธุรกิจสามารถด าเนินธุรกิจสปาได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้ กลุ่ม
บริษัทได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจไว้ 4 ประการคือ  

1. เป็นองค์กรท่ีสร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงสปาไทยใน 
 ระดับนานาชาติ จนถึงระดับโลกต่อไป  
2. เป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้นการประยุกต์การผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันตกและไทย เพื่อให้การบริการ 
 ของบริษัทมีการพัฒนายิ่งขึ้น  
3. เป็นองค์กรท่ีส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานทุกส่วนมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 และต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าต่อไป  
4. เป็นองค์กรท่ีให้ความส าคัญต่อขอ้บังคับพื้นฐาน กฎหมาย โดยยึดการประกอบการธุรกิจอย่างสุจริต 
 เที่ยงตรง และมีจริยธรรม ตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล้อม และชุมชนเป็นส าคัญ  

 
เป้าหมายในการด าเนนิธุรกิจ  

 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  :  SPA 
SPA ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจที่จะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายต้องการเป็นสปาในระดับ 1 

ใน 5 ของประเทศไทย ซึ่งมีตราสัญลักษณ์ในใจของลูกค้า  และต้องการขยายธุรกิจการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพเพื่อ
ให้บริการครบทุกความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย โดยบริษัทได้แบ่งแยกตามแบรนด์ในการให้บริการ ตั้งแต่ลูกค้า
ระดับบนที่มีเวลาในการเข้ารับบริการ และก าลังการซื้อมาก จนถึงลูกค้าที่มีเวลาจ ากัด ก าลังซื้อน้อย เพื่อเข้าถึงผู้บริโภค
ครบทุกความต้องการ โดยเน้นให้พนักงานของบริษัทผ่านการฝึกอบรมที่ดีจากบริษัทในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและเกิดการใช้บริการซ้ า รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และท าการสร้างฐานลูกค้า
รายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้รายได้ของสปาทุกสาขาเติบโตอย่างต่อเนื่อง  และส่งผลให้ผลก าไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต  

 
 
 



                                                                                                                          บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

13 
 

 บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด :  SWR  
SWR  ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุกิจโรงแรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการเข้าพักทีโ่รงแรมของลูกค้าให้มาก

ขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์การจัดจ าหน่ายห้องพัก การจัดประชุมสัมมนา  ให้องค์กรภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ  การจัดส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล   ส าหรับธุรกิจร้านอาหาร  SWR มีแผนที่จะเพิ่มก าลังการบริโภค
โดยการจัดการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ SWR ให้มากขึ้น 
   

 บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด :  SWL  
 SWL  ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ 
โดยมีเป้าหมายที่จะขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับตลาดในประเทศมุ่งเน้นการขยาย
ช่องทางการจัดจ าหน่ายไปในสถานประกอบกิจการสปาที่จัดตั้งในโรงแรม จ าหน่ายสินค้าในร้านสปาระดับกลาง   
ในห้างสรรพสินค้า การจัดจ าหน่ายสินค้าเป็นสินค้าของขวัญช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่น ๆ เป็น
ต้น ส าหรับตลาดต่างประเทศ SWL มีเป้าหมายในการจัดหาตัวแทนจัดจ าหน่ายเพิ่มเติม การจัดส่งสินค้าไปจ าหน่ายใน
สถานประกอบการธุรกิจสปาในโรงแรมชั้นน าของต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ SWL มากขึ้น และสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจให้มีโอกาสขยายตัว และมีการเจริญเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง   
 

 บริษัท สยามเวลเนส เอด็ยูเคชั่น จ ากัด :  SWE  
 SWE ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย โดยเน้นการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อรักษา
มาตรฐานและสอนผู้ที่สมัครเข้าท างานเป็นพนักงานเทอราพิสต์ของบริษัทและรองรับในการเปิดสาขาของ SPA  ในอนาคต 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมใหก้ารเจริญเติบโตของ SPA ในอนาคต  
 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) “บริษัท”  หรือ “SPA” เดิมชื่อ “บริษัท บลูมมิ่งสปา จ ากัด”   ก่อตั้งขึ้น 
ในปี 2544 โดยกลุ่มครอบครัวอุตสาหจิต   และกลุ่มครอบครัวจิราวรรณสถิตย์  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาทโดย  
เริ่มต้นประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์  “Let’s Relax” ซึ่งมุ่งเน้นในการให้บริการสปาแบบเดย์สปา เป็นการ
ให้บริการในระดับ 4 ดาว  ในรูปแบบที่ผู้ใช้บริการใช้เวลาน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาในเข้ารับการบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง  
  

 ในปี 2549  บริษัทได้เล็งเห็นถึงช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการการดูแลด้านสุขภาพมากขึ้น จึงได้ท า
การขยายกิจการโดยการก่อตั้งสถานให้บริการสปาเพิ่มขึ้นภายใต้แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”  มุ่งเน้นการ
ให้บริการแบบเวลเนสสปา เป็นสปาระดับ 5 ดาว มีมาตรฐานระดับชั้นน า ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปาเพิ่ม
มากขึ้น      มีลักษณะการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้น และใช้เวลาในการรับบริการตั้งแต่ 1 ชั่วโมงครึ่ง
ขึ้นไป   

 ในปี 2550  บริษัท ได้ท าการก่อตั้ง บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด หรือ “ SWL” เดิมชื่อ “บริษัท บลูมมิ่งแล็บ 
จ ากัด”ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา สุขภาพ และขนมขบเคี้ยว   ภาย
ใต้เเบรนด์ “Blooming” ส าหรับจ าหน่ายทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ  
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 ในปี 2551 บริษัทได้ท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจจากการขยายสาขา 
 
 ในปี 2554 บริษัทได้ด าเนินการจัดตั้งบริษัท บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด หรือ “SWE” เดิมชื่อ “บริษัท 
บลูมมิ่งสปา เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ด าเนินธุรกิจสถานศึกษาประเภทโรงเรียนเกี่ยวกับการสอน
นวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมวัีตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพนักงานให้เป็นพนักงานบริการ
ของบริษัทเพื่อรองรับการขยายตัวของสาขาของ SPA 
 
 ในปี 2556 บริษัทเริ่มเปิดให้บริการเดย์สปาเพิ่มเติมภายใต้แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax” โดยเน้นให้บริการ
แก่กลุ่มลูกค้าที่มีเวลาใช้บรกิารจ ากัดไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง พื้นที่ใหบ้ริการน้อยกว่าของแบรนด์ “Let’s Relax” สถานบริการ
ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนใจกลางเมือง เดินทางสะดวก นอกจากนัน้ ในปี 2556 กลุม่บริษัทได้ท าการปรับโครงสร้างการถือ
หุ้นเพื่อเตรียมเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเข้าซื้อหุ้นของ
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด     เดิมชื่อ “บริษัท ระรินจินดา จ ากัด” ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน  
 
 ปัจจุบันในปี 2557 บริษัทมีสถานประกอบการดังต่อไปน้ี  

 แบรนด์ “Let’s Relax” เปิดให้บริการ จ านวน 9 สาขา  

 แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax” จ านวน  1 สาขา    

 แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”  จ านวน 3 สาขา  

 งานระหว่างท า 

 แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”  จ านวน 1 สาขา โดยมีแผนจะเปิดให้บริการ  
 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ดังนี้  

ปี การเปลี่ยนแปลงละพัฒนาการท่ีส าคัญ 

ปี 2554   บริษัท ด าเนินการเปิด Let’s  Relax สาขาเทอร์มินอล 21 ในศูนยก์ารค้าเทอร์มินอล 21 ชั้น 6             
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขมุวิท กรุงเทพฯ 

 บริษัท เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท บลูมมิ่งแล็บ จ ากัด ในเดือนมิถุนายน 

 บริษัท ด าเนินการจัดตั้ง บริษัท บลูมมิ่งสปา เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด ในเดือนกรกฎาคม 

 บริษัท ด าเนินการเปิด RarinJinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้าจังซีลอน            
ถนนผังเมืองสาย ก. ต าบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (เช่าพ้ืนท่ีอาคารจากบริษัทเอเชี่ยน ฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ 
ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน) 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ดังนี้  

ปี การเปลี่ยนแปลงละพัฒนาการท่ีส าคัญ 

ปี 2555  บริษัท บลูมมิ่งแล็บ จ ากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด”  

 บริษัท บลูมมิ่งสปา เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น    จ ากัด” 

ปี 2556  บริษัท ได้ด าเนินการเปิด Let’s Relax สาขาสมุย ที่ ถนนรอบเกาะ ต. บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธาน ี  

  บริษัท ได้ด าเนินการเปิด  Let’s Relax   สาขาแมนดาริน ตั้งอยู่ภายในโรงแรมแมนดาริน  ถนนพระรามสี่ 
กรุงเทพฯ 

 บริษัท เริ่มธุรกิจให้บริการนวดสปาภายใต้แบรนด์ใหม่ชื่อ  Sabaii by  Let’s Relax สาขาสีลม เป็นแห่ง
แรก ตั้งอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ ใกล้โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ  เพื่อน าเสนอบริการนวดเพื่อ
สุขภาพขั้นพื้นฐาน  โดยจะเน้นท าเลที่ตั้งที่อยู่ในแหล่งชุมชน  แต่จะมีพื้นที่ใช้สอยที่น้อยกว่าของแบรนด์ 
Let’s Relax   

 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 60 ล้านบาทรวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้าง
         ของกลุ่ม      ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของ
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด เดิมชื่อ   “บริษัท ระรินจินดา จ ากัด”  จากครอบครัวอุตสาหจิต และ
ครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ เพื่อรวมเข้าเป็นบริษัทย่อยของกิจการในราคาพาร ์

ปี 2557   บริษัท ได้ด าเนินการเปิดให้บริการบ่อออนเซ็นที ่RarinJinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ 

 บริษัท ได้ด าเนินการปรับปรุงและขยายพื้นท่ีของ Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน 

 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น และ 
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 142.5 ล้านบาท (570 ล้านหุ้น) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จ านวน 170 ล้านหุ้นแก่ประชาชนท่ัวไป และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

 บริษัท ได้ด าเนินการเปิด Let’s Relax สาขาสยามสแควร์วัน  ตั้งอยู่ทีศู่นย์การค้า                         
Siam Square One ชั้น 6 กรุงเทพฯ   

 บริษัท ได้ด าเนินการเปิด Let’s Relax สาขาหัวหิน ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Hua Hin Market Village    
อ. หัวหิน  จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

 ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้  
 
 
 
 
 

   

 
 
 

 
  
 
 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละบริษัทดังนี้  

1)   บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SPA”)                                                                         
ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2544 เพื่อประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 142.5 ล้านบาท
ช าระแล้ว 100 ล้านบาท โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 แบบดังนี้  

1. เดย์สปา (Day Spa) เป็นการให้บริการสปาในระดับ 3-4 ดาว  ในรูปแบบที่มีผู้ใช้บริการใช้เวลาน้อย ซึ่งส่วน
ใหญ่ใช้เวลาในการใหบ้ริการลูกค้าประมาณ 2 ชั่วโมงภายใต้เเบรนด์ “Let’s Relax”  (การให้บริการระดับ 4 
ดาว)  และ “Sabaii by Let’s Relax”  (การให้บริการระดับ 3 ดาว)  ปัจจุบันเปิดให้บริการท้ังสิ้น  

 แบรนด์ “Let’s Relax” เปิดให้บริการ จ านวน 9 สาขา 

 แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax” จ านวน  1 สาขา    
     

2. เวลเนสสปา (Wellness Spa) การให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้น ใช้เวลาในการให้บริการ
มากว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป เป็นสปาระดับ 5 ดาว มีมาตรฐานระดับชั้นน า ที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
วงการสปาเพิ่มมากขึ้นภายใต้เเบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” ปัจจุบันให้บริการจ านวน 3 สาขา  
และ     มีงานระหว่างท า 1 สาขา 

 

 

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด 

(“SWR”) 
ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท 

ด าเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร 

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากดั 

(“SWL”) 
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 

ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สปา 

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 

(“SWE”) 
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 

ด าเนินธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย 

99.99% 99.98% 99.97% 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“SPA”) 

ทุนจดทะเบียน 142.5 ล้านบาท 
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สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเดย์สปา  Let's Relax 
สาขาที ่ ปีท่ีให้บริการ สาขา ที่ตั้ง 

1 2541 พาวิลเลี่ยน ศูนย์การค้าเชียงใหม่ ไนท์ บาซาร์ จ.เชียงใหม่ 
2 2546 ภูเก็ต ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กระทู ้จ.ภูเก็ต 
3 2547 พัทยา โรงแรมซันไชน์ การ์เด้นท์ ถนนพัทยาเหนือ จ.ชลบุรี 
4 2547 พร้อมพงษ์ ซ.สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) กรุงเทพฯ 
5 2554 เทอร์มินอล 21 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ชั้น 6  ซ.สุขุมวิท19(วัฒนา)  กรุงเทพฯ   
6 2556 สมุย ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธาน ี
7 2556 แมนดาริน โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามสี่ กรุงเทพฯ   
8 2557 สยามสแควร์วัน ศูนย์การค้า Siam Square One ชั้น 6 ถนนพระรามหนึ่ง กรุงเทพฯ   
9 2557 หัวหิน ศูนย์การค้า Hua Hin Market Village อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเดย์สปา  Sabaii by Let's Relax 
สาขาที ่ ปีท่ีให้บริการ สาขา ที่ตั้ง 

1 2556 สีลม ใกล ้โรงแรมนารายณ์ ถนนสลีม กรุงเทพฯ 

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเวลเนสสปา RarinJinda Wellness Spa 
สาขาที ่ ปีท่ีให้บริการ สาขา ที่ตั้ง 

1 2549 เชียงใหม ่ ถ.เจริญราษฎร์ จ.เชียงใหม ่
2 2551 ราชด าร ิ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ถ.ราชด าริ กรุงเทพฯ 
3 2554 ภูเก็ต ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 

งานระหว่างท า 1 สาขา 
สาขาที ่ ปีท่ีให้บริการ สาขา ที่ตั้ง 

1 2557 เพลินจิต โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ชั้น 30-31  ถ.วิทยุ  กรุงเทพฯ 

 

2) บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด  (“SWR”)                                                                                                    
 ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2548  ด าเนินธุรกิจโรงแรมประเภทบูติก โฮเทล  รีสอร์ท ในนาม “ โรงแรมระรินจินดา 
เวลเนสสปา รีสอร์ท ” และร้านอาหารภายใต้ชื่อ “Deck 1”  ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน SWR มีทุนจดทะเบียนช าระ
แล้ว     60  ล้านบาท 

3) บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด  (“SWL”)                                                                                                     
ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 6  ธันวาคม  2550 เพื่อด าเนินธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา และสุขภาพ และขนมขบเคี้ยว
ภายใต้เเบรนด์ “Blooming” ส าหรับจ าหน่ายทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ ปัจจุบัน SWL มีทุนจดทะเบียนช าระ
แล้ว 1 ล้านบาท   
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4) บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (“SWE”)                                                                                        
 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  2554  ด าเนินธุรกิจ สถานศึกษาประเภทโรงเรียนเกี่ยวกับการสอนนวดแผนไทยที่
 ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในนาม “โรงเรียนสอนนวดเเผนไทยบลูมมิ่ง” เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับสปา
และการนวดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่พนักงาน ปัจจุบัน SWE  มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  1 ล้านบาท    

 
1.4 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 
 
 ภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในปี 2556  ท าให้กลุ่มบริษัท และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ครอบครวัอตุสาหจิต 
และครอบครัวจิราวรรณสถิตย์  ไม่มีการด าเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรืออาจแข่งขันกับบริษัทได้  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
  
 กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (‚SPA‛)   ด าเนินธุรกิจด้านสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจสปา โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจหลักออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คอื  
 
1. ธุรกิจสปา  
 ธุรกิจสปา ด าเนินการให้บริการสปา แก่ลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ ภายใต้แบรนด์  ‚Let’s Relax‛   
แบรนด ์‚Sabaii by Let’s Relax‛   และ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ ด าเนินการโดยบริษัท  
 
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 าหน่ายผลติภัณฑส์ปา   
 ด าเนินงานโดย บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด (‚SWL‛)  ด าเนินธุรกจิจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปาภายใต้เเบรนด์ 
‚Blooming‛  ส าหรับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ  
 

4. กิจการโรงเรียนเกี่ยวกับการนวดแผนไทย  
 ด าเนินกิจการโดย บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (‚SWE‛) ด าเนินธุรกิจ โรงเรียนเกี่ยวกับการสอนนวด
แผนไทย ในนาม ‚โรงเรียนสอนนวดเเผนไทยบลูมมิ่ง‚ เพื่อให้บริการฝึกอบรมบริการนวดเเละสปาเเก่พนักงานเทอราพิสต์ 
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 
 
โดยมีภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  ลูกค้าชาวไทย 

ลูกค้าชาวต่างชาต ิ

 

 

 

 

 

ธุรกิจโรงแรม 

และ
ร้านอาหาร 

(SWR) 

   

ธุรกิจสปา 
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ธุรกิจให้บริการสปา
ปาสปสปา 
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2.1 ธุรกิจสปา  
 ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจหลักในกลุ่มบริษัท   โดยบริษัทให้บริการโดยใช้ เครื่องหมายการค้า 3  แบรนด์ คือ                  
‚ Let’s Relax ‛ ,‚ RarinJinda Wellness Spa ‛ และ ‚ Sabaii by Let’s Relax ‛  ซึ่งในการประกอบกิจการสปา            
ของบริษัทจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทสปาเพื่อสุขภาพ และ ใบรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ หรือใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ซึ่ง  ณ วันที่ 29 สิงหาคม 
2557 มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

 
 
 
 

สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Let's Relax 

สาขา
ที ่ สาขา ใบอนุญาต หมายเหตุ 

  วันที่ออก วันครบก าหนด  

1 พาวิลเลี่ยน 7 กรกฎาคม 2557 17 กรกฎาคม 2558  

2 ภูเก็ต 25 กรกฎาคม 2557 8 กรกฎาคม 2558  

3 พัทยา 7 มกราคม 2557 14 มกราคม 2558  

4 พร้อมพงษ์ 4 กรกฎาคม 2557 3 พฤศจิกายน 2557  

5 เทอร์มินอล 21 9 กรกฎาคม 2557 17 กรกฎาคม 2558  

6 สมุย 1 กรกฎาคม 2557 6 มิถุนายน 2558  

7 แมนดาริน 22 สิงหาคม 2557 21 สิงหาคม 2558    
 

8 สยามสแควร์วัน   ได้ยื่นเอกสารเข้าไปท่ีเขตครบถ้วนแล้ว ขณะนี้
รอเจ้าหน้าท่ีเขตเข้าตรวจสถานท่ี 

9 หัวหิน   ยืน่เอกสารไปยังเทศบาลหัวหินแล้ว ซึ่งทาง
เทศบาลหัวหินได้รับเอกสารและออกใบรับค า
ขอชั่วคราวให้กับทางบริษัท 
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สรุปใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ Let's Relax 

สาขา
ที ่ สาขา ใบอนุญาต หมายเหตุ 

  วันที่ออก วันครบก าหนด  

1 พาวิลเลี่ยน 10 เมษายน 2556 9 เมษายน 2558 ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ 

2 ภูเก็ต 24 สิงหาคม 2555 23 สิงหาคม 2557 ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
*แจ้งต่ออายุไปแล้วและอยู่ในขั้นตอน 
รอเจ้าหน้าท่ีออกตรวจ 

3 พัทยา 4 สิงหาคม 2556 3 สิงหาคม 2558 ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ 

4 พร้อมพงษ์ 20 กันยายน  2556 19 กันยายน  2558 ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 

5 เทอร์มินอล 21 12 กุมภาพันธ์ 2557 11 กุมภาพันธ์ 2559 ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 

6 สมุย 19 สิงหาคม 2557 18 สิงหาคม 2559 ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
 

7 แมนดาริน   ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ซึ่ง
ใบอ นุญาตมี ผลบั ง คับ ใช้ ตั้ ง แต่ วัน ท่ี  22 
สิงหาคม 2557 ถึง 21 สิงหาคม 2558  และอยู่
ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอใบรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการ 

8 สยามสแควร์วัน   ต้องรอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เพื่อประกอบการขอ
ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ 9 หัวหิน   

สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ RarinJinda Wellness Spa 

สาขา
ที ่ สาขา ใบอนุญาต หมายเหตุ 

  วันที่ออก วันครบก าหนด  

1 เชียงใหม่ 14 พฤษภาคม 2557 14 พฤษภาคม 2558  

2 ราชด าริ 28 มีนาคม 2557 26 เมษายน 2558  

3 ภูเก็ต 30 กรกฎาคม 2557 3 กรกฎาคม 2558  
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หมายเหตุ   1.ส าหรับใบอนุญาตและใบรับรอง ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยทางบริษัท ได้ส่งเอกสารในการขออนุญาตไปที่เจ้าพนักงาน

เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
2. กฎระเบียบข้ันตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทสปาเพื่อสุขภาพ และ ใบรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ หรือใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้าย 6 

 

 
 
 

สรุปใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ RarinJinda Wellness Spa 

สาขา
ที ่ สาขา ใบอนุญาต หมายเหตุ 

  วันที่ออก วันครบก าหนด  

1 เชียงใหม่ 10 ตุลาคม 2556 9 ตุลาคม 2558 ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 

2 ราชด าริ   ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
*รอใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 

3 ภูเก็ต 5 มีนาคม 2557 4 มีนาคม 2559 ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 

สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Sabaii by Let's Relax 

สาขา
ที ่

สาขา ใบอนุญาต หมายเหตุ 

  วันที่ออก วันครบก าหนด  
1 สีลม 28 เมษายน 2557 27 เมษายน 2558  

สรุปใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ  Sabaii by Let's Relax 

สาขา
ที ่

สาขา ใบอนุญาต หมายเหตุ 

  วันที่ออก วันครบก าหนด  
1 สีลม   ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ 

*รอใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 



                                                                                                                          บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 23  
  

 
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  

‚สปา‛ (SPA) มาจากภาษาลาติน ‚Sanus Per Aquam‛ หมายถึงการบ าบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิธี 
ทางธรรมชาติที่ใช้น้ าเป็นองค์ประกอบในการบ าบัด ภายใต้การดูแลของนักบ าบัด ผู้เชี่ย วชาญหรือแพทย์ รวมถึงเป็น
สถานท่ีใช้ในการพักผ่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพรวมที่ดี โดยใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เป็น
ปัจจัยที่สร้างภาวะสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  (Body, Mind and Spirit) สปาจึงเป็นส่วนผสมของศาสตร์และ
ศิลป์แห่งการบ าบัดเพื่อสุขภาพที่รวมเอาหลักการของประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถอธิบายโดยละเอียด
ดังนี ้

 รูป คือ การสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย เพิ่มความสดใส สดชื่น ให้กับสถานท่ีด้วยสีเขียวจากต้นไม้นานา
ชนิด  

 รส คือ การรับประทานอาหารแบบสปาควิซีน ซึ่งถือเป็นการบ าบัดร่างกายวิธีหนึ่ง ด้วยการรับประทาน
อาหารสุขภาพถูกสัดส่วนตามที่รา่งกายต้องการ โดยเฉพาะผักผลไมส้ดควรมีปริมาณมาก วัตถุดบิท่ีน ามา
ปรุงต้องไร้สารพิษ การดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร เช่น น้ าขิง ชาเขียว ชาสมุนไพร ฯลฯ ทีม่ีสรรพคณุช่วยขับ
สารพิษที่ตกค้างภายในร่างกายให้สลายออกมา 

 กลิ่น คือ การใช้กลิ่นหอมบ าบัด 

 เสียง คือ การได้ฟังดนตรีเบาสบายแนว spiritual music หรือเป็นการเลียนเสียงจากธรรมชาติ เช่น  
เสียงน้ าไหล เสียงคลื่นลม หรือเสยีงนกร้อง เป็นต้น 

 สัมผสั คือ การได้รับสมัผสัที่อ่อนโยน ทะนุถนอม จาก พนักงานเทอราพิสต์ (Spa Therapist) เพื่อบ าบัด
ร่างกายและจิตใจให้เข้าสูก่ารผ่อนคลาย 

 
 เนื่องจากธุรกิจสปา มีลักษณะการให้บริการหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแบ่งธุรกิจประเภทสปาได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ การแบ่งประเภทธุรกิจสปาตามลักษณะการให้บริการ และการแบ่งประเภทธุรกิจสปาตามสถานท่ีการให้บริการ 
ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี   

 
การแบ่งประเภทธุรกิจสปาตามลักษณะการให้บริการ  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย  พ.ศ. 2551 ตาม

พระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546) ได้แบ่งธุรกิจ
ให้บริการสปาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 กิจการสปาเพื่อสุขภาพ คือ การประกอบกิจการให้การดูแลเสรมิสร้างสุขภาพ โดยบริการหลักทีจ่ดัไว้
ประกอบด้วยการนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ าเพื่อสุขภาพ และบริการเสริมประกอบ เช่น                 
การอบร่างกายเพื่อสุขภาพ  โภชนบ าบัดและการควบคุมอาหาร การท าโยคะและการท าสมาธิ การใช้
สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสขุภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ หรือไม่ก็ได ้
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 กิจการนวดเพื่อสุขภาพ คือ การประกอบกิจการนวดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ 
ความเมื่อยล้า ความเครียด หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ 
ต้องไม่มีสถานท่ีอาบน้ าให้บริการ 

 กิจการนวดเพื่อเสริมสวย คือ การประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะ เช่น ร้านเสริมสวยหรือแต่งผม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสวยงามด้วยวิธีการอื่นใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวย ทั้งนี้ ต้องไม่มีสถานที่
อาบน้ าให้บริการ 

 
การแบ่งประเภทธุรกิจสปาตามสถานที่การให้บริการ  
 การแบ่งประเภทสปาตามลักษณะสถานที่ให้บริการ ตามค านิยามของ International SPA Association 
(ISPA) ได้แบ่งชนิดของสปา ออกเป็น 
 

 Day Spa (เดย์สปา) 
เป็นสปาที่ไม่มีสถานที่พักค้างคืน ให้บริการลูกค้าในระยะสั้นๆ เน้นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว 
ขั้นตอนการท าสปาที่ไม่ยุ่งยาก มักตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวกต่อการเดินทางส าหรับลูกค้า เช่น ที่พักอาศัย 
อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้าที่อยู่แถบในเมือง ย่านธุรกิจ หรือสนามบิน ลูกค้าสามารถเลือกและหา
เวลามาใช้บริการได้ในระหว่างวัน ใช้เวลาสั้น 30 นาที ถึง 3 ชั่วโมง มีบริการสปาที่ค่อนข้างหลายหลาย 
เน้นการผ่อนคลายและความสวยงาม 
 

 Hotel & Resort Spa  (เป็นลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทซึ่ง จัดอยู่ในประเภท เวลเนสสปา  
‚Wellness Spa‛)   
เป็นสปาที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกับโรงแรมหรือรีสอร์ท เพื่อรองรับผู้มาพักแรมที่ต้องการใช้บริการ 
สปาเพื่อผ่อนคลาย นอกเหนือจากการใช้บริการห้องพัก มักจะมีขนาดใหญ่กว่า Day Spa ทั่วไป และ
ตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือย่านชุมชน โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4-5 ดาว Resort Spa เน้นความ
เป็นสถานที่พักผ่อนและการนวดเป็นส่วนใหญ่ มีการจัดสถานที่ให้มีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
ควบคู่ไปกับการให้บริการดูแลร่างกายและผิวพรรณ 
 

 Destination Spa  
เป็นสปาที่ตั้งแยกออกมาต่างหากอย่างเด่นชัด มีห้องส าหรับพักค้างคืนคล้ายกับรีสอร์ทสปา ผู้มาใช้
บริการส่วนใหญ่มักจะมีความต้องการพ านักอยู่เป็นระยะเวลานาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพเป็นหลัก ภายใน
มีบริการสปา ทรีทเมนท์ ที่ครอบคลุมและหลากหลาย เน้นกิจกรรมที่ช่วยปรับรูปแบบการใช้
ชีวิตประจ าวันและฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งการออกก าลังกาย อาหารเพื่อสุขภาพ และการให้
ความรู้ด้านต่างๆ โดยมีทีมงานแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้จัดโปรแกรมการบ าบัดให้เหมาะสมกับ
ลักษณะสุขภาพของลูกค้าแต่ละคน สปาชนิดนี้มักตั้งอยู่ใกล้แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ โดย         
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ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาตินั้นเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรม เช่น ภูเขา ทะเล      
น้ าพุร้อน เป็นต้น 
 
 

 Medical Spa  
เป็นสปาที่ตั้งขึ้นโดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลก ากับ ภายใต้พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล มีโปรแกรมการบ าบัดรักษาและดูแลสุขภาพและความงามที่เป็นการผสมผสาน
ธรรมชาติบ าบัดและวิทยาการทางการแพทย์ไว้ด้วยกัน Medical Spa หลายแห่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาล  
ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการพ านักระยะยาวเพื่อการบ าบัดเฉพาะด้าน อาทิ การลดน้ าหนัก การเลิก
บุหรี่ การออกก าลังกายที่ถูกต้อง โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาจัดโปรแกรมให้เหมาะสมกับ
ลักษณะสุขภาพของแต่ละบุคคล 
 

 Club Spa  
คือ สปาที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะสมาชิก (member) โดยเน้นการให้ความสะดวก สบาย และมี
กิจกรรมการออกก าลังกาย การดูแลสุขภาพร่างกาย และสปาแบบต่าง ๆ ให้เลือกอย่างครบครัน 
 

 Cruise Ship Spa  
คือ สปาที่ตั้งอยู่ในเรือส าราญ โปรแกรมการบริการ ประกอบด้วยการนวดแบบต่าง  ๆ  การออก       
ก าลังกาย กิจกรรมและอาหารเพื่อสุขภาพ 
 

 Mineral Spring Spa  
คือ สปาที่ตั้งอยู่ตามแหล่งน้ าพุร้อนหรือน้ าแร่ธรรมชาติโปรแกรมการบริการเน้นการบ าบัดโดยใช้    
ความร้อนของน้ าหรือแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น เกลือ ตัวอย่างเช่น สปาที่ตั้งอยู่ตามแหล่งบ่อน้ าร้อน             
ของประเทศญี่ปุ่น (Onsen) และรัสเซีย ส าหรับประเทศไทยนั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาแหล่งน้ าพุร้อน
ธรรมชาติหลายแห่งที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กล่าวคือ เป็นแหล่งสปาในอนาคต 

 
บริษัทด าเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ โดยให้บริการ  “เดย์สปา‛ ภายใต้เเบรนด์  ‚ Let’s Relax ‛  และ  ‚Sabaii by Let’s 
Relax‛   และ ‚เวลเนสสปา‛ ภายใต้เเบรนด์ ‚RarinJinda Wellness Spa‛  การบริการของบริษัทมีเอกลักษณ์โดดเด่น โดย
หลักวิชาการบ าบัดที่ประยุกต์มาจากภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ผสมผสานกับการนวดเเละการบริการกับเทคนิคจาก
ตะวันตกเเละตะวันออก เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ในมาตรฐานระดับสากล  ที่ผสมผสาน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา  ควบคู่ไปกับการใช้สมุนไพรไทย เพื่อให้บริการนวดเพื่อการผ่อนคลาย และการนวดเพื่อ
การเสริมสุขภาพเเก่ลูกค้าทั้งชาวไทยเเละชาวต่างประเทศ 
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ลักษณะการให้บริการแบบเดย์สปา  
 
 ลักษณะการให้บริการภายใต้แบรนด์ ‚Let’s Relax‛   

การให้บริการเป็นแบบเดย์สปา (Day Spa) ระดับ 4 ดาว ซึ่งเป็นรูปแบบสปาที่พบได้ทั่วไป มักตั้งอยู่ในท าเลที่
สะดวกต่อการเดินทางส าหรับลูกค้ามาใช้บริการ ลักษณะผู้มาใช้บริการจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ใช้เวลา เพียง 1 - 2 ชั่วโมง
ส าหรับการเข้าใช้บริการหนึ่งอย่าง หรือมากที่สุด 4 ชั่วโมง ส าหรับการเข้ารับบริการแบบครบวงจรทั้งการนวดและดูแล   
สุขภาพผิว ให้บริการนวดเพื่อการผ่อนคลายเเก่ลูกค้าทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ โดยผสมผสานภูมิปัญญาไทยด้าน           
การนวดเเละการบริการกับเทคนิคการนวดจากศาสตร์ตะวันตกเเละตะวันออกเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การบริการที่เป็น
เอกลักษณข์องบริษัท  
 
ประเภทการให้บริการของ  ‚Let’s Relax‛ 

1. การนวดแผนไทย (Thai massage) หรือวิชาหัตถเวชกรรม เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็น
วิธีการท่ีใช้ในการดูแลสุขภาพ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพในคนปกติ โดยมลีักษณะการนวดทีใ่ช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของพนักงาน
นวด เช่น นิ้ว ฝ่ามือ ก าปั้น ข้อศอก แขนท่อนล่าง และน้ าหนักในการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยการนวดที่ผ่านการอบรมจาก
ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี เพื่อให้ การไหลเวียนของโลหิต ระบบประสาท การท างานของร่างกายของลูกค้ามีระบบการท างาน
ของอวัยวะต่าง ๆ ที่ดีขึ้น  

โดยโปรแกรมการนวดแผนไทยของ Let’s Relax จะเป็นการนวดแบบไม่ใช้น้ ามันบนเตียงหรือฟูกนอน โดยจะมีชดุ
ที่หลวมและใสส่บายใหลู้กค้าเปลี่ยน     

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

ภาพท่ี 2 : การนวดแผนไทยประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร 
 
 

3. การนวดด้วยน้ ามันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage) เป็นการรวมศาสตร์และศิลป์ของกลิ่นน้ ามัน   
หอมระเหยและการนวดเข้าด้วยกัน โดยอโรมา-เธอราปี เป็นศาสตร์การบ าบัดโรคที่มีมาแต่โบราณ เพื่อ
จุดประสงค์ให้เกิดความสมดุลของร่างกาย-จิตใจ-และอารมณ์ ร่วมกับกลิ่นหอมที่อยู่ในสารหอม หรือน้ ามันหอม
ระเหย ส่งผลให้ระบบน้ าเหลืองและกระแสโลหิตใน ร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้น เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ช่วย
ก าจัดของเสียจากการท างานของเซลล์ ช่วยขับปัสสาวะ และอาจช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยและอาการเจ็บป่วย
บางอย่างได้ นอกจากนี้คุณภาพของน้ ามันหอมระเหยที่ดีจะช่วยส่งผลให้กล้ามเนื้อมีก าลัง และท าให้ข้อต่อและ
กระดูกมีความยืนหยุ่นได้ดีขึ้น การนวดด้วยน้ ามันหอมระเหย จะช่วยกระตุ้นและปรับฮอร์โมนในร่างกายเข้าสู่
สภาวะสมดุลได้ดีขึ้น  

      ภาพท่ี 3 : การนวดน้ ามันหอมระเหย 
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4. การนวดบ าบัดด้วยหินร้อน (Aromatic Hot Stone Massage) เป็นการน าหินร้อนมาวางทาบบนร่างกาย โดยวาง
ไว้ตามจุดที่กักเก็บพลังงานของร่างกาย เช่น แนวกระดูกสันหลัง ฝ่ามือ และบริเวณท้องถึงหน้าอก พร้อมด้วยการนวดด้วย
น้ ามันหอมระเหย เพื่อให้ความร้อนจากหินไปช่วยปรับระบบการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้น และช่วยผ่อนคลาย               
ลดความเครียด และบรรเทาความเมื่อยล้า หินท่ีน ามาใช้บ าบัดนั้น เป็นหินภูเขาไฟ  (Volcanic Stone)  เพราะหินนี้จะอุดม
ไปด้วยแร่ธาตุ และสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้ดี 
  

     ภาพท่ี 4 : การนวดบ าบัดด้วยหินร้อน 

 
 

5. การนวดหลังและไหล่ (Back & Shoulder Massage) เป็นแบบฉบบัการนวดซึ่งใช้การกดน้ าหนักจากปลายนิ้ว ฝ่า
มือ และข้อศอกของผู้นวด (Therapist) โดยเน้นไปท่ีบริเวณที่มีความตึงหรือเมื่อยล้าเฉพาะบริเวณ คอ บ่า และไหล่ของ     
ผู้ถูกนวด เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อซึ่งมักตึงเครียดจากการท างาน นั่ง หรือยืนเป็นเวลานาน และช่วยให้ระบบ
การไหลเวียนของโลหติหมุนเวียนดีขึ้น 

        ภาพท่ี 5 : การนวดหลังและไหล ่
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6. การนวดกดจุดใบหน้าผ่อนคลายอารมณ์ (Facial Relaxation) ประกอบด้วยการท าความสะอาดผิวหน้าอย่าง   
ล้ าลึก ซึ่งช่วยรักษาสมดุลของความชุ่มชื้นบนใบหน้าและช่วยผอ่นคลายความตึงเครียด และการช่วยผลัดเซลลผ์ิวหน้า
อย่างอ่อนโยน ซึ่งช่วยกระตุ้นการท างานของเซลล์ผิวหน้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ภาพท่ี 6 : การนวดหน้าผ่อนคลายอารมณ์ 
 

7. การนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology) เป็นศาสตร์การนวดโบราณ จะใช้นิ้วหรือข้อนิ้วมือกดลงบนจุด
สะท้อนที่เท้าซึ่งเรียกว่าปลายประสาทซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังอวัยวะที่ส าคัญในร่างกาย การนวดดังกล่าวให้ประโยชน์ในด้าน
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ขับของเสียออกจากร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกัน  ส่งผลให้
เกิดการฟ้ืนฟูและผลักดันให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น กระบวนการดังกล่าวบรรลุผลโดยผ่านระบบโลหิตหมุนเวียนเป็นส าคัญ 

       ภาพท่ี 7 : การนวดกดจุดสะท้อนเท้า 
 

8. การขัดผิว (Body Scrub) เป็นกระบวนการก าจัดเซลลผ์ิวส่วนท่ีตายแล้วหรือเสื่อมสภาพให้หลุดออก เพื่อให้เซลล์
ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทน ท าให้ผิวสะอาด เกลี้ยงเกลาและสดใส รักษาความชุ่มชื่นของผิวใหค้งอยู่ ท าให้ผิวนุ่มเนียน และมี
สุขภาพผิวที่ด ี

ภาพท่ี 8 : การขัดผิว 
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9. การพอกผิว (Body Mask) เป็นกระบวนการเพื่อขจัดเซลลผ์ิวเก่า ท าความสะอาดผิวกายให้สะอาดและนุ่มนวล
ขึ้น ช่วยท าให้ผิวกระชับเรียบเนียน ช่วยกระตุ้นความรู้สึกและช่วยดูดซับไขมันบนผิว มักใชผ้ลิตภณัฑ์ส่วนผสมของสมุนไพร 
หรือสารบ ารุงผิว ซึ่งการให้บริการดังกล่าวมีคุณประโยชนใ์นด้านคนื ความชุ่มชื้น หรือบ ารุงผิว 

 

      ภาพท่ี 9  : การพอกผิว 
 

10. การอาบน้ าแร่แช่น้ าดอกไม้ (Floral Bath) เป็นการแช่น้ าแร่ท่ีมีส่วนผสมของเกลอืสปา กลีบดอกไม้ และน้ ามัน
หอมระเหย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย บรรเทาความเครียด  และช่วยลดอาการตึงของกล้ามเนื้อ  
 

   ภาพท่ี 10  :  การอาบน้ าแร่แช่น้ าดอกไม้ 
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ปัจจุบัน  Let’s Relax เปิดใหบ้ริการทั้งสิน้จ านวน 9 สาขา ทั้งกรุงเทพฯ และตามเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย 
คือ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต เกาะสมุย และหัวหิน ซึ่งทุกสาขาเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-24.00 น. 
รายละเอียดของสาขาดังนี้ 

1) สาขาเทอร์มินอล 21 ตั้งอยู่บนชั้น 6 ศูนย์การค้าเทอร์มินัล 21 สุขุมวิทซอย 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท      
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อท่ีประมาณ 752 ตารางเมตร  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4) สาขาพาวิลเลี่ยน ตั้งอยู่ในบริเวณเชียงใหม่ ไนท์บาร์ซาร์ ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน  
อ.ช้างคลาน จ.เชียงใหม่ เนื้อท่ีประมาณ 668 ตารางเมตร 
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5) สาขาพัทยา ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงแรมซันไชน์ การ์เด้นท์ ถนนพัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง          
จ.ชลบุรี เนื้อท่ีประมาณ 500 ตารางเมตร 

    
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

6) สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์การค้าจังซีลอนประมาณ 600 เมตร บนถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี            
ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื้อท่ีประมาณ 1,292 ตารางเมตร  
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7) สาขาสมุย ตั้งอยู่บนถนนรอบเกาะ ใกล้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฏร์ธานี เนื้อท่ีประมาณ 1,588 ตารางเมตร 

   
 
    

 
 
 
 

  
 
8) สาขาสยามสแควร์วัน  ตั้งอยู่ที ่ชัน้ 6 ศูนย์การค้า Siam Square One กรุงเทพฯ   

 ใช้พื้นที่ประมาณ 424.43 ตารางเมตร โดยการเช่าพ้ืนท่ีจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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9) สาขาหัวหิน  ตั้งอยู่ทีศู่นย์การคา้ Hua Hin Market Village (Phase 2 - ชั้น 2 เเละ 3) อ. หัวหิน                          
จ. ประจวบคีรีขันธ์  โดยสามารถเข้าได้ 2 ทางคือ ทางเข้าชั้น 2 เเละ ทางเข้าชั้น 3 (เชื่อมกับห้าง) ใช้พื้นที่ประมาณ 
743 ตารางเมตร โดยการเช่าพ้ืนท่ีจาก บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จ ากัด  

 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะการให้บริการภายใต้แบรนด์ ‚Sabaii by Let’s Relax‛  

เน้นให้บริการเฉพาะการนวดเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน เช่น การนวดแผนไทย การนวดแผนไทยประคบสมุนไพรร้อน 
การนวดกดจุดฝ่าเท้า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่อาศัยอยู่บริเวณใจกลางชุมชนที่มีเวลาในการใช้
บริการไม่มากนักประมาณ 1-2  ชั่วโมง แต่ยังคงได้รับบริการที่มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ   รวมทั้งความสะอาด และความ
สะดวกสบาย เช่นเดียวกับแบรนด์   ‚Let’s Relax‛ ในราคาค่าบริการท่ีคุ้มค่า โดยจะเน้นท าเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางชุมชน พื้นที่
ใช้สอยขนาด 100-200 ตารางเมตร     
 

‚Sabaii by Let’s Relax‛ เปิดด าเนินการจ านวน 1 สาขา บริเวณอาคารพาณิชย์ ใกล้โรงแรมนารายณ์  
ถนนสีลม กรุงเทพฯ เนื้อท่ีประมาณ 190 ตารางเมตร 
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ลักษณะการให้บริการแบบ “เวลเนสสปา”   
เป็นการให้บริการสปาในระดับ 5 ดาว ภายใต้แบรนด์  ‚RarinJinda Wellness Spa‛  เป็นสปาที่ตั้งอยู่ภายในหรือ

ในบริเวณเดียวกับโรงแรมหรือรีสอร์ท เพื่อรองรับผู้มาพักแรมที่ต้องการใช้บริการสปาเพื่อผ่อนคลาย นอกเหนือจากการใช้
บริการห้องพัก มักจะมีขนาดใหญ่กว่า Day Spa ทั่วไป และตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือย่านชุมชน โดยเฉพาะโรงแรม
ระดับ 4-5 ดาว การบริการเน้นความเป็นสถานที่พักผ่อนและการนวดเป็นส่วนใหญ่  มีการจัดสถานที่ให้มีบรรยากาศดี 
ทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ควบคู่ไปกับการให้บริการดูแลร่างกายและผิวพรรณ นอกจากนี้แล้วบริษัทยังได้ท าการ 
ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่  ๆ  ในวงการสปา เช่น เตียงทรายร้อน (Quartz Bed),   สระน้ าธาราบ าบัด (Hydrotherapy 
Pool),  เตียงวิชี่ชาวเวอร์ (Vichy Shower) กับศาสตร์การนวดแผนไทยหลายแบบ ควบคู่ไปกับการใช้ สมุนไพรไทย 
ให้บริการนวด เพื่อการผ่อนคลาย เเละนวดเพื่อการเสริมสุขภาพ รวมถึงทรีตเมนท์ความงามเเก่ลูกค้าทั้งชาวไทยเเละ
ชาวต่างชาต ิ 

 
ประเภทการให้บรกิารของสาขาภายใต้แบรนด์  ‚RarinJinda Wellness Spa‛   

 

 สาขาที่ให้บริการภายใต้แบรนด์ ‚RarinJinda Wellness Spa‛  มีบริการสปาเพื่อสุขภาพเช่นเดียวกันกับ  ‚Let’s 
Relax‛ ตามประเภทการให้บริการ  ของ ‚Let’s Relax‛  ข้อ 1. การนวดแผนไทย—ข้อ 10. การอาบน้ าแร่แช่น้ าดอกไม้  
(Floral Bath) ซึ่งนอกเหนือจากการให้บริการเช่นเดียวกับ ‚Let’s Relax‛ แล้ว ‚RarinJinda Wellness Spa‛ มีการ
ให้บริการเพิ่มเติม ดังต่อไปน้ี 
 

1. การให้บริการโดยธาราบ าบัด (Hydrotheraphy) หรือการบ าบัดด้วยน้ า  เป็นรูปแบบวิธีการทาง
กายภาพบ าบัดอย่างหนึ่ง โดยเป็นการรักษาในน้ าอุ่น  ซึ่งมีผลท าให้หลอดโลหิตขยายตัว  เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต  
ส่งผลต่อการบรรเทาความเจ็บปวด  ช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  นอกจากนี้คุณสมบัติของน้ า  
(แรงลอยตัวและแรงดัน)  จะช่วยฝึกการท างานของกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและมีความทนทาน  การขยับแขนและขาท าได้ง่าย  
ลดแรงกระแทกต่อข้อต่อต่าง  ๆ ของร่างกาย ท าให้ลดการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย อีกทั้งยังช่วยพัฒนา
ความสามารถในการทรงตัวและการเดินอีกด้วย โดยการให้บริการธาราบ าบัดของ RarinJinda Wellness Spa 
ประกอบด้วย 

1) สระน้ าธาราบ าบัด (Hydrotheraphy Pool) (เปิดให้บริการเฉพาะสาขาเชียงใหม่)  

 
           ภาพท่ี 1 : สระน้ าธาราบ าบัด 
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2) Hydro Glow & Tone Therapy เป็นการนวดในอ่างวารีบ าบัดปรับอุณหภูมิน้ าได้ระหว่าง 33-
42 องศาเซลเซียส ควบคู่ไปกับการใช้แสงบ าบัดเพื่อช่วยในการผ่อนคลาย ในขณะที่       
แรงดันน้ าจะช่วยลดการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ท าให้
ผิวพรรณสดใส 

 

          ภาพท่ี 2  : Hydrotherapy Tub 
 

3) Splashy Vichy Massage  เป็นการบ าบัดด้วยน้ าโดยนอนใต้ท่อแรงดันน้ าควบคุมอุณหภูมิ
เพื่อล้างสารพิษตกค้างใต้ผิวหนัง  
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2.  การให้บริการการอบตัว หรือซาวน่า (Sauna) มีผลช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
ช่วยท าให้ผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนังได้รับออกซิเจนและสารอาหารดีขึ้น ท าการขับถ่ายสิ่งสกปรกและสารพิษที่อยู่ใน
ร่างกาย ในรูปของเหง่ือ ช่วยให้จิตใจผอ่นคลาย สบาย นอนหลับได้ง่าย และช่วยท าให้ผิวหนังอ่อนนุ่ม       ชุ่มชื้น และสดใส 
โดยการให้บริการซาวน่าของ RarinJinda Wellness Spa ประกอบด้วย 

1) อินฟาเรดซาวน่า (Detoxifying Infared Sauna)  พลังงานความร้อนจากคลื่นอินฟราเรดนั้นจะให้
ความอบอุ่นแก่ร่างกายเฉกเช่นเดียวกับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์ หลักการท างานของคลื่นดังกล่าวนั้นจะไม่ท าให้อากาศ
ภายในห้องมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากเกินไป แต่จะส่งคลื่นความร้อนไปที่ร่างกายเพื่อท าให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นและสามารถ 

เข้าถึงเนื้อเยื่อในชั้นลึกได้ดียิ่งกว่า ร่างกายของเราจะขับเหง่ือออกมาในปริมาณมากโดยที่ไม่ต้องอาศัยอุณหภูมิที่สูงมาก
ดังเช่นการอบซาวน่าทั่วไป อินฟาเรดซาวน่าจึงเหมาะส าหรับทุกเพศทุกวัย ช่วยขจัดสารพิษตกค้างซึ่งจะถูกขับออกมา
พร้อมกับเหง่ือ ช่วยลดอาการเครียด ช่วยผ่อนคลายและลดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ เป็นการขจัดสิ่งสกปรก และ
เซลส์เก่าที่ตายแล้วออกจากผิวหนังชั้นนอก ท าให้ผิวพรรณสดใส  ช่วยขยายหลอดโลหิต เพิ่มภาวะการไหลเวียนโลหิต    
ท าให้ร่างกายได้รับออกซิเจน และสารอาหารอย่างทั่วถึง และช่วยปรับปรุงเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายผู้ใช้บริการ 

2) ซาวน่าไอน้ าพร้อมสมุนไพร (Herbal Rainforest Steam Sauna) การอบซาวน่าตัวด้วยความร้อน
จากไอน้ าพร้อมสมุนไพรหรือน้ ามันหอมระเหย จะท าให้รู้สึกสดชื่น ผ่อน คลาย หายใจโล่ง เบาสบายตัว  ความร้อนจาก    
ไอน้ าระหว่างการอบซาวน่าไอน้ า จะท าให้หัวใจสูบฉีดโลหิตให้ไหลเวียนดีเหมือนกับการออกก าลังกายเบา  ๆ และยังเป็น
การเปิดรูขุมขนเพื่อขับเหง่ือและของเสียพร้อมไปกับการผลัดเซลล์ ผิวที่เสื่อมสภาพและกระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่ ท าให้
ผิวพรรณดูดี มีน้ า มีนวล สดใส ดูอ่อนกว่าวัย 
 

3. การนวดชิโรดารา (Shirodhara Treatment) เป็นรูปแบบการนวดอายุรเวชแบบอินเดีย เน้นการใช้น้ ามัน
อุ่นนวดทั่วร่างกายผู้ใช้บริการ จากด้านหน้า โดยการหยดน้ ามันอุ่นหอมระเหยลงบนจุดกึ่งกลางหน้าผาก (Third eye) นวด
บริเวณศีรษะ และหมักผมด้วยน้ ามันหอม เป็นการปิดช่องว่างสมองได้ถ่ายเทออกซิเจนเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต จากนั้น
จึงนวดไล่ลงสู่บ่า คอ แขน ขา เท้า พลิกนวดด้านหลัง เพื่อให้ร่างกายผ่อนคลาย เข้าสู่สมาธิ และคืนความสมดุลให้แก่
ร่างกาย บ ารุงหนังศีรษะ รากผมและเส้นผมให้แข็งแรง  ช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้น ท าให้ระบบประสาท ระบบ
ความจ า ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการผ่อนคลาย ลดความเครียดสะสม และบ ารุงเส้นผมให้มีสุขภาพดี  

 

ภาพท่ี 3 : การนวดชิโรดารา 
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4. การบ าบัดด้วยเตียงทรายร้อนและการบ าบัดด้วยคลื่นเสียง (Warm Sand Bed Therapy & Tibetan  
Sound Therapy) เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างการนวดกับการบ าบัดด้วยเสียงเพื่อเป็นการปรับธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ า ลม 
ไฟ โดยผู้ใช้บริการจะนอนลงบนเตียงทรายร้อนซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนธาตุดินและธาตุไฟท าจากหินควอตช์เก็บความร้อนได้ดี
อุณหภูมิราว 37-39 องศาเซลเซียส จากนั้นพนักงานนวดก็จะใช้ขันทองเหลืองเคาะสร้างเสียงกังวานคล้ายธาตุลมบ าบัดจน
หลับสนิท เป็นการใช้คลื่นเสียงในการปรับคลื่นสมองให้สงบอยู่ในระดับ ‚Alpha Wave‛ หรือสภาวะที่เรียกว่าคลื่นสมาธิ  
ท าให้ร่างกายเกิดความสงบและความผ่อนคลาย น ามาสู่การฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายที่สึกหรอให้กับมาสมดุลท างานปกติ   
ต่อด้วยการนวดแบบผสมผสานระหว่างนวดไทยกับนวดสไตล์ญี่ปุ่น ขั้นสุดท้ายจะใช้บอร์ดี้โทนเนอร์กลิ่นกุหลาบเย็นคล้าย
น้ าแข็งตัวแทนธาตุน้ าชโลมสร้างความสดชื่น เพื่อใหร้่างกายได้ปรับสมดุลครบทุกธาตุ 

ภาพท่ี 4 : เตียงทรายร้อนและขันทองเหลืองเพื่อสร้างเสียงกังวาน 

 
5. การนวดสี่มือพร้อมน้ ามันหอมระเหย (Four-Hand Aromatherapy Warm Oil Massage) เป็นเทคนิค 

ที่มีความพิเศษอยู่ตรงที่มีการใช้ผู้นวด (Therapist) 2 คน ให้บริการผู้ถูกนวด 1 คน ผสมผสานการนวดร่วมกับน้ ามันหอม
ระเหยกลิ่นละมุน  เป็นการนวดที่ผู้นวดต้องใช้เทคนิคการนวดขั้นพื้นฐานบวกกับเทคนิคการนวดขั้นสูง โดยน้ าหนักตัว 
จังหวะการนวด และท่วงท่าของผู้นวดจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ตลอดระยะเวลาการนวดเป็นไปอย่างราบรื่น
และกลมกลืนมากที่สุด  เป็นการผสานความลงตัวของการใช้ฝ่ามือนวด เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงการผ่อนคลายของ
กล้ามเนื้อ และช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตท างานได้ดียิ่งขึ้น 

  
                                                                            ภาพท่ี 5 : การนวดสี่มือ 
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6. การให้บริการออนเซน  (เปิดให้บริการ เฉพาะสาขาเชียงใหม่) โดยลงน้ าแร่ในบ่อที่ให้บริการ 3 บ่อ 
สลับกัน ตามความต้องการของลูกค้า 

 
1.  บ่อน้ าแร่ร้อน มีอุณหภูมิ 40-42 องศาเซลเซียส ซึ่งใช้หัวเชื้อเข้มข้น จาก Gero Hot Springs จาก Takayama ซึ่งเป็นบ่อ

น้ าเเร่ท่ีดีที่สุดของญี่ปุ่น โดยได้รับขนานนามว่า ‘Beauty Hot Springs’ มีคุณสมบัติช่วยบ ารุง ผิวพรรณ บรรเทาอาการ 
ปวดเมื่อย ลดความเครียดทั้งร่างกายเเละจิตใจ กระตุ้นให้ระบบเผาผลาญในร่างกายท างานดีขึ้น 

 
2.  บ่อโซดาสปา เป็นลักษณะบ่อที่ใช้น้ าที่มีแรงดันให้เป็นน้ าที่มีลักษณะเป็นฟองอากาศคล้ายโซดา น้ ามีอุณหภูมิ 30-

38 องศาเซลเซียส จะช่วยกระตุ้นให้ผิวผลิตออกซิเจนมากขึ้น ท าให้ผิวพรรณสดใส 
 
3.  บ่อน้ าเย็น อุณหภูมิ 16-20 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติช่วยกระชับผิว ท าให้รู้สึกสดชื่น 
 

ปัจจุบัน RarinJinda Wellness Spa เปิดด าเนินการท้ังหมด 3 สาขา ที่จังหวัด เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และภูเก็ต และ
มีงานระหว่างท า 1 สาขา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1) สาขาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในส่วนพ้ืนท่ีด้านหน้าติดกับโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส  สปา รีสอร์ท  

ถนนเจริญราษฎร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื้อท่ีประมาณ 3,500 ตารางเมตร 
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2) สาขาราชด าร ิตั้งอยู่ชั้น 6 และ 8 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร ์พอยต์ ราชด าริ ซอยมหาดเล็กหลวง 1             
ถนนราชด าริ กรุงเทพฯ บนเนื้อท่ีประมาณ 903 ตารางเมตร  

 

 
 
 
 

 

3) สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนผังเมืองสาย ก. ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต บนเนื้อท่ี 2,418 ตารางเมตร 
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งานระหว่างท า 

บริษัท มีงานระหวางท า ของ RarinJinda Wellness Spa  เพิ่มเติม จ านวน 1 สาขา ในปี 2557 ที่บริเวณโรงแรม 
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ถนนวิทยุ ด้วยเหตุผลที่บริษัทต้องการขยายฐานลูกค้าชาวต่างชาติและชาวไทยเพิ่มเติม 
เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าที่ตั้งดังกล่าวใกล้กับศูนย์กลางธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร และสถานทูตต่าง  ๆ   
ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพลินจิต  ซึ่งมีชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนี้ สาขาใหม่ของบริษัทยังมีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม โดยตั้งอยู่ 2 ชั้นบนสุดของอาคาร ซึ่งจะท าให้ RarinJinda Wellness 
Spa  สามารถสร้างจุดขายที่แตกต่างจากสปาอื่น ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าสาขานี้จะเป็นที่น่าสนใจและดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย
ให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น โดยสาขาใหม่มีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี  

 
 RarinJinda Wellness Spa สาขาเพลินจิต  

 ณ บริเวณ ชั้น 30-31 โรงเเรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพ โดยรูปแบบจะเป็นสปาในโรง
เเรม     มีการให้บริการเช่นเดียวกับ RarinJinda Wellness Spa สาขาอื่นของบริษัท ใช้พื้นที่ประมาณ 1,087 ตารางเมตร 
โดยการเช่าพื้นที่จาก บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด อายุสัญญา 9 ปี  เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 25,000,000 
บาท  (ยี่สิบห้าล้านบาท)  ซึ่งจะใช้เงินจากการด าเนินการและการกู้จากสถาบันการเงิน  และเริ่มด าเนินการปรับปรุงและ
ตกแต่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557  

คาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดด าเนินการได้ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูป และแผนท่ี บริเวณจัดตัง้สาขาของบรษิัท 

 

 

http://profile.yellowpages.co.th/521835152883001


                                                                                                                          บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 43  
  

รางวัลระดับสากล 

1)  Best Luxury Destination Spa จาก World Luxury Spa Awards 2012 

2)  Best Day Spa จาก Asia Wellness Spa Festival Gold Awards 2009 

รางวัลระดับประเทศ 

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

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

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

4)  Outstanding Day Spa จาก Thailand Tourism Awards 2010 

5)  Outstanding Spa จาก SME National Awards 2010 

6)  Outstanding Destination Spa จาก Thailand Tourism Awards 2008 

การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ  

1)  ใบรับรองสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

2)  มาตรฐาน World Class Gold Thai Spa จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

3)  เกียรติบัตรการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบกิจการสปา จากส านักอนามัย กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2555 

4)  มาตรฐาน Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
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2.1.2 การตลาดและการแข่งขนั 
 

 ลูกค้าเป้าหมาย 
บริษัท มีสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ลูกค้าชาวต่างชาตสิ่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวเอเชียจากประเทศ 

จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ และมาเลเซีย และลูกค้าจากทางประเทศยุโรป  ซึ่งบริษัท ได้วิเคราะห์ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายส าหรับธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าตามรายได้ออกเป็น   3 กลุ่มหลัก ตามรูปแบบการให้บริการและ
ระดับราคา (Brand Positioning) คือ 

 

กลุ่มลกูค้า รายได้ต่อเดือน(บาท/เดือน) แบรนด์ที่ใช้บริการ 
1. 
2. 

B-  จนถึง B+ 
B  จนถึง A-  

15,000 – 30,000 
30,000 - 50,000 

Sabaii 
Let’s Relax 

3. A- จนถึง A+ >50,000 RarinJinda Wellness Spa 
ที่มา :  ข้อมูลจากบริษัท  

โดยลูกค้าในกลุ่มที่ 1 และ 2 เป็นกลุ่มพนกังานบริษัทระดับตั้งแต่พนักงานจนถึงผู้จัดการ รวมถึงเจ้าของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) ส าหรับลูกค้าในกลุม่ที่ 3 เป็นกลุ่มผู้มีรายไดสู้ง เช่น  
เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัท ก าหนดต าแหน่งสินค้าของ Sabaii by 
Let’s Relax และ Let’s Relax ซึ่งมรีูปแบบการให้บริการเป็นแบบเดย์สปา ให้บริการเเบบสะดวก รวดเร็ว ผ่อนคลาย ลูกค้า
สามารถมาใช้บริการได้บ่อยครั้ง เหมาะส าหรับลูกค้าในกลุ่มที่ 1 และ 2   

ส าหรับบริการ RarinJinda Wellness Spa นั้นเหมาะกับลูกค้าในกลุ่มที่ 3  ที่เน้นการให้บริการเพื่อการผ่อนคลาย
เเละเพื่อสุขภาพ เป็นการให้บริการที่เต็มรูปแบบ ระดับ 5 ดาว มีความเป็นส่วนตัวสูง มีเวลาในการให้บริการเต็มที่ เน้น
อุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นหลัก โดยบริษัทเล็งเห็นว่าจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการแข่งขันเชิงธุรกิจในปัจจุบัน 
ก่อให้เกิดความเครียดและปัญหาด้านสุขภาพ  ท าให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเริ่มสนใจและเอาใจใส่ดูแลและรักษาสุขภาพอย่าง
จริงจังเพิ่มขึ้น การเข้ามาใช้บริการในสปาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากจะท าให้ผู้ลูกค้าคลายความเครียดแล้ว การ
บริการบางประเภทในสปายังเป็นการเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแก่ลูกค้าอีกด้วย 

 
ช่องทางการจ าหน่าย  
  ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งเกิดจากการที่บริษัท ท าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง  ๆ 

เช่น นิตยสาร และเข้าร่วมงานออกร้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสปา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์ธุรกิจสปาของบริษัท   ท าให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่รู้จักกันดีและนิยมกันในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ช่องทางการจ าหน่ายของบริษัทท้ังหมด สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี  

 
1) การจ าหน่ายผ่านระบบส ารองการเข้ารับบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจสปาจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประเภทวางแผนจัดการ
เดินทางด้วยตนเองทุกอย่าง (FIT : Foreign Independent Traveler) ซึ่งจะหาข้อมูลและวางแผนเกี่ยวกับการมาใช้
บริการสปาจากทางอินเตอร์เน็ต   หรือสอบถามจากทางเพื่อน ญาติพี่น้อง ที่เคยมาใช้บริการสปาที่เมืองไทย จากนั้นจะท า
การจองวันและเวลาที่สะดวกในการมาใช้บริการสปาล่วงหน้า รวมทั้งเลือกรูปแบบการบริการต่าง ๆ  และท าการช าระเงิน
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ผ่านทาง website ของทางบริษัท  โดยวิธีดังกล่าวสามารถอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าชาวต่างชาติมากขึ้น   เนื่องจาก
สามารถก าหนดวันและเวลาการเข้ารับบริการได้ชัดเจนแน่นอน เป็นการลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถมาใช้บริการได้  
เพราะบางครั้งบริษัทอาจมีลูกค้ามาใช้บริการเต็มจ านวน ท าให้สามารถวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้นแล้ว  บริษัท ยังได้มีการจัดการท าข้อมูลลูกค้า ตรวจสอบ  ติดตาม  เเละทบทวนการเปลี่ยน
เเปลงของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบันมีฐานลูกค้ากว่า 40,000 รายชื่อ ท าให้เกิด Brand Loyalty ในหมู่นักท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท  ซึ่งจะได้รับจดหมายข่าวสารของ ทางบริษัท ผ่านทาง E-mail Marketing เเจ้งข่าวคราว 
โปรโมชั่นต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวิธีเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย
ของธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต  
 
 2) การจ าหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรง 

แหล่งที่มาของรายได้จากการด าเนินงานธุรกิจสปาของบริษัท มาจาก 3 รูปแบบตามลักษณะ           
ช่องทางการจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง หรือลูกค้าเข้ามาใช้บริการโดยตรง  ดังนี ้

2.1) การจ าหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัท เป็นการท าการตลาดกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล เช่น 
บริษัทและสมาคมต่างๆ ส าหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 

2.2) การเข้าร่วมงานออกร้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสปา ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมาย 
หลักเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสปาของบริษัท 

2.3) ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเองโดยตรง (Walk-In) ในกรณีที่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติจะได้ข้อมูล
ของธุรกิจสปาจากคู่มือแนะน าเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว (Guide Book) โฆษณาทางสื่อต่าง ๆ 
หรือทางอินเตอร์เน็ต หรือจากเพื่อนและญาติ พี่น้อง ที่เคยมาใช้บริการธุรกิจสปา (Word of 
mouth) นอกจากนี้แล้วลูกค้าของ RarinJinda Wellness Spa ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เข้าพัก
ในโรงแรม ซึ่งสาขาของบริษัทได้ตั้งอยู่ เช่น โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ถ.ราชด าริ 
กรุงเทพฯ หรือ โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ทางบริษัทได้ท า
การตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ (Brochures) โดย
จัดท าเป็นภาษาต่างชาติหลายภาษา และสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) ซึ่งติดอยู่ตามพื้นที่
ประชาสัมพันธ์ที่โรงแรมก าหนด 

 
3) การจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่าย 

จากตัวแทนน าพานักท่องเที่ยว (ไกด์น าเที่ยว)  เอเย่นต์ท่องเที่ยว หรือจากคนขับรถบริการในท้องที่  
(แท็กซี่) ในพื้นที่จะป็นผู้แนะน าสปาให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนบริเวณเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีสาขาของ
บริษัทเปิดด าเนินการอยู่    
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 นโยบายการก าหนดราคา  
บริษัทก าหนดราคาโดยการค านวณราคาจากต้นทุนค่าเช่าสถานท่ี หรือค่าเสื่อมราคาในกรณีท่ีสร้าง 

อาคารเพื่อใช้ด าเนินธุรกิจเองบวกกับค่าแรงพนักงาน และค่าโสหุ้ย ประกอบกับการเปรียบเทียบราคาของธุรกิจสปาคู่แข่ง
ร่วมกับการวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ท าเล
ที่ตั้ง โอกาสทางการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง และต้นทุนในการประกอบการ เป็นต้น  

 ส าหรับธุรกิจ Sabaii by Let’s Relax บริษัท มีนโยบายการก าหนดราคาการให้บริการตั้งแต่ 350 บาท ถึง 800 บาท ตาม
รูปแบบการให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการท่ีได้รับ เพื่อให้ลกูค้าสามารถกลับมา
ใช้บริการได้บ่อยๆ โดยสามารถแสดงรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบการบริการ ระยะเวลา ราคา 

นวดฝ่าเท้า 60   นาที 350 บาท 
นวดแผนไทย 60   นาที 350 บาท 
นวดแผนไทย 120  นาที 650 บาท 

นวดแผนไทยประคบสมุนไพร 60   นาที 550 บาท 
นวดแผนไทยประคบสมุนไพร 120  นาที 850 บาท 
นวดหน้า 60   นาที 600 บาท 

 

ในส่วนของธุรกิจสปา Let’s Relax บริษัท มีนโยบายการก าหนดราคาการให้บริการตั้งแต่ 400 บาท ถึง 4,000 บาท ตาม
รูปแบบการให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการท่ีได้รับ โดยสามารถแสดงรายละเอียด
ดังนี ้

 

รูปแบบการบริการ ระยะเวลา  ราคา 
นวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือ 15 นาที 150 บาท 
นวดกดจุดสะท้อนเท้า 45 นาที  400 บาท 

นวดหลังและไหล่ 30 นาที  300 บาท 
นวดแผนไทย 1 ชั่วโมง 500 บาท 
นวดแผนไทย 2 ชั่วโมง 800 บาท 

อาบน้ าแร่แช่น้ าดอกไม้และอโรมา 30 นาที  800 บาท  
นวดแผนไทยประคบร้อนสมุนไพร 2 ชั่วโมง 1,000 บาท 
นวดน้ ามันหอมระเหย 1 ชั่วโมง 1,200 บาท 

นวดกดจุดใบหน้าผ่อนคลายอารมณ์ 1 ชั่วโมง 1,200 บาท 
การขัดผิว 1 ชั่วโมง 1,200 บาท 
การพอกผิว 1 ชั่วโมง 1,200 บาท 

นวดบ าบัดด้วยหินร้อน 1.30 ชั่วโมง 2,200 บาท 
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นอกจากนี้ยังมีการให้บริการแบบจัดรวมชุด คือการรวมรูปแบบการให้บริการในแต่ละอย่างมาจัดรวมชุด
(Package) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์จะใช้บริการมากกว่า 1 อย่าง และมีค่าใช้จ่ายที่ถูก
กว่าการเลือกใช้บริการในแต่ละอย่าง ตัวอย่างเช่น 

 

แพ็คเกจ รูปแบบการบริการ ระยะเวลา  ราคา 
Bangkok Day Dream 1) อาบน้ าแร่แช่ดอกไม้และอโรมา 30 นาที 4,000 บาท 

 2) นวดน้ ามันหอมระเหย 1 ชั่วโมง  
 3) ขัดผิว หรือพอกผิว 1 ชั่วโมง  

 4) นวดกดจุดใบหน้าเพื่อการผ่อนคลาย 1 ชั่วโมง  

ในขณะที่ RarinJinda Wellness Spa บริษัท มีการน าเสนอการให้บริการสปาในระดับ 5 ดาว ที่เน้นความ
เป็นส่วนตัว ให้บริการเพื่อการผ่อนคลายเเละเพื่อสุขภาพ รวมถึงนวัตกรรมในส่วนของอุปกรณ์เเละบริการ ซึ่งเป็นจุดเด่น
แตกต่างจาก สปาทั่วไป  เทียบได้กับสปาตามโรงแรมใหญ่ระดับ 5 ดาว แต่มีระดับราคาที่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่าย  บริษัท    
มีการก าหนดราคาการให้บริการตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 8,000 บาท ตามรูปแบบการให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการท่ีได้รับ โดยสามารถแสดงรายละเอียดดังนี้ 

 

รูปแบบการ
บริการ 

รายละเอียด ระยะเวลา  ราคา 

วารีบ าบัด Hydro Pool 40 นาที 1,500 บาท 
 Hydro Glow & Tone 45 นาที 2,500 บาท 

 Hydro Body Toner 45 นาที 2,000 บาท 
 Splashy Vichy Massage 1 ชั่วโมง 2,000 บาท 
 Sandy & Splashy Vichy Massage 1.30 ชั่วโมง 3,000 บาท 

การอบซาวน่า Detoxifying Infared Sauna 30 นาที 1,000 บาท 
 Herbal Rainforest Steam Sauna 30 นาที 1,000 บาท 
การนวด ขัดผิว 1 ชั่วโมง 1,500 บาท 

 พอกผิว 1 ชั่วโมง 1,500 บาท 
 นวดน้ ามันหอมระเหยประคบร้อนสมุนไพร 1 ชั่วโมง 1,500 บาท 
 นวดบ าบัดด้วยหินร้อน 1.30 ชั่วโมง 3,000 บาท 

 นวดกดจุดใบหน้าเพื่อการผ่อนคลาย 1 ชั่วโมง 1,500 บาท 
 อาบน้ าแร่แช่ดอกไม้ในอ่างน้ าวน 30 นาที 1,000 บาท 
 นวดแผนไทยคลาสสิค 2 ชั่วโมง 1,800 บาท 

 นวดสลายเซลลูไลท์ 1 ชัว่โมง 1,500 บาท 
 การสวนล้างล าไส้ใหญ่ 45 นาที 2,500 บาท 
 นวดฝ่าเท้าคลายเมื่อยล้า 1 ชั่วโมง 1,000 บาท 

 การให้บริการออนเซน         ( ช่วงปกติ )     
รวมในแพกเกจห้องพัก     ( High Season)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3 วัน 2คืน  

 9,999 บาท 
13,999 บาท 
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นอกจากนี้ และยังมีบริการแบบจัดรวมชุด (Package) เช่นเดียวกับ Let’s Relax ตัวอย่างเช่น 
 ุ 

แพ็คเกจ รูปแบบการบริการ ระยะเวลา  ราคา 
RarinJinda Golden  1) การขัดผิว หรือการพอกผิว 5 ชั่วโมง 8,000 บาท 
Memoirs 2) นวดกดจุดใบหน้าเพื่อการผ่อนคลาย   

 3) อาบน้ าแร่แช่ดอกไม้ในอ่างน้ าวน   
 4) นวดชิโรดารา   
 5) นวดขัดฝ่าเท้า   

 6) อบไอน้ าสมุนไพร   

        ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน  
ธุรกิจสปา เป็นธุรกิจที่มีความแตกต่างในแต่ละผู้ให้บริการ ในเรื่องของ ท าเลที่ตั้ง  สถานท่ีให้บริการที่มีความ

สวยงาม การเดินทางที่สะดวกสบาย ใจกลางเมือง หรืออยู่ในบริเวณใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมในประเทศไทย การ
ให้บริการที่ดีส าหรับพนักงานนวดที่ให้บริการ ความมีประสบการณ์ของผู้ให้บริการ คุณภาพการบริการและความเชื่อถือ
ไว้วางใจจากลูกค้า  ผู้บริหารกลุ่มบริษัทจึงได้พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจเพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ใน
การสร้างความแตกต่าง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้ 

 
1. ประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจสปามากกว่า 15 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสปาเป็น 
อย่างดี ท าให้สามารถเสนอบริการการนวดแบบต่างๆ โดยมีพนักงานเทอราพิสต์ที่มีความสามารถและความช านาญ จาก
การฝึกอบรมที่ถูกต้องตามหลักสตูรของโรงเรียนของบริษัทย่อย (SWE) ควบคู่กับผลิตภัณฑ์สปาของบริษัทย่อย (SWL) โดย
ใช้ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ ามันหอมและสมุนไพรต่าง ๆ   เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ ท าให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี เป็นการสร้างความประทับใจและท าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อธุรกิจ และ
สินค้า  ซึ่งเมื่อลูกค้าประทับใจในสินค้าสามารถท าการซื้อเพื่อไปบริโภคเพิ่มเติมได้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่ม
สามารถจ าหน่ายได้เพิ่มขี้นด้วย  

นอกจากนั้นบริษัท ยังได้มีการจัดการท าข้อมูลลูกค้า ตรวจสอบ ติดตามเเละทบทวนการเปลี่ยนเเปลง 
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบันมีฐานลูกค้าที่กว่าสี่หมื่นราย ซึ่งจะได้รับจดหมายข่าวสารของทางบริษัทผ่านทาง    
E-mail Marketing เเจ้งข่าวคราว โปรโมชั่นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวิธีเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
นับว่าบริษัท เป็นสปาแห่งแรกในเมืองไทยที่สามารถน า Internet Marketing มาใช้อย่างครอบคลุมและได้ผลอย่างมาก    
ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instragram, Pinterest และ Mobile Application  
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2. ด้านท าเลที่ตั้ง 
การเลือกที่ตั้งส าหรับธุรกิจสปา ‚Let’s Relax‛  และ ‚Sabaii by Let’s Relax‛   บริษัท จะเลือกท าเลที่มี

การคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ง่าย ใกล้กับสถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญ เช่น สาขาในกรุงเทพฯ บริษัท จะเลือก
สถานท่ีตั้งของธุรกิจสปาให้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น สาขาเทอร์มินอล 21 ตั้งอยูต่ิดกับสถานีอโศก หรือสาขา
สุขุมวิท ตั้งอยู่ใกลก้ับสถานีพร้อมพงษ์ ส าหรับสาขาในเมืองท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด จะตั้งใกล้กบัสถานท่ีท่องเที่ยว หรือ
ห้างสรรพสินค้า เช่น สาขาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในบริเวณเชียงใหม่ ไนท์บาร์ซาร์  สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่บริเวณหาดป่าตอง ใกล้
ศูนย์การค้าจังซีลอน สาขาสมุย ตั้งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และสาขาหัวหินอยู่ในศูนย์การค้า Hua Hin Market 
Village 

ส าหรับ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ บริษัท จะเลือกท าเลที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรมหรือบริเวณใกล้เคียง  
เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ที่ผู้มาใช้บริการมักจะมีความต้องการการพ านักอยู่เป็นระยะเวลานาน เพื่อ
ผ่อนคลายและปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น  
 

 

3. การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพ 
  เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Let’s Relax จะเป็นกลุ่มพนักงานบริษัทระดับตั้งแต่ผู้จัดการ รวมถึง
เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะใช้บริการสปาเพื่อเป็นการผ่อนคลายและรักษาสุขภาพ จาก ความเครียดและ
ปัญหาด้านสุขภาพอันเกิดจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการแข่งขันเชิงธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้น  บริษัท จึงให้บริการที่เน้น
ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการเข้ารับบริการ เนื่องจากบริการหลัก ๆ  ในสปาคือการให้บริการนวด ซึ่งการนวด
ในแต่ละแบบนั้นจะต้องมีการนวดหรือสัมผัสเส้นต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้นพนักงานเทอราพิสต์ต้องอธิบายหรือให้ความ
มั่นใจกับลูกค้า และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ส่วนของความทันสมัยของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ถึงจะเป็นสิ่งที่ส าคัญรองลงมา แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นตัวที่จะช่วยเสริมให้การบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
ประหยัดเวลาและขั้นตอนในการท างาน และอาจจะเป็นจุดที่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย 
  ส าหรับ RarinJinda Wellness Spa จะเน้นการให้บริการเพื่อการผ่อนคลายเเละเเละนวดเพื่อการ 
เสริมสุขภาพ ซึ่งจะให้บริการท่ีเต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลกที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา เช่น เตียงทราย
ร้อน (Quartz Bed), สระไฮโดรพูล (Hydrotherapy Pool) และเตียงวิชี่ชาวเวอร์ (Vichy Shower) ผสมผสานกับศาสตร์การ
นวดแผนไทยหลายแบบ ควบคู่ไปกับการใช้สมุนไพรไทย นอกจากนั้น บางสาขาจะมีการบริการดูแลให้ค าปรึกษาจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนที่ลูกค้าจะเข้าใช้บริการ เพื่อวิเคราะห์สภาพร่างกายและจิตใจ จะได้สามารถจัดเตรียมรูปแบบการ
นวดหรือการบ าบัดที่จะเป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับผู้จะเข้ารับบริการมากที่สุด 
  
 4. การส่งเสริมการขาย 
  บริษัท จัดให้มีการส่งเสริมการขาย เช่นการให้ส่วนลดราคาพิเศษ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้า ใหม่
ตัดสินใจทดลองใช้บริการในสปาได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มอัตราการใช้บริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวลดน้อยลง (Low - 
Season) และมีการจัดการส่งเสริมการขายในช่วงที่บริษัทท าการออกงานประชาสัมพันธ์ตามงานท่องเที่ยวต่าง ๆ  ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และการให้คูปองส่วนลดตามนิตยสาร เป็นต้น  
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2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 
 

ในการด าเนินธุรกิจสปา บริษัทมีปัจจัยในการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการดังกล่าว คือ  
1. ในเรื่องของการจัดหาสถานท่ีเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจสปา   พื้นที่ในการให้บริการ  
2. พนักงานเทอราพิสต์ 
3. อุปกรณ์ประกอบการให้บริการ  
4. ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในสาขาที่ให้บริการของบริษัท  
 
ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการจัดหาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  
1. สถานที่เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจสปา 

สถานที่ตั้งของธุรกิจสปาในแต่ละสาขามีความส าคัญในการเลือกใช้บริการของลูกค้า  ดังนั้น บริษัท มีการ
พิจารณาถึงปัจจัยดังกล่าว โดยท าการเลือกท าเลสาขาที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ง่าย ใกล้กับ
สถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญ หรือตั้งอยู่ภายในโรงแรม โดยด าเนินการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัย รวมถึง
การออกแบบตกแต่งสาขาที่สวยงาม  ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาของลูกค้า บริษัท  
มีการจัดหาพื้นที่ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบดังนี้  

1.1) การเช่าพ้ืนท่ี   
บริษัท จะเลือกท าเลที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจสปาในแต่ละตราผลิตภัณฑ์ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แบบเดย์สปา 
-  แบรนด์ ‚Let’s Relax‛   มีลักษณะของผู้มาใช้บริการจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ตั้งแต่  1– 2 ชั่วโมง

ส าหรับการเข้าใช้บริการหนึ่งอย่าง หรือมากที่สุด 1 วัน ส าหรับการเข้ารับบริการแบบครบวงจร ดังนั้นการเลือกท าเลที่ตั้ง  
บริษัทได้ท าการเลือกท าเลที่ค านึงถึงท าเลที่สะดวกต่อการเดินทางส าหรับลูกค้ามาใช้บริการ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส 
หรือสถานีรถไฟใต้ดิน MRT ส าหรับสาขาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และจะตั้งใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว หรือห้างสรรพสินค้า 
ส าหรับสาขาที่ตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวต่างจังหวัด  

- แบรนด์ ‚Sabaii by Let’s Relax‛   มีลักษณะของผู้ใช้บริการที่เน้นการให้บริการเฉพาะการนวดเพื่อ
สุขภาพขั้นพื้นฐาน กับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวต่างชาตแิละชาวไทยที่มาท่องเที่ยวหรือท างานในใจกลางเมือง (Central Business 
District) และมีเวลาในการใช้บริการแบบสั้นๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนั้น บริษัท ได้ท าการเลือกท าเลด าเนินธุรกิจประเภท
อาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางชุมชน มีพื้นที่ใช้สอยไม่มาก อยู่ในพื้นที่ที่สามารถเดินมาใช้บริการได้อย่างสะดวก 
(Walking Distance) 

แบบเวลเนสสปา 
- แบรนด์ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ มีลักษณะการให้บรกิารแกผู่้มาใช้บริการนานกว่าแบบเดย์สปา 

มักจะมีความต้องการการพ านักอยู่เป็นระยะเวลานาน เพื่อผ่อนคลายและปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น  ดังนั้น บริษัทจะเลือก
ท าเลที่ตั้งธุรกิจภายในโรงแรม หรือตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมหรือที่พักต่าง ๆ  
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ปัจจุบันบริษัท มีการท าสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวเพื่อด าเนินธุรกิจสปาจ านวนทั้งสิ้น 14 สาขา โดย
สัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทจะมีการต่อรองให้สามารถต่ออายุสัญญาเช่าส าหรับสาขาที่เปิด
ใหม่ไม่ต่ ากว่า 9 ปี (3 ปี ต่อ 3 ปี ต่อ 3 ปี) ทั้งนี้เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนตกแต่ง ในการเปิดสาขา แต่หลังจากนั้นแล้ว
โดยทั่วไปจะสามารถต่ออายุสัญญาได้เพียง ครั้งละ 2-3 ปี แต่เนื่องจากบริษัท มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่ามาโดยตลอด 
ท าใหท้ี่ผ่านมาบริษัท ไม่มีปัญหาในการต่ออายุสัญญาเช่าเพิ่มเติม โดยบางสาขาสามารถเช่าด าเนินธุรกิจมาต่อเนื่องกว่า 
17 ปี สามารถแสดงรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 

 

แบรนด์ “Let’s Relax”    

 

ธุรกิจสปา สาขา ปีท่ีเริ่ม
ด าเนินการ 

พื้นท่ี 
(ตรม.) 

ระยะเวลาเช่า วันเริ่มและวันสิ้นสุด
สัญญาเช่า 

หมายเหตุ 

Let’s Relax พาวิลเลีย่น 2541 668 3 ปี 
 

2 ปี 10 เดือน 

1 เม.ย. 55 ถึง 15 ก.ย. 59   
 
1 มิ.ย. 55 ถึง 15 ก.ย. 59   

 

- มีสัญญาเช่า 4 สัญญา (ขยายพื้นท่ี) 
โดยมีการต่ออายุสัญญาให้ครบพร้อมกัน 
- สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก  
2 คราว คราวละ 3 ปี 

 พัทยา 2547 500 2 ปี 1 พ.ค. 56 ถึง 30 เม.ย. 58  
 พร้อมพงษ ์

 
2547 806.82 3 ปี 1 ม.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59 การต่ออายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้

เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ก่อนครบก าหนดอายุสัญญาเช่า 

 เทอร์มินอล 21 2554 752 3 ปี 11 ต.ค. 54 ถึง 10 ต.ค. 57 สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 
 2 คราว คราวละ 3 ปี  

 ภูเก็ต 2545 1,292 3 ปี  ไม่มีสัญญาเช่าเ น่ืองจากอาคารเป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัท 

 สมุย 2556 1,588 3 ปี 1 ม.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 58 สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 
 2 คราว คราวละ 3 ปี 

 แมนดาริน 
 

2556 1,100 3 ปี 1 ม.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59 สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 
 3 คราว คราวละ 3 ปี 

 หัวหิน 2557 743 3 ปี 21 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 60 สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 
 3 คราว คราวละ 3 ปี 

 สยามสแควร์
วัน   

2557 424.43 3 ปี 1 ส.ค. 57 ถงึ31 ก.ค. 60  สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 
 3 คราว คราวละ 3 ปี 

 
 
 
 

แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax”  
   

ธุรกิจสปา สาขา ปีท่ีเริ่ม
ด าเนินการ 

พื้นท่ี 
(ตรม.) 

ระยะเวลาเช่า วันเริ่มและวันสิ้นสุด
สัญญาเช่า 

หมายเหตุ 

Sabaii by 
Let’s Relax   

สีลม 2556 190 3 ปี 1 ต.ค. 56 ถึง 30 ก.ย. 59 สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 
 2 คราว คราวละ 3 ปี 
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แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”  
  

ธุรกิจสปา สาขา ปีท่ีเริ่ม
ด าเนินการ 

พื้นท่ี 
(ตรม.) 

ระยะเวลาเช่า วันเริ่มและวันสิ้นสุด
สัญญาเช่า 

หมายเหตุ 

RarinJinda 
Wellness  
Spa 

ราชด าร ิ 2551 903 3 ปี 1 ม.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59 การต่ออายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้
เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ก่อนครบก าหนดอายุสัญญาเช่า 

 ภูเก็ต 2554 2,818 3 ปี 1 ก.พ. 57 ถึง 31 ม.ค. 60 สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี 

 เชียงใหม ่ 2549 3,500     30 ปี 1 ม.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 85 - เป็นการเช่าท่ีดินจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
และปรับปรุงซากอาคารเพื่อด าเนินธุรกิจ
สปา และให้เช่าช่วงพื้นท่ีบางส่วนต่อกับ
กับบริษัทย่อยเพื่อท าโรงแรม 
- การต่ออายุสัญญาผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้
เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อน
ครบก าหนดอายุสัญญาเชา่ 

 
 เพลินจิต ยังไมเ่ปิด

ด าเนินการ 
1,087 3 ปี 1 พ.ย.57 ถึง – 31 ต.ค. 60  

หมายเหตุ รายละเอียดการเช่าและเงื่อนไขการเช่าตามรายละเอียด ข้อ 5.2 หน้า 88 
 

1.2) การซื้อสินทรัพย์ 
บริษัท มีการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ 3 คูหา ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้      

จ.ภูเก็ต เพื่อด าเนินธุรกิจสปา  Let’s Relax  สาขาภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 1,292 ตารางเมตร เปิดด าเนินการในปี 2546         
เพียงแห่งเดียว  
 
 2. พนักงานเทอราพิสต์ 
 พนักงานเทอราพิสต์ (พนักงานนวด) คือปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้บริษัทสามารถจัดหาบริการ
ได้ ซึ่งส่วนใหญ่นั้นพนักงานของบริษัทจะเป็นพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้นแล้วบริษัทได้
มีการเปิดบริษัทย่อย ในนามของ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (SWE) เพื่อด าเนินธุรกิจสอนนวด สนับสนุนการ
จัดหาพนักงานเทอราพิสต์ของบริษัท ในการทดแทนพนักงานที่ลาออก และเป็นการเตรียมพนักงานเพิ่มส าหรับการขยาย
สาขาของบริษัทในอนาคต รวมถึงเป็นที่จัดอบรมพนักงานเทอราพิสต์ของบริษัทในการให้บริการและรักษามาตรฐานของ
พนักงานเทอราพิสต์ส าหรับธุรกิจสปาของบริษัท ท าใหพ้นักงานมีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ  และเรียนรู้การ
ท างานบริการนวดได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัยทั้งตัวผู้ให้บริการและผู้รับบริการจนเกิดความเชี่ยวชาญ ตลอดจนสามารถให้
ค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ  กับผู้มาใช้บริการได้   

 นอกจากนั้นแล้วในกรณีที่บางสาขามีจ านวนผู้ใช้บริการมาก บริษัท สามารถที่จะโยกย้ายพนักงาน
เทอราพิสต์จากสาขาอื่นมาให้บริการในสาขาที่ต้องการได้ เพื่อให้บริการของบริษัทเรียบร้อย และทันต่อความต้องการของ
ลูกค้า  

ปัจจุบัน ( ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2557) บริษัท มีพนักงานเทอราพิสต์จ านวนประมาณ 290 คน ประจ า       
อยู่ตามธุรกิจสปาสาขาต่าง ๆ 
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 3. อุปกรณ์ในการให้บริการ  
ในการด าเนินการเพื่อให้ได้บริการสปาแก่ลูกค้านั้น บริษัทจะต้องมีการด านินการจัดหาอุปกรณ์ในการ 

ให้บริการดังกล่าว โดยบริษัทได้มีการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว ตามแบรนด์ ‚Let’s Relax‛  ‚Sabaii by Let’s Relax ‚  
และ   ‚RarinJinda Wellness Spa‛  โดยสามารถแสดงรายละเอียดการให้บริการดังนี้ 
อุปกรณ์การให้บริการแบบเดย์สปา ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2557 

แบรนด์ที่ให้บริการ  สาขา เตียงนวด
ไทย 

เก้าอ้ี 
นวดเท้า 

เตียงนวด 
น้ ามัน 

เตียงนวด 
หลังไหล่ 

รวม 

‚Let’s Relax‛ เทอร์มินอล 21 21 12 17 7 57 
 พร้อมพงษ์ 19 11 15 8 53 
 แมนดาริน 21 9 14 6 47 
 พาวิลเล่ียน 18 13 10 8 49 
 พัทยา 10 9 10 6 35 
 ภูเก็ต 32 15 18 9 74 
 สมุย 16 7 21 5 49 
 สยามสแควร์วัน 16 9 7 3 35 
 หัวหิน 12 6 9 4 31 
‚Sabaii by Let’s Relax‛ สีลม 10 - - - 10 

            
อุปกรณ์การให้บริการแบบเวลเนสสปา  ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2557 

สปา สาขา เตียงนวด
ไทย 

เก้าอี้
นวดเท้า 

เตียงนวด
น้ ามัน 

เตียงทราย
ร้อน 

เตียงวิชี่
ชาวเวอร ์

Hydro 
Tub 

อ่าง 
จากุซซี่ 

เครื่อง 
ดีท๊อกซ ์

รวม 

‚RarinJinda  เชียงใหม่ 19 9 26 2 1 1 9 1 68 

Wellness กรุงเทพฯ 6 3 12 2 1 1 5 - 37 

Spa‛ ภูเก็ต 22 13 25 2 - - 4 2 68 

 
 
4. ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในสาขาที่ให้บริการของบริษัท     
ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในธุรกิจของบริษัท เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการของ

บริษัท เช่น น้ ามันนวดและน้ ามันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์ขัดผิว และผลิตภัณฑ์พอกตัว ตลอดจนลูกประคบสมุนไพรสด โดย
บริษัทได้อาศัยความช านาญ ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจสปามาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ร่วมกับ
ทีมเภสัชกรของผู้ผลิตในประเทศ และในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ก าหนด กลุ่มบริษัทสามารถจัดหา
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทดแทนได้ เนื่องจากมีผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันจ านวนมาก   
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2.1.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
ภาวะอุตสาหกรรม 
นับตั้งแต่ที่รัฐบาลประกาศนโยบายพัฒนาประเทศให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในปี 2547 และออก

แผนผลกัดันธุรกิจบริการสุขภาพในระยะ 5 ปี (2552-2556) โดยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น ‚Spa Capital of Asia‛ ด้วย
การผลกัดันการสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจสปาไทยอกีทั้งยังมีการเร่งท าการตลาดเชิงรุก จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและสนับสนุนการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ทั้งด้านการลงทุน/ร่วมทุนจัดตั้งธุรกิจ การสร้าง
เครอืข่าย และการสร้างแบรนด์ให้เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งการผลักดนัดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจสปาและนวดไทยมชีื่อเสียงและมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และกลายเป็นธุรกิจบริการอีกหน่ึงสาขาที่มีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทย  โดยเป็นธุรกิจบริการท่ีไทยมศีักยภาพในฐานะเป็น ‚บริการท่ีส่งออกได‛้ ทั้งในรูปแบบการ
รองรับชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในประเทศ การออกไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงการส่งบุคลากรเดินทาง
ไปให้บริการในต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังเป็นธุรกิจที่สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวในสาขาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาท ิ
การท่องเที่ยว สินค้าเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ส่งผลให้มีเงินตราไหลเข้าประเทศจากธุรกิจในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น 

 
ปัจจุบันธุรกิจสปาและนวดไทยจึงเป็นอีกหนึ่งสาขาธุรกิจที่มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้คนได้หันมา

สนใจเรื่องการดูแลสุขภาพ ตามวิถีธรรมชาติบ าบัดมากขึ้น สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ธุรกิจบริการสาขานี้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 ประเทศไทยมีจ านวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 2,032 แห่ง แบ่งเป็น สปาเพื่อสุขภาพ 519 แห่ง นวดเพื่อสุขภาพ 1,208 แห่ง และนวด
เพื่อเสริมสวย 305 แห่ง และหากแบ่งตามสถานท่ีตั้งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 88 จะมีสถานประกอบการอยู่ในกรุงเทพฯ และที่
เหลือร้อยละ 12 จะตั้งอยู่ตามสถานท่ีท่องเที่ยวในต่างจังหวัด 

จ านวนสถานประกอบการท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ณ สิ้นปี 2555 (รวมทั้งประเทศ) 
 

ประเภทกิจการ จ านวน สัดส่วน 
สปาเพื่อสุขภาพ    519 แห่ง 25.54% 
นวดเพื่อสุขภาพ 1,208 แห่ง 59.45% 
นวดเพื่อเสริมสวย    305 แห่ง 15.01% 
รวม 2,032 แห่ง 100.00% 

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 
จ านวนสถานประกอบการท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ณ สิ้นปี 2555 (กรุงเทพฯ) 
 

ประเภทกิจการ จ านวน สัดส่วน 
สปาเพื่อสุขภาพ    413 แห่ง 23.07% 
นวดเพื่อสุขภาพ 1,080 แห่ง 60.34% 
นวดเพื่อเสริมสวย    297 แห่ง 16.59% 
รวม 1,790 แห่ง 100.00% 

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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จ านวนสถานประกอบการท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ณ สิ้นปี 2555 (ต่างจังหวัด) 
 

ประเภทกิจการ จ านวน สัดส่วน 
สปาเพื่อสุขภาพ 106 แห่ง 43.80% 
นวดเพื่อสุขภาพ 128 แห่ง 52.89% 
นวดเพื่อเสริมสวย    8 แห่ง    3.31% 
รวม 242 แห่ง 100.00% 

ที่มา : ส านักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 
มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปา  
ในภาพรวม อุตสาหกรรมสปามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสถานที่ให้บริการและรายได้จากการ

ประกอบการ เนื่องจากไทยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และทรัพยากร ประกอบกับมีบริการสนับสนุนสุขภาพที่
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิ นวดไทย การใช้สมุนไพรไทย และมีจุดเด่นด้านอัธยาศัยและมารยาทในการให้บริการ    
ท าให้ธุรกิจบริการในสาขานี้มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง  

 
การวิเคราะห์มูลค่าตลาดของธุรกิจสปาไทยแบ่งออกเป็น 2 แนวทางตามการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง คือ  
 

1) มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปาจากการเก็บข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
    เป็นการวัดมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปาจากรายได้รวมของผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยปี 2555 มีจ านวนสถานประกอบการสปาที่ขอจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ทั้งหมด 395 แห่งเพิ่มขึ้นจาก 351 แห่งในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้น 12% แบ่งเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก 379 
แห่ง สถานประกอบการขนาดกลาง 12 แห่งและ สถานประกอบการขนาดใหญ่ 4 แห่ง และปี 2555 สถานประกอบการ
ทั้งหมดมีรายได้รวม 2,435 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 61% จากปี 2554 ท่ีมีรายได้รวมเพียง 1,507 ล้านบาท 
 

2) มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปา ตามการจัดเก็บข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุขเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ท าการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายได้

ของผู้ประกอบการสปาของไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนภาพรวมของธุรกิจสปาไทยมากที่สุดเนื่องจากเป็นข้อมูลที่จัดเก็บ
จากผู้ประกอบการท่ีผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีจ านวนผู้ประกอบการมากถึง 2,032 รายจึงครอบคลุมกว่า
เมื่อเทียบกับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีจ านวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนเพียง 395 ราย ทั้งนี้จากข้อมูลของ       
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี 2555  ธุรกิจสปาไทยมีมูลค่าตลาดรวม 15,500 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 4% จาก 14,850 ล้านบาทในปี 2554  ส่วนในปี 2556 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
คาดการณ์รายได้จากธุรกิจสปาจะเพิ่มขึ้นเป็น 16,280 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2555 
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รายได้, มูลค่าตลาดและคาดการณ์รายได้ของธุรกิจสปาไทย 
 

 
  หมายเหตุ :  *ตัวเลขเบื้องต้น 
   ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คาดการณ์ว่าภายในปี 2559 ประเทศไทยจะมีรายได้จาก
ธุรกิจสปาเพิ่มขึ้นเป็น 18,850 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 5% ต่อปี จากระดับ 15,000 ล้านบาทใน
ปัจจุบัน โดยปัจจัยที่เกื้อหนุนให้อุตสาหกรรมสปายังขยายตัวมาจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดย
การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่งผลดีโดยตรงต่ออุตสาหกรรมสปาไทยเนื่องจากกว่าร้อยละ 80 ของลูกค้า
ทั้งหมดในธุรกิจสปาเป็นลูกค้าชาวต่างชาติและที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นลูกค้าชาวไทย  ส่วนลูกค้าชาวไทยคาดว่าจะมี
ปริมาณเข้าใช้บริการในธุรกิจสปาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวส่งผลให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและพร้อมแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนก็มีค่านิยมในการดูแลรักษาสุขภาพกัน
มากขึ้น ท้ังนี้จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า คนในกรุงเทพฯ มากกว่าร้อยละ 48 หันมาใช้วิธีทางธรรมชาติในการบ าบัด
ดูแลรักษา ท าให้ตลาดการดูแลรักษาสุขภาพมีการขยายตัวมากขึ้นโดยตลอด 

 
ภาพรวมการแข่งขัน 
อุตสาหกรรมสปาในประเทศไทยเริ่มมีการขยายตัวอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2545 มีการขยายตัวโดยรวมทั้งในด้าน

จ านวนผู้มาใช้บริการและสถานที่ให้บริการ จ านวนสถานที่ให้บริการสปาในประเทศไทยส่วนใหญ่ด าเนินการโดย
ผู้ประกอบการรายเล็ก  จากการรวบรวมสถิติของสมาคมสปาไทยพบว่า ในช่วงปี 2551-2555 ประเทศไทยมีสถาน
ประกอบการที่ตั้งอยู่ในโรงแรมและรีสอร์ทประมาณร้อยละ 60 และสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในรูปแบบ Stand Alone 
ประมาณร้อยละ 40 นอกจากนี้สมาคมสปาไทยยังคาดการณ์อีกว่าในอนาคตสัดส่วนของสถานประกอบการทั้งสองแห่งจะ
เปลี่ยนเป็น 50 : 50 เนื่องจากรูปแบบสปาแบบ Stand Alone เริ่มมีการลงทุนในรูปแบบธุรกิจและเปิดด าเนินการเป็นสาขา
เพิ่มมากขึ้น 
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สัดส่วนสถานประกอบการแบ่งตามที่ตั้งในโรงแรมหรือรีสอร์ท และแบบ Stand Alone 

 
 

กระแสการใส่ใจดูแลสุขภาพของคนไทยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจสปาขยายตัวออกจากโรงแรม และขยายตัวอย่าง
รวดเร็วในย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดการให้บริการท่ีหลากหลายรูปแบบ และเป็นที่จับตากันว่าธุรกิจสปา
จะเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่มีศักยภาพการเติบโตสูงต่อไป  และคาดว่ารายได้จากธุรกิจสปาในตลาด
ท่องเที่ยวน่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการมีแนวโน้มการเติบโตตามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ภาครัฐให้
การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นหน่ึงในธุรกิจบริการด้านสุขภาพท่ีภาครัฐก าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย  

 
แนวโน้มเกี่ยวกับความใส่ใจต่อสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มชนชั้นกลาง ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70 

ของประชากรไทยทั้งหมด เป็นโอกาสให้ธุรกิจสปาขยายตัวเข้าสู่ตลาดระดับกลาง ซึ่งมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่พ านักอยู่ในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีก าลังซื้อระดับปานกลางขึ้นไป  โดยผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปาส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย เปิดด าเนินธุรกิจอยู่ในเมืองใหญ่หรือย่านธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่สปาที่อยู่นอกโรงแรมแต่
จับตลาดบนและสปาขนาดเล็กที่จะจับตลาดระดับกลาง นอกจากนี้ปัจจัยที่กระตุ้นให้ตลาดสปาเติบโตมาก คือการขยาย
ฐานลูกค้าสปาไปยังกลุ่มผู้ชาย หรือในกลุ่มเมโทรเซ็กชวลซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอัตราการเติบโตสูง  จนเชื่อว่าจะมี 
สปาเฉพาะกลุ่มลูกค้านี้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ โดยเฉพาะในโรงแรมต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าผู้ชายเมโทรเซ็กชวลนี ้

 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ภาพรวมของตลาดธุรกิจสปาภายในประเทศไทยจึงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง 

เนื่องจากมีผู้ประกอบการธุรกิจสปาในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ทั้งในรูปแบบที่เป็น 
สปาแบบให้บริการครบวงจร โดยมีการออกแบบและตกแต่งสถานที่ให้ดูหรูหรา รวมถึงบริการที่มีความหลากหลาย พร้อม
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครัน และให้ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเข้าใช้บริการ จนถึงในรูปแบบห้องแถวที่เปิดให้มีบริการ
นวดและเสริมความงามในแบบต่างๆ โดยจะไม่เน้นถึงความสวยงามในการออกแบบร้านหรือไม่เน้นความหรูหรามากนัก 
แต่จะเน้นการให้บริการท่ีจัดเตรียมให้ลูกค้าเท่านั้น 

 
โดยสามารถจ าแนกผู้ประกอบการได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ  กลุ่มสปาชั้นน าในต่างประเทศซึ่งขยายเครือข่ายเข้ามา

ในประเทศไทย และธุรกิจสปาของคนไทย โดยจะเน้นเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่  ๆ ที่มีคุณภาพบริการทัดเทียมกับ
ธุรกิจสปาของต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะการด าเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท  
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1) กลุ่มเชนสปาชั้นน าในต่างประเทศ  
 

เชนสปาต่างประเทศ แบรนด์ ที่ตั้งสถานประกอบการในประเทศไทย 
กลุ่มแมนดาราสปา แมนดาราสปา -  กรุงเทพฯ (โรงแรมแมริออท แอนด์สปา 

โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค โรงแรม
รอยัล ออร์คิด เชอราตัน และ
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

- หัวหิน (โรงแรมฮิลตัน โรงแรมแมริออท 
และโรงแรมอนันตรา รีสอร์ท) 

- ภูเก็ต (โรงแรมเพิร์ล) 
กลุ่มคอสโมพรอฟ ดิเอสพาราสปา กรุงเทพฯ (โรงแรมพลาซ่า แอทธินี) 

กลุ่มฮาร์ดร็อคเอเซีย แปซิฟิก ฮาร์ดร็อค เปิดธุรกิจสปาในกลุ่มโรงแรมฮาร์ดร็อค 
กรุงเทพฯ พัทยา 

กลุ่มซิคเซ้นส ์ ซิคเซ้นส ์ โรงแรมเอวาซอน หัวหิน และภูเก็ต 
ที่มา : ธุรกิจแห่งยุคที่น่าจับตามอง (ฝ่ายวิจัยกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

 

 
2) ธุรกิจสปาไทย ประกอบด้วยธุรกิจสปาตั้งแต่ระดับหรู ที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรมหรือรีสอร์ท มีการให้บริการเพื่อ

สุขภาพอย่างครบวงจร อาทิ ชีวาศรม,  เทวารัณย์ สปา ของกลุ่มดุสิตธานี,  พริวิเลจ สปา ของกลุ่มเซ็นทรัล, จิรัง สปา ของ
กลุ่มว่องวานิช และธุรกิจสปาระดับหรูที่ตั้งกระจายอยู่แบบ stand alone ได้แก่ โอเอซิส สปา, ดิวาน่า มาสซาจ แอนด์ สปา, 
ภิรมย์ สปา, สรรีารมย์, บลิสสปา, อันดา ทรอปิคอล สปา และไบโอ โบเต้ เดย์ สปา ฯลฯ  

 
จากสภาพตลาดธุรกิจสปาที่มีการแข่งขันรุนแรง การด าเนินธุรกิจสปาของบริษัท ให้ประสบผลส าเร็จ ตาม

เป้าหมาย บริษัท ได้มีการเลือกใช้กลยุทธทางการตลาดที่ส าคัญคือ 
 
1) อัตราค่าบริการ ธุรกิจสปาที่เปิดให้บริการส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงแรมและรีสอร์ทตามสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งกลุ่ม

เชนสปาชั้นน าในต่างประเทศ และธุรกิจสปาระดับหรูของไทย จะมีอัตราค่าบริการที่สูงมาก ท าให้เป็นอุปสรรคของสถาน
บริการเหล่านี้ท่ีต้องมุ่งการท าตลาดเป้าหมายของตนไปท่ีผู้บริโภคระดับสูงเท่านั้น ในขณะทีธุ่รกิจสปาของบริษัท ในแบรนด์  
Sabaii by Let’s Relax, Let’s Relax, RarinJinda Wellness Spa จะมีการน าเสนอการให้บริการสปาในระดับ 3-5 ดาว แต่
มีอัตราค่าบริการท่ีคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการท่ีได้รับ  

 
 
2) มีท าเลที่ตั้งของสถานที่ประกอบการที่เดินทางไปมาได้สะดวก และสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ธุรกิจสปาของ

บริษัท จะตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือรถไฟใต้ดิน ส าหรับในต่างจังหวัดก็จะตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนในตัวเมืองใกล้
กับสถานที่ท่องเที่ยว หรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ เพื่อท าให้ผู้ที่จะใช้บริการสามารถก าหนดเวลาการเดินทางมาใช้บริการได้
อย่างแน่นอน ทั้งจากการเดินเท้าจากที่พัก หรือการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ และปลอดภัย 
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3) มีสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี บริษัท มีประสบการณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจสปามากกว่า 15 ปี ท าให้สามารถเสนอบริการการนวดแบบต่าง ๆ จากพนักงานเทอราพิสต์ที่มีความสามารถและ
ความช านาญ จากการฝึกอบรมที่ถูกต้องตามหลักสูตรของโรงเรียนของบริษัท ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่  ๆ  ในวงการสปา 
ควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์สปาระดับพรีเมี่ยมทีม่ีส่วนผสมจากธรรมชาติ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมี
การให้บริการค าแนะน าดูแลสุขภาพที่ถูกต้องให้กับผู้มาใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างลูกค้าให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ของบริษัท 

 
4) มีความพร้อมด้านบุคลากร   บริษัทมีผู้บริหารที่มีความสามารถ ความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ใน

ธุรกิจสปามายาวนาน และพนักงานเทอราพิสต์ที่มีคุณภาพ เนื่องจากการนวดคือบริการหลักในธุรกิจสปา ดังนั้นพนักงาน
เทอราพิสต์ของบริษัท จะต้องผ่านการฝึกอบรมบริการนวด และทดสอบความสามารถในการนวดจากโรงเรียนเกี่ยวกับการ
นวดแผนไทยของบริษัท ซึ่งเปิดด าเนินการตั้งแต่ปี 2554  โดยหลักสูตรการนวดได้ รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา  พนักงานมีการให้บริการนวดได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัย
ทั้งตัวผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ 

 
5) กิจกรรมทางการตลาดที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก บริษัท จัดให้มีการส่งเสริมการขาย เช่นการให้

ส่วนลดราคาพิเศษ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าใหม่ตัดสินใจทดลองใช้บริการในสปาได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มอัตราการใช้
บริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวลดน้อยลง หรือโลว์ซีซั่นด้วย 

 
6) มีการปรับปรุงสถานท่ีหรือพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

 
2.1.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

บริษัท มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ด าเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขในการด าเนินกิจการดังกล่าว โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขในการ
ประกอบธุรกิจสปา   สาขาของบริษัทให้เน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้คงเดิม ด้วยการรักษาพื้นที่สวน และต้นไม้
ให้มากที่สดุ และให้ความส าคัญกับเรื่อง  ระบบนิเวศ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผลติภัณฑ์ของบริษัทในการให้บริการแก่
ลูกค้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากธรรมชาติ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้มสีภาพท่ีดีต่อไป  

 
2.1.6 งานระหว่างส่งมอบ 

- ไมม่-ี  
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2.2  ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร  
 การประกอบธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารของกลุ่มบริษัท ด าเนินการโดย บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด         
( SWR )  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
2.2.1 ลักษณะผลติภัณฑ์และบริการ  
 การให้บริการของ  SWR  สามารถจ าแนกได้ตามประเภทของลักษณะการให้บริการ  คือการให้บริการโรงแรม 
และการให้บริการร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่   
 
 1. การให้บริการโรงแรม  

  เป็นการให้บริการโรงแรม ภายใต้ชื่อ “ โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท ” ซึ่งเป็นโรงแรม
ประเภทบูติค รีสอร์ทระดับ 5 ดาว และยังคงกลิ่นอายของสไตล์ทางเหนือสไตล์ล้านนา ทุกห้องพักยังมีระเบียงส่วนตัวที่
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยสุเทพและแม่น้ าปิง พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็น บริการ
อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ห้องฟิตเนสและโยคะ สระว่ายน้ ากลางแจ้ง  บริการรถเช่าลีมูซีน และบริการทัวร์ท่องเที่ยว 
บริการซักรีด รวมทั้งมีห้องสมุดที่มีบริการคอมพิวเตอร์ฟรี  และร้านอาหารเดค วัน  (Deck 1) รวมทั้งมี ระรินจินดา เวล
เนสสปา สาขาเชียงใหม่ เพื่อให้บริการสปาครบวงจร โดยตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงแรม  

นอกจากนี้ภายในบริเวณโรงแรมยังคงไว้ซึ่งบ้านไม้สักไทยโบราณอายุกว่า 140 ปี เป็นการผสมกันของ 
กลิ่นอายพม่า และล้านนา โดยได้ถูกน ามาใช้เป็น ส่วนต้องรับแขกของโรงแรม ห้องประชุม   และห้องนวดไทยของโรงแรม
ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังและชาวต่างชาติได้สัมผัสและร่วมประทับใจ  
 ในส่วนท่ีเป็นอาคารโรงแรมที่สร้างใหม่ ทางสถาปนิกได้ออกแบบให้มีรูปแบบที่กลมกลืนกับเรือนไม้ 
โบราณหลังเดิม รวมไปถึงการออกแบบภูมิสถาปัตย์ ซึ่งเน้นถึง ความเขียวขจีของพรรณไม้รวมไปถึงสายน้ าที่ลัดเลาะ     
ตามอาคาร  ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษต่างจากสถาปัตยกรรมแห่งอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลให้   โรงแรมระรินจินดา  เวล
เนส สปา รีสอร์ท ได้รับรางวัล ต่าง ๆ  ส าหรับการคงไว้ซึ่งสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณทีี่ดีงามของประเทศไทย  
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รางวัลที่ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด ได้รับ  
 1. รางวัล ‚อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ดีเด่น ประเภทอาคารพาณิชย์"  
  จากกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  
  ประจ าปี 2550  
 2. รางวัล "สถาปัตยกรรมดีเด่น อาคารเพื่อการพาณิชย์"  
  จากกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยาม ประจ าปี 2550  

3. รางวัล Renovation and Modification จาก Thailand Boutique Award 2010 
4. รางวัล Best Luxury Boutique Hotel จาก World Luxury Hotel Award 2012 
5. TripAdvisor Certificate of Excellence จาก TripAdvisor ปี 2012-2014 

 

    

ภาพท่ี 1 : โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท 

 

 

ภาพท่ี 2 :  ร้านอาหารเดค วัน (Deck1) 
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1) การให้บริการด้านห้องพัก  
 โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีการให้บริการห้องพักดังนี้ 
 

แบบ ขนาด (ตรม.) จ านวนห้อง อัตราค่าห้องพัก (บาท) 
ดีลักซ์  
(Deluxe)  

46 22 6,500 

ดีลักซ์ พูลแอ็คเซส  
(Deluxe Pool Access) 

53 7 10,000 

เวลเนส สวีท  
(Wellness Suite) 

93 5 16,000 

ระรินจินดา วิลล่า 
(Rarinjinda Villa) 

164 1 27,000 

รวม  35  
 

*ราคาห้องพักตาม website ของโรงแรม ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2557 
 

 
2) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีบริการร้านอาหารเดค วัน (Deck 1)  ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ าปิง 
เน้นมุมมอง  แบบเปิดโล่งและบรรยากาศแบบสบายๆ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีบริการด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมทั้งการจัดเลี้ยง การจัดงานแต่งงาน โดยเน้นที่คุณภาพของบริการที่ประทับใจ และคุณภาพของอาหารที่
จัดเตรียมโดยพ่อครัวที่มีประสบการณ์   เพื่อบริการส าหรับลูกค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 

 
ร้านอาหาร Deck 1 บริการอาหารแบบเน้นสุขภาพ แบบชาวเอเซีย  (Modern Asian Fusion)   เปิดบริการ

ทุกวัน ตั้งแต่ 7.00 น. – 24.00 น. ขนาดความจุรวม 80 ที่น่ัง โดยในช่วงเทศกาลเช่น เทศกาลสงกรานต์ หรือเทศกาลปีใหม่ 
สามารถเพิ่มความจุบริเวณด้านนอกอาคารบริเวณติดริมน้ าปิงรวมเป็น 120 ที่น่ัง สามารถแบ่งช่วงเวลาการให้บริการดังนี้   

บริการอาหารเช้า  07.00 – 10.00 น. 
บริการอาหารกลางวัน  11.00 – 14.00 น. 
บริการอาหารว่างยามบ่าย 14.00 – 17.00 น. 
บริการอาหารค่ า  17.00 – 24.00 น. 
นอกจากนี้ในด้านการจัดเลี้ยง งานประชุมสัมนา งานสังสรรค์ของราชการและบริษัทเอกชน ตลอดจนงาน

เลี้ยงส่วนตัว หรือการจัดงานแต่งงาน โรงแรมมีบริการบ้านไทยบริเวณชั้น 2 ประกอบด้วยห้องจัดเลี้ยงขนาดกลาง 1  ห้อง 
และห้องขนาดเล็ก 2 ห้อง ขนาดความจุสูงสุดถึง 50 คน 
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2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 

 ลักษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจโรงแรม 
 บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศต่อลูกค้าในประเทศเท่ากับร้อยละ 80 : 20 ส าหรับสัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติ
ประมาณร้อยละ 60 จะเป็นลูกค้าชาวเอเชียจากประเทศ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยที่ลูกค้าจากประเทศ
จีนจะเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่สุด ในขณะที่อีกร้อยละ 10 จะเป็นลูกค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนเเละโอเชียเนีย  เช่น 
มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีเเลนด์ และที่เหลืออีกร้อยละ 10 จะเป็นลูกค้าจากทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดย
สามารถแสดงได้ดังนี้ 
 
  

   
 

 
เนื่องจาก โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีการให้บริการแบบ Luxury Boutique Hotel เทียบเท่ากับ

โรงแรมระดับ 5 ดาว คือประกอบด้วยห้องพักหรู รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างพร้อมมูล ดังนั้นลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายส าหรับธุรกิจจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง เช่น พนักงานระดับสูงของบริษัท เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับราคาห้องพักที่อยู่ระหว่าง 6,500 บาท ถึง 27,000 บาท ต่อคืน 
 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายของธุรกิจโรงแรม 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายส าหรับกลุ่มลูกค้าของ โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท สามารถ

แบ่งได้ดังนี ้
1)  การจ าหน่ายผ่านระบบส ารองห้องพักผ่านทางอินเตอร์เน็ต  
 ลูกค้าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ที่มาใช้บริการโรงแรม จะใช้บริการจองห้องพักล่วงหน้าผ่านทาง website 

ซึ่งเป็นธุรกิจผู้ให้บริการส ารองห้องพักทางออนไลน์ ส าหรับโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก  เช่น agoda.com, 
booking.com, expedia.com ในขณะที่ลูกค้าอีกร้อยละ 5 ท่ีเคยมาใช้บริการแล้วหรือได้รับค าแนะน าจาก   ผู้ที่เคยมาเข้า
พักจะใช้บริการจองห้องพักล่วงหน้าผ่านทางwebsiteของธุรกิจโรงแรมโดยตรงคือ www.rarinjinda.com  

 
 

http://www.rarinjinda.com/
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2)  การจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่าย 
 การจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่ายท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรม 

จะจองที่พักผ่านทางบริษัทเอเย่นต์ท่องเที่ยวที่รับจองห้องพั ก ซึ่งเป็นการเสนอสินค้าที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้ากลุ่ม
นักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ  

 มีการเข้าร่วมนิทรรศการการท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง           
จัดจ าหน่าย ในปัจจุบัน บริษัท มีความสัมพันธ์ระยะยาวกับบริษัทเอเย่นต์ท่องเที่ยวในตลาดเป้าหมายหลายแห่ง 

 
3)   การจ าหน่ายผ่านฝ่ายขายและการตลาด 
  ทางฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของ SWR ได้ท าการตลาดจัดจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยได้ท าการตลาด

โดยติดต่อไปยัง ทางภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการเข้ามาใช้บริการทั้งในส่วนของห้องพักและร้านอาหาร โดยมีการ        
จัดกิจกรรมเพื่อให้สนองความต้องการขององค์กรท่ีเข้าใช้บริการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าแต่ละองค์กร 

 
กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจโรงแรม 
กลยุทธ์ด้านราคา   
ส าหรับการตั้งราคาห้องพักของ SWR นั้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ท าการวางต าเเหน่งธุรกิจเป็นบูติคโฮเต็ล

หรูระดับ 5 ดาว (Luxury Boutique Hotel) โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจในสุขภาพ โดยมีบริการสปา รวมทั้ง
ร้านอาหารประเภท Healthy Food เพื่อสุขภาพ ตลอดจนบริการเเละความเป็นส่วนตัวแบบมาตรฐานระดับโรงแรม 5 ดาว 
บริษัท จึงใช้กลยุทธ์การตั้งราคาสูง (Price Skimming) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นเป็นบูติคโฮเต็ลหรูระดับ 5 ดาว 
เเละใช้กลยุทธ์การปรับลดราคาขึ้นอยู่กับฤดูกาลท่องเที่ยว เเละอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate)  โดยมีราคาตั้ง
ส าหรับลูกค้า walk-in ที่ 6,500 – 27,000 บาทต่อคืน ขึ้นอยู่กับขนาดห้องพักและการตกแต่งภายใน 

 
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์ 
SWR มีลักษณะการสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากโรงแรมในบริเวณพื้นที่เดียวกัน 

โดยให้บริการแบบครบครันแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทย ในบริเวณโรงแรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถให้บริการ
ได้แบบครบวงจรในบริเวณสถานท่ีของ SWR   

 
 1.  เน้นการให้บริการส าหรับผู้รักสุขภาพอนามัยที่ดี  
  2.   มีท าเลที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ สะดวกสบาย  ใกล้กับตลาดไนท์ บาร์ซ่า และห่างจาก 

 สนามบินเพียง 15 นาที นอกจากนั้นแล้วยังเน้นความสวยงาม  โดยทุกห้องพักยังมีระเบียง
ส่วนตัว ซึ่งสามารถมองเห็น สระว่ายน้ าในส่วนกลาง เทือกเขาดอยสุเทพ และทัศนียภาพของ
แม่น้ าปิง  

3.  เน้นสไตล์การตกแต่ง ด้วยสไตล์โมเดิร์นกึ่งไทยผสมผสานความโบราณ (แอนทีค) หรือการ
ผสานความทันสมัยเข้าไปกับสไตล์ไทยดั้งเดิม 
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4.  มีบริการสปาระดับ 5 ดาว อยู่ในบริเวณโรงแรม  ซึ่งเป็นสปาที่สมบูรณ์ที่สุดของเชียงใหม่
เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของสปาและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีมาตรฐานสูงคือ 
RarinJinda Wellness Spa น าเสนอบริการสปาและการบ าบัดหลากหลายรูปแบบโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า  

5. ให้บริการด้านอาหารทางสุขภาพ โดย ร้านอาหาร Deck 1  ที่น าเสนออาหารประเภท Healthy 
Food เพื่อสุขภาพ 

 
2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ในการด าเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารของ SWR นั้น SWR มีการท าสัญญาเช่าช่วงที่ดินระยะยาวระยะเวลา  
30 ปี เพื่อด าเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารเดค วัน (Deck 1) โดยมีสาระส าคัญดังน้ี 
 
สรุปสัญญาเช่าช่วงที่ดิน  
คู่สัญญา  : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (ผู้ให้เช่าช่วง) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท  

สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ) 
   บจก. ระรินจินดา (ผู้เช่าช่วง) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บจก.  สยามเวลเนสรีสอร์ท) 
 
 

วันท่ีของสัญญา : 1 มกราคม 2556 
 
 

วัตถุประสงค์ของ : เพื่อประกอบกิจการโรงแรมและร้านอาหาร 
การเช่าช่วง 
 
 

กรรมสิทธิ์ในอาคาร : คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นที่ยอมรับกันว่าอาคารโรงแรม และอาคารร้านอาหาร ที่ได้ 
และสิ่งปลูกสร้าง  ก่อสร้างขึ้นบนท่ีดิน ณ วันท่ีเข้าท าสัญญาฉบับนี้เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้เช่าช่วง เป็นเหตุให้ 

ผู้ให้เช่าช่วงไม่คิดค่าเช่าในส่วนอาคารดังกล่าวนั้นกับผู้เช่าช่วงตลอดระยะเวลาการเช่า  
โดยจะคิดค่าเช่าแต่เฉพาะราคาเช่าท่ีดิน 

 

ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วง : เฉพาะที่ดินขนาดพื้นที่ 0-3-96 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา  
รีสอร์ท และร้านอาหารเดค วัน และสิทธิในการใชส้อยพื้นท่ีบางส่วนของบ้านเรือนไทย ทั้งนี้ 
ส าหรับอาคารท่ีผู้เช่าช่วงได้ด าเนินการปรับปรุงใหม่ ปลูกสร้าง หรือต่อเติมอาคารใด ๆ        
บนทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้เช่าช่วงยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้เช่าชว่งทั้งหมดเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า  
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ระยะเวลาเช่า : ระยะเวลาการเช่าช่วงรวม 30 ปี นับตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2585 
ทั้งนี้ หากครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วง หากผู้เช่าช่วงมีความประสงค์จะเช่าช่วงทรัพย์สิน
ที่เช่าช่วงต่อไป ผู้เช่าช่วงจักต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนาในการต่อสัญญาเช่าช่วง
ให้แก่ทางผู้ให้เช่าช่วงทราบไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนครบก าหนดสัญญาเช่าช่วง หากผู้ให้เช่าช่วง
มีความประสงค์จะให้ผู้เช่าช่วงเช่าทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไป คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้
ข้อก าหนดและเง่ือนไขต่างๆ ภายใต้สัญญาเช่าช่วงฉบับใหม่มีข้อก าหนดเหมือนสัญญาฉบับนี้
ทุกประการ เว้นแต่ข้อสัญญาข้อ 3. เรื่องระยะเวลาการเช่าช่วง และข้อ 4. เรื่องค่าเช่าช่วง จะ
ได้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
 

ค่าเช่าช่วง : ช าระเป็นรายเดือน โดยผู้ให้เช่าชว่งจะปรับค่าเช่าช่วงเพิ่มขึ้นตามสภาวะตลาดแต่ไม่เกิน 
ร้อยละ 15 ของค่าเช่าช่วงที่มีผลบังคับอยู่ทุก 3 ปี 

 

การเลิกสัญญา : สัญญาเป็นอันสิ้นผลทันที ในกรณีดังต่อไปน้ี 
1) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วง และไม่มีการใชส้ิทธิต่ออายุสัญญาเช่าช่วงออกไป 

ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาฉบับนี้ 
2) เมื่อคู่สัญญาตกลงร่วมกันโดยสมคัรใจในการเลิกสัญญาฉบับนี้ 
3) เมื่อมีการเวนคืนท่ีดินหรือทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงเสียหายถึงขนาดไมส่ามารถจะใช้ประโยชน์

ได้ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญานี้ 
 
2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 
ภาวะอุตสาหกรรม 
ปี 2556 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ตามภาวะการ

ใช้จ่ายภาคเอกชนท่ีชะลอตัวเป็นส าคัญ เนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปีเป็นต้นมา มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่
เริ่มทยอยหมดลง และภาระหน้ีครัวเรือนที่เร่งตัวขึ้น ส่งผลให้ครัวเรือนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่าย และความเชื่อมั่น
ที่ถูกบั่นทอนเพิ่มเติมจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองท าให้การบริโภคหดตัว เช่นเดียวกับการลงทุนที่
ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไปเพื่อรอความชัดเจนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง  

อย่างไรก็ตามภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนในเชิงบวกที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2556 
จากรายงานจ านวนนักท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จากทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน รัสเซียและอาเซียน ส่งผลให้ในปีนี้จ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติท าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 26.72 ล้านคน ขยายตัวถึงร้อยละ 19.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศถึง 1.167 ล้านล้านบาท เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเปลี่ยนจุดหมายมาท่องเที่ยวที่
ประเทศไทยมากขึ้นหลังเกิดกรณีความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น และจ านวนสายการบินต้นทุนต่ าที่เพิ่มขึ้นช่วยอ านวย
ความสะดวกและลดต้นทุนการเดินทางของนักท่องเที่ยว  อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปีจ านวนนักท่องเที่ยวชะลอ ลงบ้าง 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนจากการปรับเปลี่ยนกฎหมายการท่องเที่ยวของจีนเพื่อควบคุมการขายโปรแกรมท่องเที่ยว   
ที่ต่ ากว่าทุน รวมทั้งได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยว
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ภายในประเทศในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 0.634 ล้านล้านบาท ท าให้รายได้รวมจากการท่องเที่ยวของประเทศสูงถึง 1.8 ล้าน
ล้านบาท 

ส าหรับสถานะการณ์การท่องเที่ยวไทยในปี 2557 กรมการท่องเที่ยวได้ประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เพิ่มขึ้นเป็น 30.27 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 13.29 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติ
คิดเป็นจ านวนเงิน 1.344 ล้านล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 15.17  เมื่อเทียบกับปี 2556 ในขณะที่มีการประมาณ
การรายได้จากนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 0.699 ล้านบาท  ท าให้รายได้รวมจากการท่องเที่ยวของประเทศใน
ปี 2557 เท่ากับ 2.043 ล้านบาท 

 
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 
หมายเหตุ :  P คือข้อมูลเบื้องต้น, F คือข้อมูลประมาณการ 
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

 
 

 

รายได้จากการท่องเที่ยว 

 
หมายเหตุ :  P คือข้อมูลเบื้องต้น, F คือข้อมูลประมาณการ 
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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จังหวัดเชียงใหม่จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ย ว รวมทั้ง
ทางด้านธรรมชาติอันงดงาม ด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจ และความพร้อมในเรื่อง
สถานที่พักและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่หลากหลาย  ท าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมา
ท่องเที่ยวตลอดทั้งป ี

 
ส าหรับสถานะการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2554 ระบุว่า 

จ านวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีจ านวน 4.38 ล้านคน แบ่งเป็นจ านวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศจ านวน 2.53 
ล้านคน และนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวน 1.85 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 10.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ที่จ านวน
นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีจ านวน 3.94 ล้านคน  ในขณะที่จ านวนห้องพักในจังหวัดเชียงใหม่มีการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปี 2554 มีจ านวน 36,884 ห้อง ขยายตัวร้อยละ 23.98 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ท่ีมีห้องพักจ านวน 29,750 
ห้อง และอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) มีเพียงร้อยละ 29.72 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2553 ที่มีอัตราการ    
เข้าพักร้อยละ 29.88 เเสดงให้เห็นว่าจ านวนห้องพักยังมีมากกว่าจ านวนความต้องการของนักท่องเที่ยวพอสมควร 
โดยเฉพาะในช่วงโลว์ซีซั่น ท าให้มีการเเข่งขันในด้านราคาค่อนข้างสูง 

 
ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

รายการ 2552 2553 2554 
จ านวนนักท่องเท่ียว (คน) 3,479,363 3,944,415 4,377,739 
ชาวไทย 2,382,267 2,465,328 2,528,793 
ชาวต่างชาติ 1,097,096 1,479,087 1,848,946 
สถานประกอบการท่ีพักแรม    
    จ านวนห้อง 22,493 29,750 36,884 
    อัตราการเข้าพัก (%) 31.78 29.88 29.72 
จ านวนผู้เข้าพักแรม (คน) 2,514,516 3,079,005 3,853,583 
 ชาวไทย 1,373,923 1,785,163 2,004,999 
 ชาวต่างชาติ 1,140,593 1,293,842 1,848,584 

ที่มา : ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
 

 
ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ ได้รายงานถึงภาวะ

อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ว่า อัตราการเข้าพักมีแนวโน้มทรงตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน แม้ว่าในเดือนมกราคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ์อัตราการเข้าพักจะขยายตัวมาก  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้เที่ยวบิน short-haul มายัง
เชียงใหม่ อาทิ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และเกาหลี แต่ในเดือนมีนาคมเริ่มมีการยกเลิกการจองห้องพัก โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวยุโรปจากความไม่ไว้วางใจในสถานการณ์การเมืองของไทย 
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ภาพรวมการแข่งขัน 
จากข้อมูลที่แสดงข้างต้นจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม

นักท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่ในขณะที่จ านวนสถานประกอบการที่พักแรม และจ านวนห้องพัก มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในอัตราที่สูงกว่า ย่อมส่งผลกระทบให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงส าหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความอยู่
รอดของกิจการ ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานหรือกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อรักษาระดับก าไรของกิจการ
ไว้ ซึ่งรูปแบบการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ได้แก่ การตัดราคาห้องพัก การแข่งขันด้านคุณภาพการบริการ การให้สิทธิพิเศษด้าน
การใช้บริการด้านอื่นของโรงแรม เป็นต้น 

 
ในส่วนของที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีลักษณะการให้บริการแบบรีสอร์ทแอนด์สปา จากข้อมูลของการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย ระบุว่า รีสอร์ทแอนด์สปาระดับ 2-5 ดาว มีจ านวนทั้งสิ้น 139 แห่ง และถ้าเน้นเฉพาะที่พักระดับเดียวกับ  
โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท จะมีจ านวน 15 แห่ง ในขณะที่ที่พักที่มีลักษณะการให้บริการแบบบูติครีสอร์ท 
ระดับ 2-5 ดาว มีจ านวนท้ังสิ้น 19 แห่ง  

 
ปัจจุบันจ านวนของบูติคโฮเต็ลที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้การแข่งขันในตลาดย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไร      

ก็ตามในแง่ของลักษณะการด าเนินธุรกิจโรงแรมบูติค ที่ เน้นรูปแบบความเป็นโรงแรมขนาดเล็กที่มีความหรูหรา                 
ให้ความส าคัญในเรื่องความโดดเด่นของสถาปัตยกรรม  การบริการที่ให้ความเอาใส่ใจใกล้ชิดจากพนักงาน  และการ
น าเสนอเรื่องราวความเป็นมาผ่านทางสถาปัตยกรรม การให้บริการของโรงแรมบูติคจะต้องสามารถตอบสนองต่อรูปแบบ
การด ารงชีวิตของผู้มาใช้บริการ โรงแรมบูติกจึงเป็นสถานท่ีที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกและรูปแบบการด ารงชีวิตของ
ผู้ที่จะมาใช้บริการ ดังนั้นโรงแรมบูติคส่วนใหญ่จึงไม่ได้เน้นการแข่งขันในเรื่องราคา แต่จะเน้นการแข่งขันที่คุณภาพ 
มาตรฐานและการให้บริการเป็นหลัก โดยโรงแรมแต่ละแห่งล้วนมีจุดขายที่แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า      
แต่ละคน  

 
ส าหรับโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีจดุเด่น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันส าหรับตลาด

โรงแรมบูติคหลายประการคือ   
 
1) มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ภายในบริเวณโรงแรมยังคงไว้ซึ่งบ้านไม้สักไทยโบราณอายุกว่า 140 ปี 

เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมที่มีกลิ่นอายพม่า ล้านนาและโคโลเนียล ถูกสร้างอยู่ในเขตอนุรักษ์ของชาวบ้าน
วัดเกต ซึ่งครั้งหนึ่งชุมชนแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและการติดต่อค้าขาย ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการ
น าเสนอเรื่องราวความเป็นมาผ่านทางสถาปัตยกรรมและชุมชนเก่าแก่ ถือเป็นจุดขายที่โดดเด่นของโรงแรม ส าหรับส่วนที่
เป็นอาคารโรงแรมที่สร้างใหม่ ได้ออกแบบให้มีรูปแบบที่กลมกลืนกับเรือนไม้โบราณหลังเดิม รวมไปถึงการออกแบบ     
ภูมิสถาปัตย์ ซึ่งเน้นถึง ความเขียวขจีของพรรณไม้รวมไปถึงสายน้ าที่ลัดเลาะไปตามอาคาร  เป็นต้น  

 
2) มีรูปแบบการให้บริการเป็นโรงแรม บูติครีสอร์ท ระดับ 5 ดาว จ านวนห้องพักเพียง 35 ห้อง แต่ยังคงกลิ่นอาย

ของสไตล์ล้านนา ทุกห้องพักยังมีระเบียงส่วนตัว พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 
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3) มีเวลเนส สปา ที่ทันสมัยและครบวงจรแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ที่จะเป็นจุดขายที่ท าให้
ลูกค้าที่ชอบท า สปาเลือกที่จะมาพักที่โรงแรม 

 
4) มีการบริการที่ให้ความเอาใส่ใจใกล้ชิดของพนักงาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมประเภทอื่นๆ หรือโรงแรม 

เครือข่ายที่ไม่สามารถท าเช่นนี้ได้ เนื่องจากจ านวนของผู้ใช้บริการที่เป็นตัวแปรในการเข้าถึงและสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งจุดนี้เป็นข้อได้เปรียบในด้านการบริการของโรงแรมบูติกขนาดเล็ก 
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2.3 ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา 
การประกอบธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ด าเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสแล็บ 

จ ากัด : SWL  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  
  การด าเนินการของ SWL ด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้าเกี่ยวกับสปา และสินค้าที่ใช้ในการบริโภค เช่น อาหารว่าง เพื่อ
จัดจ าหน่ายให้แก่บริษัท และลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจัดจ าหน่ายภายใต้แบรนด์ ‚Blooming‛ โดยการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ได้ท าการเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าประเภทสปา ส าหรับการใช้
ในบ้านและใช้ในร้านสปา ภายใต้เเบรนด์ ‚Blooming‛  โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งหมด
(Natural Products)  สินค้าของ SWL สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
 

1) ผลิตภัณฑ์สปาส าหรับการดูแลผิวภัณฑ์  
1.1) น้ ามันนวด (Massage Oil for Professional Use)  

ผลิตภัณฑ์น้ ามันนวดบลูมมิ่งส าหรับมืออาชีพ ผลิตภายใต้มาตรฐานสปานานาชาติ ประกอบด้วย 
น้ ามันที่มีคุณภาพซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ได้แก่ น้ ามันอัลมอนด์ อุดมด้วยวิตามิน A, B1, B2  และ 
B6 ช่วยให้ความชุ่มชื้น บ ารุงผิวหนัง น้ ามันจากเมล็ดองุ่นมีคุณสมบัติที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ  ท าให้ 
ผิวนุ่มชุ่มชื้น และน้ ามันโจโจบาซึ่งอุดมไปด้วยวิตามิน E ซึมซาบได้อย่างล้ าลึกเข้าบ ารุงและปกป้องผิว
ในเวลาเดียวกัน เหมาะส าหรับทุกสภาพผิว ผลิตภัณฑ์น้ ามันนวดบลูมมิ่งสกัดจากน้ ามันหอมระเหย
บริสุทธิ์สูตรพิเศษเฉพาะ และสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่มีคุณประโยชน์ต่อผิว  
 

1.2) น้ ามันนวด (Massage Oil for Home Use)  
ผลิตภัณฑ์น้ ามันนวดแบบ Home Edition มีน้ าหนักเบา ซึบซาบลงสู่ผิวได้รวดเร็ว สามารถใช้นวดด้วย
ตัวเอง หรือนวดที่บ้านได้ หรือใช้ส าหรับทาเพื่อให้ผิวนุ่มชุ่มฃื้นแทนโลชั่นทั่วไป หรือทาเมื่อออกแดดหรือ
ออกทะเล จะช่วยเคลือบผิวไม่ให้เสียความชุ่มชื้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ให้ผ่อนคลาย หรือ
สดชื่นตามคุณสมบัติของกลิ่นท่ีมีให้เลือกหลากหลาย เช่น กลิ่นหอมที่ชาวไทยนิยมใช้  กลิ่นดอกลาเวน
เดอร์ กลิ่นหอมหวานแบบโรแมนติก กลิ่นมะพร้าวท้องถิ่น กลิ่นหอมอ่อน ๆ ของชาเชียว และกลิ่น
สมุนไพรไทย เป็นต้น  
 

1.3) น้ ามันหอมระเหย (Essential Oil)  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดพืชพรรณธรรมชาติ มีคุณสมบัติที่ช่วยบ าบัดสุขภาพทั้ งร่างกายและ
จิตใจ บรรเทาอาการอักเสบ หรือลดบวม ช่วยในการผ่อนคลาย ลดความเครียด บรรเทาอาการปวด
เมื่อย และกระตุ้นการท างานของกล้ามเนื้อ หรือกระตุ้นให้สดชื่น  
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1.4) เจลอาบน้ า (Shower Gel)  
ผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ าที่อุดมคุณค่าด้วยวิตามินบ ารุงผิว อาทิ วิตามิน E และวิตามิน B5 ทั้งยังมีอโลเวร่า 
และสมุนไพรไทยสกัดที่ช่วยในการปกป้องผิว พร้อมกลิ่นหลากหลายจากส่วนผสมของน้ ามันหอม
ระเหย ช่วยให้เกิดความสดชื่น คลายความเหน่ือยล้า ตึงเครียด 

 
1.5) สบู่ธรรมชาติ (Natural Soap)  

ผลิตภัณฑ์สบู่ธรรมชาติ มีส่วนผสมช่วยท าความสะอาดล้ าลึก อุดมคุณค่าด้วยวิตามินที่ท าให้ผิวสะอาด 
ขจัดเซลล์ที่หมดอายุให้หลุดไป พร้อมมอบความนุ่มชุ่มชื่นให้กับผิว ทั้งยังช่วยท าให้ความหยาบกระด้าง
ของข้อศอกและส้นเท้าน้อยลงจนหมดไป 
 

1.6) โลชั่นบ ารุงผิว (Body Lotion)  
ผลิตภัณฑ์บอดี้โลชั่นที่อุดมคุณค่าด้วยวิตามินบ ารุงผิว อาทิ วิตามิน E และวิตามิน B5 ทั้งยังมีอโลเวร่า 
และสมุนไพรไทยสกัด ท่ีจะช่วยปกป้องผิวอย่างมีประสิทธิภาพได้ผลด้วยโลชั่นเนื้อละเอียด ซึบซาบสู่ใต้
ผิวอย่างรวดเร็ว และท าหน้าที่ทันทีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมกลิ่นหลากหลายจากส่วนผสมของน้ ามันหอม
ระเหย  
 

1.7) เจลว่านหางจระเข้ (Aloe Vera Soothing Gel)  
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ จะช่วยบรรเทาอาการแสบร้อน รักษาบาดแผล ลบรอย
แผลเป็นที่เกิดจากแสงแดดได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ซึ่งว่านหางจระเข้จะช่วยผลักออกซิเจนเข้าสู่เซลล์
ผิวหนังได้อย่างล้ าลึกท าให้อาการต่างๆ ที่ เกิดจากการเผาไหม้ของแสงแดดกลับสู่สภาพปกติ 
นอกจากนั้นยังช่วยผลัดเซลล์ผิว ท าให้ผิวมีสุขภาพท่ีดีขึ้นซึ่งสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจน 
 

1.8) ผลิตภัณฑ์ขัดผิว (Body Scrub)  
เป็นการผสมผสานของเม็ดขัดผิวจากสารสกัดธรรมชาติ ด้วยส่วนผสมที่ได้จากน้ ามันสกัดจากพืชพรรณ
ต่าง ๆ และกรดไขมันที่ส าคัญที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพผิว ขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วโดยไม่ท าลายผิว
ชั้นนอก การนวดตัวด้วยผลิตภัณฑ์ขัดผิวจะช่วยท าใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น และท าให้ผิวแข็งแรง 
นุ่มชุ่มชื้น แลดูอ่อนเยาว์ 
 
 

1.9) ผลิตภัณฑ์ครีมขัดเท้า (Foot Scrub) 
ผลิตภัณฑ์ขัดเท้าที่ช่วยขัดผิวก าพร้าที่ตายแล้วให้หลุดไป ซึ่งเป็นสาเหตุของผิวเท้าเเห้งหยาบเเละคล้ า 
พร้อมวิตามิน E ที่เติมความชุ่มชื้น พร้อมด้วยคุณสมบัติทีป่้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งการขัดผิวเป็น
ประจ ายังช่วยท าให้การไหลเวียนโลหิตบริเวณเท้าดีขึ้น 
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2) ผลิตภัณฑ์สปาอื่นๆ 
2.1) ลูกประคบสมุนไพรสด (Herbal Ball) 
 ผลิตขึ้นจากส่วนประกอบสมุนไพรต่างๆ โดยการน าสมุนไพรสดมาท าความสะอาด หั่น บด แล้วน ามา

ห่อด้วยผ้าฝ้ายธรรมชาติ น ามาใส่ผ้าท าเป็นลูกกลมที่มีที่จับด้านบน น าไปอุ่นให้ร้อนก่อนใช้ แล้วน ามา
ประคบตามร่างกาย การอุ่นให้ร้อนจะท าให้น้ ามันส าคัญจากสมุนไพรออกมา ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะใน
การช่วยรักษาและบ าบัดร่างกาย ซึ่งผลของความร้อนที่ได้จากการประคบจะท าให้หลอดโลหิตฝอย
ขยายตัว และตัวยาสมุนไพรร้อน ๆ ซึมผ่านชั้นผิวหนังเข้าสู่ร่างกายช่วยลดการติดขัดของข้อต่อ ลดการ
เกร็งตัวของกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อย ช่วยลดอาการบวมที่เกิดจากการอักเสบของ
กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ และยังสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต 

 
2.2) ธูปหอม (Incense) 
 ผลิตภัณฑ์ธูปหอมประกอบจากส่วนประกอบของเครื่องหอมที่ซึ่งสามารถส่งกลิ่นหอมละมุนในขณะที่

ถูกจุด ซึ่งท าให้ร่างกายและสุขภาพผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ และจิตใจ ทั้งนี้ยังช่วยดับกลิ่นอันไม่พึง
ประสงค์ภายในห้อง ที่เป็นสาเหตุของอาการต่างๆ ที่เกิดจากสภาวะทางอารมณ์นั้นๆ จากกลิ่นในห้อง
ให้หมดไป  

 
2.3) เทียนหอม (Aromatic Scented Candle)  
 ผลิตภัณฑ์เทียนหอมกลิ่นอโรมาธรรมชาติ ผลิตจากไขที่ได้จากการสกัดของเมล็ดถั่วเหลือง 100% และ

อุดมไปด้วยน้ ามันหอมระเหยที่สกัดจากพืชและดอกไม้ ส่วนผสมที่มีคุณค่ามาช่วยเติมเต็มห้องให้มีกลิ่น
หอม   ท าให้ร่างกายสดชื่น เพิ่มความกระปร้ีกระเปร่า คลายความเหน่ือยล้า และลดความตึงเครียด 

 
2.5) เตาน้ ามันหอมระเหย (Ceramic Oil Burner)  
 ผลิตด้วยเซรามิกคุณภาพดี เมื่อใส่น้ ามันหอมระเหยลงในเตาน้ ามันหอม พร้อมน้ า จุดไฟ จะส่งผลให้ 
 สัมผัสได้ถึงกลิ่นของน้ ามันหอมที่จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย สดชื่นท้ังร่างกายและจิตใจ 

 
3) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริโภค  

3.1) คุ๊กกี้ (Cookies) 
 ผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้มี 2 รสชาติคือ คุ๊กกี้งา และคุ๊กกี้มะพร้าว 
 
3.2) อาหารทานเล่น (Snack) 
 ผลิตจากผลไม้สดแปรรูปชนิดต่างๆ เช่น มะม่วงผสมแครนเบอรี่อบแห้ง มะพร้าวอบกรอบ ทุเรียน        
อบแห้ง ซึ่งอุดมด้วยวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและไม่มีวัตถุกันเสีย 
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3.3) เครื่องดื่มสมุนไพร (Herbal Drink) 
ผลิตจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพในด้านต่างๆ ช่วยบ ารุงทั้งร่างกายและจิตใจ มี 3 รสชาติ
คือ เครื่องดื่มสมุนไพรกลิ่นขิง เครื่องดื่มสมุนไพร กลิ่นใบเตย และเครื่องดื่มสมุนไพร กลิ่นตะไคร้  

 
2.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา 
ลูกค้าส่วนมากของบริษัทจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสปาของ Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa 

และจากโรงแรม 5 ดาว ท่ีน าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปจ าหน่าย ในขณะที่ลูกค้าที่เหลือเป็นส่วนน้อย จะมาจากลูกค้าธุรกิจซึ่ง
สั่งสินค้าเป็นของพรีเมี่ยมไว้แจกลูกค้า และลูกค้าจากต่างประเทศ จากการท่ีบริษัทไปออกงานแสดงสินค้า 

 
การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่ายของธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา 

1) สาขาร้าน Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะมีการจัดจ าหน่ายที่    
หน้าร้าน  Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa ทุกสาขา เพื่อจ าหน่ายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการและผู้สนใจ 

2) การขายตรง เป็นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนขาย ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีความ
น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในธุรกิจเดียวกัน 

3) งานแสดงสินค้า หรืองานท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัท ได้ไปร่วมออกบูธในงาน
ดังกล่าว รวมถึงการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ผ่านทางตลาดออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและช าระเงินได้ผ่าน
ทาง website ของทางบริษัท ที่ www.siamwellnesslab.com 

4) ร้านค้าในโรงแรม 5 ดาว ที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทจ าหน่าย เช่น โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ และสมุย 
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นต้น 
 

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ 
บริษัท มีกลยุทธ์ด าเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์บลูมมิ่งใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural Products) และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง 

ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายใด ๆ  เพื่อน าไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จนได้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบที่พร้อมจะให้การ
ผ่อนคลายทั้งกายและจิตใจ อุดมด้วยคุณค่าสมุนไพรไทยและกลิ่นที่บ าบัดจากน้ ามันหอมระเหยบริสุทธิ์ในรูปแบบที่
หลากหลาย เป็นส่วนผสมที่กลมกลืนเข้ากันอย่างลงตัวระหว่างศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก 

  
จากความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจสปา ท าให้บริษัท สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ           

มีประสิทธิภาพในการบ าบัด ผ่อนคลาย สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความใส่ใจในสุขภาพและความงามได้อย่าง
ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า และ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องหอม  ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
หมวดหมู่ดังนี้  

http://www.siamwellnesslab.com/
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1) ผลิตภัณท์น้ ามันนวดและน้ ามันหอมระเหย  
2) ผลิตภัณฑ์ขัดผิว และผลิตภัณฑ์พอกตัว  
3) ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและ ดูแลผิวกาย  
4) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ                                                                                                                                                                      

 
2) กลยุทธ์ด้านการตลาด  

  ในด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของ SWL นั้น ทาง SWL มุ่งเน้นท าการตลาดจัดจ าหน่ายไปยังกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีความสนใจในด้านสุขภาพต้องการบริโภคสินค้าของ SWL โดยตรง โดยเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่บริโภคสินค้าที่มี
คุณภาพดี   ต้องการสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยให้ความส าคัญต่อเรื่องปัจจัยราคาเป็นอันดับรองลงมา    
ซึ่งส่งผลให้ SWL สามารถจัดจ าหน่ายสินค้าได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคของ SWL ท าให้ SWL มียอดจัด
จ าหน่ายที่เพิ่มขึ้น  
 
2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

ผลิตภัณฑ์สปาของ SWL เช่น น้ ามันนวดและน้ ามันหอมระเหยผลิตภัณฑ์ขัดผิวและผลิตภัณฑ์พอกตัว         
ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเช่น ลูกประคบสมุนไพร จะท าการสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยบริษัทจะเป็นผู้ก าหนด
สูตร โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจสปา จากนั้นจะว่าจ้างบริษัทหลายแห่งให้ผลิตตามสูตรที่ทางบริษัท
ต้องการ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สปาส่วนใหญ่ ที่วางจ าหน่ายผลิตจาก ผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์สปา ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สปา  ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สปาร้อยละ 20 ของ SWL  จะกระจายไปผลิตกับผู้ผลิตรายย่อย เพื่อ
เป็นการป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่เกิดปัญหาท าให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าหลักไม่สามารถผลิตสินค้าให้แก่ SWL ได้ เช่นการ
เกิดปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา  
 
2.3.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรม 
 *ขณะนี้ ตลาดโลกมีความต้องการสมุนไพรสูง และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสมุนไพรกลุ่ม
เครื่องส าอางของไทยมีมลูค่าสูงถงึ 1  ,                                                                  ,    
ล้านบาท ส่วนสมุนไพรกลุ่มสปา และผลิตภัณฑ์มมีูลค่าใช้และส่งออก ประมาณ 1 ,                         
                  ―                                 1 ,         า  เป็นต้น  
 (*ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร) 

 
**ในปัจจุบันประชากรในเมืองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมเมืองมากขึ้น จึงได้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ ๆ 

เกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการต่อรูปแบบการใช้ชีวิตดังกล่าว ท าให้ประชากรต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในเมืองหันมาให้ความส าคัญ
ต่อการใช้วิธีการทางธรรมชาติในการบ าบัดรักษา บรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยแทนการพบแพทย์เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง
สารเคมีที่ตกค้างในร่างกาย ท าให้ตลาดผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรเติบโตมากกว่าร้อยละ                             ,    
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ธุรกิจน้ ามันหอมระเหยเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในตัวผลิตภัณฑ์ประจ าวันของผู้คนมากขึ้น ไม่ว่า    
จะเป็นส่วนผสมของอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และยารักษาโรค ซึ่งน้ ามันหอมระเหย 
ที่ใช้ในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่เป็นน้ ามันหอมระเหยที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี ขณะที่แนวโน้มความต้องการใน          
การใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของผู้คนในสังคมเมืองมีมากขึ้น  และความต้องการใช้น้ ามันหอมระเหยธรรมชาติในกิจกรรม
ครัวเรือนเพื่อสุขภาพ และสุคนธบ าบัดมีมากขึ้น  โอกาสธุรกิจน้ ามันหอมระเหยจึงเป็นธุรกิจที่มีอนาคตสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างมาก และมีแนวโน้มทีก่ารเติบโตของธุรกิจจะพัฒนาในระดับทีสู่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ในประเทศไทยนั้น น้ ามันหอมระเหยส่วนใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม และจ าหนายในประเทศนั้น จะน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ซึ่งในขณะที่ส่วนผลิตของในประเทศนั้นเป็นการผลิตกระจายตัวในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเป็นการผลิตเพื่อ   
ใช้งานในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง  ซึ่งในกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมที่ผลิตน้ ามันหอมระเหยนั้น ส่วนใหญ่จะอาศัยพืช         
ในท้องถิ่นเป็นสารตั้งต้นในสารสะกัดน้ ามันหอมระเหย  และในการผลิตนั้นใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาดเล็ก และก าลัง     
การผลิตค่อนข้างต่ า ดังนั้นระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้ ามันหอมระเหยจึงมีระดับต่างกันของในแต่ละวิสาหกิจชุมชนที่    
ด าเนินการ สารเคมีที่ตกค้างจากการสะกัดน้ ามันหอมระเหยจึงยังมีอยู่  จึงท าให้ไม่สามารถพัฒนาไปสู่น้ ามันหอมระเหยใน
ระดับน้ ามันหอมระเหยบริสุทธิ์ได้ (organic)  ซึ่งในการจัดตั้งโรงงานสะกัดน้ ามันหอมระเหยบริสุทธิ์ สารสกัดจากพืช
สมุนไพร และเครื่องเทศที่ได้มาตรฐานในระดับสากลนั้น ต้องอาศัยการลงทุนค่อนข้างสูง  เกี่ยวข้องกับบุคคลากรหลายฝ่าย 
ทั้งที่เป็นนักเทคนิค เภสัขกร ผู้ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ นักวิจัยและพัฒนา ผู้ตรวจสอบกลิ่น และเกษตรกรที่ปลูกพืช
สมุนไพร และเครื่องเทศ แต่ถ้าสามารถด าเนินการได้ อุตสาหกรรมน้ ามันหอมระเหย และเครื่องหอมของประเทศไทย จะมี
โอกาสสูงขึ้นในตลาดโลก และตลาดในประเทศ  

 
จากสถิติการน าเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์น้ ามันหอมระเหย ระหว่างปี 2550-2554 พบว่ามีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น 

ซึ่งมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของน้ ามันหอมระเหยของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 543.22 ล้านบาท เป็น 874.72 ล้านบาท 
ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 59.18% หรือมีอัตราการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศเฉลี่ยปีละ 18.14% โดยการน าเข้านั้น 
เพิ่มขึ้นจาก 314.46 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 443.29 ล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 84.22% หรือมีอัตราการขยายตัวของ
การน าเข้าเฉลี่ยปีละ 16.84% ซึ่งประเทศที่ประเทศไทยน าเข้าน้ ามันหอมระเหยมากที่สุด                      ได้แก่ 
ประเทศจีน ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ  โดยมูลค่าน าเข้าจากประเทศจีนมีมูลค่า 1              
              22.69 ล้านบาท ประเทศญี่ปุ่นมูลค่า 54.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.29 ประเทศอินเดีย มูลค่า 53.71  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.12 ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า 44.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.06 และประเทศอังกฤษ 
มูลค่า 42.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.49 ล้านบาท  

 
ส่วนการส่งออกน้ ามันหอมระเหยที่สะกัดจากพืชในประเทศนั้น มีแนวโน้มขยายตัวเช่นกัน โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 

จาก 228.76 ล้านบาท ในปี 2550 เป็น 421.43 ล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 40.97% หรือมีอัตราการขยายตัวส่งออกเฉลี่ย
ปีละ 8.19% ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ 5 ประเทศแรกในปี                                                      
                                                                         1 ประเทศเกาหลีใต้มีมูลค่า 35.16 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.34 ประเทศบาร์เรน มูลค่า                                  ประเทศพม่า มีมูลค่า 1     
                           และประเทศฮ่องกงมีมูลค่า 1  1                              
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จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แนวโน้มของการท าน้ ามันหอมระเหยที่ไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศมี   
แนวโน้มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันนั้นความต้องการน้ ามันหอมระเหยที่สกัดจากพืชภายในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น
เช่นเดียวกัน ฉะนั้นโอกาสของธุรกิจของน้ ามันหอมระเหยจึงมีแนวโน้มที่ดี และอาจเป็นอุตสาหกรรมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น
ของระบบเศรษฐกิจใหม่ในอนาคต  
**ข้อมูลจาก  business thai 
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2.4 ธุรกิจโรงเรียนการสอนนวดแผนไทย 
 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนการสอนนวดแผนไทย ด าเนินการโดย บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด  
ปัจจุบันท าการเปิดสอนให้กับผู้สมัครเป็นพนักงานเทอราพิสต์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจสปาของบริษัทเท่านั้น ไม่ได้มีการสอน
ให้กับบุคคลภายนอก 
 
2.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ  
  
 การให้บริการของ SWE เป็นการให้บริการ โรงเรียนสอนเกี่ยวกับการนวดแผนไทย ในนาม  ‚โรงเรียนสอนนวด
เเผนไทยบลูมมิ่ง‛   เปิดด าเนินการในปี 2554  ได้รับการรับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้บริการฝึกอบรมบริการนวด
เเละสปาเเก่พนักงานเทอราพิสต์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งหลักสูตรตามประเภทผู้เรียนดังนี้ 

1) หลักสูตรการสอนนวดไทย   60  ชั่วโมง  และ 180 ชั่วโมง  
2) ความรู้พื้นฐานทั่วไป และข้อควรระวังในการนวดให้แก่ลูกค้า  
 
โดยหลักสูตรที่เปิดสอนจะประกอบด้วยหลักสูตรการสอนนวดไทย ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้เรียนจบหลักสูตรดังกล่าว

จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสอนนวดไทยบลูมมิ่ง สามารถน าไปประกอบการท างานได้ทั้งในและต่างประเทศ 
ซึ่งปัจจุบันทาง SWE จะท าการสอนให้แก่พนักงานที่มีความประสงค์จะท างานให้แก่บริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี  
ขึ้นไปเท่านั้น ไม่ได้ท าการเปิดสอนให้แก่บุคคลภายนอก  
 
 นอกเหนือจากการสอนนวดไทยดังกล่าว  ทางพนักงานเทอราพิสต์และเทรนเนอร์ของ SPA จะสอนเทคนิค
เพิ่มเติมให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น การนวดกดจุดฝ่าเท้า การนวดน้ ามันหอม
ระเหย การนวดบ าบัดด้วยหินร้อน การขัดผิว การพอกตัว การเรียนสปาทรีต เมนต์และวารีบ าบัด และการนวดแผนไทย
ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา ฯลฯ   
 

ส าหรับในปี 2556 SWE ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจ   SWE เริ่มเปิดสอนให้แก่ผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นพนักงาน
เทอราพิสต์ของบริษัทในเดือนกรกฎาคม 2557 โดยเปิดสอนในหลักสูตรการสอนนวดไทย ความรู้พื้นฐานทั่วไป และข้อควร
ระวังในการนวดให้แก่ลูกค้าเช่นเดิม  
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3.   ปัจจัยความเสี่ยง  

 ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญความเส่ียงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้  

ผลก าไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมูลค่าหุ้นของบริษัท  นอกจากความเส่ียงที่มีนัยส าคัญที่จะกล่าวถึงต่อไปแล้วนั้น     
อาจมีความไม่แน่นอนอื่น ๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบหรือระบุได้ในขณะนี้  ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ควร
พิจารณาปัจจัยความเส่ียงอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปัจจัยความเส่ียงที่ปรากฎในเอกสารฉบับน้ีด้วย  

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 การประกอบธุรกิจสปาและโรงแรมของบริษทัและบริษัทย่อย มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ ซึ่งในบางปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวนั้น บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ และ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก เป็นต้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลเป็นวงกวา้งไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในประเทศอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน บริษัทมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังกล่าวผ่านการกระจาย
ธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศเพื่อลดความเส่ียงในกรณีที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใดแหล่งหนึ่งประสบปัญหา 
และมีแผนการด าเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกค้าในประเทศ เพื่อลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วย 

ความเสี่ยงจากการแขง่ขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก 

 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ นอกจากนั้น บริษัทยังมีบริษัท
ย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจด้านโรงแรม และร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคู่แข่งเป็น
จ านวนมาก       ซึ่งบริษัท มีการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความเเตกต่างจากคู่เเข่งทั้งในเชิงสถานที่ การบริการ วัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ์เเละเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้กับลูกค้า ให้มี
ความประทับใจในการใช้บริการท่ีเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของเเต่ละเเบรนด์ของบริษัท 

 การแขง่ขันในธุรกจิสปา 
 ปัจจุบัน ธุรกิจสปามีการแข่งขันสูง ท้ังตลาดระดับล่างจนถึงตลาดระดับบน โดยตลาดระดับล่างจะเน้น

แข่งขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้และก าไรของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทวางต าแหน่งการบริการของ
บริษัท เพื่อแข่งขันกับตลาดระดับบนแต่ก าหนดราคาที่คุ้มค่ากว่าคู่แข่งที่เป็นโรงแรมระดับห้าดาว การตั้งสถานที่ให้บริการ
ในจุดที่ตรงกับตลาดเป้าหมายและสะดวกในการเดินทางคือใกล้กับระบบขนส่งมวลชนหรือในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้
บริษัทมีระบบในการจองเวลาเข้ารับบริการและช าระเงินโดยตรงผ่านระบบอินเตอร์เน็ท ซึ่งท าให้บริษัทสามารถวางแผน
บริหารบุคคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวจะท าให้บริษัทมีความได้เปรียบในการ
แข่งขัน (Competitive advantage) กับคู่แข่งในธุรกิจสปา 

 การแข่งขันในธุรกิจโรงแรม 
 บริษัทมีบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด ซึ่งด าเนินธุรกิจด้านโรงแรมและร้านอาหารที่

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคู่แข่งเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น จากการเปิดโรงแรม
ของผู้ประกอบการรายต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับรายได้
และก าไรของบริษัท อย่างไรก็ดีบริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยกลยุทธ์ทีเ่น้นการให้บริการในแบบเฉพาะเจาะจง ในแนวทางธุรกิจสปา
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และเวลเนสโดยมีจ านวนห้องจ ากัด และหลีกเล่ียงการแข่งขันทางด้านราคา ประกอบกับการวางแผนการตลาดและการ
บริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้  
โดยจุดเด่นของโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท อยู่ที่ความมุ่งมัน่ ที่จะให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมและประเพณี
ของเชียงใหม่ผสมผสานกับการบ าบัดสปาด้วยเทคโนโลยีชั้นน า และคุณภาพการให้บริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ต่าง ๆ  ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ  

 

ความเสี่ยงจากเรื่องการต่อสญัญาเช่า 

 สัญญาเชา่กับบุคคลภายนอก 
ส่วนใหญ่บริษัทจะใช้วิธีการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการสปาของบริษัท ซึ่งหากบริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา

เช่าดังกล่าว อาจจะท าให้บริษัทสูญเสียรายได้จากสาขาของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจะท าข้อตกลงตั้งแต่ก่อนเริ่มท า
สัญญาเช่า โดยให้สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อย่างน้อย รวมแล้วไม่ต่ ากว่า 9 ปี (3 ปีต่อ 3 ปีต่อ 3 ปี) เพื่อลดความเส่ียง
ในการลงทุนในสาขาที่เช่า นอกจากนี้การเช่าสถานท่ีประกอบกิจการแทนท่ีการลงทุนซื้อสถานประกอบการเป็นของตัวเอง
ซึ่งเทียบเท่ากับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะท าให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจโดยท าให้สามารถบริหาร
ต้นทุนในการขยายหรือลดสถานท่ีให้บริการซึ่งจะให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าทุกรายโดยเป็นผู้เช่าที่ดี ท านุบ ารุงรักษาสถานที่ให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นอย่างดี และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขสัญญาเช่าทุกประการ จึงท าให้บริษัทได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าทุกรายตลอดมา ซึ่งหากบริษัทไม่ได้
รับการต่ออายุสัญญาเช่าส าหรับสาขาใด บริษัทก็สามารถที่จะจัดหาที่ตั้งสาขาใหม่ทดแทนสาขาที่ไม่ได้รับการต่ออายุ
สัญญาเช่าดังกล่าวได้ 
 
 สัญญาเชา่กับบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั  

 ในการเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีของการเปิดสาขาสปาและส านักงานของบริษัท บริษัทมีการท า
สัญญาเช่าในลักษณะเดียวกันกับการท าสัญญาเช่ากับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขการต่ออายุสัญญาเช่าได้ไม่ต่ ากว่า 9 
ปี (3+3+3) ส าหรับที่ดินที่เชียงใหม่บริษัทมีการเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ท า RarinJinda Wellness Spa สาขา
เชียงใหม่ และให้บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด เช่าช่วงที่ดินเพื่อด าเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยบริษัทด าเนินการเช่าที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทสามารถต่ออายุสัญญา
เช่าได้ โดยแจ้งให้คู่สัญญารับทราบและตกลงล่วงหน้าก่อนครบอายุสัญญาอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นการผูกพันธ์ระยะยาว และลด
ความเส่ียงต่อความไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม หากครบก าหนดสัญญาเช่าแล้วไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวได้ 
บริษัทอาจมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาที่ดินแปลงใหม่เพื่อด าเนินธุรกิจต่อไป  ในการเตรียมการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทได้มีการท าสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวในอัตราธุรกิจ
ปกติ (Fair market rate) โดยมีบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระเป็นผู้ประเมินราคาเช่าที่เหมาะสม และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วทุกรายการ อนึ่งบริษัทได้ก่อตั้งโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รี
สอร์ท เป็นต้นแบบในการด าเนินธุรกิจโรงแรมแบบรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ซึ่งหากประสบความส าเร็จตามที่คาดและมีตลาด
รองรับเพียงพอ บริษัทอาจจะพิจารณาขยายธุรกิจนี้ต่อไปในตลาดและในช่วงเวลาที่เหมาะสม การเช่าสถานที่ดังกล่าวท า
ให้บริษัทลดความเส่ียงจากการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และสามารถบริหารเงินลงทุนได้อย่าง                   
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มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ครบก าหนดอายุสัญญาเช่าบริษัทจะท าการประเมินความเหมาะสมในการต่อ
สัญญาต่อไปโดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกราย 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร  

 บริษัทด าเนินธุรกิจโดยอยู่ภายใต้การจดัการ โดยผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 2 ท่าน   คือ   นาย
วิบูลย์ อุตสาหจิต  และนายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์  ซึ่งมีส่วนส าคัญในการบริหารงานบริษัท จนมีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับ ในอุตสาหกรรม และท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง หากบริษัทขาดผู้บริหารดังกล่าวไป อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของบริษัทได้  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกระจายอ านาจการด าเนินงาน ขอบเขตหน้าที่ 
และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารสายงานต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อลดความเส่ียงจากการ
พึ่งพิงผู้บริหารดังกล่าว ซึ่งแผนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะท าให้บริษัทสามารถปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นแบบสากลได้อย่างต่อเนื่อง 

 

ความเสี่ยงจากการถูกฟอ้งร้องจากลกูค้าผู้ใช้บริการ 

 บริษัทประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งในการให้บริการของพนักงานเทอราพิสต์ แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการ หากพนักงานเทอราพิสต์ขาดความระมัดระวังในการให้บริการนวดแก่ลูกค้า อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย
ของลูกค้าได้ ดังนั้นทางบริษัทจึงได้จดัท าประกันความเส่ียงในกรณีบาดเจ็บของลูกค้าไว้ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากการถูก
ฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้บริการ  โดยบริษัทได้จัดท าประกันภัย Professional Liability ซึ่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการถูก
ฟ้องร้องไว้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ในระหว่างช่วงอายุกรมธรรม์ ทั้งนี้โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรก
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ บริษัทยังมีการอบรมพนักงานให้ระมัดระวังในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย ซึ่งที่ผ่าน
มานับจากเริ่มด าเนินกิจการบริษัทยังไม่เคยถูกลูกค้าฟ้องร้องในกรณีดังกล่าวเลย 

 

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานเทอราพิสต์  

 บริษัทประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้พนักงานเทอราพิสต์จ านวนมาก ซึ่งหากขาด
แคลนแรงงานดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญได้ ดังนั้น บริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหาร
จัดการพนักงานดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยจัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับการให้บริการในสาขาต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่ง
หากสาขาใดมีลูกค้าเขา้ใช้บริการมาก หรือน้อย บริษัทจะท าการบริหารจัดการพนักงานให้เหมาะสมกับจ านวนลูกค้าและมี
สวัสดิการให้แก่พนักงานประเภทดังกล่าว โดยมีการประกันค่าแรงขั้นต่ าให้แก่พนักงานที่ท างานในสาขาที่เปิดใหม่ของ
บริษัท  มีบ้านพักพนักงาน และการท าประกันชีวิตให้กับพนักงานเทอราพิสต์ เป็นต้น   ส่งผลให้พนักงานมีความมั่นใจใน
บริษัท และอยู่ท างานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้นบริษัทยังได้เปิดโรงเรียนสอนนวดภายใต้บริษัทย่อย เพื่อ
พัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและทดแทนพนักงานเทอราพิสต์ที่
ลาออกไปท าให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพนักงานเทอราพิสต์ในอนาคตด้วย 
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ความเสี่ยงในเรื่องงานระหว่างท า 

 บริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการตกแต่ง RarinJinda Wellness Spa ณ ชั้น 30-31 โรงแรมแกรนด์ เซน
เตอร์ พอยต์ เพลินจิต ถ.วิทยุ  กรุงเทพฯ มีก าหนดเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2557 หากผู้รับเหมาไม่สามารถ
ตกแต่งสาขาของบริษัทได้ทันระยะเวลาตามที่ก าหนด อาจท าให้บริษัทไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ตามก าหนดซึ่งอาจให้
บริษัทสูญเสียรายได้ หรือท าให้ต้นทุนสูงขึ้นจากการด าเนินการล่าช้า ทั้งนีบ้ริษัทมีประสบการณ์ในการเปิดสาขาใหม่ในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา จึงท าให้บริษัทมีบุคคลากรที่มีประสบการณ์ที่เพียงพอและมีความเชี่ยวชาญในการด าเนินการดังกล่าว  
ซึ่งคาดว่าจะท าให้สามารถบริหารความเส่ียงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความเสี่ยงจากการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

 ในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทครั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยใช้เกณฑ์ก าไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงที่หลักทรัพย์ของ
บริษัทอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  ท าให้ผู้ลงทุนไม่มีตลาดรองในการซือ้ขายหลักทรัพย์ และไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ตามราคาที่คาดการณ์ไว้แล้ว  อย่างไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด และบริษัท 
เอแคป     คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทใน
เบื้องต้นแล้ว มีความเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)   
ได้ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลง
วันท่ี 22 มกราคม 2544 (รวมถึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย  ของ
ทุนช าระแล้ว โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้วเสร็จ 
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4. การวิจัยและพัฒนา  
  
บริษัท มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ส าหรับธุรกิจสปาด้วยฝ่ายคอมพิวเตอร์ภายในของบริษัท ซึ่งจะจ ากัดการรับรู้

ข้อมูลในการด าเนินงานของแต่ละสาขาตามล าดับการบริหารการจัดการซึ่งช่วยในการบริหารจัดการให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
ได้อย่างทันท่วงที และเป็นโปรแกรมที่สามารถทราบผลลัพธ์ในการด าเนินการของแต่ละสาขา ได้แบบทันทีทันใด          
(real time)  สามารถพิจารณาความเคลื่อนไหวของรายได้และค่าใช้จ่าย และพนักงานเทอราพิสต์ ได้ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจะสามารถท าให้ผู้บริหารของบริษัทสามารถบริหารจัด การธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังต่อไปน้ี  

 
1. ในด้านรายได้       สามารถทราบรายได้ของแต่ละสาขาได้ทันทีและสามารถสรุปรายได้เป็นรายวัน 

   รายเดือน ให้แก่ผู้บริหารได้  
2. ในด้านการให้บริการ   สามารถบริหารจัดการการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สาขาใดที่ลูกค้า

   เข้าใช้บริการมาก ผู้บริหารจะสามารถบริหารจัดการพนักงานให้เหมาะสมกับ 
   จ านวนลูกค้าที่ใช้บริการของสาขา ซึ่งหากเกิดกรณีที่ลูกค้าบางสาขามีปริมาณมาก 
   ผู้บริหารจะสามารถทราบได้ และจะสามารถสั่งให้พนักงานเทอราพิสต์เข้ามา 
   ให้บริการแก่สาขานั้นได้อย่างทันท่วงที  

3. ในด้านค่าใชจ้่าย  สามารถทราบว่า บริษัทมีต้นทุนการให้บริการส าหรับพนักงานนวด เป็นจ านวน
   เท่าใด  

 
นอกจากนี้แล้ว โปรแกรมที่บริษัทพัฒนาขึ้นนี้ ยังเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อีก เช่น การป้องกันการทุจริตที่

เกิดขึ้น เพราะหากพนักงานประจ าสาขามีการใส่ข้อมูลผิดพลาด จะท าให้ไม่สามารถออกใบเสร็จให้แก่ลูกค้า และพนักงาน
เทอราพิสต์ที่ให้บริการจะต้องได้รับใบยืนยัน ในการให้บริการ ผ่านการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์สาขาของบริษัท จึงจะ
สามารถเบิกค่าจ้างในการท างานได้ ซึ่งเป็นการตรวจสอบการท างานของแต่ละสาขาให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 บริษัทก็ได้เริ่มใช้โปรแกรมเพิ่มเติมส าหรับขายสินค้าสปาหน้าร้านผ่าน
ระบบ Bar Code ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดในการไม่ใส่ข้อมูลเข้าระบบและควบคุมสินค้าสปาส าหรับจ าหน่ายนี้คงเหลืออยู่
ในแต่ละสาขาผ่านระบบออนไลน์ ได้อีกด้วย 

 
นอกจากนั้นแล้ว ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางฝ่ายบัญชี และฝ่ายการพนักงาน จะสามารถใช้รายงานจาก

โปรแกรมนี้ช่วยในการท างาน เช่น บันทึกบัญชี และ จ่ายค่าจ้างพนักงานเทอราพิสต์ เป็นต้น  
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและพื้นที่อาคาร โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
 

5.1 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีมูลค่าตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ 
 

หน่วย : พันบาท 
รายการ กรรมสิทธิ มูลค่าสุทธิตาม 

บัญชี ณ 31 ธค.56 
มูลค่าสุทธิตาม 

บัญชี ณ 30 มิย.57 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน*1 
    1.1) น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242, 5243, 5896 และ 5919 เนื้อที่รวม 98.5 

ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต าบลปา่ตอง อ าเภอกระทู้ 
จังหวัดภูเก็ต (Let’s Relax ภูเก็ต และบ้านพักพนักงานภูเก็ต) 

 
บริษัท 

 
 
 
 

 
43,350 

 
 
 
 

 
43,350 

 
 
 
 

 
น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242, 5243 และ 5919 จ านองในวงเงิน 
80 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ จ านวน 80 ล้านบาท 
และใช้เป็นหลักประกันส าหรับเงินกู้ใหม่เพิ่มเติม 2 สัญญา 
จ านวน 55 ล้านบาท และจ านวน 10 ล้านบาท กับธนาคาร
กสิกรไทย 
 

น.ส.3 ก เลขที่ 5896 จ านองในวงเงิน 10 ล้านบาท เพื่อเป็น
หลักประกันเงินกู้จ านวน 25.5 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชี 3 
ล้านบาท  และหนังสือค้ าประกัน 10 ล้านบาท และใช้เป็น
หลักประกันส าหรับเงินกู้ใหม่เพิ่มเติม 2 สัญญา จ านวน 55 
ล้านบาท และจ านวน 10 ล้านบาท กับธนาคารกสิกรไทย 
 

    1.2) โฉนดเลขที่ 110538  เนื้อที่ 18.1 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนพัทยาเหนือ 
ต าบลนาเกลือ  อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (บ้านพักพนักงานพัทยา) 

บริษัท 2,172 2,172 ไม่มี 
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หน่วย : พันบาท 
รายการ กรรมสิทธิ มูลค่าสุทธิตาม 

บัญชี ณ 31 ธค.56 
มูลค่าสุทธิตาม 

บัญชี ณ 30 มิย.57 
ภาระผูกพัน 

    1.3)  โฉนดเลขที่ 20725 เนื้อที่ 26.4 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนรอบเกาะ 
ต าบลบ่อผุด    อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (บ้านพัก
พนักงานสมุย) 

บริษัท 
 
 
 

2,640 
 

2,640 
 

จ านองเพ่ิมหลักทรัพย์ให้กับการจ านองโฉนดเลขที่ 90025 และ 
น.ส.3 ก เลขที่ 5896 เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้จ านวน 25.5 
ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชี 3 ล้านบาท และหนังสือค้ าประกัน 
10 ล้านบาท และใช้เป็นหลักประกันส าหรับเงินกู้ใหม่เพิ่มเติม 
2 สัญญา จ านวน 55 ล้านบาท และจ านวน 10 ล้านบาท กับ
ธนาคารกสิกรไทย  

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

บริษัท 7,020 7,020 จ านองล าดับ 1 ในวงเงิน 10 ล้านบาท และล าดับ 2 ในวงเงิน 
10 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้จ านวน 25.5 ล้านบาท 
เงินเบิกเกินบัญชี 3 ล้านบาท และหนังสือค้ าประกัน 10 ล้าน
บาท และใช้เป็นหลักประกันส าหรับเงินกู้ ใหม่เพิ่มเติม 2 
สัญญา จ านวน 55 ล้านบาท และจ านวน 10 ล้านบาทกับ
ธนาคารกสิกรไทย 

รวมท่ีดิน  55,182 55,182  
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน บริษัทย่อย 37 25 ไม่มี 
3. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร*1 

 3.1) อาคารพาณิชย์ 5 ช้ัน 3 คูหา เลขที่ 209/22-24 อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น
พร้อมดาดฟ้า 1 คูหา เลขที่ 207/47 และอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 1 คูหา 
เลขที่ 207/6 (Let’s Relax ภูเก็ต และบ้านพักพนักงานภูเก็ต) 

 
บริษัท 

 

 
10,704 

 
10,344 

 
เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันบน น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242, 
5243, 5896 และ 5919 ต าบลป่าตอง อ าเภอกระทู้ จังหวัด
ภูเก็ต ที่จ านองกับธนาคารกสิกรไทย 

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

บริษัท 
 

1,402 1,339 ไม่มี 
 

    3.3) อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย เลขที่ 119/25 ต าบลบ่อผุด 
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บ้านพักพนักงาน สมุย) 

บริษัท 
 
 

3,377 
 

3,289 เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันบน โฉนดเลขที่ 20725 ต าบลบ่อ
ผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่จ านองกับธนาคาร
กสิกรไทย 
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หน่วย : พันบาท 
รายการ กรรมสิทธิ มูลค่าสุทธิตาม 

บัญชี ณ 31 ธค.56 
มูลค่าสุทธิตาม 

บัญชี ณ 30 มิย.57 
ภาระผูกพัน 

    3.4) อาคารโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท*2 เลขที่ 14 ถนนเจริญ
ราษฎร์   ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

บริษัทย่อย 64,560 
 

 

63,457 ไม่มี 
 
 

    3.5) ส่วนปรับปรุงอาคาร ประกอบไปด้วย 
- อาคารส านักงานใหญ่ 
- Let’s Relax สาขาพาวิลเลียน 
- Let’s Relax สาขาพร้อมพงษ์ 
- Let’s Relax สาขาพัทยา 
- Let’s Relax สาขาภูเก็ต 
- Let’s Relax สาขาสมุย 
- Let’s Relax สาขาเทอร์มินอล 21 
- Let’s Relax สาขาแมนดาริน 
- Sabaii สาขาสีลม 
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ 
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาราชด าริ 
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต 
- โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท 
- บ้านพักพนักงานภูเก็ต/พัทยา 
- Let’s Relax สาขาสยามแสควร์วัน (30 มิย.57) 

บริษัทและ
บริษัทย่อย 

132,733 153,028 ไม่มี 

รวมอาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร  212,776 231,458  
3. เครื่องตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ ์ บริษัทและ

บริษัทย่อย 
18,504 19,452 ไม่มี 

4. ยานพาหนะ บริษัทและ
บริษัทย่อย 

5,853 4,945 ไม่มี 
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หน่วย : พันบาท 
รายการ กรรมสิทธิ มูลค่าสุทธิตาม 

บัญชี ณ 31 ธค.56 
มูลค่าสุทธิตาม 

บัญชี ณ 30 มิย.57 
ภาระผูกพัน 

5. งานระหว่างก่อสร้าง  
ณ 31 ธค.56 ประกอบด้วยอาคาร และส่วนปรบัปรุงอาคารของ 
- Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน (ปรับปรุง และขยายพ้ืนที)่ 
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ (บ่อออนเซ็น) 
- อาคารบ้านพักพนักงาน 
ณ 30 มิย.57 ประกอบด้วยอาคาร และส่วนปรบัปรุงอาคารของ  
- อาคารบ้านพักพนักงาน 
- Let’s Relax สาขาหัวหิน 
- Rarinjinda Wellness Spa สาขาเพลนิจิต 

บริษัท 4,633 7,971 อาคารบ้านพักพนักงานระหวา่งก่อสร้าง เป็นส่วนหนึ่งของ
หลักประกันบนโฉนดเลขที่ 90025 เนื้อที่ 54 ตารางวา     ตั้งอยู่
ที่ ซอยอยู่เจริญ ซอย 5 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด
กรุงเทพฯ 

รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ  296,985 319,033  
 

หมายเหตุ  
*1 ที่ดิน มีราคาทุนตามบัญชีอยู่ที่ 15,936,589 บาท มีการปรับปรุงมูลค่าจากการประเมินราคาใหม่ รวม 39,245,411 บาท (ปรับปรุงในปี 2555 จ านวน 38,593,865 บาท และปรับปรุงในปี 
2556 จ านวน 651,546 บาท) รวมเป็นมูลค่าตามบัญชีทั้งส้ิน 55,182,000 บาท มีรายละเอียดการประเมินราคาใหม่ ดังนี้ 

1.1 น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242, 5243, 5896 และ 5919 ต าบลปา่ตอง อ าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต มีราคาทุนตามบัญชี 5,604,765 บาท ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด โดย
นายวัฒนา จ าปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท าการประเมินราคาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ซึ่งท าการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่า
ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนที่ดิน ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 3 คูหา เลขที่ 209/22 -24 อาคารพาณิชย์ 5 ชั้นพร้อมดาดฟ้า 1 คูหา เลขที่ 207/47 และอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 1 
คูหา เลขท่ี 207/6 (ตามทรัพย์สินในข้อ 3.1) ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นมูลค่ารวม 81,500,000 บาท และบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด มีหนังสือเลขที่ F013/031 ฉบับลงวันที่ 4 
มีนาคม 2556 แจ้งเพิ่มเติมการค านวณมูลคา่ประเมนิ แยกส่วนที่ดิน และอาคาร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบันทึกบัญช ีเป็นมูลค่าที่ดิน 43,350,000 บาท และมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง 38,500,000 
บาท  

1.2 โฉนดเลขที่ 110538 ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีราคาทุนตามบัญชี 1,427,332 บาท ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด โดยนายวัฒนา จ าปาวัลย์ 
ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท าการประเมินราคาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ซึ่งท าการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูก
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สร้างบนที่ดิน ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ 4 ชั้นพร้อมดาดฟ้า 1 คูหา เลขท่ี 6/67 (ตามทรัพย์สินในข้อ 3.2)ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นมูลค่ารวม 4,600,000 บาท และบริษัท 
15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด มีหนังสือเลขที่ F013/032 ฉบับลงวันท่ี 4 มีนาคม 2556 แจ้งเพิ่มเติมการค านวณมูลค่าประเมิน แยกส่วนที่ดิน และอาคาร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบันทึกบัญชี 
เป็นมูลค่าที่ดิน 2,172,000 บาท และมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง 2,428,000 บาท 

 

1.3 โฉนดเลขที่ 20725 ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีราคาทุนตามบัญชี 1,988,454 บาท ประเมินราคาโดยบริษทั 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด โดยนายวัฒนา จ าปาวัลย์ ผู้
ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท าการประเมินราคาเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2556 ซึ่งท าการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบน
ที่ดิน ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย เลขที่ 119/25 (ตามทรัพยสิ์นในข้อ 3.3) ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นมูลค่ารวม 5,500,000 บาท และบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ 
จ ากัด มีหนังสือเลขที่ F013/056 ฉบับลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 แจ้งเพิ่มเติมการค านวณมูลค่าประเมิน แยกส่วนที่ดิน และอาคาร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบันทึกบัญชี เป็นมูลค่าที่ดิน 
2,640,000 บาท และมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง 2,860,000 บาท 

1.4 โฉนดเลขที่ 90025 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ มีราคาทุนตามบัญชี 4,411,800 บาท  ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด โดยนายวัฒนา จ าปาวัลย์ 
ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท าการประเมินราคาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ซึ่งท าการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธา รณะ ประเมินมูลค่าเฉพาะในส่วนที่ดิน 
ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด เป็นมูลค่ารวม 7,020,000 บาท 

 
*2 อาคารโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีการท าการประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด โดยนายวัฒนา จ าปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท าการ
ประเมินราคาเมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2555 ซึ่งท าการประเมินราคาโดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อสาธารณะ ประเมินเฉพาะตัวอาคารโรงแรมสูง 5 ชั้น เนื้อที่ใช้สอย 3,703.27 ตารางเมตร และสระว่ายน้ าเนื้อ
ที่ 316.95 ตารางเมตร เลขที่ 14 ถนนเจริญราษฎร์ ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินมูลค่าเฉพาะในส่วนส่ิงปลูกสร้าง ด้วยวิธีต้นทุน เป็นมูลค่ารวม 84,000,000 บาท 
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5.2 สิทธกิารเช่าที่ดนิ/อาคาร  
บริษัทประกอบธุรกิจสปา โดยสาขาส่วนใหญ่เป็นการเช่าพื้นที่อาคารในการด าเนินงาน มีมูลค่าตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ 

 

หน่วย : พันบาท 
รายการ กรรมสิทธ ิ มูลค่าสุทธิตาม

บัญชี 31 ธค. 56 
มูลค่าสุทธิตาม
บัญชี 30 มิย.57 

เงื่อนไข 

สิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร  
(Let’s Relax พัทยา และสมุย)  

บริษัท 3,710 3,367 สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจ าหน่าย
สะสม ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า  

 

ทั้งนี้ รายการทางบัญชีในส่วนของสิทธิการเช่าที่ดิน จะเป็นเฉพาะสินทรัพย์เช่าที่ต้องช าระเงินค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า โดยระยะในการตัดจ าหน่าย เป็นเวลาตามสัญญาเช่ารวมสิทธิในการต่อ
อายุที่ระบุไว้ในสัญญา 
 

โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีการท าสัญญาเช่าที่ดิน และส่ิงปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นอาคารส านักงาน บ้านพักพนักงานเทอราพิสต์ และใช้ในการประกอบธุรกิจสปาของบริษัท และใช้ด าเนินธุรกิจ
โรงแรม และร้านอาหารของบริษัทย่อยอยู่ ดังนี้ 
 

วันที่ตาม
สัญญาเช่า 

รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ เงื่อนไขอื่น 

23 ม.ค. 2557 บริษัทท าสัญญาเช่าอาคารกับนายสันติวัฒน์ อมรธีรสรรค์  
อาคารเลขที่ 322/202 และ 322/203 ถนนอโศก-ดินแดง แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
เพ่ือใช้เป็นที่พักพนักงานเทอราพิสต์ในกรุงเทพ  

3 ปี  สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 
2559 
เป็นการต่ออายุปีที่ 7 – ปีที่ 9 

อาคาร 322/202 ค่าเช่าปี 2557 – 2559 เดือนละ 
30,900 บาท 31,800 บาท และ 32,800 บาท 
ตามล าดับ 
อาคาร 322/203 ค่าเช่าปี 2557 – 2559 เดือนละ 
20,600 บาท 21,200 บาท และ 21,800 บาท 
ตามล าดับ 

- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนครบ
ก าหนดสัญญา 2 เดือน 

- ยกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดได้โดยแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 120 วัน 
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วันที่ตาม
สัญญาเช่า 

รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ เงื่อนไขอื่น 

1 เม.ย. 2556 บริษัทท าสัญญาเช่าอาคารกับนายวิธิต อุตสาหจิต 
ชั้นที่ 1 และ 2 ของอาคารเลขที่ 483 – 483/6 และชั้นที่ 3 
ของอาคาร เลขที่  483/6  ซอยสุทธิพร         ถนน
ป ร ะ ช า ส ง เ ค ร า ะ ห์  แ ข ว ง ดิ น แ ด ง  เ ข ต ดิ น แ ด ง 
กรุงเทพมหานคร รวมพื้นที่ใช้สอย 1,392 ตารางเมตร 
เพื่อใช้เป็นอาคารส านักงานของบริษัท และบริษัทย่อย 

3 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ค่าเช่า 104,400 บาท/เดือน และสามารถปรับค่าเช่า
เพิ่มขึ้นตามสภาวะตลาดแต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่า
เช่าที่มีผลบังคับใช้อยู่ ทุก 3 ปี 

- ยกเว้นค่าเช่า ระหว่างตกแต่ง โดยเริ่มคิดค่าเช่า           
1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป 

- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดสัญญา 30 วัน 

- ผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเช่า
ให้อยู่ในสภาพดี 

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน และค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆ 

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค 
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วันที่ตาม
สัญญาเช่า 

รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ เงื่อนไขอื่น 

26 ส.ค. 2557 บริษัทท าสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างกับ     นาง
ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ นายณรัล วิวรรธนไกร นายธนวัฒน์ 
อุตสาหจิต นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ นางฐานิศร์ 
อมรธีรสรรค์ และนายวิบูลย์    อุตสาหจิต โดยช าระค่าเช่า
ให้กับห้างหุ้นส่วนสามัญระรินจินดา ที่บุคคลทั้ง 6 ร่วมกัน
จัดตั้ง ทั้งนี้เป็นที่ดินตามโฉนดเลขที่ 117, 2875, 8985, 
554, 3010, 3009 และ 103754 รวม 7 โฉนด เนื้อที่รวม 2 
ไร่ 3 งาน 62.4 ตารางวา  
เพื่อประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa 
สาขาเชียงใหม่) และที่ดินบางส่วนให้เช่าช่วงต่อบริษัท 
สยามเวลเนส รีสอร์ท จ ากัด ในการประกอบธุรกิจโรงแรม 
และร้านอาหาร (โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท 
และร้านอาหาร Deck 1) 

30 ปี  
เร่ิมต้น 1 มกราคม 2556 
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2585 

ค่าเช่า 241,125 บาท/เดือน และปรับอัตราค่าเช่า
เพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเช่าที่มีผลบังคับอยู่ทุก 
3 ปี 

- สามารถต่ออายุได้โดยต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนครบก าหนดสัญญา
เช่า 

- เม่ือสิ้นสุดสัญญาผู้เช่าต้องขนย้ายทรัพย์สินของผู้
เช่าออกจากพื้นที่เช่า หากไม่ด าเนินการผู้ให้เช่ามี
สิทธิเข้าครอบครองทรัพย์สินให้เช่า และขนย้าย
ทรัพย์สินของผู้เช่าออกด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง 

- คู่สัญญาต้องท าการจดทะเบียนสิทธิการเช่า ณ 
ส านักงานที่ดิน โดยผู้เช่ารับผิดชอบค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทั้งหมด 
(ท าการจดทะเบียนสิทธิการเช่าแล้วเม่ือวันที่ 29 สค.
57) 

- ซากอาคาร 4 ช้ัน เลขที่ 14/1 และเรือนไทย 2 ช้ัน 
เลขที่14 ถนนเจริญราษฎร์ ต าบล   วัดเกต อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ บนที่ดิน ผู้เช่าเป็นผู้ปรบัปรุง
ไม่คิดค่าเช่าตลอดสัญญาเช่า 

- ผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลรักษา ปรับปรุงพื้นที่เช่าให้อยู่ใน
สภาพดี 

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน และค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆ 

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค 
- สัญญาใช้แทนสัญญาเดิม ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม 
2556 
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วันที่ตาม
สัญญาเช่า 

รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ เงื่อนไขอื่น 

22 ม.ค. 2557 บริษัทท าสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท       เอ
เช่ียนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
ตั้งอยู่เลขที่ 184/14 ถนนผังเมืองสาย ก  ต าบล     ป่าตอง 
อ าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต พ้ืนที่ใช้สอยอาคารเอเชี่ยนฟอร์
จูน ฝั่งร้านค้า เนื้อที่ 2,418 ตารางเมตร 
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa 
สาขาภูเก็ต) 

3 ปี สิ้นสุด 31 มกราคม 2560 
ต่ออายุ ปีที่ 4 – ปีที่ 6 

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

- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยต้องแจ้งก่อนครบก าหนด 
6 เดือน 

- ผู้ เช่ารับผิดชอบค่าภาษี โรงเรือน ค่าภาษีค่าเบี้ย
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคตามจริง ในอัตราที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค
ก าหนด 

- ปรับลดค่าเช่าและค่าบริการ ค่าเช่าลดลงจาก 
172,500 บาท เป็น 150,000 บาท, ค่าบริการลดลง
จาก 402,500 บาท เป็น 350,000 บาท ระหว่างวันที่  
1 ก.พ. 57 – 31 ม.ค. 58 ตามจดหมายแจ้งปรับลด 
ฉบับลงวันที่ 13 ม.ค. 57 

1 ม.ค. 2557 บริษัทท าสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท   แมนดา
ริน โฮเต็ล จ ากัด (มหาชน) 
พื้นที่ชั้น M ของโรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662      ถนน
พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อ
ที่ใช้สอยประมาณ 1,100 ตารางเมตร 
เพ่ือใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาโรงแรมแมน
ดาริน) 

3 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ค่าเช่าเดือนละ 288,000 บาท และค่าบริการเดือนละ 
192,000 บาท รวมเดือนละ 480,000 บาท และ
สามารถปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นตามภาวะตลาดแต่ไม่เกินร้อย
ละ 15 ของค่าเช่าที่มีผลบังคับใช้อยู่ ทุก 3 ปี 
เงินประกันสัญญาเช่าและสัญญาบริการรวม 1,920,000 
บาท 

- สามารถต่ออายุได้ 3 คราว คราวละ 3 ปีโดยต้องแจ้ง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยอาคารเฉลี่ยตามพื้นที่ 
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน และค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆ เฉลี่ยตามพื้นที่ 

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค ตามที่ใช้จริง โดย
คิดค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย และค่าน้ าประปา หน่วย
แรก 50 บาท และหน่วยถัดไป 20 บาท/หน่วย 
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วันที่ตาม
สัญญาเช่า 

รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ เงื่อนไขอื่น 

1 ม.ค. 2557 บริษัทท าสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท    แอล 
แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
พื้นที่ใช้สอยโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ ราชด าริ เลขที่ 
153/2 ซอยมหาดเล็กหลวง ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ  ส่วนร้านค้า ช้ัน 6 และชั้น 8 เนื้อที่ 823 
ตารางเมตร 
และพื้นที่อาคารจอดรถชั้น 6 เนื้อที่ 80 ตารางเมตร 
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa 
สาขาราชด าริ) 

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

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

- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อนครบก าหนด 6 
เดือน 

- ผู้ เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษี  ค่าเบี้ย
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เฉลี่ยตามพื้นที่  

- ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย ค่าน้ าประปา 20 บาท/ลบม. 

1 ม.ค. 2557 บริษัทท าสัญญาเช่าและบริการพื้ นที่กับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
พื้นที่ช้ันที่ 1-3 อาคารเซนเตอร์พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 
เลขที่ 77 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่รวม 706.82 
ตารางเมตร และพื้นที่อาคารจอดรถชั้น 3 เนื้อที่ 100 
ตารางเมตร 
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขา  พร้อม
พงษ์) 

3 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 
ต่ออายุปีที่ 10 – ปีที่ 12 

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

- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อนครบก าหนด 6 
เดือน 

- ผู้ เช่ารับผิดชอบค่าภาษี โรงเรือน ค่าภาษีค่าเบี้ย
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เฉลี่ยตามพื้นที่  

- ค่าไฟฟ้า 4.50 บาท/หน่วย ค่าน้ าประปา 20 บาท/ลบม. 
โดยปรับปรุงได้ตามสัดส่วนราคาที่การไฟฟ้า และการ
ประปาเปลี่ยนแปลงราคาเรียกเก็บ 
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วันที่ตาม
สัญญาเช่า 

รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ เงื่อนไขอื่น 

27 ม.ค. 2554 บริษัทท าสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท    แอล 
แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  
พื้นที่ชั้น 6 ของศูนย์การค้า Terminal 21 เลขที่      2, 88 
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท      แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 752 
ตารางเมตร 
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขา  Terminal 
21) 

3 ปี เริ่ม 1 กรกฎาคม 2554 
สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2557 หรือ
นับตั้ งแต่วันที่ เปิดด า เนินการ
ศูนย์การค้าเป็นต้นไป (11 ต.ค. 54 
– 10 ต.ค. 57) 

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

- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อนครบก าหนด 90 วัน 
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยขึ้นค่าเช่า
และค่าบริการไม่เกินร้อยละ 25 ของค่าเช่าและ
ค่าบริการของปีที่ 3 

- ผู้ เช่ารับผิดชอบค่าภาษี โรงเรือน ค่าภาษีค่าเบี้ย
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เฉลี่ยตามพื้นที่  

- ผู้ให้เช่าปรับเพิ่มค่าสาธารณูปโภครายเดือนเป็น 275 
บาท/ตารางเมตร เม่ือ 1 ตุลาคม 2556 

1 ต.ค. 2556 บริษัทท าสัญญาเช่าอาคารกับนายชยางกูร รัตนาวิมลชัย 
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 212/5 ถนนสีลม      แขวงสุริ
ยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 190 
ตารางเมตร 
เพื่อประกอบธุรกิจสปา (Sabaii by Let’s Relax สาขาสี
ลม) 

3 ปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2559 ค่าเช่า 1 ธ.ค. 2556 – 28 ก.พ. 2557 เดือนละ 80,000 
บาท 
ค่าเช่า 1 มี.ค. 2557 – 30 พ.ย. 2557 เดือนละ 100,000 
บาท  
ค่าเช่า 1 ธ.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2559 เดือนละ 110,000 
บาท 
เงินประกันสัญญา 300,000 บาท 

- ยกเว้นค่าเช่า 1 ต.ค. 2556 – 30 พ.ย. 2556 
- ผู้ให้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ตลอดอายุสัญญา
เช่า 

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจของผู้เช่า 

- ลดค่าเช่าตามหนังสือขอลดอัตราค่าเช่า ลงวันที่  12 
ธันวาคม 2556 ช่วงเดือน ธ.ค. 56 – ก.พ. 57 จากเดือน
ละ 100,000 บาท เหลือ 80,000 บาท 

1 ต.ค. 2556 บริษัทท าสัญญาเช่าอาคารกับนายชยางกูร รัตนาวิมลชัย 
อาคารเลขที่ 212/24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์      เขตบาง
รัก กรุงเทพฯ เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร 
เพ่ือใช้เป็นที่พักพนักงานเทอราพิสต์ในกรุงเทพ 

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

- ยกเว้นค่าเช่า 1 ต.ค. 2556 – 30 พ.ย. 2556 
- ผู้ให้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน  
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค 
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วันที่ตาม
สัญญาเช่า 

รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ เงื่อนไขอื่น 

21 ส.ค. 2555 บริษัทท าสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างกับ  บริษัท ภูมิ
ลาภา เรสซิเด้นท์ จ ากัด  
อาคารชั้นเดียว เลขที่ 108/42 หมู่ 1 ต าบลบ่อผุด อ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ใช้สอย 1,588 ตาราง
เมตร 
เพ่ือใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาสมุย) 

3 ปี เริ่มต้น 1 มกราคม 2556 
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 

ค่าเช่าปีที่ 1-3 เดือนละ 100,000 บาท  
ค่าเช่าปีที่ 4-6 เดือนละ 110,000 บาท 
ค่าเช่าปีที่ 7-9 เดือนละ 121,000 บาท 
ค่าบริการปีที่ 1-3 เดือนละ 100,000 บาท  
ค่าบริการปีที่ 4-6 เดือนละ 110,000 บาท 
ค่าบริการปีที่ 7-9 เดือนละ 121,000 บาท 
ช าระค่าตอบแทนพิเศษ 3,000,000 บาท 
ช าระเป็นบัตรก านัลสปา 575,000 บาท 

- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อนครบก าหนด 6 
เดือน 

- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี  
- ผู้ เช่ารับผิดชอบค่าภาษี โรงเรือน ค่าภาษีค่าเบี้ย
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค 

29 ก.ค. 2556 บริษัทท าสัญญาเช่าอาคารกับบริษัท ซันไชน์การ์เด้น 
พัทยา จ ากัด  
อาคารเลขที่ 240/9 หมู่ที่ 5 ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 500 ตารางเมตร 
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพัทยา) 

2 ปีเริ่มต้น 1 พฤษภาคม 2556  
สิ้นสุด 30 เมษายน 2558 

ค่าเช่าเดือนละ 120,000 บาท 
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่า 550,000 บาท 

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการอ่ืนๆ 
- ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการทั้งหมด (เช่น ภาษีโรงเรือน, ภาษีป้ายและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

29 ก.ค. 2556 บริษัทท าสัญญาเช่าอาคารกับบริษัท ซันไชน์การ์เด้น 
พัทยา จ ากัด  
อาคารชั้นเดียว เลขที่ 240/9 หมู่ที่ 5 ต าบลนาเกลือ อ าเภอ
บางละมุงพื้นที่ใช้สอยประมาณ 40 ตารางเมตร 
เพ่ือใช้เป็นห้องพักพนักงานเทอราพิสต์พัทยา 

2 ปีเริ่มต้น 1 พฤษภาคม 2556  
สิ้นสุด 30 เมษายน 2558 

ค่าเช่าเดือนละ 15,600 บาท 
 

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค 
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วันที่ตาม
สัญญาเช่า 

รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ เงื่อนไขอื่น 

1 มี.ค. 2555 บริษัทท าสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี 
จ ากัด 
พื้นที่ใช้สอยอาคารพาวิลเลี่ยน ไนท์ บาซาร์ เลขที่ 145 
ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ห้อง U32 พิเศษ U41 และ U42 
เนื้อที่รวม 122 ตารางเมตร 
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน) 

3 ปี เริ่มต้น 1 เม.ย. 2555 สิ้นสุด 
31 มีนาคม 2558 และต่ออายุ
สัญญา เม่ือ 16 กันยายน 2556 
สิ้นสุด 15 กันยายน 2559 

ค่าเช่า เดือนละ 34,160 บาท 
ค่าบริการ เดือนละ 14,640 บาท 
เงินค้ าประกันค่าไฟฟ้า 60,000 บาท 
เงินค้ าประกันค่าน้ าประปา 4,000 บาท 

- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อนครบก าหนด 6 
เดือน 

- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี  
- ผู้ให้เช่าสามารถปรับค่าบริการได้โดยแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 1 เดือน  

- ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย ค่าน้ า 23 บาท/ลบม. โดย
สามารถปรับราคาได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- หนังสือค้ าประกันสัญญาเช่า ในวงเงิน 429,000 บาท 
- ค่าเช่าและค่าบริการปรับลดลงจาก 42,700 บาท และ 
18,300 บาท เหลือ 34,160 และ 14,640 บาท ตาม
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญา
บริการให้ใช้สถานที่ลงวันที่ 16 กันยายน 2556 

5 มี.ค. 2555 บริษัทท าสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี 
จ ากัด 
พื้นที่ใช้สอยอาคารพาวิลเลี่ยน ไนท์ บาซาร์ เลขที่ 145 
ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ห้อง U 27 เนื้อที่ 150 ตารางเมตร 
เพือ่ใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน) 

3 ปี  เริ่มต้น 1 เม.ย. 2555 สิ้นสุด 
31 มีนาคม 2558 และต่ออายุ
สัญญา เม่ือ 16 กันยายน 2556 
สิ้นสุด 15 กันยายน 2559 

ค่าเช่า เดือนละ 105,000 บาท 
ค่าบริการ เดือนละ 45,000 บาท 
เงินค้ าประกันค่าไฟฟ้า 30,000 บาท 
เงินค้ าประกันค่าน้ าประปา 2,000 บาท 

- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อนครบก าหนด 6 
เดือน 

- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี  
- ผู้ให้เช่าสามารถปรับค่าบริการได้โดยแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 1 เดือน  

- ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย ค่าน้ า 23 บาท/ลบม. โดย
สามารถปรับราคาได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- หนังสือค้ าประกันสัญญาเช่า ในวงเงิน 517,500 บาท 
- ค่าเช่าและค่าบริการปรับลดลงจาก 120,750 บาท และ 
51,750 บาท เหลือ 105,000 และ 45,000 บาท ตาม
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญา
บริการให้ใช้สถานที่ลงวันที่ 16 กันยายน 2556 
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วันที่ตาม
สัญญาเช่า 

รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ เงื่อนไขอื่น 

1 มิ.ย. 2555 บริษัทท าสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี 
จ ากัด 
พื้นที่ใช้สอยอาคารพาวิลเลี่ยน ไนท์ บาซาร์ เลขที่ 145 
ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ห้อง U 39 และ U40 เนื้อที่รวม 64 
ตารางเมตร 
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน) 

2 ปี 10 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 
2558 และต่ออายุสัญญา เม่ือ 16 
กั น ย ายน  25 56  สิ้ น สุ ด  1 5 
กันยายน 2559 

ค่าเช่า เดือนละ 17,920 บาท 
ค่าบริการ เดือนละ 7,680 บาท 
เงินค้ าประกันค่าไฟฟ้า 20,000 บาท 
เงินค้ าประกันค่าน้ าประปา 2,000 บาท 

- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อนครบก าหนด 6 
เดือน 

- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี  
- ผู้ให้เช่าสามารถปรับค่าบริการได้โดยแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 1 เดือน  

- ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย ค่าน้ า 23 บาท/ลบม. โดย
สามารถปรับราคาได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- หนังสือค้ าประกันสัญญาเช่า ในวงเงิน 96,000 บาท 
- ค่าเช่าและค่าบริการปรับลดลงจาก 22,400 บาท และ 
9,600 บาท เหลือ 17,920 และ 7,680 บาท ตามบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการ
ให้ใช้สถานที่ลงวันที่ 16 กันยายน 2556 

16 ก.ย. 2556 บริษัทท าสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท หมู่บ้านเสรี 
จ ากัด 
พื้นที่ใช้สอยอาคารพาวิลเลี่ยน ไนท์ บาซาร์ เลขที่ 145 
ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น A-G และ A-2 ห้อง U14-U16, U32, 
U35, U35/1, U36 และ U37 รวม 8 ยูนิต เนื้อที่รวม 332 
ตารางเมตร 
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน) 

3 ปี สิ้นสุด 15 กันยายน 2559 ค่าเช่า เดือนละ 89,040 บาท 
ค่าบริการ เดือนละ 38,160 บาท 
 

- หากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งก่อนครบก าหนด 6 
เดือน 

- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี  
- ผู้ให้เช่าสามารถปรับค่าบริการได้โดยแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 1 เดือน  

- ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย ค่าน้ า 23 บาท/ลบม. โดย
สามารถปรับราคาได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- มีหนังสือค้ าประกันสัญญาเช่า ประกันค่าไฟฟ้า และ
น้ าประปา ในวงเงิน 489,600 บาท 
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วันที่ตาม
สัญญาเช่า 

รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ เงื่อนไขอื่น 

1 พ.ค. 2557 บริษัทท าสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท คิว.เอช. 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
พื้นที่ชั้น 30 และบางส่วนของชั้น 31 อาคารโรงแรมเซน
เตอร์ พอยต์ เพลินจิต เลขที่ 100 ถนนวิทยุ     แขวงลุมพินี 
เขตปทุนวัน กรุงเทพฯ  เนื้อที่รวม 1,087 ตารางเมตร 
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa 
สาขาเพลินจิต) 

3 ปี เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2557 
สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2560 

ค่าเช่า 200,000 บาท/เดือน 
เร่ิมช าระค่าเช่างวดแรกเดือนมกราคม 2558 
เงินประกันการเช่า 600,000 บาท 
ค่าบริการพื้นที่ 300,000 บาท/เดือน 
เร่ิมช าระค่าบริการพื้นที่งวดแรกเดือนมกราคม 2558 
เงินประกันค่าบริการพื้นที่ 900,000 บาท 
 
 

- ตกแต่งช่วงเดือน พ.ค.57-ต.ค. 57 
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี  
- หากต่อสัญญาขึ้นค่าเช่าและค่าบริการไม่เกิน 15% 
ของค่าเช่าและค่าบริการในปีที่ 3 

- ผู้ เช่ารับผิดชอบค่าภาษี โรงเรือน ค่าภาษีค่าเบี้ย
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เฉลี่ยตามพื้นที่  
 

15 พ.ค. 2557 บริษัทท าสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับบริษัท มาร์เก็ต วิล
เลจ จ ากัด 
โครงการศูนย์การค้า Hua Hin Market Village ชั้น 2 ห้อง 
E201 และ E201_TERR ชั้น 3 ห้อง A313 และ E301 
พื้นที่รวม 743 ตรม. เลขที่ 234/1 ถนนเพชรเกษม ต าบล
หัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาหัวหิน) 

3 ปี เริ่มต้น 21 มิถุนายน 2557 
สิ้นสุด 20 มิถุนายน 2560 

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

- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยต้องแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 180 วัน 

- หากต่อสัญญาขึ้นค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ไม่เกิน 
15% ของค่าเช่าและค่าบริการในปีที่ 3  

- ค่าบริการส่วนกลาง ปรับได้ตามนโยบายของผู้ให้เช่า
ก าหนด ตามภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยทางตรงที่เกิดขึ้น 

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัย เฉลี่ยตามพื้นที่  
- ค่าไฟฟ้า และน้ าประปา ช าระตามจ านวนที่ใช้จริง ตาม
อัตราที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ก าหนด ปัจจุบันค่าไฟฟ้า 5.02 
บาท/หน่วย และค่าประปา 20.50 บาท/หน่วย 
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วันที่ตาม
สัญญาเช่า 

รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ เงื่อนไขอื่น 

5 ก.ย. 2557 บริษัทท าสัญญาเช่าและบริการพื้นที่กับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
โครงการสยามสแควร์ วัน ชั้น 6 ห้อง SS 6032 พื้นที่ 
424.43 ตรม. ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ 
เพื่อใช้ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาสยามส
แควร์ วัน) 

3 ปี เริ่มต้น 1 สิงหาคม 2557 
สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2560 

ค่าเช่า 114,841 บาท/เดือน 
เงินประกันการเช่า 459,364 บาท 
ค่าบริการพื้นที ่172,261 บาท/เดือน 
เงินประกันค่าบริการพื้นที ่689,044 บาท 
ค่าบริการสาธารณปูโภค 84,886 บาท/เดือน 
เงินประกันค่าสาธารณูปโภค 339,544 บาท 
เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 10,000 บาท 
เงินประกันมิเตอร์ประปา 5,000 บาท  
ค่าอุดหนุนการศึกษา 1,887,912 บาท 

- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยต้องแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขอ่ืนๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้เช่า
ก าหนด 

- ผู้ เช่ ารับผิดชอบค่ าภาษี โรงเรื อน ค่ าภาษี  และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เฉลี่ยตามพื้นที่  

- ค่าไฟฟ้าและน้ าประปาตามปริมาณการใช้จริง โดยค่า
ไฟฟ้ายูนิตละ 5 บาท และค่าประปายูนิตละ 20 บาท 
ทั้งนี้กรณีที่ค่าบริการที่คิดจากแหล่งบริการภายนอก
เหล่านี้ขึ้นราคา ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงราคาได้
โดยมีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าให้ทราบไม่น้อยกว่า 7 
วัน 
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5.3 นโยบายการลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษัทร่วม  
 

1. ข้อก าหนดหลัก 
1.1 ค าจ ากัดความ ในนโยบายนี้ 

(1) “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
(2) “บริษัทย่อย”  “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับที่

ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการก าหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ฯ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

1.2 นโยบายนี้นอกจากให้ใช้กับกรณี “บริษัทฯ” เป็นผู้ลงทุนแล้ว ยังให้น าไปใช้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ที่มีการลงทุนในบริษัทอื่น จนท าให้บริษัทอื่นนั้นมีสถานะเป็นบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ “บริษัทฯ “ 
ทางอ้อม ในทุกๆ ทอด ด้วย 

 

2. ธุรกิจที่จะพิจารณาลงทุน 
2.1 บริษัทท่ีอยู่ในข่ายพิจารณาลงทุน 

(1) ไม่ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือมีส่วนสนับสนุนการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
(2) ไม่ประกอบธุรกิจที่ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว 
(3) มีการประเมินความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้อย่างจ าเป็น และเหมาะสม 
(4)  “บริษัทฯ” “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” จะไม่ถือหุ้นย้อนกลับไปยังบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นของตนใน

ลักษณะที่เป็นการถือหุ้นไขว้ ยกเว้นมีเหตุจ าเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายจนท าให้บริษัทฯ 
ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.2 บุคคลที่บริษัทฯ จะพิจารณาร่วมลงทุนด้วย 
(1) บริษัทฯ จะไม่ร่วมลงทุนกับ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ทั้งนี้ให้บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งนั้นร่วมลงทุนในจ านวนที่ไม่ท าให้บริษัทฯ ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นต่อประชาชน 

(2) หลักเกณฑ์พื้นฐานท่ีบริษัทฯ ใช้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะร่วมลงทุนด้วย เป็นดังนี้ 
 ไม่มีประวัติการกระท าการท่ีผิดกฎหมาย 
 มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ หรือเครือข่ายความสัมพันธ์ในวงกวา้ง ที่จะช่วยสนับสนุน

การด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ที่จะลงทุนร่วมกันนั้นได้เป็นอย่างดี 
 

3. สัดส่วนหรือจ านวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
3.1 ถ้าไม่เป็นการขัดกับข้อก าหนดอื่นใด บริษัทฯ ควรถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯ ไปลงทุนนั้นในทางตรง และ/

หรือ ทางอ้อมรวมกันแล้วในสัดส่วนหรือในลักษณะที่บริษัทฯ สามารถควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและบริหารกิจการของบริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนได้หรือจะได้รับประโยชน์อย่างอื่นซึ่ง
บริษัทฯ ต้องการ 

3.2 จ านวนเงินลงทุนในแต่ละธุรกิจให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอ านาจ
ด าเนินการของบริษัทฯ 
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4. การช่วยเหลือทางการเงินอื่นใดต่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
4.1 การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่ไปลงทุน ต้องมีการคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่ใช้อยู่ในตลาดหรือที่ใกล้เคียงกับ

อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินคิดส าหรับลูกค้าชั้นดีหรือลูกค้าทั่วไป หรือสูงกว่าต้นทุนการกู้ยืมของบริษัท
ผู้ให้กู้เล็กน้อย เพื่อบริษัทผู้ให้กู้จะได้ไม่เสียเปรียบและจะได้ขจัดข้อสงสัยในเรื่องการถ่ายโอนทรัพย์สิน 

4.2 ให้ “บริษัทฯ” ค้ าประกันได้เฉพาะกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ที่ “บริษัทฯ” ถือหุ้นโดยตรงเท่านั้น และ
เงื่อนไขการค้ าประกันต้องสมเหตุสมผลกับหน้ีที่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้นได้รับ ทั้งนี้วงเงินที่บริษัทฯ 
ค้ าประกันต้องไม่เกินสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทน้ันๆ 

 

5. การบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
5.1 บริษัทฯ ควรมีตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมโดยจ านวนตัวแทน

ของบริษัทฯ เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นอย่างน้อย 
5.2 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ควรให้มีตวัแทนของบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วยเสมอ 
5.3 ตัวแทนของบริษัทฯ ควรจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ที่

รับผิดชอบด้านบัญชีและการเงิน 
5.4 ในกรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สินที่มี

นัยส าคัญ  บริษัทจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับการท ารายการดังกล่าว 
 

6. ขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนและการประเมินผล 
6.1 การด าเนินการอนุมัติการลงทุน 

การอนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้น ควรมีการประเมินความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้ของการ
ลงทุนโดยการประเมินดังกล่าวจะมีขอบเขตและรายละเอียดเพียงใดให้ฝ่ายบริหารพิจารณาให้
เหมาะสมกับโครงการลงทุนดังกล่าว ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

6.2 การประเมินผลการลงทุน 
(1) ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ต้องติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

และสรุปผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นและ
น าเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท ภายใน 45 วันนับแต่วันส้ินสุดแต่ละไตรมาส 

(2) ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ประสานงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในการอ านวยความสะดวก
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าชมกิจการหรือซักถามการด าเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

6.3 การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้ 
(1) ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ด าเนินการให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ทั้งนี้ในกรณีของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯ ประสานงานกับตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทนั้นๆ ให้จัดส่งเอกสารให้เพียงพอที่ผู้
ตรวจสอบภายในหรือฝายตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจสอบได้ 

(2) ให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 45 วัน นับแต่วันส้ินสุดแต่ละไตรมาส เพื่อที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะได้รายงานและให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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5.4 นโยบายการเปดิสาขาใหม ่
 

ทั้งนี้ในการเปิดสาขาสปาแห่งใหม่จะด าเนินการโดยบริษัท หรือหากมีโครงการโรงแรมแห่งใหมใ่นอนาคตก็จะ
ด าเนินการโดยบริษัท สยามเวลเนส รีสอร์ท จ ากัด บริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกจิโรงแรมที่เชียงใหม่อยูแ่ล้ว 

 
โดยในการท่ีบริษัทจะเปิดสาขาเพิ่มเติมในแต่ละแหง่ทางฝ่ายบริหารจะท าการศึกษาข้อมูลถึงความเหมาะสม

ประกอบไปด้วย 
- พื้นที่โดยรอบของสาขาที่จะเปิดวา่เป็นแหล่งที่มีลูกค้ากลุ่มเปา้หมายจะเขา้มาใช้บรกิารได้สะดวก  
- ขนาดพื้นที่อาคารท่ีจะใช้ด าเนินการสาขาเหมาะสม และเพียงพอส าหรับการเปดิสาขา 
- ราคาค่าเชา่ และค่าบริการของพืน้ท่ีอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถต่ออายุสัญญาเชา่ได้ในระยะเวลาปานกลาง 

คือ รวมระยะเวลาเชา่และการต่ออายุแล้วสามารถเช่าได้ไม่ต่ ากว่า 9 ปี 
- สามารถจัดหาที่พักใหพ้นักงานเทอราพิสท์ของบริษัทได ้ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงในราคาไมแ่พง  
- จัดท าประมาณการทางการเงินแล้ว คาดว่าสาขาจะสามารถท าก าไรได้ และมีจุดคุม้ทุนไม่เกินระยะเวลา 3-4 ปี 

 
ส าหรับในกรณีการจะเปิดกจิการโรงแรมเพิ่มเติมของบริษัทย่อยนัน้ หากจะท าการลงทุนเพิ่มเติมจะเป็นโรงแรมใน

ลักษณะของ Wellness Spa Resort ขนาดเล็ก แบบ Low Rise ขนาดไม่น้อยกวา่ 35 ห้องพกั โดยประมาณ 50 ห้องพัก จะ
ท าใหเ้กิดความคุม้ค่าในการลงทนุ โดยจะท าเป็นโรงแรมเพื่อสุขภาพคู่ไปกับสปาของบริษัท เพื่อสนับสนุนธุรกิจร่วมกัน
เท่านั้น ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายจะเน้นท าธุรกจิโรงแรมเป็นหลัก ทั้งนี้การด าเนินการขึน้อยู่กับความเหมาะสม
ของพื้นที ่มีกลุ่มลูกค้าเปา้หมายที่ชัดเจน การศกึษาถงึความเป็นไปได้ของโครงการ แหล่งเงินทุน และโอกาสของการลงทุน
ในขณะน้ันๆ โดยไม่มีข้อก าหนดตายตัวว่าจะท าการลงทุนในพ้ืนท่ีของบริษัทเอง หรือบนท่ีดินเช่า อย่างไรกต็ามหากเป็น
การด าเนินการบนท่ีดินเช่าก็จะตอ้งมีสัญญาเชา่ไม่น้อยกว่า 30 ปี และให้สิทธิในการเชา่ต่อเนื่องได้ เพื่อใชใ้หคุ้ม้คา่กับการ
ลงทุนก่อสร้างโรงแรมทีต่้องใชเ้งนิลงทุนจ านวนมาก และมีจดุคุ้มทุนที่นานกวา่  

 
ทั้งนี ้จากข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนสาขาดงักล่าวทางฝ่ายบริหารเห็นวา่มเีหมาะสมที่จะ

ลงทุน ก็จะน าเข้าเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารพจิารณา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพจิารณา เพือ่อนุมัติ หรือ
เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์การได้มาซึง่สินทรัพย์ เพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการลงทุนสาขา
ดังกล่าวต่อไป 
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6. โครงการในอนาคต   

 
บริษัทมีแผนงานที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมให้ได้อย่างน้อยปีละไม่ต่่ากว่า 3 สาขา  ซึ่งอาจรวมถึงสาขาใน

ต่างประเทศในอนาคต โดยฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการศกึษากฎหมายและขอ้บังคับตา่ง ๆ ส่าหรับธุรกิจสปาในประเทศแถบ
เอเชีย และอาจขยายธุรกิจในการับบริหารสปาให้กับผู้ลงทุนอื่นท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 
ทั้งนี้แผนงานดังกล่าวขึ้นอยู่กับการจัดหาท่าเลที่ตั้งสาขาที่เหมาะสม และการพิจารณาเรื่องความเป็นไปได้ของ

โครงการโดยฝ่ายบริหารของบริษัทตามนโยบายการลงทุน 
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7. ข้อพิพาททางกฎหมาย  

  
 ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2557  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ หรือมีคดีที่อยู่ระหว่าง
การฟ้องร้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อ
พิพาททางกฎหมายที่คดีมีผลกระทบด้านลบ หรือต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท 
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8. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น  
 
8.1  ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 

ชื่อบริษัท   : บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : สปาเพื่อสุขภาพ  
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 483 ซอยสุทธิพร  ถนนประชาสงเคราะห์  แขวงดินแดง เขตดินแดง  
    กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์    : (662)  641 6619-20 
โทรสาร    : (662)  641 6621 
เว็บไซด์    : www.siamwellnessgroup.com 
ทุนช าระแล้ว  : 100  ล้านบาท/ 400 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)  
 

8.2  ข้อมูลส าคัญอื่น  
- ไม่มี -  
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ส่วนที่ 2.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ส่วนท่ี 2.3 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siamwellnessgroup.com/
http://www.siamwellnessgroup.com/
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9.                                   
 
9.1 จ านวนทุนจดทะเบียน และทนุช าระแล้ว  
 ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2557                    น 100 ล้านบาท  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25  า  โ   
       า        00   า  า            า        า     00   า    น       า      า  า      า              
       า              า      0   า                                2 . 2 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ 
จะมีทุนช าระแล้วเป็น 142.5 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 570 ล้านหุ้น  
 
9.2 ผู้ถือหุ้น   

ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2557  บริษทัมีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดงันี้  
ล าดับ
ที่  

รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเพิ่มทุน ภายหลังการเพิ่มทุน 

  จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มนายวิบูลย์  อุตสาหจติ  
นายวิบูลย์     อุตสาหจิต  
นางปราณี     ศุภวัฒนเกียรต ิ
นางฐานิศร์    อมรธีรสรรค์  
นายธนวฒัน์  อุตสาหจติ  
นายณภัทร    วิวรรธนไกร  
นายณรัล       วิวรรธนไกร  
นายณรุจ       วิวรรธนไกร  

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

71.34 
19.66 
15.18 
15.18 
6.14 
5.06 
5.06 
5.06 

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

50.06 
13.80 
10.65 
10.65 
4.31 
3.55 
3.55 
3.55 

2 กลุ่มนายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์  
นายประเสริฐ   จิราวรรณสถิตย์  
น.ส. พรพิศ      จิราวรรณสถิตย์  
นางประอร       จิราวรรณสถิตย์    

114,640,000 
78,640,000 
18,000,000 
18,000,000 

28.66 
19.66 
4.50 
4.50 

114,640,000 
78,640,000 
18,000,000 
18,000,000 

20.11 
13.80 
3.16 
3.16 

3 ผู้ถือหุ้นรายย่อย  - 170,000,000 29.82 
 รวม 400,000,000 100 570,000,000 100.00 

 
 
9.3 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล   
  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี ส ารองตามกฎหมาย และ
ส ารองอื่น (ถ้ามี) ตามงบการเงนิเฉพาะของบริษทั  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความต้องการกระแสเงินสด และเงินทุนส ารองส าหรับ
การลงทุน และการด าเนินกิจการในอนาคตของบริษัท  นโยบายการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงได้เป็น
ครั้งคราว ตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติ 
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10.   โครงสร้างการจัดการ  
10.1 โครงสร้างการจัดการ 

ณ  วันที่  29  สิงหาคม                                           
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10.2  คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2557  มีจ านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย  
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1.  นายพลเชษฐ์          ลิขิตธนสมบัต ิ กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  
(กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางดา้นบัญช)ี 

2.  นายชัยยุทธ            เทียนวฒุิชัย กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
3.  ม.ร.ว. เพ็ญศิริ        จักรพันธุ ์ กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
4.  นางสุภี                   พงษ์พานิช กรรมการ / กรรมการอิสระ 
5.  นางปราณี              ศุภวัฒนเกียรต ิ ประธานกรรมการ 
6.  นายวิบูลย์              อุตสาหจิต กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจา้หน้าที่บริหาร  
7.   นายประเสริฐ      จิราวรรณสถติย ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดัการ  
8.   นางฐานศิร์             อมรธีรสรรค์   กรรมการ /กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จดัการ 
9.   นายณรัล                วิวรรธนไกร กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
10. นายจักรพัชร ์ จิราวรรณสถติย ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร  
11. นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรต ิ กรรมการ 
หมายเหตุ 1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งที่ 1/2557 ของบริษทั สยามเวลเนสกรุป๊ จ ากัด เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติให้แปร

สภาพบริษัทเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมให้เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีวาระด ารงต าแหน่งตั้งแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบรษิัทมหาชนจ ากัด 

2. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2557  ได้มี
มติแต่งตั้ง นางสาวรัตน์ปาลี  ศุภวัฒนเกียรติ  เป็นกรรมการบริษัท และนางสภุี  พงษ์พานิช เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ของ
บริษัท 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
นายวิบูลย์  อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ  จิราวรรณสถติย์  หรือ นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์  หรือ นายจกัรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์ 
หรือ นางสาวรตัน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ  กรรมการสองในหา้คนลงลายมือชื่อรว่มกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 
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การประชุมคณะกรรมการบรษิัท  ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2557   
 รายชื่อกรรมการ จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชมุทั้งหมด 

ล าดับที ่ ปี 2556 ปี 2557  

1 นายพลเชษฐ์          ลิขิตธนสมบัต ิ 9/10 5/6 
2 นายชยัยุทธ            เทียนวฒุิชัย 9/10 5/6 

3 ม.ร.ว. เพ็ญศิริ        จักรพันธุ ์ 8/10 5/6 

4 นางสุภี                   พงษ์พานิช - - 
5 นายวิบูลย์              อุตสาหจิต 10/10 6/6 

6 นายประเสริฐ      จิราวรรณสถติย ์ 9/10 6/6 

7 นางฐานิศร์             อมรธีรสรรค์   10/10 6/6 

8 นางปราณี              ศุภวัฒนเกียรต ิ 9/10 6/6 

9 นายณรัล                วิวรรธนไกร 8/10 6/6 

10 นายจกัรพัชร ์ จิราวรรณสถติย ์ 5/10 4/6 
11 นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรต ิ - - 

หมายเหตุ 1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2556 ซึ่งบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2556 ดังนั้น กรรมการอิสระทั้งสามท่าน จึงไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งดังกล่าว   

2. นางสาวรัตน์ปาลี  ศุภวัฒนเกียรติ  และนางสุภี  พงษ์พานิช ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบรษิัท สยามเวลเน
สกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ให้เป็นกรรมการบริษัท 

 
10.3   คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1.  นายพลเชษฐ์      ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
(กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางดา้นบัญช)ี 

2.  นายชัยยุทธ        เทียนวุฒิชัย  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
3.  ม.ร.ว. เพ็ญศิริ    จักรพันธุ์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2557   
 

ชื่อ-สกุล 
ปี 2556 ปี 2557 

จ านวนครั้งที่เข้ารว่มประชมุ/ 
การประชุมทัง้หมด 

จ านวนครั้งที่เข้ารว่มประชมุ/ 
การประชุมทัง้หมด 

1.  นายพลเชษฐ์      ลิขิตธนสมบัติ 9/9 6/6 
2.  นายชัยยุทธ        เทียนวุฒิชัย  9/9 6/6 
3.  ม.ร.ว. เพ็ญศิริ    จักรพันธุ์  8/9 6/6 
 
 
10.4  คณะกรรมการบริหาร   

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2557  มีจ านวน  6 ท่าน ประกอบด้วย  
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1.  นายวิบูลย์          อุตสาหจิต  กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร   
2.   นายประเสริฐ     จิราวรรณสถิตย์  กรรมการ / กรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดัการ  
3.  นางฐานิศร์         อมรธีรสรรค์   กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จดัการ  
4.  นายณรัล            วิวรรธนไกร  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
5.  นายจักรพัชร์       จิราวรรณสถิตย์  กรรมการ/ กรรมการบริหาร  
 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

 
ชื่อ-สกุล 

ปี 2556 ปี 2557 
จ านวนครั้งที่เข้ารว่มประชมุ/ 

การประชุมทัง้หมด 
จ านวนครั้งที่เข้ารว่มประชมุ/ 

การประชุมทัง้หมด 
1. นายวิบูลย์         อุตสาหจิต  19/19 15/15 
2. นายประเสริฐ     จิราวรรณสถติย์  18/19 15/15 
3.  นางฐานิศร์        อมรธีรสรรค์   18/19 15/15 
4.  นายณรัล           วิวรรธนไกร  17/19 12/15 
5.  นายจักรพัชร์      จิราวรรณสถิตย ์ 16/19 12/15 
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10.5  ผู้บริหาร 
ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2557  บริษทัมีคณะผู้บริหาร จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายวิบูลย์         อุตสาหจิต  ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
2. นายประเสริฐ     จิราวรรณสถติย์  กรรมการผู้จดัการ  
3.  นางฐานิศร์        อมรธีรสรรค์   รองกรรมการผู้จัดการ   
4.  นายณรัล           วิวรรธนไกร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  
5.  นางสาวลดาพร   ลิมปการณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบัญชี-การเงิน 

 
10.6   เลขานุการบริษทั 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2557 เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 ผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้     
นางดิสยา  วิวรรธนไกร ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   โดยอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มดีังต่อไปนี ้

 
 1.   จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังนี ้

  1.1  ทะเบียนกรรมการ 
  1.2  หนังสือเชิญประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงาน  

   ประจ าปีของบริษัท 
  1.3  หนังสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  

   
  2.   เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งให้ประธาน 
   กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตัง้แต่ที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น 
 
 3.   ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
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10.7     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 10.7.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

 ค่าตอบแทนกรรมการ  
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมือ่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้อนมุัติคา่ตอบแทน
กรรมการบรษิัท และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้   

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครัง้ โบนัสประจ าป ี
ประธานกรรมการ 20,000 10,000 300,000 
กรรมการ 10,000 10,000 200,000 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

20,000 10,000 300,000 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 10,000 200,000 
หมายเหตุ 

- หากกรรมการท่านใดได้รบัเลือกให้ด ารงต าแหน่งมากกว่า 1 ต าแหน่งในบริษทั ให้กรรมการท่านนั้นได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนในอัตราที่
สูงที่สุดอัตราเดียว  

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก 
- หากกรรมการท่านใดได้รบัเลือกให้ด ารงต าแหน่งมากกว่า 1 ต าแหน่งในบริษทั  ให้กรรมการท่านนั้นได้รับโบนสัประจ าในอัตราที่สูงสดุ

อัตราเดียว 
- กรรมการตรวจสอบ จะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ

กรรมการของบริษัทอีก 
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ส าหรับในปี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าเบีย้
ประชุม ดังต่อไปนี้  
 
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย  ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2557 

   ปี 2556  ปี 2557 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
(บาท) 

คา่เบี้ย
ประชุม 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบี้ย 
ประชุม 
(บาท)  

1.  นายพลเชษฐ์      ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

160,000 72,000 134,080 68,280 

2.  นายชัยยุทธ        เทียนวุฒิชัย  กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ  

80,000 72,000 85,040 68,280 

3.  ม.ร.ว. เพ็ญศิริ    จักรพันธุ์  กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ 

80,000 64,000 85,040 68,280 

4.  นายวิบลูย์          อุตสาหจิต  กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

160,000 36,000 62,080 29,640 

5.  นายประเสริฐ     จิราวรรณสถิตย์  กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จัดการ  

80,000 32,000 31,040 29,640 

6.  นางฐานิศร์         อมรธีรสรรค์   กรรมการ 
กรรมการบริหาร  
รองกรรมการผู้จัดการ  

80,000 36,000 31,040 29,640 

7.  นางปราณี          ศุภวัฒนเกียรติ  ประธานกรรมการ  80,000 36,000 67,040 29,640 

8.  นายณรัล            วิวรรธนไกร  กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   

80,000 28,000 31,040 29,640 

9.  นายจักรพัชร์       จิราวรรณสถิตย์  กรรมการ 
กรรมการบริหาร   

80,000 20,000 67,040 25,760 

  880,000 396,000 593,440 262,880 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร   
  ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2556                        น 8 ท่าน  โดยบริษัทมกีารจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร
ของบริษัทในรูปของเงินเดือน  มูลค่าทั้งสิ้น  8.76 ล้านบาท  
   
  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2557                        น 5 ท่าน  โดยบริษัทมกีารจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร
ของบริษัทในรูปของเงินเดือน  มูลค่าทั้งสิ้น  2.32  ล้านบาท  
 
 10.7.2 ค่าตอบแทนอื่น 
  ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2556                        น 8 ท่าน  โดยบริษัทมีการจา่ยคา่ตอบแทนใหผู้้บริหาร
ของบริษัทในรูปของ โบนัส กองทนุส ารองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม และประกันสุขภาพ (ไม่รวมเงินเดือน) มูลค่าทัง้ส้ิน 
1.34 ล้านบาท  
   
  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2557                        น 5 ท่าน  โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร
ของบริษัทในรูปของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม และประกันสุขภาพ (ไม่รวมเงินเดือน)  มูลค่าทั้งสิ้น 1.33 ล้าน
บาท 
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10.8  บุคลากร  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  และ 31 กรกฎาคม 2557 จ านวนพนักงานท้ังหมดของกลุ่มบริษัท ไม่รวมผู้บริหาร มีดังนี้  

SPA 

ที ่ แผนก 

จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค.56 ณ 31 ก.ค.57 

1 ฝ่ายบัญช ี                  10                   13  

2 ฝ่ายการเงิน                    1                     2  

3 ฝ่ายบุคคล                    2                     3  

4 ฝ่ายธุรการ                    3                     3  

5 ฝ่าย IT                    1                     1  

6 ฝ่าย Software                    1                     1  

7 ฝ่ายจัดซื้อ                    3                     3  

8 ฝ่ายอาคารและสถานที ่                    1                     2  

9 ฝ่ายการตลาด                    5                     4  

10 ฝ่ายประชาสัมพันธ์                    1                      -  

12 ฝ่ายปฏบิัติการ                  91                 107  

13 ฝ่ายสโตร ์                    4                     3  

รวม            123            142 
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SWR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนก 

จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค.56 ณ 31 ก.ค.57 

1 ฝ่ายบริหาร                        2                         2  

2 ฝ่ายบัญช ี                        6                         5  

3 ฝ่ายบุคคล                        1                         1  

4 ฝ่ายการตลาด                        1                         1  

5 ฝ่ายปฎบิัติการ                        2                         2  

6 ฝ่ายต้อนรับ                      13                       11  

7 ฝ่ายครัว                      22                       21  

8 ฝ่ายแม่บ้าน                      16                       15  

9 ฝ่ายช่าง                        5                         4  

10 ฝ่ายห้องอาหาร ( DECK 1 )                      23                       18  

รวม                91                 80  

 
SWL 

ที ่ แผนก 

จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค.56 ณ 31 ก.ค.57 

1 ฝ่ายบริหาร                   1                    1  

2 ฝ่ายผลิตภัณฑ ์                   2                    2  

3 ฝ่ายสโตร ์                   2                    2  

รวม              5               5  

 
SWE 

ที ่ แผนก 

จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค.56 ณ 31 ก.ค.57 

1 ฝ่ายบริหาร                    1                     1  
2 ฝ่ายอาจารย ์                     -                     2  

รวม               1                3  
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ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2556  บริษัทมีพนักงาน( ไม่รวมผู้บริหาร )ทั้งหมด  123  คน โดยได้จา่ยคา่ตอบแทนที่เป็นตัว
เงินใหแ้ก่พนักงานท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร  ได้แก่เงินเดือน  ค่านายหนา้  โบนัส  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม และคา่
ล่วงเวลา เป็นจ านวนเงินรวม 21,781,792.68 ล้านบาท 

 
ณ วันท่ี 31  กรกฎาคม  2557  บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)ทั้งหมด  142  คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัว

เงินใหแ้ก่พนักงานท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร  ได้แก่เงินเดือน  ค่านายหนา้  โบนัส  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม และคา่
ล่วงเวลา เปน็จ านวนเงินรวม 14,825,766.77 ล้านบาท 
 
 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตัง้แตว่ันท่ี 1 มถิุนายน 2556 กับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เอไอเอ มาสเตอร์
พูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรา้งขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท างานกบับริษัทในระยะยาว 
 
 
ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
 - ไม่มี -   
 
 
นโยบายในการพัฒนาบุคคลากร  
 
 บริษัทมีนโยบายพฒันาพนักงาน โดยจัดฝึกอบรมให้แก่พนกังานในระดับผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้พนักงานในระดับ
ผู้จัดการฝ่ายด าเนินการถา่ยทอดให้แก่พนักงานในสังกดัที่ตนเองดแูลอยู่ และพนักงานท่ีให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้พนักงานมี
ความรู้ความสามารถ สามารถพฒันาศกัยภาพของพนักงานเพืม่ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และลูกค้าต่อไป  ดังตอ่ไปน้ี  

- จัดอบรมภาษาองักฤษให้แก่พนักงาน ในระดับผู้จัดการฝ่าย ปีละ 1 ครั้ง  
- จัดอบรมระบบเอกสารบริการ (สต็อค, รายงานขาย)  ใหแ้ก่ผู้จัดการส่วน ขึ้นไป ปีละ 1 ครัง้  
- จัดอบรมการใช้งานระบบโปรแกรมของบริษัท ปีละ 1 ครั้ง  
- จัดอบรมมารยาทในการบริการลูกค้า ปีละ 1 ครั้ง  
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11.   การก ากับดูแลกิจการ  
 
11.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นส่ิงส าคัญที่จะช่วยส่งเสริม
การด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนด
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลัการส าคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของกรรมการ จนถึงหลักการส าคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
องค์กร ท าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการด าเนินงานใด ๆ ของบริษัท กระท าด้วยความเป็นธรรม และค านึ งถึงประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการ
ส าคัญตามหลักการก ากับดูและกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  ใน 5 หมวด ดังนี้  

หมวด 1     สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Right of Shareholders) 
หมวด 2     การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  (Equitable Treatment) 
หมวด 3     บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
หมวด 4     การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency) 
หมวด 5     ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities) 
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Right of Shareholders) 

 บริษัท ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของบริษัท 
และการได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ 
เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายดังนี้ 

1.  บริษัท จะท าการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ ระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้  ผู้ถือหุ้นได้ศึกษา
ข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 หรือ 14 วัน  แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

2.  มีนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะใช้และ
 จัดเตรียมสถานท่ีที่เดินทางสะดวก โดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวัน
เวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 

3.  ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการ
 แสดงความเห็น รวมทั้งการตั้งค าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการ
 ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งค าถามในที่
 ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยกรรมการและผู้บริหารที่
 เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในท่ีประชุมด้วย 

4.   เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท โดยน าข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ website ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีของหนังสือเชิญ
 ประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ข้อมูลระเบียบวาระ    
การประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่าง
 เพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า    
ก่อนการประชุม โดยบริษัท ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าพร้อมกับการน าส่งหนังสือเชิญ
 ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัท ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าไว้บน website ของบริษัท 

5. บริษัท อาจใช้เทคโนโลยีมาใช้กับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน การแสดงผลการลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพือ่ให้การประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 

6.  บริษัท  อาจจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับคะแนนและตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท และเปิดเผยให้ทีป่ระชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 
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7.  การจดบันทึกรายงานการประชุม บริษัทจะด าเนินการให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็น
 ซักถามและข้อคิดเห็นที่ส าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งภายหลังจาก
 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท อาจมีการบันทึกวีดิทัศน์   ภาพการ
ประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง นอกจากนี้ บริษัท จะน ารายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษัท 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ภายใน 14 
วัน นับแต่วันท่ีมีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น 

8.  บริษัทจะเปิดเผยมติการลงคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่สาธารณชนทราบในวันท าการถัดไปบน website
ของบริษัท 

9.  บริษัทจะท าการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ในกรณีที่
มีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออ านวยความสะดวกให้ ผู้ถื อหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลาและป้องกัน
 ปัญหาเรื่องเช็คช ารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า 

10.  ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดย      
ผู้ถือหุ้น 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง 

11.  ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการรับทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงาน
ประจ าปี โดยบริษัทจะด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบค าอธิบายผลการด าเนินงานประจ าปีที่ครอบคลุมเนื้อหา
สาระท่ีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานท่ีผ่านมาของบริษัท อย่างชัดเจน และครบถ้วน 

12.  ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะท าการจัดท างบ
 การเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และครอบคลุมสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
 ทั่วไป โดยงบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระ และ     
มีชื่อเสียง เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป 

13.  ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจัดท ารายละเอียดการ
ค านวณเงินปันผลที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ   
ผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีท่ีผ่านมา โดยบริษัทจะอธิบาย
ถึงเหตุผลและความจ าเป็นหากบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผล ให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัท
เคยประกาศไว้ โดยเงินปันผลที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองอย่างระมัดระวัง 
รอบคอบและมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

14.  ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะด าเนินการ
 จัดท ารายละเอียด/ประวัติของกรรมการบริษัท ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ชัดเจนและ
 ครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ ประวัติ จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่งและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ที่ผ่านมา (กรณีแต่งตั้งกรรมการรายเดิม) ประเภท
กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา การถือหุ้นในบริษัท การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นทั้งที่
เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น และก าหนดค านิยามกรรมการอิสระ ในกรณีที่มี
การแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งนั้นจะผ่านการพิจารณา
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กลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการ ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

15.  ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะด าเนินการ
 จัดท ารายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญต่างๆ ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของ
 ค่าตอบแทนแยกตามต าแหน่งและ/หรือ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับ
 ค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา วิธีการเสนอค่าตอบแทน เป็นต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ถูกเสนอต่อ     
ผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วจากคณะกรรมการ
 ก าหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
 พิจารณาอนุมัติ 

16.  ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยบริษัทจัดท า
 รายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ 
ผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่สังกัด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จ านวนปีที่
 ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีซึ่งแบ่งแยกอย่างชัดเจน
 ระหว่างค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) และจัดให้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา เป็นต้น 
โดยผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตินั้นได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองอย่าง
ระมัดระวังรอบคอบแล้ว จากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยการประเมินผลงานท่ีผ่านมาของผู้สอบบัญชี และมีมติ
เห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

17.  เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชนข์องผู้ถือหุ้นของบรษิัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธใินการพิจารณาและอนุมัติการ     
เข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันทีม่ีมลูค่าอยา่งมีสาระส าคัญของบริษทั  โดยการเขา้ท ารายการท่ีเกีย่วโยงกันของ
บริษัทน้ันจะค านึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเปน็ส าคัญ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระท้ังหมด 

18.  บริษัทจะด าเนินการจัดท ารายละเอียดการเพิ่มทุนที่ถูกต้องในกรณีที่มีการเพิ่มทุนอย่างชัดเจนและครอบคลุม
เนื้อหาสาระส าคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการ
เพิ่มทุน วิธีการและเงื่อนไขของการเพิ่มทุน ผลกระทบของการเพิ่มทุนที่มีผลต่อบริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
โดยเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบและมีมติเห็นชอบแล้วจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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หมวด 2      การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  (Equitable Treatment) 
 
  บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ  และแสดงความคิดเห็น
ต่อการด าเนินการของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายดังนี้ 

1.  อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ 
 รวมถึงมีการก าหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีก าหนดโดยไม่เปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญ 

      หรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เว้นแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบโดยให้เป็นไป
 ตามที่กฎหมายก าหนด 

4.  เพิ่มการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง   โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้ง
รายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  

5. ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกันไมว่่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  ไม่ว่าจะเป็น   
ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาต ิ

6. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อ
 โต้แย้งในภายหลัง และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้ ง
 กรรมการเป็นรายบุคคล 

7.  มีการก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้ง
 แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัท ถือปฏิบัติ และได้ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่
 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ 

8.  ในกรณีท่ีกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารบริษัท รายใดมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการเข้าท ารายการ
ใดๆ ให้บุคคลนั้นเปิดเผยความมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัท ได้อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ให้บันทึกความมีส่วนได้เสียดังกล่าว
ไว้ในรายงานการประชุม 
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9.  คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
ต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึงปกป้องและ
รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่สิทธิเท่าเทียมกนั ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง
ในก าไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

10.  ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับ
 บริษัท โดยผู้ถือหุ้น 1 หุน้ มีสิทธิออกเสียงคงคะแนนได้ 1 เสียง 

11.  บริษัทจะท าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสม่ าเสมอ โดยผ่านช่องทางของตลาด
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง website ของบริษัท 

12.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเป็นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 

13.  บริษัทจะด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ 
 รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 
 7 วัน เว้นแต่กรณีที่ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ทาง website ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 
เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อมูล
เหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร 

14.  บริษัทจะด าเนินการแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในหนังสือเชิญ
 ประชุม และแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นให้
มีการก าหนดเป็นล าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน มีการน าเสนอ ซักถาม ออกเสียงลงคะแนน และสรุปมติ                   
ที่ประชุมอย่างชัดเจนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทได้อ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นสามรถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า ก่อน
เวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 

15.  บริษัทไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดต่างๆ และการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่ม
วาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่จ ากัดสิทธิในการเข้า
ประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น 
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16.  บริษัทได้อ านวยความสะดวก และ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เช่น การประชุมด าเนินตามล าดับขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมในการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้น
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นโดยกรรมการท่ีเกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ 

17.  ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อ านวยความสะดวกโดยจัดส่งแบบฟอร์ม
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ โดยผู้ถือหุ้น
ของบริษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่  website ของบริษัท และเสนอ
รายชื่อกรรมการอิสระ ของบริษัทอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม 

18.  บริษัทจะด าเนินการจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
 ตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่าน website ของบริษัท ภายหลังจากที่ส่งรายงานการ
ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
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หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  (Stakeholders)  

 บริษัท ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่       
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งชุมชน
ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างก าไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท โดยบริษัท จะปฏิบัติต่อผู้มีสวนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท ในการน้ี คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบาย ดังนี้ 

 

   การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัท ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัท มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาวจึงก าหนดให้พนักงานรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้  

1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

2. ก ากับดูแลการด าเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานที่ดี และมีการ
 น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ 
 โดยสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ             
ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ 

4.  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร 

5.  บริษัท ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

   การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ 

  ในการด าเนินธุรกิจ บริษัท ให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงาน

ของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระท าธุรกรรม บริษัท จะหลีกเล่ียงการกระท าที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐ

ด าเนินการท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธอ์ันดีระหว่างกนัในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถท าได้ 

เช่น การพบปะพูดคุยในท่ีสาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น 

โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ 

2.  ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธี

ปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบริษัท พึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
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   การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน 

  บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัท จึงก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่ เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส 
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล 

2.  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

3.  การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน

พื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนน้ัน ๆ 

4. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ อาทิเช่น    

การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน  

5.  ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน          

ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัท ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว 

6.  หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน 

7.  เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิด

 ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน 

8.  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

 

   การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า 

บริษัท มุ่งด าเนินธุรกิจการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น าเสนอ และ
บริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท แก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการด าเนินงาน
ดังนี ้

1.  มุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ  ตั้งใจ 
และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท ค านึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 

2.  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด 

3.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดย
ไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ท้ังในการโฆษณาหรือในการส่ือสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้า
เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ 
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4.  จัดใหม้ีกระบวนการท่ีสามารถใหลู้กค้าแจ้งถงึปัญหาหรือการให้บริการท่ีไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัท จะได้
 ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเรว็และน าข้อมูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การให้บริการดงักล่าวต่อไป  

5.  รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 

 

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา 

  บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความส าเร็จทางธุรกิจที่ส าคัญ
ประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัท มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. บริษัท ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้ 

 มีการแข่งขันบนข้อมูลท่ีเท่าเทียมกัน 

 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา 

 จัดท ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย 

 จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง 

 ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 

 จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงินท่ีตกลงกัน   

2.  บริษัท มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่อง
คุณภาพของสินค้าและบริการท่ีคุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

3.  ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ  เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

4.   ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น 
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  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้ 

 บริษัท ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัท ได้ยึด
หลักปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี  

1.  ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้ี 

2 กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย รายละเอียดตอ่
เจ้าหน้ี และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 

3.  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 

4.  หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัท จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อ
 ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า 
 บริษัท มุ่งด าเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน  และเป็นบริษัท ชั้นน าในธุรกิจ ภายใต้

การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้ 

1.   ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 

2.  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ใน

การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

3.  ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า 

4.  ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า 

  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม 

 บริษัท ให้ความส าคัญกับชมุชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าบริษัท เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะ
ร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัท จึงได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี ้

1.  มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและ
 ข้อบังคับเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด 

2. มีนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร 

3.  ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 
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4.  เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นท่ีบริษัท เข้าไปด าเนินธุรกิจ 

5.  ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม  ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท 
 ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ด าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ  ภาคเอกชน และ
 ชุมชน 

6.  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพ้ืนท่ี ท่ีบริษัท เข้าไปด าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี 

7.  ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมชุมชน ชีวิตและ
 ทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  การปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริต 

 บริษัท มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนภายใต้หลักการ ดังนี้ 

1. ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ 

 หน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจท าให้บริษัท เสียประโยชน์อันชอบธรรม 

2. พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระท า หรือ    
ละเว้นการกระท าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน 

 
นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด  แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดทาง

กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่าน 
website ของบริษัท หรือ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะ
ได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการส่ังการตรวจสอบ
ข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป 
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หมวด 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  (Transparency) 
  
  บริษัทตระหนักดีถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส 
ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่ว ไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท   
มีนโยบายดังนี้  
 
1. คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึง
 สถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัท  

2.  คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลใน  website ของบริษัท ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ทางส่ือมวลชน ส่ือเผยแพร่ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้
ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ได้อย่าง ทั่วถึง และจะท าการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ 

3. บริษัท จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับนักลงทุนหรือ 
ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัท 
จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลท่ัวไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงาน
รัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และwebsite ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังให้ความส าคัญ
ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ า โดย
ผ่านช่องทาง website ของบริษัท โดยข้อมูลท่ีอยู่บน website ของบริษัท จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่
ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจ าปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร 
ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

4. บริษัท ให้ความส าคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่
 แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี
ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ 

5. บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการ
 ข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) จ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ใ น ปี
ที่ผ่านมา รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจ าปีของ
 บริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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6. บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ใน website ของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท งบการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท   แบบ 56-1 
และรายงานประจ าปี โครงสร้างการถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบาย
ต่าง ๆ ของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณส าหรับพนักงาน
และกรรมการของบริษัท 
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หมวด 5     ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (Responsibilities) 
 

  คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท การก ากับดูแล
กิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้วางนโยบายเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

 
   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - โครงสร้างและคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัท  

  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากับ
ดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่        
ผู้ถือหุ้น 

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย  

          กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ โดยสามารถตั้งค าถาม แสดงความคิดเห็น หรือ คัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด 

 

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

  ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการยังได้ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ด้วย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท 
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  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การประชุมคณะกรรมการฯ 

  บริษัท ก าหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้

1. คณะกรรมการบริษัท มีการก าหนดการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษ
 เพิ่มเติมตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้งจะต้องมี  
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

2. มีการก าหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการควรร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการและจะต้องมีการก าหนดวาระให้ชัดเจน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้
กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอส าหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่อง
เพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน 

3. คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ 
กรรมการบริษัท สามารถติดต่อเลขานุการบริษัท ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัท  
มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 

4. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และ
เพียงพอส าหรับคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นส าคัญ เปิดโอกาสและ สนับสนุนให้กรรมการแต่ละคน
แสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม 

5. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นเพื่อ
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย  

6. คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาส
ท าความรู้จักผู้บริหารระดับสูงส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

7. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่
อยู่ในท่ีประชุมในวาระดังกล่าว  

8. การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

 
  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ – การประเมินตนเองของกรรมการ 

   ภายหลังจากบริษัท เป็นบริษัทมหาชน และการน าหุ้นของบริษัท ขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการในปีต่อ ๆ ไป 
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  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัท มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยค านึงถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัท ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ  บริษัท 
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ 
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัท จัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยก าหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  

 

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น 
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่    
ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่  รวมถึงการจัดให้มีการ
แนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่ 

กรรมการของบริษัท ทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย  โดยบางท่านผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผ่านการอบรมใน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกัน 

 

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท อยู่เสมอ จัดให้มีการก าหนดล าดับขั้นของอ านาจอนุมัติ และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็น     
ลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีวางไว ้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคมุภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท 

 

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

  คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและ
ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน  บริษัทได้
ก าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท ตามที่ปรากฏในนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 
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  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ - รายงานประจ าปี 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นการจัดท าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท า 
รวมทั้งก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท 
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนของ
กรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูด 
และรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติที่ต้องการ  กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมาก
ขึ้น  จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น 

 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
ค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน  รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา 

 
จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน  

บริษัทได้ก าหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท างานเป็นลายลักษณ์อักษร  และ
แจ้งให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏบัติหน้าที่ตามภารกิจของ
บริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ ท่ีก าหนดไว้ต่อไป  
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกัน บนหลักการในการตัดสินใจในการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทได้ก าหนดขั้นตอนในการพิจารณา
ท าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้  

1. บริษัท จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันประเภทใด และหากเป็นรายการ ที่
เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการ
นั้นมีข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นเงือ่นไขการค้าโดยทั่วไปหรือไม่ โดยบริษัท จะใช้เกณฑ์เรื่องราคา
และเงื่อนไขที่บริษัท ให้กับลูกค้าทั่วไป หรือราคาและเงื่อนไขที่ใช้กันทั่วไปในตลาดส าหรับการท า
ธุรกรรมในลักษณะเดียวกนัหรือคล้ายคลึงกนั และในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่สามารถน ามาใช้อ้างอิงได้
เนื่องจากสินค้าหรือบริการภายใต้การท าธุรกรรมนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวหรือเพราะเหตุผลอื่นใด   
บริษัท ก็อาจให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการด้วย   

2. ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่ว ไป และ  
ค่าตอบแทนไม่สามารถค านวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง หรือเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่ อนไขทางการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการเช่า หรือให้ เช่า
อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการ
ประเภทอื่น บริษัท จะท าการค านวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาด
ใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างไร เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการท ารายการจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

3. บริษัท จะเสนอรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือ
พิจารณาความเห็น แล้วแต่กรณี  รายการท่ีเกี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ถือหุ้น บริษัท จะต้องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับรายการน้ันให้คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย  

4. บริษัท จะรายงานการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี 
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และจะเปิดเผยการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี และหรือแบบรายงานอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ก าหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีก าหนด 

5. ส าหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการ
ท ารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตแห่งประเทศไทย 
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6. ในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกันของบริษัท ที่นอกเหนือจากการค้าปกติ ท่ีเกดิขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมี 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 
บริษัทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกีย่วกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึ้น บริษัท จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีทั้งนี้ 
บริษัทจะเปดิเผยรายการระหวา่งกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบ
บัญชบีริษัท 

 7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท ารายการใด ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการท ารายการน้ัน ๆ 
 
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยได้พิจารณา
และสอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในท่ีจะสามารถป้องกันทรัพย์สิน อันเกิดจากการที่ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ านาจ เช่น มีการก าหนด
อ านาจอนุมัติส่ังการ และมีการจัดท าระเบียบการปฏิบัติงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งบริษัทยังได้ให้ความส าคัญของ
ระบบควบคุมภายใน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าท าการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในขึ้น  เพื่อเป็นกลไกที่ส าคัญที่เป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบ
การจัดเก็บเอกสารส าคญัที่ท าให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา
อันควร 

 
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย   
 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร  โดยมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละชุดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้    
  
11.2.1 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่                     7 พฤษภาคม  2557  ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
บริษัท และให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดดังต่อไปนี้  
  

 คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้:- 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม     
ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต 
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2. พิจารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ 
เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน แผนการบริหารทุน แผนการบริหารความเส่ียงของกิจการ และงบประมาณ
ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดท าและน าเสนอให้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

3. ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการ
ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน แผนการบริหารทุน 
แผนการบริหารความเส่ียงของกิจการและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย      

5. ด าเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยน าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 

6. จัดให้มีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกล่าว และเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  รวมถึง
จัดท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี  เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วย
ความเป็นธรรม และพิจารณานโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ /หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด ารงต าแหน่ง     
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด
และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 

11. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทได้ 
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12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว 

13. ขอความเห็นทางวชิาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมโดยค่าใช้จ่าย
ของบริษัท 

14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น 

15. จัดให้มีกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการ
ท ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ทั้งนี้  การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น   จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ านาจ  หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติ
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด  ๆ  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย  และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ 

 
เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน  
 
(ก) เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(ข) การท ารายการใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ทั้งนี้ รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัท ให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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11.2.2 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่                       พฤษภาคม  2557  ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ  ดังต่อไปน้ี  

 
1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

 
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและ

พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั้ง
โยกย้าย เลิกจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. สอบทานให้บริษัท มีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบดว้ยข้อมูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของ 

  ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง 
7) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการแต่ละท่าน 
8) ความเห็นหรอืข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัตหิน้าทีต่ามกฎบตัร 
9) รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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8. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดงัต่อไปนี ้

 1) พิจารณาขอบเขตการปฏิบัตงิาน แผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) และงบประมาณ รวมทั้ง
บุคลากรวา่เหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอท่ีจะสนับสนุนงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2) พิจารณาการแต่งตัง้ โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง ผู้อ านวยการฝ่าย หรือผู้ตรวจสอบภายใน 

 3) พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 4) พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน 

9. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ 

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

11, รายงานส่ิงที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้  ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 1) รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 

 3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกีย่วข้องกับธุรกจิของบริษัท หาก
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ด าเนินการให้มกีารปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12. ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยวา่ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของบริษัท ได้กระท าการอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รายงาน
พฤติการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไปแล้ว ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 

13. สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณานโยบายการรับบริการอื่น ที่มิใช่การสอบบัญชีจากส านัก
สอบบัญชีเดียวกัน 

14. ด าเนินการตามข้อ  1-13 ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย  เท่าที่ได้รับการ
มอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อยและเท่าที่อ านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด าเนินการได้ 

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ  พนักงาน หรือลูกจ้างของ

บริษัทมาร่วมประชุมหารือชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น

บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัท ส่งเอกสารหลักฐาน

เกี่ยวกับกิจการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ การตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน

ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท คนหนึ่งหรือหลายคน

กระท าการใด ๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการด าเนินการ

ต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย  และเท่าที่อ านาจ

หน้าที่จะเปิดช่องให้ด าเนินการได้ 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทคือ นายพลเชษฐ์   
ลิขิตธนสมบัติ  ซึ่งประสบการณ์ในอดีต ด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท  แมคเนท เมเนทเมนท์ แอนด์ คอนซัล
แตนท ์จ ากัด  
 
11.2.3 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่                       พฤษภาคม  2557  ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  ดังต่อไปน้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของ
บริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ข้อก าหนด หรือค าส่ังใดๆ มติของที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ 
ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากล่ันกรองเรื่องต่างๆ ที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ  

2. จัดท าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน 
แผนการพัฒนาบุคลากร และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

3. ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรือ
งบประมาณประจ าปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้สอดคล้องกับคู่มือปฏิบัติงาน ว่าด้วย
เรื่องอ านาจด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ 
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5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการด าเนินงานภายในก าหนดเวลาในเรื่องดงัต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ 
5.1 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทรายไตรมาส  

5.2  รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจ าปีและงบการเงินราย
ไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร   
6.  ท าการศึกษาความเป็นไปได้  (Feasibility)  ของโครงการต่างๆ 

7. ก าหนดหลักเกณฑ์และงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัล หรือการจ่ายผลตอบแทนอื่น รวมถึงก าหนดและ
แก้ไขเปล่ียนแปลงสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน 

8.  ให้แนวนโยบายค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการในการตัดสินใจประเด็นท่ีมีความส าคัญ 
 
 
  การแต่งตั้งคณะท างานหรือบุคคลใดๆ 

1.  คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะท างาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท าหน้าที่กล่ันกรองงานที่น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ด าเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือ
เพื่อให้ด าเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารก็ได้ 

2. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจที่
ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าส่ังที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมาย
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารน้ัน จะต้องไม่เกินขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหาร และไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท 
หรือบริษัทย่อยของบริษัท  
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11.2.4 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่                       พฤษภาคม  2557  ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  ดังต่อไปน้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  

1. มีอ านาจด าเนินการเป็นผู้บริหารงาน จัดการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการตามปกติของบริษัท 

2. มีอ านาจด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ตลอดจนให้มี

อ านาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นๆ ที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรท าหน้าที่จัดการและด าเนินการแทน ทั้งนี้ 

การไม่มีการมอยอ านาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินการ 

3. มีอ านาจออกค าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ

บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท างานในองค์กร 

4. มีอ านาจกระท าการแทน และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ

เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

5. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

6. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินกิจการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือคณะกรรมการบริหาร 

7. พิจารณาการปรับต าแหน่งงานและการปรับเงินเดือน การว่าจ้างและบรรจุต าแหน่งตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

เปล่ียนแปลงค่าตอบแทน เงินเดือน ส าหรับพนักงาน การเล่ือนขั้น การโยกย้ายพนักงาน การว่าจ้างที่ปรึกษา

ภายนอก หรือ ต่อสัญญา พิจารณาวินัยและการลงโทษ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษทางวินัยพนักงาน

เมื่อกระท าความผิด การอนุมัติเปล่ียนแปลงอัตราค่าคอมมิชชั่น โบนัสและเงินรางวัลพิเศษ ของพนักงาน 

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และ

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฏหมาย

ก าหนด 
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11.2.5 อ านาจอนุมัติรายการท่ีส าคัญ  
 

ล าดับ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยลงทุน 

คก
. 

กบ
ห.

 

ปจ
บ.

 
. กจ

ก.
 

1 งบประมาณรายจ่ายลงทุน     
 1.1 ประจ าป ี  - - - 
 1.2 เพิ่มเติมระหว่างปี     
      - วงเงินรวมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของงบประมาณรวม  - - - 
      - วงเงินรวมไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของงบประมาณ   - - 
 1.3 การทบทวนโครงการลงทุนเมื่อ     
      โครงการลงทุนนั้นเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว     
      - มีเหตุอื่นๆ ที่เห็นว่าควรระงับ หรือ ยกเลิกโครงการลงทุน  - - - 
      - คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณเกินกว่า 20% ของงบประมาณที่อนุมัติไว้

ในแต่ละรายการ 
  - - 

      - คาดว่าจะมีการใช้งบประมาณไม่เกิน 20% ของงบประมาณที่อนุมัติไว้ใน
แต่ละรายการ 

   - 

 1.4 การขอใช้งบประมาณลงทุนต่อครั้ง (รวมถึงเปิดสาขาใหม่)     
      - จ านวนเงินเกิน  5.0 ล้านบาท/ครั้ง  - - - 
      - จ านวนเงินเกิน 1.0 ล้านบาท/ครั้ง เเต่ไม่เกิน  5.0 ล้านบาท/ครั้ง   - - 
2 งบประมาณค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร     

 2.1 ประจ าป ี   - - 
 2.2 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ     
      - วงเงินเกินกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณแต่ละประเภท   - - 
      - วงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณแต่ละประเภท    - 
      - วงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณแต่ละประเภท     
 2.3 การขอค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ของบประมาณ     
      - วงเงินเกินกว่า      5.0 ล้านบาท  - - - 
      - วงเงินเกินกว่า      1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท   - - 
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ล าดับ เรื่อง อ านาจทั่วไป  -  การบัญชีและการเงิน 

คก
. 

กบ
ห.

 

ปจ
บ.

 

 ก
จก

. 

1 วงเงินกู้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ     
 - วงเงินเกินกว่า  5.0 ล้านบาท  - - - 

 - วงเงินเกิน  1.0 ล้าน บาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท   - - 

 - วงเงินไม่เกิน   1.0 ล้าน บาท    - 

2 การลงนามรับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการเงินและ
หนังสือส าคัญของบริษัทเพื่อบุคคลภายนอก 

  - - 

3 ค่ารับรอง ของขวัญเเละของที่ระลึกต่างๆ เเละการบริจาคเงินของบริษัทตาม
งบประมาณต่อครั้ง 

    

      - วงเงินเกินกว่า 300,000 บาท   - - 

      - วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท เเต่ไม่เกิน 300,000 บาท    - 

4 การวางเงินมัดจ า/เงินประกนั/หลักประกันบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกบริษัทต่อ
ครั้ง (ที่มีสัญญา/ข้อตกลงก าหนดไว้) 

    

      - วงเงินเกินกว่า  1.0 ล้านบาท   - - 
      - วงเงนิเกินกว่า  500,000 บาท เเต่ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท    - 

      - วงเงินเกินกว่า  100,000 บาท เเต่ไม่เกิน 500,000 บาท     
5 การเบิกค่าใช้จ่าย ต่อ ครั้ง     
      - วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท   - - 

      - วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เเต่ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท    - 

      - วงเงินเกินกว่า 300,000 บาทเเต่ไม่เกิน 500,000 บาท     

6 การบริหารเงินสกุลต่างประเทศ (การป้องกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนและ
อัตราดอกเบี้ย)  

    

 - วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาทขึ้นไป    - 

 - วงเงินเกินกว่า 3.0 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาทขึ้นไป     

 - วงเงินไม่เกินกว่า 3.0 ล้านบาท      
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ล าดับ เรื่อง อ านาจทั่วไป  -  การจัดหา 

คก
. 

กบ
ห.

 

ปจ
บ.

 

 ก
จก

.  

 (การจัดหา หมายถึง การส่ังซื้อ / การว่าจ้างท าของ / การว่าจ้างซ่อม / การว่าจ้าง
บริการ / การเช่า / การเช่าซื้อ) 

    

1 การแจ้งจัดหา ( P/R )     
 1.1 สินค้าและวัตถุดิบต่างประเทศ ต่อ ครั้ง     
      - วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท   - - - 
      - วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท แต่ไม่เกินกว่า 5.0 ล้านบาท   - - 
      - วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เเต่ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท    - 
      - วงเงินเกินกว่า 300,000 บาท เเต่ไม่เกิน 500,000 บาท     
 1.2 สินค้าและวัตถุดิบในประเทศ ต่อฉบับ     
      - วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท   - - - 
      - วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท แต่ไม่เกินกว่า 5.0 ล้านบาท   - - 
 1.3 อะไหล่ ,อุปกรณ์, วัสดุส านักงาน     
      - วงเงินเกินกว่า 5.0 ล้านบาท  - - - 
      - วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท   - - 
 1.4 งานเหมา หรืองานว่าจ้างท าของทั่วไป     
      - วงเงินเกินกว่า    5.0 ล้านบาท  - - - 
      - วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท   - - 
2 การจัดหาทรัพย์สินถาวร ประเภทอสังหาริมทรัพย์ (ทั้งการซื้อและการเช่า)     

      - วงเงินเกิน   5.0 ล้านบาท  - - - 
      - วงเงินเกินกว่า 1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท   - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

148 

ล าดับ เรื่อง อ านาจทั่วไป  -  ธุรการ 

คก
. 

กบ
ห.

 

ปจ
บ.

 

 ก
จก

. 

1 การขายสินทรัพย์ (ยกเว้นประเภทอสังหาริมทรัพย์)     
 - มากกว่า    5.0  ล้านบาท  - - - 
 - มากกว่า    1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน       5.0 ล้านบาท   - - 
2 การขายสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์     
 - มากกว่า    5.0  ล้านบาท  - - - 
 - มากกว่า    1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน       5.0  ล้านบาท   - - 
3 การท าสัญญา / การลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงกับบุคคลภายนอก      

(ที่ไม่ใช่เป็นการจัดหาและไม่เกี่ยวกับเรื่อง อสังหาริมทรัพย์ 
    

 - วงเงินเกินกว่า    5.0 ล้านบาท  - - - 
 - วงเงินเกินกว่า    1.0 ล้านบาท เเต่ไม่เกิน  5.0 ล้านบาท   - - 

 
 หมายเหตุ        คก.  หมายถึง  คณะกรรมการบริษัท, กบห.  หมายถึง  กรรมการบริหาร,  
                        ปจบ.  หมายถึง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กจก.  หมายถึง  กรรมการผู้จัดการ 
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11.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 
 ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ก าหนดวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังนี้  
  
 กรรมการบริษัท 
 กรรมการบริษัท จะต้องมีความรู้ในเรื่องที่เกีย่วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท หรืออาจมีความรู้ในเรื่องอื่น ๆ 
ที่อาจน ามาใช้ประโยชน์ได้กับการบริหารงานของบริษัท และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามสมควร ทั้งนี้ 
ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการบริษัท อาจเสนอชื่อบุคคลใด บุคคลหน่ึงขึ้นมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทได้  โดยให้วิธีการแต่งตั้ง
กรรมการบริษัท สามารถกระท าได้ดังนี้  

1. ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ  
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณี

ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด เข้าเป็นกรรมการแทน  ในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน  
 บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน  
 มติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่  
 
 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  
 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ จะต้องได้รับคัดเลือกมาจาก          
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือคณะกรรมการของบริษัท หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ
บริษัท โดยอาจพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนดไว้ได้  
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กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้ น โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 3 คน ซึ่งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ                    ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน                                                            
              ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติดังนี้   
 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง  ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3.   ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ
รายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึง
รายการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม่  ทั้งนี้ให้รวมถึงการท ารายการทางการค้า    ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  การเช่าหรือ
ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์  เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน      
ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป  แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  

  ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
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บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ           
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง  

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกันและเป็นการแข่งขันทีม่นีัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษทัย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกันและเป็น การแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการ ด าเนินงานของบริษัท 
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจด ทะเบียน 
 
 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้  

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
2. กรรมการตรวจสอบทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท  
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท  
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัท           

จดทะเบียน   
5. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
 คุณสมบัติ และขอบเขตการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
6. มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ 
 ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย        ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่

ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้  
7.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกสมาชิก
 คณะกรรมการตรวจสอบ                                              

 8.  ให้เลขานุการบริษัท หรือ ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท หรือผู้ตรวจสอบภายใน  
  หรือ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
  * ในกรณีของบริษัท ให้เลขานุการของบริษัท ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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วาระการด ารงต าแหน่ง  
 กรรมการตรวจสอบด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน                        คณะ                                                 
 
กรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการท้ังหมด ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย   
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ    
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแล
ให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่        
ผู้ถือหุ้น     

 กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
โดยสามารถตั้งค าถาม แสดงความคิดเห็น หรือ คัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตราจ านวน 1 ใน 3  ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับอัตรา  1 ใน 3  กรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปี
ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้ง
ใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 1. เสียชีวิต 
 2. ลาออก 
 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

 5. ศาลมีค าส่ังให้ออก 
 
ผู้บริหาร  
 คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร โดยคัดเลือกจาก
บุคคลากรท่ีมีความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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11.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 บริษัทมีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขัน   
โดยมีการประเมินความคุ้มค่า หรือความเป็นไปได้อย่างจ าเป็นแและเหมาะสม โดยการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมนั้น บริษัทจะมีการก ากับดูแลดังต่อไปนี้   
 1.  บริษัทจะส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจ านวนตัวแทน
  ของบริษัท เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท  
  หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 2. กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท และ 
  จะมีตัวแทนของบริษัท ร่วมลงนามด้วยเสมอ 
 3. ตัวแทนของบริษัทจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการพิจรณาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ    

ทีร่ับผิดชอบด้านบัญชีและการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 4. ในกรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจ าหน่ายซึ่ง  
  ทรัพย์สินท่ีมีนัยส าคัญบริษัทจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ   
  การท ารายการดังกล่าว รวมถึงนโยบายเที่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท 
 
11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  
 บริษัท มีนโยบายดูแล กรรมการ ผู้บริหาร ในการน าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้  

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร  รวมถึงด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับ ผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าหน้าที่ที่ต้องจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59  ล         โ           275                  หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

2.    บริษัท ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็นระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท าและน าส่งรายงานการถือหลักทรักย์ของตน ของ  
คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนน าส่งส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วัน   
นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร
ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 (สาม) วันท าการนับแต่วันท่ีมีการซื้อขายโอนหรือรับโอน
หลักทรัพย์นั้น 

3. บริษัท ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็นระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่
เป็นสาระส าคัญซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและสถานะของ
บริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนแล้วโดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร 
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รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไปหรือ
เทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษาเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน
ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 

 
บริษัท ก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใข้หาประโยชน์ส่วนตน ดังต่อไปนี้ 

1. การตักเตือนเป็นหนังสือ 
2. การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
3. ให้ออกจากงาน 

 
ทั้งนีบ้ริษัท จะพิจราณาก าหนดบทลงโทษจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 

 
11.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

บริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2556 โดยแบ่งเป็น  
ค่าสอบบัญชี 1,265,000 บาท และค่าตอบแทนอื่น ๆ 123,250 บาท  

ส าหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2557 โดยแบ่งเป็น ค่าสอบบัญชี 1,391,500 บาท  
และค่าตอบแทนอื่น ๆ 318,560 บาท 
 
11.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ  
 คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
 เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี สร้างความมั่นคงให้แก่ กิจการอย่าง
ยั่งยืน ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกท่านมีส่วนร่วม เกิดการรับรู้ ตระหนัก 
และเข้าใจถึงความเส่ียงในด้านต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นและสามารถหาวิธีจัดการกับความเส่ียง เพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียง 
ด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่                       พฤษภาคม  2557  จึง
มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงของบริษัท 
 หน้าที่ของคณะท างานบริหารความเส่ียง  

1) พิจราณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเส่ียงที่บริษัทประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบ 
2) ประเมิณความเส่ียงโดยวิเคราะห์ผลกระทบของความเส่ียงนั้น ๆ ต่อบริษัท และโอกาสที่ความเส่ียงนั้น 

ๆจะเกิดขึ้น 
3) ก าหนดมาตราการเพื่อลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
4) จัดท าคู่มือบริหารความเส่ียง และแผนบริหารความเส่ียง 
5) น าเสนอมาตรการ                                                      
6) จัดกิจกรรมในการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงรวมถึงแจ้ง / ให้ข้อแนะน าแก่หน่วยงานต่าง ๆ 

รับทราบ และปฏิบัติตามมาตรบริหารความเส่ียงที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปทางเดียวกันทั้งองค์กร 
7) ก าหนดให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลด

ความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ 
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8) พิจรณาวิเคราะห์ความเส่ียงทั้งหมดของบริษัท และจัดท ารายงานให้กับคณะกรรมการบริหารเพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

9) รายงานความเส่ียงต่อผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส 
10) ดูแลให้การติดต่อส่ือสารเกี่ยวกับความเส่ียงให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
 

 ส าหรับการประชุมคณะท างานบริหารความเส่ียง ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีการจัดประชุมคณะท างาน
บริหารความเส่ียงรวม 4 ครั้ง เป็นการประชุมในปี 2556  จ านวน 1 ครั้ง  และในปี 2557 จ านวน 3 ครั้ง เพื่อประเมิน     
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ 
ความเส่ียงด้านทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต เพื่อเตรียมมาตรการป้องกัน ในด้านต่าง ๆ ให้แก่บริษัทอย่าง
ทันการณ์ 
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12 ความรับผิดชอบตอ่สังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 
12.1 นโยบายภาพรวม   

บริษัทมีนโยบายให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการมีวิสัยทัศน์ที่ค านึงว่า “บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การ
พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนตลอดไป”  ดังนั้น บริษัทจึงด าเนินภารกิจด้วยการด าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อน าไปสู่
ความยั่งยืนของบริษัทต่อไป  โดยบริษัทมีนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และ
ยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร 

 
 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันท่ี 21  พฤษภาคม 2557   ได้มีมตคิณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการในเรื่องดังต่อไปน้ี  

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
8. การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งไดจ้ากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่แวดล้อม 

และผู้มสี่วนได้เสีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

 157 

บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการดังกล่าวโดยได้จดัท าท าแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท  โดยบริษัทได้ด าเนินการให้บรรลุถึงภารกิจดังต่อไปนี้  
 
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัท ยึดการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย โดยเน้นการประกอบธุรกิจอย่างสุจริต เที่ยงตรง และมีจริยธรรม โดย
มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการ คู่ค้า คู่สัญญา เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และ
ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติดังต่อไปน้ี   

การปฏิบัติและความรับผิดชอบท่ีมีต่อคู่ค้าและคู่สัญญา 

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความส าเร็จทางธุรกิจที่ส าคัญ
ประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

1. บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปน้ี 

 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน 

 มีหลักเกณฑใ์นการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคูส่ัญญา 

 จัดท ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย 

 จัดใหม้ีระบบการจัดการ และตดิตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาอย่าง
ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 

 จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกัน   

2. บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชดัเจน
ในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการท่ีคุ้มค่ากับมลูค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใด ๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคูส่ัญญา  ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 
 4.  ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้ทราบอันเนื่องมาจากการจดัซื้อ จัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น 

การปฏิบัติและความรับผิดชอบท่ีมีต่อเจ้าหนี้   

  บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทได้ยึดหลัก
ปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี  

 1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตในการค้ากับเจ้าหนี้ 
 2. กรณีที่มีข้อมลูว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไม่สจุริตเกิดขึ้น 
  ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 
 3.  ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 
 4.  หากเกิดกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา  
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การปฏิบัติและความรับผิดชอบท่ีมีต่อคู่แข่งทางการค้า 
  บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นน าในธุรกิจ ภายใตก้าร
แข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้  
 1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขันท่ีดี 

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไมสุ่จริตหรือไม่เหมาะสม  
เพื่อผลประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

3. ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท าลายชื่อเสยีงแก่คู่แข่งทางการค้า 
 4. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า 
 

การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ีต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นใน 
ระยะยาวจึงก าหนดให้พนักงานรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

2. ก ากับดูแลการด าเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานที่ดี และมี
การน าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่น ๆ โดย
สม่ าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ  
ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ 

4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร 

5. บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 (2) การต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น 

 บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจรติ และการจ่ายสินบนภายใต้หลกัการ นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท และ
บริษัทย่อยจะไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รับปชั่น ไม่ว่าด้วยการ เรียก รับ และจ่ายสินบน โดยมีขอบเขตการด าเนินการ
ดังต่อไปน้ี  
 1. ห้ามมิให้พนักงานเรียก หรือรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสียประโยชน์ โดยชอบธรรม  
 2. พนักงานพึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพยส์ินใหแ้ก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหผู้้นั้น
กระท า หรือละเว้นการกระท าใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน  
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นอกจากนี้ บริษัทได้มีการด าเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดงันี้  
1. บริษัทได้มีการสื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยก าหนดให้การด าเนินการ  ทุก

กระบวนการอยู่ภายในขอบเขตกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานเนื่องจากความประมาท 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการว่ิงเต้นให้พ้นผิด   
 2. บริษัทมีนโยบายในการด าเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้จัดท าท าแนวทางการปฏิบัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรในนโยบายในการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยคณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าว 
ทุกปี  
 3. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คอร์รัปชั่นและหาทางแก้ไข (ถ้ามี) เป็นต้น    

4. ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด และข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท าผิดทาง
กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่าน 
website ของบริษัทภายใต้หัวข้อการก ากับดูแลกิจการ หรือผ่านช่องทางโดยการแจ้งข้อมูลให้แก่ กรรมการอิสระ หรือ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียน และแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ  โดย
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ จะด าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข และด าเนินการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป  
 
(3) การเคารพสทิธิมนษุยชน  
 บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ โดยการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพใน

เกียรติ ศักด์ิศรี และสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

 

(4) การปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเปน็ธรรม 
- การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่

บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนน้ัน ๆ    
 - บริษัท ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน  
 - ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน  
ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทน  
 - หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่งคงในหน้าที่การงานของพนักงาน  
 - เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะ หรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน  
 - ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด  
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(5) ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค  

บริษัทมุ่งด าเนินธุรกิจการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น าเสนอ และบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลกัการด าเนินงานดังนี้ 

 1.  มุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ    
เต็ม ใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท ค านึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 

 2. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด 

 3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการ
ตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้
ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ 

4. จัดใหม้ีกระบวนการท่ีสามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการท่ีไม่เหมาะสม เพื่อท่ีบริษัทจะได้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและน าข้อมูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลติภัณฑ์และการ
ให้บริการดังกล่าวต่อไป 

5.  รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 

นอกจากนี้แล้ว บริษัทมีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
ด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข  และกระทรวงมหาดไทย โดยมีใบรับรองสปาเพื่อสุขภาพ และ
ผู้ด าเนินการสปา เรื่องความปลอดภัยของลูกค้า บริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง โดยมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด ตลอดจนระบบดับเพลิง และบันไดหนีไฟ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางรัฐ   เป็นต้น  
 
 นอกจากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วบริษัทมีระบบบริการหลังการใช้บริการ (after sale service) เพื่อ
ตรวจเช็คความพึงพอใจของลูกค้า กรณีไม่พึงพอใจ บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้หลักการด าเนินธุรกิจเป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของบริษัท                
            
(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทให้ความส าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่า บริษัทเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงไดด้ าเนินกิจกรรม เพื่อชุมชน และ
สังคมอย่างต่อเนื่อง  ควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชมุชนและสังคมโดยรวม ดังต่อไปน้ี 

 1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถงึสภาพส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อยา่งเครง่ครัด 

2. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจติส านึกและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 
3. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวติและ

ทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัทโดยให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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 นอกจากนี้แล้ว สาขาของบริษัทยังเน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้คงเดิม ด้วยการรักษาพืน้ท่ีสวน และ
ต้นไม้ให้มากที่สุด และใหค้วามส าคัญกับเรื่องตา่ง ๆ ดงัต่อไปนี้  
 
 -  ระบบนิเวศ 

    บริษัทให้ความส าคัญในเรื่องสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม สาขาของบริษัท เน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้
คงเดิม จึงมีหลักการออกแบบด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมด้วยการรักษาพื้นที่สวนและต้นไม้ให้มากที่สุด  
    
 - การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
   บริษัทได้จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบของบริเวณสาขาทุกสาขาตลอดเวลา เพื่อให้สาขา        
ทุกสาขาอยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดการเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล โดยทาง
บริษัทได้จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย มีการจัดท าระบบแแยกขยะเพื่อป้องกันมลภาวะต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในอนาคต  
 - การลดการใชส้ารเคมี   
   บริษัทได้ด าเนินการในด้านการลดใชส้ารเคมี โดยการจดัให้มีการน าสมุนไพรจากลูกประคบท่ีใช้แล้วมาโรย
บริเวณต่าง ๆ เพื่อไล่ยุง และให้มีกลิ่นหอม รวมถึงการใช้น้ ามันหอมระเหย (Essential Oil) แทนการใช้สารเคมีเพื่อไล่ยุง 
เปน็ต้น  
 
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
 บริษัทให้ความส าคัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม โดยมุ่งด าเนินธุรกิจเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่สาขาของบริษัททตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ทั้งที่ด าเนินการเอง และ
ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชากรที่ด าเนินกิจการอยู่ในชุมชนมี
รายได้ที่มากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อช่วยพัฒนาชุมชน หรือสังคมให้ดีขึ้น   โดยมีการด าเนินการดังต่อไปน้ี  

1. ใหเ้คารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นท่ีบริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 
2. ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท

ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ด าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานขิงภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน 

3. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่บริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจอยู่ตามควร     
แก่กรณ ี

4. บริษัทมีนโยบายจัดหาพนักงานในพ้ืนท่ีที่สาขาของบริษัทเปิดอยู่  
5. บริษัทเน้นใช้วัตถุดิบในชุมชน และส่ังซื้อจากผู้ผลิตในท้องถิ่น หรือบริษัทผู้ขายในประเทศ ในการ

ตกแต่งสาขาของบริษัท   
 
 

(8) การมีนวตักรรมซึ่งได้จากการด าเนนิงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม   
บริษัทมีนโยบายเผยแพร่นวัตกรรมจากธุรกิจสปา เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาธุรกิจสปาไทยอย่างยั่งยืน โดย 
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จะด าเนินการจัดให้มีการเผยแพร่ธุรกิจด้านสปาไทย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้าฝึกงาน และ/หรือ          
ให้เรียนรู้ธุรกิจสปาไทย เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม จากธุรกิจสปาไทยต่อไป  
 
12.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน  

บริษัทมีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาพรวมของการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สังคม  
ดังนี ้
12.2.1 การจัดอบรมใหค้วามรู้กับบุคคลากร  

บริษัทก าหนดแผนพัฒนาบุคคลากรประจ าปี และส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอ   
โดยการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกท่านเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในการท างานเป็นองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน  
 นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการอบรมอื่น ๆ  เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เช่น การอบรมการให้บริการ    
เป็นต้น   
12.2.2 การจัดท ารายงาน   
 บริษัทมีแผนรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น  และ 
ผลลัพธ์ทั้งเชิงบวกและลบต่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจการ  โดยจะเปิดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี เพื่อเผยแพร่ทุกปีภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
12.3       การด าเนินธุรกิจที่มผีลประทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

- ไม่ม-ี 
 

12.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) 
 1. บริษัทมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชม
กิจการ ในปี 2556  
 2. บริษัทมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาใน
โครงการบริษัทต้นแบบในการด าเนินกิจการ ในปี 2556  

3. บริษัทมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ามาฝึกงานที่บริษัท เพื่อเรียนรู้การท างานจาก
สถานการณ์จริงกับลูกค้า โดยมีระยะเวลาฝึกงานไม่ต่ ากว่า 90 วัน โดยที่ในขณะฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับค่าจ้างรายวัน  
ขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด (ตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน)  

4. บริษัทมีการเผยแพร่การด าเนินงาน โดยบริษัทมีการเปิดให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่
สนใจเพื่อเรียนรู้ด้านธุรกิจสปาไทย ได้แก่ คณะแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น (นับตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน)  
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ส่วนที่ 2.3 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

  
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

13.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายใน 

 บริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2557 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 
เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 
เพื่อท าหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า 
บริษัท และบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง
กฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
 
 บริษัท ได้แต่งตั้งบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เพื่อท าหน้าที่เป็น                
ผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากบริษัท ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ท าการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของ บริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอและและติดตามผลการปรับปรุงระบบควบคุมภายในการ
ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องตามแผนการตรวจระบบควบคุมภายในที่ก าหนด ซึ่งรวมถึงแนว
ทางการประเมินของ  The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO 5 
ด้าน ได้แก่  

 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม  
 2) การประเมินความเส่ียง  
 3) มาตรการควบคุม  
 4)  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และ  
 5)  ระบบการติดตาม  
 
 โดยผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลของการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการของบริษัท และบริษัทย่อย และธุรกรรมรายการระหว่างกันของบริษัท และ
บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
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 บริษัท ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการด าเนิน  
ธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตาม        
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและได้ท าการ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ นอกจากนี้บริษัท ได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2557 เป็นราย
ไตรมาส โดยว่าจ้างให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบกระบวนการ รวมทั้งให้ติดตามผลการตรวจสอบและน ามา
รายงาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 
 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2557 มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และอ้างอิงจากผลการประเมิน   ซึ่ง
ประเมินโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2557 ทั้งนี้ โดยได้จัดท าแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและ
เหมาะสมกับขนาดของบริษัท และสภาวะการณ์ในปัจจุบัน 
 
 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 บริษัท ได้ว่าจ้าง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและจัดท าระบบตรวจสอบ
การควบคุมภายในของบริษัท เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบัติงานทุกฝ่ายงาน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
ได้จัดท ารายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัทมีรายละเอียด
ดังนี ้  
 จากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน พิจารณาโดยภาพรวมแล้ว 
บริษัท มีก าหนดแผนการด าเนินการกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการด าเนินงาน ที่มีการควบคุม
ภายในเพียงพอตามควร และมีส่วนที่ควรได้รับการปรับปรุงบางประการ อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพการควบคุมโดยรวม
สามารถให้ความมั่นใจได้ว่า บริษัท จะสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายและนโยบายตามที่
คาดหวังได้ โดยสามารถสรุปได้เป็นข้อเสนอแนะให้บริษัท โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะส าคัญที่บริษัท ควรเร่งพิจารณา
ด าเนินการ และข้อเสนอแนะท่ีบริษัท ควรพิจารณา 
 

 
 ทั้งนี้จากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในส่วนของการตรวจไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มี
ประเด็นที่คงค้างเกี่ยวกบัข้องกับระบบการออกเอกสารการขายและระบบงานบริหารงานบุคคลโดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้ 
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การตรวจสอบติดตามการด าเนินการของบริษัทต่อข้อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 
3/2556 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2557 และติดตามต่อเนื่องตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2557 ลงวันท่ี 31 
มีนาคม 2557   มีบทสรุปโดยรวมดังนี ้

 

ล าดับที ่ ระบบ รายงานครั้งที่ จ านวนข้อตรวจพบ / ระดับความเสี่ยง 
ผลการตรวจสอบ 

– สถานะ 

1. บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1.1 ระบบสินทรัพย์ถาวร 3/2556 1 ข้อตรวจพบ /ปานกลาง ด าเนินการแล้ว 

1.2 ระบบการขายและรับเงิน 1/2557 1 ข้อตรวจพบ / ต่ า ด าเนินการแล้ว 

1.3 ระบบเงินเดือนและบริหารงานบคุคล 1/2557 1 ข้อตรวจพบ / ต่ า ด าเนินการแล้ว 
1.4 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 1/2557 1 ข้อตรวจพบ / ต่ า ด าเนินการแล้ว 

 
รวม  4 ข้อตรวจพบ  

 
 

 
2. บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด  (SWL) 

2.1 ระบบการขายและรับเงิน 3/2556 4 ข้อตรวจพบ / ต่ า 1 ข้อ ปานกลาง 3 ข้อ ด าเนินการแล้ว 

2.2 ระบบซื้อและจ่ายเงิน 3/2556 1 ข้อตรวจพบ /ปานกลาง ด าเนินการแล้ว 

2.3 ระบบบริหารสินคา้ 3/2556 1 ข้อตรวจพบ / ต่ า ด าเนินการแล้ว 

 
รวม  6 ข้อตรวจพบ  

        3. บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด (SWR) 

3.1 ระบบการขายและรับเงิน 3/2556 2 ข้อตรวจพบ / ต่ า ด าเนินการแล้ว 

3.2 ระบบซื้อและจ่ายเงิน 3/2556 2 ข้อตรวจพบ /สูง 1 ข้อ  ปานกลาง 1 ข้อ ด าเนินการแล้ว 

3.3 ระบบบริหารสินคา้ 3/2556 1 ข้อตรวจพบ / ปานกลาง ด าเนินการแล้ว 

 
รวม  5 ข้อตรวจพบ  

 

4. บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (SWE) 
4.1 ระบบซื้อและจ่ายเงิน 3/2556 1 ข้อตรวจพบ / ปานกลาง ด าเนินการแล้ว 

4.2 ระบบบริหารสินคา้ 3/2556 1 ข้อตรวจพบ / ปานกลาง ด าเนินการแล้ว 

4.3 การบันทึกบัญช ี 3/2556 1 ข้อตรวจพบ / ปานกลาง ด าเนินการแล้ว 

 
รวม  3 ข้อตรวจพบ  
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ผลการตรวจสอบ : รายงานผลการติดตามการด าเนินการของบริษัทต่อข้อตรวจพบ 

ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2556  และครั้งที่ 1/2557 

 การตรวจสอบตดิตามการด าเนินการของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อข้อตรวจพบ ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2556 
ลงวันที่ 17 มกราคม 2557  และติดตามต่อเนื่องตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ผลการ
ตรวจสอบเป็นดังนี ้
 
ล าดับ
ที่ 

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่ 

3/2556 และครั้งที่ 1/2557) 
ผลการตรวจสอบตดิตามการด าเนินการ

ของบริษัท / สถานะ 

 
1. 
1.1 

 

 
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
รายงานครั้งที่ 3/2556 
ระบบสินทรัพย์ถาวร 
 การควบคุมดา้นการรับ / โอนย้าย / จ าหน่ายทรัพย์สินและตรวจสอบสินทรัพย์ตัวจริง :  บริษัท ฯ มีระเบียบปฏิบัติเรือ่ง
สินทรัพย์ถาวร ซึ่งก าหนดอยู่ในนโยบายบัญชีของบริษัท  โดยมีรายละเอียดทีเ่กี่ยวกับนโยบายสินทรัพย์ถาวร ดังนี ้

 ก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนและตดิรหสัที่ตัวสินทรัพย์ 
 ก าหนดใหฝ้่ายที่ครอบครองสินทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินนัน้ ๆ   
 ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบทรัพย์สินตวัจริง  ให้ฝ่ายบัญชีเข้าร่วมตรวจนับร่วมกับผู้รับผดิชอบ

ทรัพย์สินนั้น ๆ  โดยตรวจนับทั้งด้านปริมาณ / การจัดเก็บดูแล และสภาพของทรัพย์สินนั้น 
 ก าหนดให้มีการตรวจนบัสินทรัพย์ทุกสาขา / ทุกรายการ และรายงานอย่างนอ้ยปีละครั้ง    

      บริษัท ฯ มีการก าหนดอ านาจอนุมัติในการจ าหน่าย และตดัจ่ายทรัพย์สินตามอ านาจด าเนินการ 
 บริษัทมีการดูแลบ ารุงรักษาเพื่อการใช้งานตามสภาพ หากเป็นทรัพยส์ินที่ต้องใช้ผู้ช านาญเฉพาะ  มีการใช้บริการจาก 

Outsource ตามระยะเวลาบริการอย่างสม่ าเสมอ 
 

 
1.1.1 

 
ในระหว่างปี 2556 บริษัทมีการตรวจนับ
สินทรัพย์ถาวรทุกสาขา เว้นแต่สาขาพัทยา  
โดยสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ ได้มีการขออนุมัติ
ตัดจ าหน่ายทรัพย์สินในระหว่างปีแล้ว   
 บริษัทก าหนดให้มีการติด Tag ที่ตัว
สินทรัพย์ เว้นแต่อุปกรณ์ / วัสดุตกแต่ง ที่โดย
สภาพไม่สามารถติด Tag ได้ มีการควบคุม
โดยระบุสถานที่ในการจัดวางที่ชัดเจนใน
ทะเบียนสินทรัพย์  สินทรัพย์ที่ มีการซื้ อ
เพิ่มเติมในระหว่างปี 2556 มีการติด Tag 
ครบถ้วน เว้นแต่สินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมบาง
รายการยังติด Tag ไม่ครบถ้วน 
 

 
 เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สินทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  บริษัทควรเร่ง
ด าเนินการติด Tag ที่ตัวสินทรัพย์ให้
ครบถ้วน  ท าการทบทวนทะเบียน
สินทรัพย์ เพื่อให้  ม่ันใจว่ามีข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ รวมทั้งข้อมูล
ของผู้ครอบครอง / ผู้ รับผิดชอบ / 
สถานที่จัดวาง  ที่ชัดเจนครบถ้วน  
และด าเนินการตรวจนับสินทรัพย์ให้
ครบทุกรายการ  เปรียบเทียบกับ
ทะเบียนสินทรัพย์  

 
 บริษัทได้ท าการตรวจนับสินทรัพย์
ถาวรทั้งหมดอีกครั้งในระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2557 เพื่อตรวจสอบความ
ครบถ้วน และถูกต้องของสินทรัพย์ ทั้ง
โดยปริมาณ / สภาพ  ตรงตามทะเบียน
สินทรัพย์และรายงานสินทรัพย์ทางบัญชี 
และติด Tag ที่ตัวสินทรัพย์หลัก ๆ แล้ว 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 
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ล าดับ
ที่ 

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่ 

3/2556 และครั้งที่ 1/2557) 
ผลการตรวจสอบตดิตามการด าเนินการ

ของบริษัท / สถานะ 

 ผลกระทบ :ทรัพย์สินตามทะเบียนอาจไม่มี
อยู่จริง และที่มีอยู่จริงอาจไม่มีตามทะเบียน  
โอกาสที่จะเกิด : ปานกลาง 
ผลกระทบ : ปานกลาง 
ความเส่ียง  : ปานกลาง 

และรายงานสินทรัพย์ทางบัญชี  
รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
ไม่ได้ใช้งาน / ใช้งานไม่ได้  และ
ทรัพย์สินที่ตัดค่าเสื่อมครบจ านวน
แล้วแต่ยั งใช้ งานอยู่   และเสนอ
พิจารณาอนุมัติตัดจ าหน่าย หากการ
ตรวจนับพบสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ 
 

 
 

 
1.2 

รายงานครั้งที่ 1/2557 
ระบบการขายและรับเงิน 

 
1.2.1 

 ตรวจพบการไม่ระบุเลขทีใ่บเสร็จรับเงิน
ในเอกสาร Product Sale Slip บางรายการ 
ส าหรับสาขาพาวลิเลี่ยน, สาขาสมุย, และ
สาขาภูเก็ต 4  และไม่ระบุพนักงานขาย
ส าหรับสาขาภูเก็ต 4 และเทอร์มินอล 21   

ผลกระทบ : ข้อมูลอ้างอิงที่ไม่ครบถ้วน อาจ
ท าให้ยากต่อการตรวจสอบและควบคมุ 
ระดับความเสี่ยง : ต่ า 
 

 บริษัทควรก าชับให้มีการระบุ
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ช่ือพนักงาน ใบ
เอกสาร Product Sale Slip ให้
ครบถ้วน และแจ้งผู้จัดการสาขาให้
ก ากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม
ระบบโดยเคร่งครัด 

 จากการทดสอบรายการขายของ
สาขาต่าง ๆ   พบว่าแต่ละสาขามีการ
ปฏิบัติตามระบบในเรื่องการระบุข้อมูล
และรายละ เ อียดต่ าง  ๆ  ใน เอกสาร 
Product Sale Slip ครบถ้วน 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 

1.3 ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล 
 
1.3.1 

วิธีการตรวจสอบการค านวณผลตอบแทน 
Therapist โดยสรุป ดังนี้ 
   ใช้ข้อมูลตารางควิและสอบยันกบัคูปอง
พนักงาน  โดยวิธีการค านวณ ส านักงาน
ใหญ่จะค านวณผลตอบแทนจากตารางคิว
หมอ และคูปองบริการ โดยดูจากแพคเกจ
เทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ก าหนดไว ้ และ
เปรียบเทียบกับไฟล์ทีส่าขาส่งมา ซึ่งสาขา
ค านวณจากคูปอง  หากเกิดผลต่างจะท า
การตรวจสอบซ้ า ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทน 
จ่ายเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 15 และ 30 
ของเดือน ผ่านระบบของธนาคารไทย
พาณิชย์ 
 

 การตรวจสอบการค านวณ
ผลตอบแทน Therapist ไม่ควรอยู่ใน
หน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อ  และควร
พิจารณาใช้เครื่องมือหรือระบบ 
โปรแกรมช่วยในการตรวจสอบ และ
ค านวณผลตอบแทนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และการโอนงานให้ฝา่ย
บุคคล 

 บริษัทได้ใช้ระบบโปรแกรม POS 
เพ่ือช่วยในการควบคุมและตรวจสอบการ
ท างานของพนักงานเทอร์ราพิสต์แบบ 
real-time จัดการด้านเวลาท างาน 
โปรแกรมทรีทเมนท์ / แพ็คเกจที่ให้บริการ
และผลตอบแทนที่ได้รบั สามารถเรียกดู
รายงานการท างานย้อนหลังได้    
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 ปัจจุบันการค านวณผลตอบแทน 
Therapist เป็นหน้าที่ของคุณเสาวนีย์  ซึ่ง
โดยต าแหน่งเป็นผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อ และใช้ 
Excel ในการค านวณ 
ผลกระทบ : การค านวณผลตอบแทนอาจ
ผิดพลาด / ล่าช้า 
ระดับความเสี่ยง: ต่ า 

 

 

รายงาน Daily Commission Detail 
Report แต่ละสาขาต้องตรวจสอบทุกวนั  
และส่งข้อมูลเป็นซอฟท์ไฟล์มายัง
ส านักงานใหญ่ตามรอบการจ่ยเงิน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนส่งให้
ฝ่ายบุคคลด าเนินการตามขั้นตอนการ
จ่ายเงินต่อไป 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 

1.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.4.1  บริษัทมีการจัดท า Check List 

ตรวจสอบลขิสิทธิข์องซอฟท์แวร์ส าหรบั
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอยู่ระหว่างการ
สอบเทียบราคาเพื่อซื้อให้ครบถ้วน 
ผลกระทบ : อาจมีการใช้ซอฟท์แวร์ที่ไม่มี
ลิขสิทธิ ์
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง 

 ฝ่าย Software ได้จัดท า
แผนการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบ
ออฟฟิศ  เสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติ โดยก าหนดแผนงานติดตั้ง
ซอฟต์แวร์แล้วเสร็จภายในเดือน 
เมษายน 2557 

 การด าเนินการจัดซื้อและติดตั้ง
ซอฟท์แวร์ เป็นไปตามก าหนดแผนงาน
ของบริษัทฯ 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 

2. บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด  (SWL) – รายงานฯ ครั้งที่ 3/2556 
2.1 ระบบขายและรับเงิน 

2.1.1  การพิจารณาสินเช่ือ เครดิตเทอม 
และข้อมูลลูกค้า มีข้อตรวจพบ ดังนี้  
-  ไม่มีการจัดท าใบเปิดหน้าบัญชีลูกคา้   
- เอกสารประกอบการเปิดหนา้บัญชีฯ ไม่
ครบถ้วน 
- เครดิตเทอมในใบเปิดหนา้บัญชีฯ / ใน 
INVOICE ไม่ตรงกับในโปรแกรม 
- ไม่พบเอกสารการทบทวนเครดติลูกคา้ 
- ฐานข้อมูลลูกค้าในระบบโปรแกรม บันทึก
รายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน  
ระดับความเสี่ยง  : ปานกลาง 

 การพิจารณาสินเช่ือ เครดิต
เทอมของลูกค้าทุกราย ควรมีการ
จัดท าใบเปดิหน้าบญัชี เสนอข้อมูล 
ความน่าเชื่อถือ เงื่อนไขการช าระเงิน 
และรายละเอียดอื่น ๆ รวมทั้งเอกสาร
ประกอบ เพื่อเสนอผุ้มีอ านาจอนุมัติ
สินเช่ือ, เครดิตเทอมและเง่ือนไข
การค้า  และตรวจสอบรายละเอียด
ของเครดิตเทอมและเครดิตลิมิตตาม
ใบเปิดหนา้บัญชีที่ได้รบัอนุมัติกับ
ข้อมูลในระบบโปรแกรมให้ถูกต้อง
ตรงกัน     
        บริษัทควรก าหนดให้มีการ
ทบทวนเครดติลูกคา้อย่างน้อยปีละ
ครั้ง  หรือเม่ือมีการขอแก้ไขข้อมูล
สินเช่ือและเครดิตของลูกค้า   

 บริษัทมีการจัดท าใบเปิดหนา้บัญชี
ลูกค้า ส าหรับการพิจารณาสินเช่ือ เครดิต
เทอมของลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียด และ
เอกสารประกอบ เพื่อเสนอพิจารณา
อนุมัติครบถ้วน  
      ข้อมูลฐานลูกค้าตามระบบโปรแกรม
มีการตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตรงกับ
ข้อมูลในใบเปิดหน้าบญัชีที่ได้รับอนุมัติ   
       การทบทวนเครดิตลูกค้า บริษัท
ก าหนดให้มีการทบทวนปลีะครั้ง หรือเม่ือ
มีการขอแก้ไขวงเงินสินเช่ือ เครดิต และ
ข้อมูลอ่ืน ๆ ของลูกค้า 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 
 

 
2.1.2 

 
 การก าหนดรหสัลูกคา้ในระบบ
โปรแกรม ยังไม่ได้ถูกจัดกลุ่ม / ประเภท หรือ 
ใช้อักษรสัญลักษณ์ไปในทิศทางแบบ
เดียวกัน เช่น 
 รหัสลูกค้า      ชื่อลูกค้า 

 
 บริษัทควรก าหนดรหสัลูกคา้ใน
ระบบโปรแกรมให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน  เพ่ือง่ายต่อการ
ตรวจสอบและอ้างอิง 

 
 บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขฐานข้อมูล
รหัสลูกคา้ในระบบโปรแกรมที่มีการ 
Active อยู่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
การตั้งรหัสลูกคา้ของบริษัทแลว้ 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 



 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

169 
 

ล าดับ
ที่ 

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่ 

3/2556 และครั้งที่ 1/2557) 
ผลการตรวจสอบตดิตามการด าเนินการ

ของบริษัท / สถานะ 

 
2.1.2 

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

 
 บริษัทควรก าหนดรหสัลูกคา้ใน
ระบบโปรแกรมให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน  เพ่ือง่ายต่อการ
ตรวจสอบและอ้างอิง 

 
 บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขฐานข้อมูล
รหัสลูกคา้ในระบบโปรแกรมที่มีการ 
Active อยู่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
การตั้งรหัสลูกคา้ของบริษัทแลว้ 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 

 
2.1.3 

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

 
 การให้เลขที่ INVOICE ควรมี
การควบคุมการใช้ / การให้เลขที่ ให้
มีการเรียงตามล าดับเลขที่ และตาม
วันที่   
       รายการ INVOICE ที่มีการ
ยกเลิก ซ่ึงผ่านการตรวจสอบผู้อนุมัติ  
ควรท าการเปลี่ยนสถานะในระบบ
โปรแกรมทันที 
       บริษัท ฯควรมีการช้ีแจง และ
อบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการออก
ใบก ากับภาษี ให้ระบุรายละเอียดใน
ใบก ากับภาษีใหค้รบถ้วนตามที่
ประมวลรัษฏากรก าหนด 
 

 
 จากการตรวจสอบตดิตาม พบว่า
ใบก ากับภาษี (แบบเต็มรูป) มีการจัดท า
ข้อมุลที่ครบถ้วนและมีการควบคุมการใช้
เลขที่       
     INVOICE ที่มีการยกเลิก ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบผู้อนุมัติ  มีการเปลี่ยนสถานะ
ในระบบโปรแกรมทันท ี  
สถานะ : ด าเนินการแล้ว  
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2.1.4 

 
 ใบก ากับภาษีบางฉบบัไม่มีลายเซ็น
ผู้รับสินค้า ตรวจพบ 12 รายการ จากจ านวน
ที่ตรวจสอบทั้งหมด 103 รายการ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นรายการของลูกค้าตา่งจังหวัดและ
ต่างประเทศ 
 การลงนามในเอกสารใบก ากับภาษี
ส่วนต าแหน่งผู้รบัมอบอ านาจพบบางฉบับ
เซ็นไม่ครบ 
ระดับความเสี่ยง  : ปานกลาง 
 

 
 บริษัทควรมีการก ากบั และ
ก าชับให้มีการลงลายมือชื่อตามที่
ระบุไว้ในเอกสารใหค้รบถ้วน 

 
 จากการตรวจสอบตดิตาม บริษทัได้
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และไม่
พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว  

2.2 ระบบซื้อและจ่ายเงิน 

 
2.2.1 

 
 พบการเซ็นเอกสารการจ่ายเงินใน
ต าแหน่ง ผู้จัดท า และ ผู้อนุมัติ ยังไม่
ครบถ้วนจ านวน 4 ชุด ดังนี้ PS56/11007 
PS56/12012  PS56/11012  PS56/12013 
ระดับความเสี่ยง  : ปานกลาง 
 

 
 บริษัทควรมีการก ากบั และ
ก าชับให้มีการลงลายมือชื่อตามที่
ระบุไว้ในเอกสารใหค้รบถ้วน 

 
  จากการตรวจสอบติดตาม บริษัท
ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และ
ไม่พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 

2.3 ระบบบริหารสินค้า 

 
2.3.1 

 
 การจัดเอกสาร ใบรับสินค้า จัดเก็บไม่
ครบถ้วนและไม่เรียงล าดับ บางฉบับเกบ็
เอกสารอยู่ในแฟ้มใบรับสินคา้จากการผลิต 
ระดับความเสี่ยง  : ต่ า 
 

 
 การจัดเก็บเอกสาร ควร
จัดเก็บเรียงตามล าดับเลขที่ และ
จัดเก็บเอกสารแยกแฟ้มตาม
ประเภทของรายการ 

 
 จากการสอบทานการจัดเก็บ
เอกสาร บริษัทได้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะแลว้ และไม่พบข้อตรวจพบ
ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 
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3. บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด (SWR) 

3.1 ระบบขายและรับเงิน 

 
3.1.1 

 
 การรับ Order ที่ Deck 1 ส าหรับ
อาหาร ใช้ส าเนาใบ Captain Order ในการ
รับ Order  (Food Order) 
ระดับความเสี่ยง  : ต่ า 

 
 ส าเนาใบ Captain Order ที่
ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากเปลี่ยนระบบ
การท างานไปยังครัวผ่าน POS  ไม่
ควรน ามารับ Order อ่ืน  เพื่อให้การ
รับ Order สามารถตรวจสอบและ
ควบคุมตามเลขที่ของ Captain 
order ได้  และเม่ือท าการสั่งพิมพ์
แบบฟอร์มใหม่ ควรพิจารณาจ านวน
ส าเนาของเอกสารให้เหมาะสม 

 
 บริษัทได้ด าเนินการเปลี่ยนรูปแบบ
ของใบ Captain Order และมีการ
ควบคุมการใช้เลขที่ การสั่งงานไปที่ครวั 
ผ่านระบบ POS โดยใบ Captain Order 
จะส่งไปที ่ cashier เเละ cashier ท าการ
ตรวจสอบและ post captain order ใน
ระบบ POS   
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 
 

 
3.1.2 

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

 
 บริษัทควรมีการก ากบั และ
ก าชับให้มีการลงลายมือชื่อตามที่
ระบุไว้ในเอกสารใหค้รบถ้วน 

 
 บริษัทไดป้รับระบบโปรแกรม POS 
ให้ออกเป็นใบก ากับภาษีอย่างย่อ ซ่ึงท า
ให้ไม่ต้องมีลายเซ็นลูกค้า เเละใบก ากบั
ภาษี (เต็มรูป) จะออกเม่ือลูกค้า request 
เท่านั้น 
 

3.2 ระบบซื้อและจ่ายเงิน 

3.2.1  มีการจ่ายค่าสินคา้บมจ.สยามแม็ค
โคร ด้วยบัตรเครดิต Citibank บุคคล  และมี
การซ้ือวัตถุดิบและของสดโดยการช าระเงิน
สด 
ระดับความเสี่ยง  : สูง 

 บริษัทควรติดต่อขอวงเงิน
เครดิต และเครดิตเทอมกับบมจ.
สยามแม็คโคร  และ Suppliers ราย
อ่ืน ๆ ที่จ าหน่ายวัตถุดบิและของสด  
เพ่ือให้การจัดหา / จัดซื้อ และ
จ่ายเงิน เป็นไปตามระบบควบคุม 
ภายในโดยปกตขิองบริษัท ซ่ึงผ่าน
ระบบการคดัเลือกผู้จ าหนา่ย วงเงิน
เครดิต เครดิตเทอม การตั้งเจ้าหนี้ 
และการจ่ายเงินโดยระบบเช็คหรือ
การโอนเงินผ่านธนาคารเขา้บัญชีใน
นามของ Suppliers รายนั้นๆ 

 บริษัทได้วงเงินสินเช่ือและเครดิต
เทอมจากบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  โดยเริ่มใช้วงเงินได้ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2557   
ส าหรับการสั่งซ้ือวัตถุดิบและของสดซึง่
เป็นรายการซ้ือหลัก ๆ บริษทัได้ขอเครดิต
จากผู้จ าหน่าย และก าหนดวิธีการช าระ
เงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารแทนการ
ซื้อด้วยเงินสด  ท าให้บริษทัสามารถลด 
และจ ากัดการซื้อของที่ตลาดดว้ยเงินสด
ลงได้อย่างมาก 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 
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ล าดับ
ที่ 

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่ 

3/2556 และครั้งที่ 1/2557) 
ผลการตรวจสอบตดิตามการด าเนินการ

ของบริษัท / สถานะ 

 
3.2.2 

 
 เงินสดย่อยที่เชียงใหม่ มีการใช้วงเงินสด
ย่อยข้ามวงเงินระหว่างบริษัท (SWG-
Commission, SWG, SWR) 
ระดับความเสี่ยง  : ปานกลาง 

 
 ไม่ควรมีการใช้เงินสดย่อย
ข้ามวงเงิน  เพื่อป้องกันเงินสดย่อย
ไม่พอ ควรก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการเบิกชดเชยเงินสดย่อยให้
เร็วขึ้น และควรมีเงินสดย่อยคงเหลือ
ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้จ่ายใน
ระยะเวลาที่รอการเบิกชดเชย 

 
 จากการที่ฝ่ายบัญชีและการเงินได้
ปรับขั้นตอนการส่งเงินเบิกชดเชยเงินสด
ย่อยให้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 4 วัน และ
ก าหนดวัตถปุระสงค์ / ประเภทของ
ค่าใช้จ่ายจากวงเงินแตล่ะวง โดยแจ้ง
ผู้ปฏิบตัิงานให้ใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องวงเงินสดย่อย จากการ
ตรวจสอบติดตาม พบว่าการใช้เงินสด
ย่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และวงเงิน
ของแต่ละบรษิัทโดยไม่มีการใช้ข้ามวงเงิน 
 สถานะ : ด าเนินการแล้ว 
 

3.3 ระบบบริหารสินค้า 

 
3.3.1 

 
การลงลายมือชื่อผู้จัดท า / ผู้ตรวจสอบ / 
ผู้อนุมัติในเอกสาร ไม่ครบถ้วน ได้แก ่

 ใบจ่ายสินค้าภายใน ไม่มีลายเซ็น
ผู้ตรวจสอบ 

 ใบตรวจนับเครื่องดื่มที ่DECK 1 
ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ไม่มีการ
ลงลายมือชื่อ 

ระดับความเสี่ยง  : ปานกลาง 
 

 
 บริษัทควรมีการก ากบั และ
ก าชับให้มีการลงลายมือชื่อตามที่
ระบุไว้ในเอกสารใหค้รบถ้วน 

 
 จากการตรวจสอบตดิตาม บริษทัได้
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และไม่
พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 
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ล าดับ
ที่ 

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่ 

3/2556 และครั้งที่ 1/2557) 
ผลการตรวจสอบตดิตามการด าเนินการ

ของบริษัท / สถานะ 

4. บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (SWE) 

4.1 ระบบซื้อและจ่ายเงิน 

 
4.1.1 

 
 เอกสารประกอบการจ่ายเงิน 
ประทับตรา "จ่ายแล้ว" ไม่ครบถ้วน 
ระดับความเสี่ยง  : ปานกลาง 

 
 เอกสารประกอบการจ่ายเงิน 
ควรประทับตรา “จ่ายแล้ว” เพ่ือ
ป้องกันการจ่ายซ้ า 

 
 จากการตรวจสอบตดิตาม บริษทัได้
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และไม่
พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 
 

4.2 ระบบบริหารสินค้า 

 
4.2.1 

 
 เอกสารการตั้งหนี้ RR  ไม่มีการลง
ลายมือชื่อผู้จัดท า / ผู้ตรวจสอบ และผูอ้นุมัติ 
ระดับความเสี่ยง  : ปานกลาง 
 

 
 บริษัทควรมีการก ากบั และ
ก าชับให้มีการลงลายมือชื่อตามที่
ระบุไว้ในเอกสารใหค้รบถ้วน 

 
 จากการตรวจสอบตดิตาม บริษทัได้
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และไม่
พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 

4.3 การบันทึกบัญชี 
  

 
4.3.1 

 
 บริษัทใช้เอกสาร JV ในการบันทึก
รายการน าเงินสดฝากธนาคาร (เอกสาร JV 
ควรใช้ส าหรบัรายการปรบัปรุง) และไม่มี
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติ 
ระดับความเสี่ยง  : ปานกลาง 

 
 การบันทึกรายการน าเงินสด
ฝากธนาคาร ควรใช้ Module ของ
การน าเงินฝากธนาคารในระบบ
โปรแกรม  ไม่ควรใช้ใบส าคัญรายวัน
ทั่วไป ซ่ึงโดยปกติใช้ส าหรับรายการ
ปรับปรุงทางบัญชี ซึ่งต้องมีผู้ตรวจ
สอบและอนุมัติรายการปรับปรุง
ดังกล่าวทุกครั้ง 
 

 
 จากการตรวจสอบตดิตาม บริษทัได้
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และไม่
พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 
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13.2  ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคมุภายในของผู้สอบบัญชี 
 บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และมี
ความเห็นในงบการเงนิดังกล่าวว่า ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีได้รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท และบริษัทย่อย ทีผู้่สอบบัญชี ได้จากการพิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานทางการเงินส าหรับการก าหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปในการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และได้เสนอข้อสังเกตบางประการของระบบการควบคุมภายในทีท่างผู้สอบบัญชตีรวจพบ และได้เสนอแนะต่อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในหรือก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสรุปให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมถึงการติดตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2556 ในไตรมาส 2 
ปี 2557 สรุปได้ดังนี ้
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ข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2556 ในไตรมาส 2 ปี 2557 
 ข้อสังเกต ค ำชี้แจงจำกผูบ้ริหำร ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทัโดยผูส้อบบญัชีในไตรมำสที่ 2/2557 
1 กลุ่มบริษัทไดม้ีการจัดท ารายงาน

ทางการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน โดยมี
ข้อสังเกตว่าบรษิัทใช้เวลาในการ
ปิดบัญชีเป็นเวลานานเน่ืองจาก
บริษัทยงัคงมีรายการปรับปรงุงบ
การเงิน 

กลุ่มบริษัทยังใช้เวลานานในการปิดบัญชี อย่างไรก็ดี 
บริษัทฯและบริษัทย่อยไดใ้ช้เวลาในการปิดบัญชีลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ อยา่งไรก็ตาม ยังคงมี
รายการปรับปรุงงบการเงินใน Q1’2557 และต้องขอ
ข้อมูลจากบริษัทเพิม่เตมิ ทั้งนีท้างบริษัทไดห้ารือกับผู้
ที่เกี่ยวข้องเพื่อท าความเข้าใจและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
แล้วข้างต้น 

จากการสอบทานพบว่า กลุ่มบริษัทสามารถปิดบัญชีได้ตามที่ก าหนดและให้ผู้สอบบัญชีเข้าสอบ
ทานงบการเงินได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โดยงบการเงินระหว่างกาลส าหรับไตรมาสที่ 
2/2557 ได้ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2557 

2 บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด
ที่เป็นบริษัทย่อย มีการซื้อของสด
บางส่วนในระหว่างปีโดยการช าระ
ด้ ว ย เ งิ น ส ด  จ า น ว น เ งิ น มี
สาระส าคัญ ท าให้อาจเกิดความ
เส่ียงในเรื่องของข้อผิดพลาดหรือ
การทุ จ ริ ต ได้ ง่ ายนอกจากนั้ น 
รายการซื้อวัตถุดิบของบริษัทใน
ระหว่างปี 2556 บางรายการมีการ
จัดซ้ือโดยใช้บัตรเครดิตส่วนตัวของ
ผู้บริหาร 
 
 
 
 

บริษัทได้ลดปริมาณการซื้อของสดโดยการช าระด้วย
เงินสดอย่างมีสาระส าคัญ โดยยังคงเหลือบางรายการ
ซึ่งไม่สามารถหาซื้อจากผู้จัดจ าหน่ายหลักได้ เ ช่น 
ใบเตย ใบตอง และวัตถุดิบต่าง ๆ  เป็นต้นนอกจากนี้ 
บริษัทฯได้ยกเลิกการใช้บัตรเครดิตผู้บริหารในการซื้อ
วัตถุดิบของบริษัทฯ โดยการขอเปิดเครดิตทดแทนใน
เดือน มีนาคม 2557เช่น บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) ได้ให้เครดิต 15 วันด้วยวงเงิน 500,000 บาท 

จากการสอบทานพบว่า 
 บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด ได้ท าการยกเลิกการใช้บัตรเครดิตผู้บริหารตั้งแต่

วันที่ 1 มีนาคม 2557 โดยบริษัทได้ท าการขออนุมัติวงเงินเครดิตกับบริษัท สยามแมค
โคร จ ากัด (มหาชน) จ านวน 500,000 บาท ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยออกหนังสือค้ า
ประกันให้กับบริษัทดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 1 
มีนาคม 2558)  

 ยอดซื้อของสดของบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด ที่มีการจ่ายช าระด้วยเงินสดมี
จ านวนลดลงเนื่องจาก บริษัทซื้อของสดส าหรับรายการที่มีขายที่ สยามแมคโคร ตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2557 ตามที่กล่าวข้างต้น  

 

จากข้อเท็จจริงข้างต้นท าให้เชื่อได้ว่า แนวทางปฏิบัติของบริษัทช่วยลดความเส่ียงในเรื่อง
ข้อผิดพลาดและการทุจริตได้ 
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 ข้อสังเกต ค ำชี้แจงจำกผูบ้ริหำร ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทัโดยผูส้อบบญัชีในไตรมำสที่ 2/2557 
3 กลุ่มบริษัทจัดท ารายงานอายุสินค้า

คงเหลือที่มีไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 โดยไม่ได้ใช้วัน
หมดอายุ (Expired date) ของ
สินค้าคงเหลือเป็นเกณฑ์ในการ
จัดท าทั้งนี้ฝ่ายบริหารของบริษัท
ชี้แจงว่าสินค้าคงเหลือ ณ วันส้ินปี
มีจ านวนไม่มากและมีรายการ
เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา 

 กิจการไม่สามารถใช้วันหมดอายุในการจัดท ารายงาน
อายุสินค้าได้ ยังคงใช้วิธีเดิมใช้วันที่รับสินค้าบวกด้วย 
Lead time การบรรจุและส่งสินค้าประมาณ 15 วัน
ส าหรับขนส่งและผลิตจากผู้จัดจ าหน่ายsupplier โดย
สินค้าคงเหลือเหล่านี้เป็นสินค้าประเภทส่ังท าตามที่
ต้องการ (made to order)ซึ่งจัดส่งให้กับทางบริษัทหลัง
ผลิดเสร็จ ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดเรียงสินค้าคงเหลือ 
โดยก าหนดแบ่งพื้นที่ Zoning เรียงตามอายุสินค้า 
สินค้าที่ผลิตก่อนจะถูกน าออกไปใช้ก่อนตามหลัก 
FIFO (เข้าก่อน-ออกก่อน)และก าหนดพื้นที่ของสินค้า
หมดอายุหรือเส่ือมสภาพแยกออกจากสินค้าปกติอย่าง
ชัดเจน ในส่วนของสินค้าเพื่อขายตามสาขาต่างๆ ทาง
บริษัทได้จัดเรียงสินค้าตามหลัก FIFO(เข้าก่อน-ออก
ก่อน) เช่นกัน โดยก าหนดทางสาขาคืนสินค้ามายัง
ส านักงานใหญ่ก่อนวันหมดอายุ 6 เดือน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงเหลือปัจจุบันอยู่
ระหว่างการติดตามผล 

ส านักงานได้เข้าท าการตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าคงเหลือโดยเลือกคลังสินค้าที่ส านักงานใหญ่ 
และคลังสาขา จ านวน 3 สาขา คือ สาขาแมนดาริน สาขาเทอร์มินอล 21 และสาขาพัทยา พบว่า  
 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 คลังสินค้าส านักงานใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้ส าหรับบริการและสินค้าที่มีการรับคืน

จากสาขาต่างๆ ที่วันหมดอายุภายใน 6 เดือนและสินค้าที่เสียหายและหมดอายุ กิจการ
มีการจัดเรียงสินค้าโดยก าหนดแบ่งพื้นที่ Zoning ตามอายุของสินค้าที่นับจากวันผลิต 
ดังนี ้

 

 สินค้าส าหรับ 
บริการ 

สินค้าส าหรับ
บริโภค 

สินค้าประเภท
คุ๊กกี ้

 อายุสินค้า 2 ปี อายุสินค้า 1 ปี อายุสินค้า 1 ปี อายุสินค้า 45 วัน 
สีเขียว 1-240 วัน 1-120 วัน 1-90 วัน 1-15 วัน 
สีเหลือง 241-480 วัน 121-240 วัน 91-180 วัน 16-30 วัน 
สีแดง 481 วันขึ้นไป 241 วันขึ้นไป 181 วันขึ้นไป 31 วันขึ้นไป 

 
 สินค้าเสียหายและสินค้าหมดอายุมีการแยกเก็บต่างหากเพื่อรอการท าลาย 

 

 คลังสินค้าสาขามีการจัดเรียงสินค้าตามหลัก FIFO (เข้าก่อน-ออกก่อน) ทั้งนี้ไม่ได้มีการ
ก าหนดแบ่งพื้นที่ zoning เหมือนที่คลังส านักงานใหญ่เนื่องจากสินค้ามีจ านวนน้อย 
และสถานที่จ ากัด 
 
 
 
 



    บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

177 
 

 ข้อสังเกต ค ำชี้แจงจำกผูบ้ริหำร ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทัโดยผูส้อบบญัชีในไตรมำสที่ 2/2557 
บริษัท สยามเวลเนสแล็บจ ากัด  
คลังสินค้าส านักงานใหญ่ มีการจัดเรียงสินค้าตามหลัก FIFO(เข้าก่อน-ออกก่อน) และมีการ
ก าหนดแบ่งพื้นที่ Zoning เช่นเดียวกับ SWG ตามที่กล่าวข้างต้น  

 
นอกจากนี้ สินค้าที่สาขาคืนกลับมายังส านักงานใหญ่ก่อนวันหมดอายุ 6 เดือน ทางผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อจะพิจารณากระจายสินค้าดังกล่าวไปยังสาขาอื่นๆ โดยดูความต้องการของสาขาจาก
ยอดขายและใบเบิกสินค้าในแต่ละสัปดาห์ โดยสาขาจะมีการจัดท าใบส่งคืนสินค้าที่มีการอนุมัติ
โดยผู้จัดการสาขา และส่งต่อให้แผนกบัญชีเพื่อท าการบันทึกบัญชีต่อไป 

 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทได้จัดท ารายงานอายุสินค้าคงเหลือ ณ วันส้ินงวด เพื่อพิจารณาค่าเผื่อ
การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือตามนโยบายของบริษัท ซึ่งจากการสอบทานงบการเงินส าหรับ
ไตรมาสที่ 2/2557 พบว่ามีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
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 ข้อสังเกต ค ำชี้แจงจำกผูบ้ริหำร ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทัโดยผูส้อบบญัชีในไตรมำสที่ 2/2557 
4 กลุ่มบริษัทมีการตรวจนับและติด 

Tag ก ากับสินทรัพย์ถาวรทั้งที่
ส านักงานใหญ่ สาขา และบริษัท
ย่อยแต่ละแห่งอย่างไรก็ตาม กลุ่ม
บริษัทยังไม่สามารถยันยอดกับ
ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น ใ น ร ะ บ บ 
Express และติดสติ๊กเกอร์ Tag 
ก ากับให้ครบถ้วนครอบคลุมทุก
รายการ 
 

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการนับสินทรัพย์ถาวรและติด
สติ๊กเกอร์ Tag และมีเลขทะเบียนทรัพย์สินก ากับในทุก
สถานประกอบการ ยกเว้น สาขาพัทยา ซึ่งเป็นสาขาที่
เปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี  สินทรัพย์ถาวร
ส่วนมากได้คิดค่าเ ส่ือมราคาเต็มมูลค่าแล้ว ทั้งนี้
สินทรัพย์ถาวรประเภทวัสดุตกแต่งสาขาบางรายการ 
ไม่สามารถติดสติ๊กเกอร์Tagและมีหมายเลขก ากับได้ 
ทางกลุ่มบริษัทจึงได้ก าหนดตามพื้นที่location เพื่อการ
ตรวจสอบสินทรัพย์ดังกล่าว ทางบริษัทจะท าการ
ตรวจสอบ recheck สินทรัพย์ถาวรอีกครั้งในปี 2557
เพื่อความครบถ้วนถูกต้อง ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดให้มีการตรวจนับและ
ติดสติ๊กเกอร์Tagและมีหมายเลขก ากับสินทรัพย์ถาวร
ทุกรายการประจ าทุกสาขาในวันที่  24 พฤษภาคม 
2557 โดยมีการ ตรวจสอบอีกครั้งrecheck กับทะเบียน
สินทรัพย์ในระบบ Express รวมถึง ระบุสภาพและ
สถานที่ตั้งlocation ของสินทรัพย์ถาวร ทั้งนี้หาก
สินทรัพย์ถาวรรายการใดมีการเส่ือมสภาพ ไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ จะจัดให้มีการขออนุมัติเพื่อตัดออก
จากทะเบียนทรัพย์สินต่อไป 
 
 
 

กลุ่มบริษัทได้เข้าท าการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรและติดสติ๊กเกอร์ Tag ก ากับทุกสถานบริการใน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ซึ่งส านักงานได้เข้าท าการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรทีส่าขาพัทยา สาขา
เทอร์มินอล 21 และสาขาราชด าริ ซึ่งบริษัทได้ท าการกระทบยอดการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรกับ
ทะเบียนทรัพย์สินแล้วพบว่า มีจ านวนสินทรัพย์บางรายการที่จะต้องท าการตัดจ าหน่ายเนื่องจาก
สภาพของสินทรัพย์ช ารุดหรือสูญหาย โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวน 0.2 ล้านบาท ทั้งนี้
บริษัทจะท าการขออนุมัติตัดจ าหน่ายในเดือนกันยายน 2557 
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 ข้อสังเกต ค ำชี้แจงจำกผูบ้ริหำร ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทัโดยผูส้อบบญัชีในไตรมำสที่ 2/2557 
5 เอกสารใบส าคัญประกอบการ

ลงบัญชีส าหรับบางรายการ 
 การลงลายมือชื่อผู้จัดท า 

ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติ 
ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ ไ ม่
สม่ าเสมอ 

 ก า ร จั ด เ ก็ บ เ อ ก ส า ร
ใบส าคัญของบริษ้ทย่อย
บางบริษัท  ยังจัดเก็บ ไม่
เ ป็ น ร ะ เบี ยบและ เป็ น
ระบบเท่าที่ควร มีการ
แยกเก็บหลายจุด หรือ
แ ย ก เ ก็ บ ก ร ะ จ า ย ที่
ผู้ ปฏิ บั ติ ง านแต่ ล ะคน 
รวมถึงเอกสารบางส่วน
ยังมิได้รวบรวมเข้าแฟ้ม
ท าให้ยากแก่การติดตาม
ค้นหา 

 หลักฐานแนบใบส าคัญ 
(บางฉบับ) ไม่ครบถ้วน 

 
 
 

เอกสารที่มีการลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติแต่
ไม่ครบทุกเอกสารที่ขอมีการลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
และผู้อนุมัติแต่ไม่ครบทุกเอกสารใบส าคัญประกอบการ
ลงบัญชี ทางบริษัทได้เข้มงวดเรื่องการอนุมัติรายการ
ของใบส าคัญประกอบการลงบัญชีมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้
มีการลงลายมือชื่อผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติทุก
ครั้ง ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้ชี้แจงข้อบกพร่องดังกล่าวให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเน้นให้เห็นถึงความส าคัญใน
การลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนและสม่ าเสมอ ทั้งนี้ทาง
บริษัทและบริษัทย่อย มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
และรวมรวมเอกสารให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น โดย
เอกสารถูกรวบรวมและจัดเก็บเข้าแฟ้ม รวมถึง มีการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐานแนบ 

จากการสอบทาน ส านักงานได้ท าการสุ่มเลือกเอกสารการลงบัญชี พบว่า เอกสารใบส าคัญ
ประกอบการลงบัญชีมีการลงลายมือชื่อผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติครบถ้วน รวมทั้งมีการ
แนบเอกสารประกอบที่เป็นหลักฐานการลงบัญชีครบถ้วน 
 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้มตามประเภทของใบส าคัญต่างๆ และมีการ
จัดเก็บเอกสารใบส าคัญอย่างเป็นระบบแล้ว ท าให้ส านักงานเชื่อว่าการปฏิบัติงานของบริษัท
เป็นไปอย่างเหมาะสมแล้ว 



    บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

180 
 

 ข้อสังเกต ค ำชี้แจงจำกผูบ้ริหำร ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทัโดยผูส้อบบญัชีในไตรมำสที่ 2/2557 
6 ความพร้อมของระบบ Comanche 

ของบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท
จ ากัด  ซึ่ ง ร ายงานยอดรายได้
แตกต่างกับระบบบัญชี Express ที่
จัดท ารายงาน 

บริษัทได้ด าเนินการกระทบยอดรายได้ของ 2 ระบบทั้ง 
SWG และ SWR โดยมีการกระทบยอดเปน็รายเดือน
แต่ไม่มีการจัดท าเป็นรายงานการกระทบยอดทั้ง SWG 
และ SWRเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้
ชี้แจงผู้ที่เกีย่วข้องให้จัดท ารายงานดังกล่าวเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกเดือน โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบ
และอนุมัตจิากผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี

จากการสอบทานพบว่า SWG และ SWR มีการจัดท ารายงานการกระทบยอดรายไดข้องทั้ง 2 
ระบบ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี การปฏิบตัิงานดังกล่าวท าได้
อย่างเหมาะสมแล้ว 
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14. รายการระหว่างกนั 
 

14.1 ลักษณะความสัมพนัธ ์
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นรายการกับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการท ารายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือเป็นผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ ได้ดังนี้ 
 

ชื่อบริษทั/บุคคล ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ ์

บริษัท บลูมมิ่ง จ ากัด ขายของช าร่วย การ์ดอวยพรและสมุด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั ร้านอาหาร / ให้เช่าอสังหาริมทรพัย์ ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 

บริษัท ไซเบอร์พร้ินท์ กรุ๊ป จ ากดั รับจ้างผลิตสิ่งพมิพ ์ ผู้ถือหุ้นและกรรมการรว่มกัน 
บริษัท เอเชีย่นฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั ให้เชา่อสังหาริมทรัพย ์ ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดัสามัญระรินจินดา 

(เดิมชื่อคณะบคุคลระรินจินดา) 
ให้เชา่อสังหาริมทรัพย ์ หุ้นส่วนเป็นผู้ถือหุ้น และ

กรรมการบรษิัท 

นายวิธติ  อุตสาหจติ ให้เชา่อสังหาริมทรัพย ์ พี่ชายนายวิบูลย ์ 
นายสันติวฒัน์ อมรธีรสรรค ์ ให้เชา่อสังหาริมทรัพย ์ สามีนางฐานิศร ์
นายบันลือ อตุสาหจติ - บิดานายวิบูลย ์
นายวิบูลย์  อุตสาหจิต - กรรมการบรษิัท 
นายณรัล  วิวรรธนไกร - กรรมการบรษิัท 
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรต ิ - กรรมการบรษิัท 
นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค ์ - กรรมการบรษิัท 
นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย ์ - กรรมการบรษิัท 
นางสาวรัตน์ปาลี  ศุภวฒันเกยีรติ - กรรมการบรษิัท 
นายจกัรพัชร์  จิราวรรณสถิตย ์ - กรรมการบรษิัทย่อย 
นายภาสพงศ์  อัศวโสภณ - กรรมการบริษัทย่อย  
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ทั้งนี้รายละเอยีดกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีเป็นกิจการท่ีเกีย่วข้องกันดงันี ้
 

ชื่อ 
บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ ากัด บริษัท บลูมมิ่ง จ ากัด 

บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด 

บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์
ตี้ จ ากัด 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ระรินจินดา บริษัท อุตสาหจติโฮลดิ้ง จ ากัด 

  กร
รม
กา
ร 

หุ้น
ที่ถ

ือ 

สัด
ส่ว
น 

กร
รม
กา
ร 

หุ้น
ที่ถ

ือ 

สัด
ส่ว
น 

กร
รม
กา
ร 

หุ้น
ที่ถ

ือ 

สัด
ส่ว
น 

กร
รม
กา
ร 

หุ้น
ที่ถ

ือ 

สัด
ส่ว
น 

หุ้น
ส่ว
น 

เงิน
ทุน

 

สัด
ส่ว
น 

กร
รม
กา
ร 

หุ้น
ที่ถ

ือ 

สัด
ส่ว
น 

1 นายวิธิต อุตสาหจติ  5  0.00%   38,750  7.75%   1  0.01%   -    0.00%     0.00%     2,500,000  8.33% 
2 นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ  5  0.00%   38,750  7.75%  1  0.01%  400,000  20.00%  20,000,000  16.67%     2,500,000  8.33% 
3 นายธนวัฒน์ อุตสาหจติ  5  0.00%   38,750  7.75%   1  0.01%  400,000  20.00%  20,000,000  16.67%     2,500,000  8.33% 
4 นางฐานิศร ์ อมรธีรสรรค์  5  0.00%   38,750  7.75%   1  0.01%  400,000  20.00%  20,000,000  16.67%     2,500,000  8.33% 
5 นายวิบูลย์ อุตสาหจิต  5  0.00%   38,750  7.75%   1  0.01%  400,000  20.00%  20,000,000  16.67%     2,500,000  8.33% 
6 นางสุวิมล อุตสาหจิต  5  0.00%   38,750  7.75%  1  0.01%   -    0.00%     0.00%     2,500,000  8.33% 
7 นายวิวัฒน์ อุตสาหจิต  5  0.00%   38,750  7.75%   1  0.01%   -    0.00%     0.00%     2,500,000  8.33% 
8 นายวิชัย อุตสาหจิต  5  0.00%   38,750  7.75%   1  0.01%   -    0.00%     0.00%     2,500,000  8.33% 
9 นายณภัทร วิวรรธนไกร  5  0.00%   12,916  2.58%   1  0.01%   133,333  6.67%     0.00%       833,334  2.78% 

10 นายบันลือ อุตสาหจติ   5  0.00%   38,750  7.75%  1  0.01%   -    0.00%     0.00%     7,500,000  25.00% 
11 นายณรัล วิวรรธนไกร   5  0.00%   12,917  2.58%   1  0.01%  133,334  6.67%  20,000,000  16.67%        833,333  2.78% 
12 นายณรุจ วิวรรธนไกร   5  0.00%   12,917  2.58%   1  0.01%   133,333  6.67%     0.00%        833,333  2.78% 
13 นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์   -    0.00%   112,500  22.50%   -    0.00%   -    0.00%  20,000,000  16.67%                -    0.00% 
14 นายอิศวงศ์ ศุภวัฒนเกียรต ิ   -    0.00%  -    0.00%   -    0.00%   -    0.00%     0.00%                -    0.00% 
15 บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ ากัด   69,999,940  100.00%   -    0.00%   19,988  99.94%   -    0.00%     0.00%                -    0.00% 

รวม   70,000,000  100.00%   500,000  100.00%   20,000  100.00%   2,000,000  100.00%   120,000,000  100.00%    30,000,000  100.00% 

 
หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้น เป็นการค านวณโดยปัดทศนิยมเป็น 2 ต าแหนง่ ซึ่งเม่ือบวกรวมสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อาจท าให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนจากตัวเลขสดัส่วนรวมของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
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14.2 ลักษณะรายการระหว่างกนั 
 

บริษัทและบริษัทย่อย มีการท ารายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการด าเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการท ารายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภท ได้ดังนี้ 

 

หน่วย :  พันบาท 
ล าดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

และความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2555 ปี 2556 งวด 6 เดือน 
ปี 2557 

1. บริษัท บลูมม่ิง จ ากัด รายได้จากการขายสินคา้ 
ซื้อสินค้าและบริการ 
ลูกหนี้การคา้ 
เจ้าหนี้การค้า 

18 
4,194 
289 
357 

158 
5,319 
150 
974 

69 
1,819 

67 
878 

- บริษัท บลูมม่ิง จ ากัด ซื้อผลิตภัณฑ์ 
สปาของบริษัทย่อย เพื่อจ าหน่ายเป็น
สินค้าพรี เมียมในราคาตลาดที่ขาย
ให้กับลูกค้าทั่วไป 

- บริษัทและบริษัทย่อย ซื้อลูกประคบ 
สครับ เครื่องหอม และว่าจ้างให้บรรจุ
ผลิตภัณฑ์สปาลงบรรจุภัณฑ์ จ้างสกรีน
งาน จ้างตัดผ้าส าลี และสินค้าพรีเมียม 
เพ่ือจ าหน่ายในราคาที่ตกลงกัน 

- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่าการซ้ือสินค้า และว่าจ้างแรงงานเป็น
รายการทางการค้าทั่วไป และราคาเป็น
ราคาที่เปรียบเทียบได้ และมีราคาต่ า
กว่าเม่ือเทียบกับราคาตลาด 

2. บริษทั บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด รายได้จากการขายสินคา้ 
ซื้อสินค้าและบริการ 
ค่าเช่าและค่าสาธารณปูโภค 
ลูกหนี้การคา้ 
เจ้าหนี้การค้า 

- 
656 
343 

- 
236 

20 
800 

- 
13 
155 

2 
254 

- 
- 

230 

- บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ซื้อ
ผลิตภัณฑ์สปาของบริษัทย่อย เพื่อใช้
เป็นของขวัญช่วงเทศกาลในราคาตลาด
ที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป 

- บริษัทซื้อคุ๊กกี้ เพื่อให้บริการกับลูกค้าที่
ใช้บริการสปาของบริษัทและเลี้ยง
รับรองลูกค้าของบริษัทที่ร้านอาหารใน
ราคาตลาดที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป 

- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่าการซ้ือสินค้า และบริการเป็นรายการ
ทางการค้าทั่วไปและราคาเป็นราคาที่
เปรียบเทียบได้กับราคาตลาดทั่วไป 
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หน่วย :  พันบาท 
ล าดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

และความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2555 ปี 2556 งวด 6 เดือน 
ปี 2557 

3. บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ กรุ๊ป
จ ากัด 

รายได้ค่าบริการ 
รายได้จากการขายสินคา้ 
รายได้อ่ืน 
ซื้อสินค้าและบริการ 
ลูกหนี้การคา้ 
เจ้าหนี้การค้า 

43 
- 
- 

710 
24 
377 

83 
102 
91 

1,008 
109 
382 

- 
15 

- 
220 
23 
80 

 

- บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ กรุ๊ป จ ากัด ซื้อ 
Package บริการสปาของบริษัท และ
ซื้อผลิตภัณฑ์สปาของบริษัทย่อย เพื่อ
ใช้เป็นของขวัญช่วงเทศกาล ในราคา
ตลาดที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป 

- บริษัทและบริษัทย่อย จ้างผลิตสิ่งพิมพ์
ต่างๆ เพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อย ในราคาที่ตกลงกัน 

- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่าการจ้างผลิตสิ่ งพิมพ์ต่างๆ  เป็น
รายการทางการค้าทั่วไปและราคาเป็น
ราคาที่เปรียบเทียบได้กับราคาตลาด
ทั่วไป 

4. บริษัท เอเช่ียนฟอร์จูน พร็อพ
เพอร์ตี้ จ ากัด 

ค่าเช่าและค่าสาธารณปูโภค 
ลูกหนี้การคา้ 
เจ้าหนี้การค้า 

6,633 
69 

- 

5,299 
- 

56 

3,377 
- 

619 
 

- บริษัทเช่าพื้นที่อาคารเพื่อประกอบ
ธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa 
สาขาภูเก็ต) ในราคาตามสัญญาที่ตก
ลงกัน 

- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่าการเช่าพื้นที่อาคารดังกล่าวเพื่อใช้ใน
ธุรกิจของบริษัท อัตราค่าเช่าปัจจุบัน
ยังคงต่ ากว่าที่บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ 
จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระได้จัดท า
รายงานประเมินราคาค่าเช่าเสนอแก่
ทางบริษัท  
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หน่วย :  พันบาท 
ล าดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

และความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2555 ปี 2556 งวด 6 เดือน 
ปี 2557 

5. ห้างหุ้นส่วนจ ากดัสามัญระริน
จินดา 

ค่าเช่าและค่าสาธารณปูโภค 
เจ้าหนี้การค้า 

1,120 
75 

2,833 
72 

1,447 
65 

- บริษัทเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อ
ประกอบธุรกิจสปา และที่ดินบางส่วน
ให้เช่าช่วงต่อบริษัท สยามเวลเนสท      
รีสอร์ท จ ากัด ในการประกอบธุรกิจ
โรงแรม และร้านอาหาร ระยะเวลา 30 
ปี ในราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน  

- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่ า กา ร เ ช่ าที่ ดิ นและสิ่ งปลู กส ร้ า ง
ดังกล่าวเพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อยโดยอ้างอิงอัตราค่าเช่าและ
อัตราการขึ้นค่าเช่าที่เหมาะสม ตามที่
บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด ซึ่งเป็น
ผู้ ป ระ เ มิน อิส ระ ได้ จั ดท า รายงาน
ประเมินราคาค่าเช่าเสนอแก่ทางบริษัท 

6. นายวิธิต  อุตสาหจติ ค่าเช่าและค่าสาธารณปูโภค 
เจ้าหนี้การค้า 
 

- 
- 

835 
- 

557 
99 

 

- บริษัทเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 7 คูหา 
เลขที่ 483 เพื่อใช้เป็นส านักงานของ
บริษัท ในราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน 

- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่าการเช่าพื้นที่อาคารดังกล่าวเพื่อใช้ใน
ธุรกิจของบริษัท อัตราค่าเช่าอ้างอิงตาม
สัดส่วนพื้นที่เช่าที่บริษัท 15 ที่ปรึกษา
ธุรกิจ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระได้
จัดท ารายงานประเมินราคาค่าเช่าเสนอ
แก่ทางบริษัท 

7. นายสันตวิัฒน์ อมรธีรสรรค์ ค่าเช่าและค่าสาธารณปูโภค 
 

631 631 334 - บริษัทเช่าบ้านเดี่ยว 2 ช้ัน 2 หลัง เลขที่  
เลขที่ 322/202 และ 322/203 ถนน
อโศก-ดินแดง เพื่อใช้เป็นบ้านพัก
พนักงานในกรุงเทพฯ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่าการเช่าบ้านดังกล่าวเพื่อใช้ในธุรกิจ
ของบริษัท อัตราค่าเช่าอ้างอิงตามที่
บริษัท ศศิรัชดา จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมิน
อิสระได้จัดท ารายงานประเมินราคาค่า
เช่าเสนอแก่ทางบริษัท 

8. นายบันลือ อุตสาหจิต ดอกเบี้ยจ่าย 
เงินกู้ยืม 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

963 
48,000 
1,960 

944 
- 
- 

- 
- 
- 

บริษัทกู้ยืมเพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจ อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี มีการช าระคืนไป
แล้วในปี 2556 
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หน่วย :  พันบาท 
ล าดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

และความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2555 ปี 2556 งวด 6 เดือน 
ปี 2557 

9. นายวิบลูย์ อุตสาหจิต 
 

ดอกเบี้ยจ่าย 
ลูกหนี้อ่ืน 
เงินกู้ยืม 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 
เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย 

2,337 
- 

123,415 
2,827 

81 

622 
12 

- 
359 
364 

- 
8 
- 
- 

77 

- บริษัทและบริษัทย่อยกู้ยืมจากกรรมการ 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี มีการ
ช าระคืนไปแล้วในปี 2556 ทั้งนี้ดอกเบี้ย
ค้างจ่ายเป็นดอกเบี้ยที่บริษัทย่อยค้าง
จ่ายกรรมการตั้งแต่ปี 2555 โดยบริษัท
ย่อยช าระคืนดอกเบี้ยค้างจ่ายไปแล้ว
เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2557 

- ลูกหนี้อ่ืน เป็นลูกหนี้เงินทดรองจ่าย ที่
บริษัทส ารองจ่ายล่วงหน้าแทนไป และ
รอเอกสารการช าระเงินมาปิดบัญชี โดย
เป็นภาระคงค้างช่วงระหว่างปิดงวด
บัญชี 

- เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง และอ่ืนๆ ที่กรรมการช าระ
ไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมี
การน าเอกสารการช าระเงินมาเบิกจ่าย
จากบริษัท แต่ยังไม่ได้ท าการช าระคืน 
ณ วันปิดงวดบัญชี 

10. นายณรัล วิวรรธนไกร เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย 14 31 54 เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และอ่ืนๆ ที่กรรมการช าระไป
ล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมีการน า
เอกสารการช าระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท 
แต่ยังไม่ได้ท าการช าระคืน ณ วันปิดงวด
บัญชี 

11. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรต ิ เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย 255 7 9 เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และอ่ืนๆ ที่กรรมการช าระไป
ล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมีการน า
เอกสารการช าระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท 
แต่ยังไม่ได้ท าการช าระคืน ณ วันปิดงวด
บัญชี 
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หน่วย :  พันบาท 
ล าดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

และความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2555 ปี 2556 งวด 6 เดือน 
ปี 2557 

12. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย 
ลูกหนี้อื่น  

298 
- 

75 
- 

144 
2 

- เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง และอ่ืนๆ ที่กรรมการช าระ
ไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมี
การน าเอกสารการช าระเงินมาเบิกจ่าย
จากบริษัท แต่ยังไม่ได้ท าการช าระคืน 
ณ วันปิดงวดบัญชี 

- ลูกหนี้อ่ืน เป็นลูกหนี้เงินทดรองจ่าย ที่
เบิกจ่ายล่วงหน้า และรอเอกสารการ
ช าระเงินมาปิดบัญชี โดยเป็นภาระคง
ค้างช่วงระหว่างปิดงวดบัญชี 

13. นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย 160 27 - เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และอ่ืนๆ ที่กรรมการช าระไป
ล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมีการน า
เอกสารการช าระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท 
แต่ยังไม่ได้ท าการช าระคืน ณ วันปิดงวด
บัญชี 

14. นายประเสริฐ จิราวรรณ
สถิตย ์

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย 
ลูกหนี้อื่น 

730 
896 

383 
- 

614 
- 

- เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง และอ่ืนๆ ที่กรรมการช าระ
ไปล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมี
การน าเอกสารการช าระเงินมาเบิกจ่าย
จากบริษัท แต่ยังไม่ได้ท าการช าระคืน 
ณ วันปิดงวดบัญชี 

- ลูกหนี้อ่ืนในปี 2555 เดิมเป็นการจอง 
สปาจากต่างประเทศช าระเงินล่วงหน้า
ผ่านบัญชีคุณประเสริฐ และจะมีการตัด
ช าระบัญชีกันภายหลังจากที่ลูกค้ามา
ใช้บริการ ปัจจุบันทางบริษัทรับเงิน
จองสปาโดยตรงและไม่ มีรายการ
ดังกล่าวอีก 

15. นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์ เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย - - 16 เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และอ่ืนๆ ที่กรรมการช าระไป
ล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมีการน า
เอกสารการช าระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท 
แต่ยังไม่ได้ท าการช าระคืน ณ วันปิดงวด
บัญชี 
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หน่วย :  พันบาท 
ล าดับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

และความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปี 2555 ปี 2556 งวด 6 เดือน 
ปี 2557 

16. นายภาสพงศ์  อัศวโสภณ เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย - 3 - เจ้าหนี้เงินทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และอ่ืนๆ ที่กรรมการช าระไป
ล่วงหน้าก่อนวันปิดงวดบัญชี และมีการน า
เอกสารการช าระเงินมาเบิกจ่ายจากบริษัท 
แต่ยังไม่ได้ท าการช าระคืน ณ วันปิดงวด
บัญชี 

17. กรรมการอิสระ 3 ท่าน เจ้าหนี้กรรมการ - - 76 เจ้าหนี้กรรมการ ในส่วนของกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ที่ตั้งบัญชีเบิกจ่ายไว้ และช าระเงินหลังวัน
ปิดงวดบัญชี 

 
 
สัญญาเชา่ที่เป็นรายการระหวา่งกัน และเงื่อนไข 
 

วันที่ตาม 
สัญญาเช่า 

รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ หมายเหตุ 

23 ม.ค. 2557 บริษัทท าสัญญาเช่าอาคารกับ
นายสันติวัฒน์ อมรธีรสรรค์  
อาคาร เลขที่  322 /202  และ 
322/203 ซอยอยู่เจริญ แยก 18 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ที่ พั ก พ นั ก ง า น
เทอราพิสต์ในกรุงเทพ  

3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
เป็นการต่ออายุปีที่ 7 ถึงปีที่ 9 

อาคาร 322/202 ค่าเช่าปี 2557 – 
2559 เดือนละ  30,900 บาท 
31,800 บาท และ 32,800 บาท 
ตามล าดับ 
อาคาร 322/203 ค่าเช่าปี 2557 – 
2559 เดือนละ  20,600 บาท 
21,200 บาท และ 21,800 บาท 
ตามล าดับ 

- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดสัญญา 
2 เดือน 

- ยกเลิกสัญญาก่อนครบก าหนดได้
โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 120 วัน 

1 เม.ย. 2556 บริษัทท าสัญญาเช่าอาคารกับ
นายวิธิต อุตสาหจิต 
ชั้นที่ 1 และ 2 ของอาคารเลขที่ 
483 – 483/6 และชั้นที่  3 ของ
อาคารเลขที่ 483/6 ซอยสุทธิพร 
ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
รวมพื้นที่ใช้สอย 1,392 ตารางเมตร 
เพื่อใช้เป็นอาคารส านักงานของ
บริษัท และบริษัทย่อย 

3 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ค่าเช่า 104,400 บาท/เดือน และ
สามารถปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นตาม
ภาวะตลาดแต่ไม่เกินร้อยละ 15 
ของค่าเช่าที่มีผลบังคับใช้อยู่ ทุก 
3 ปี 

- ยกเว้นค่าเช่า ระหว่างตกแต่ง 
โดยเริ่มคิดค่าเช่า   1 พฤษภาคม 
2556 เป็นต้นไป 

- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราว
ละ 3 ปี โดยแจ้งล่วงหน้าก่อน
ครบก าหนดสัญญา 30 วัน 

- ผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลรักษา ปรับปรุง 
ซ่อมแซม อาคารเช่าให้อยู่ ใน
สภาพดี 

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน 
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 

- ผู้ เ ช่ า รั บ ผิ ด ช อ บ ค่ า
สาธารณูปโภค 
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วันที่ตาม 
สัญญาเช่า 

รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ หมายเหตุ 

26 ส.ค. 2557 บริษัทท าสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้างกับนางปราณี ศุภวัฒน
เกียรติ  นายณรัล วิวรรธนไกร 
นายธนวัฒน์  อุตสาหจิต นาย
ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ นางฐา
นิศร์ อมรธีรสรรค์ และนายวิบูลย์ 
อุตสาหจิต โดยช าระค่าเช่าให้กับ
ห้างหุ้นส่วนสามัญระรินจินดา ที่
บุคคลทั้ง 6 ร่วมกันจัดตั้ง ทั้งนี้
เป็นที่ดินตามโฉนดเลขที่  117, 
2875, 8985, 554, 3010, 3009 
และ 103754 รวม 7 โฉนด เนื้อที่
รวม 2 ไร่ 3 งาน 62.4 ตารางวา  
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ส ป า 
(RarinJinda Wellness Spa 
สาขาเชียงใหม่ ) และที่ดิน
บางส่วนให้ เช่าช่ วงต่อบริษัท 
สยามเวลเนส รีสอร์ท จ ากัด ใน
การประกอบธุรกิจโรงแรม และ
ร้านอาหาร (โรงแรมระรินจินดา 
เ ว ล เ น ส  ส ป า  รี ส อ ร์ ท  แ ล ะ
ร้านอาหาร Deck 1) 

30 ปี  
เริ่มต้น  1 มกราคม 2556 
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2585 

ค่าเช่า 241,125 บาท/เดือน และ
ปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของค่าเช่าทุก 3 ปี 

- สามารถต่ออายุได้โดยต้องบอก
กล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนครบ
ก าหนดสัญญาเช่า 

- เม่ือสิ้นสุดสัญญาผู้เช่าต้องขน
ย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกจาก
พื้นที่เช่า หากไม่ด าเนินการผู้ให้
เ ช่ า มี สิ ท ธิ เ ข้ า ค ร อบ ค ร อ ง
ทรัพย์สินให้ เช่า และขนย้าย
ทรัพย์สินของผู้ เช่ าออกด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง 

- คู่สัญญาต้องท าการจดทะเบียน
สิทธิการเช่า ณ ส านักงานที่ดิน 
โดยผู้เช่ารับผิดชอบค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าทั้งหมด 
(ท าการจดทะเบียนสิทธิการเช่า
แล้วเม่ือวันที่ 29 สค.57) 

- ซากอาคาร 4 ชั้น เลขที่  14/1 
และเรือนไทย 2 ชั้น เลขที่ 14 
ถนนเจริญราษฎร์ ต าบลวัดเกต 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
บนที่ดิน ผู้เช่าเป็นผู้ปรับปรุงไม่
คิดค่าเช่าตลอดสัญญาเช่า 

- ผู้ เ ช่ า มี ห น้ า ที่ ดู แ ล รั ก ษ า 
ปรับปรุงพื้นทีเ่ช่าให้อยู่ในสภาพ
ดี 

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ  

- ผู้ เ ช่ า รั บ ผิ ด ช อ บ ค่ า
สาธารณูปโภค 

- สัญญาใช้แทนสัญญาเดิม ฉบับ
ลงวันที่ 1 มกราคม 2556 
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วันที่ตาม 
สัญญาเช่า 

รายละเอียด ระยะเวลา ค่าเช่าและค่าบริการ หมายเหตุ 

22 ม.ค. 2557 บริษัทท าสัญญาเช่าและบริการ
พื้นที่กับบริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน 
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
ต้งอยู่เลขที่ 184/14 ถนนผังเมือง
สาย ก ต าบลป่าตอง อ าเภอกระทู้ 
จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ใช้สอยอาคาร
เอเชี่ยนฟอร์จูน  เนื้ อที่  2,418 
ตารางเมตร 
เ พื่ อ ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ส ป า 
(RarinJinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต) 

3 ปี สิ้นสุด 31 มกราคม 2560 
ต่ออายุ ปีที่ 4 – ปีที่ 6 

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

- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดยต้อง
แจ้งก่อนครบก าหนด 6 เดือน 

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน 
ค่าภาษีค่าเบี้ยประกันภัย และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน  ๆ 

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค
ตามจริง ในอัตราที่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และการประปา
ส่วนภูมิภาคก าหนด 

 

หมายเหต ุ

การท าสัญญาเชา่กับบคุคลที่เกีย่วโยงกันดังกลา่ว มกีารท าการประเมินราคาเชา่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ดังนี ้
1. บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 หลัง เลขที่ 322/202 และ 322/203 ซอยอยู่เจริญ แยก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเมินราคาโดยบริษัท ศศิรัชดา จ ากัด โดยนายกรกรต เห็นดีงาม ผู้ประเมินหลัก     
เป็นผู้ส ารวจและประเมิน ท าการประเมินราคาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ซึ่งท าการประเมินราคาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวระยะเวลา 3 ปีที่ 1,845,000 บาท โดย
คิดเป็นค่าเช่าที่อัตรา 58,000 บาท/เดือน ปรับเพิ่มปีละ 3%  

2. อาคารคอนกรีตสูง 3 ชั้น จ านวน 7 คูหา เลขท่ี 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด โดยนายวัฒนา จ าปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก 
เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท าการประเมินราคาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ซึ่งท าการประเมินราคาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวที่ 258,804 บาท/เดือน โดยมีอัตราค่า
เช่าตลาดเพิ่มขึ้น 10% ทุกๆ 3 ปี 

3. ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 117, 2875, 8985, 554, 3010, 3009 และ 103754 รวม 7 โฉนด เนื้อที่รวม 2 ไร่ 3 งาน 62.4 ตารางวา 
เลขที่ 14 ถนนเจริญราษฎร์ ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษา
ธุรกิจ จ ากัด โดยนายวัฒนา จ าปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท าการประเมินราคาเมื่อวันที่    
27 ธันวาคม 2555 ซึ่งท าการประเมินราคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของที่ดิน
ดังกล่าวไม่รวมสิ่งปลูกสร้างที่ 2,906,000 บาท/ปี โดยมีอัตราค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ้น 15% ทุกๆ 3 ปี 

4. อาคารคอนกรีตสูง 4 ชั้น พร้อมส่วนต่อเติมชั้นดาดฟ้า เลขที่ 184/14 ถนนผังเมืองสาย ก ต าบลป่าตอง         
อ าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ประเมินราคาโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด โดยนายวัฒนา จ าปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก 
เป็นผู้ลงนามในรายงาน ท าการประเมินราคาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ซึ่งท าการประเมินราคาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวที่ 771,900 บาท/เดือน โดยมีอัตรา  
ค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ้น 15% ทุกๆ 3 ปี 
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14.3 มาตรการและขั้นตอนการอนมุัติการท ารายการระหว่างกนั 
 

14.3.1 มาตรการในการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

เมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตกลงจะเข้าท าธุรกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามป ระกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ก าหนดขั้นตอนการพิจารณาการท าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้
การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้ 
 

 (1) บริษัทฯ จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันประเภทใด และหากเป็นรายการที่เกี่ยวโยง
กันประเภทรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการน้ันมีข้อก าหนดและเงื่อนไขที่
ถือว่าเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เรื่องราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าทั่วไป หรือ
ราคาและเงื่อนไขที่ใช้กันทั่วไปในตลาดส าหรับการท าธุรกรรมในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และในกรณีท่ีไม่มีราคา
ตลาดที่สามารถน ามาใช้อ้างอิงได้เนื่องจากสินค้าหรือบริการภายใต้การท าธุรกรรมนั้ นมีลักษณะเฉพาะตัวหรือเพราะ
เหตุผลอื่นใด บริษัทฯ ก็อาจให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการด้วย   
 

 (2) ในกรณีท่ีรายการท่ีเกี่ยวโยงกันเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทน
ไม่สามารถค านวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง หรือเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มี
เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่ สามารถแสดงได้ว่ามี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการประเภทอื่น บริษัทฯ จะท าการค านวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างไร เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการท ารายการ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
 

 (3) บริษัทฯ จะเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือ
พิจารณาความเห็น แล้วแต่กรณี รายการท่ีเกี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการนั้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย  
 

 (4) บริษัทฯ จะรายงานการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะ
เปิดเผยการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และหรือแบบรายงานอื่นตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีก าหนด 
 

 (5) ส าหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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 (6) ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากการค้าปกติ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่
มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีบริษัทฯ 
 

 (7) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท ารายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการท ารายการน้ันๆ 

 

14.3.2 การอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

บริษัทฯ ได้ก าหนดตัวบคุคล/ หน่วยงานท่ีมีอ านาจอนุมัตกิารเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันดังนี ้
 (1)   ในกรณีที่เป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขการค้าปกติ ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือไม่ก็ตาม ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 (2)   รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่นหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทนไม่สามารถค านวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง ผู้มี
อ านาจอนุมัติให้ท ารายการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 

14.3.3 การน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
 

 (1)   รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯในกรณีที่เป็นการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ จะเป็นผู้
พิจารณาตัดสินใจ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
พิจารณาท ารายการต่างๆ ตามขั้นตอนการขออนุมัติในระเบียบปฏิบัติ และตามอ านาจด าเนินการของบริษัทฯ ซึ่งภายหลัง
จากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะต้องน าเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของ
รายการ และเปิดเผยการท ารายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อ
ความเป็นระเบียบในการพิจารณา ฝ่ายจัดการต่างๆ ของบริษัทฯ จะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ  
 (2)   รายการท่ีเกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อมีการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องต้องน าเสนอรายละเอียด ความ
จ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเข้าท ารายการ มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี ้

2.1 ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการท ารายการ และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ  
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2.2 เมื่อได้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้เลขานุการบริษัทฯรวบรวมเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าท ารายการต่อไป โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะต้องไม่
อยู่ในท่ีประชุมหรือออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ัน 

2.3 รายงานมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยการท า
รายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

(3)   รายการท่ีเกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่
ภายใต้อ านาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องต้องน าเสนอรายละเอียด ความจ าเป็น และความ
สมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ มี
ขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

3.1 ฝ่ายจัดซื้อหรือหน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการท ารายการ และ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

3.2 เมื่อได้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้เลขานุการบริษัทฯรวบรวมเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าท ารายการ 

3.3  เมื่อได้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เลขานุการบริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมและ
ขออนุมัติการท ารายการจากผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีข้อมูลประกอบให้เพียงพอต่อการตัดสินใจตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนด และส่งเรื่องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องแสดงรายชื่อและจ านวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 
โดยมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

3.4 รายงานมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยการท า
รายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

 

14.4 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 

14.4.1 ลักษณะการท ารายการระหว่างกันที่เปน็ธุรกจิปกติ 
 

รายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือ รายการดังกล่าวมี
เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่สมเหตุสมผล เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึง
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย 

- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับบุคคลทั่วไป 

- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป 

- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท านองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป 
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14.4.2 นโยบายการพิจารณาการท ารายการระหว่างกนั 
 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจาณาถึงลักษณะของธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันไว้ดังนี้ 
 

ประเภทท่ี 1  ธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายของการซื้อขาย หรือการบริการที่มีผลก่อให้เกิดการผูกพันระหว่าง
คู่สัญญาในระยะยาว ให้น าเข้าสู่การพิจารณาเป็นครั้งๆ ไป 

 

ประเภทท่ี 2  ธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมที่เป็นปกติในทางการค้าของบริษัทฯ เช่น การซื้อลูกประคบ การซื้อคุ๊กกี้ การจ้างพิมพ์
งานท่ัวไป กรณีเช่นน้ี ให้มีการพิจารณาอนุมัติบนหลักการเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 
น าไปปฏิบัติใช้ต่อได้ และมีการน าเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ พิจารณาเป็นรายไตรมาส 
นอกจากนี้ การเปรียบเทียบราคาส าหรับธุรกรรมในลักษณะนี้น้ัน ควรจะต้องเปรียบเทียบราคา 

- บนพื้นฐานของประเภทสินค้า และบริการแบบเดียวกัน (spec เดียวกัน) เดียวกัน 

- รายการใดที่สามารถที่จะก าหนดลักษณะ และประเภทของสินค้าหรือบริการที่แน่ชัดได้ ให้ระบุไว้ในใบ
เสนอราคาให้ชัดเจน 

- ผู้ที่จัดท าใบเสนอราคาที่ใช้ในการเปรียบเทียบจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวพันกัน และเป็นการเสนอราคาปกติทั่วไป  
- ให้มีการหาผู้เสนอราคาเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 ราย 

- ราคาที่ได้จะต้องเป็นราคาที่ได้จากผู้เสนอราคาในช่วงเดียวกัน   
 

14.4.2 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 

- การขายสินค้าและบริการ 

บริษัทและบริษัทย่อย ยังคงท าการขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ในราคาตลาด และภายใต้เงื่อนไขการค้าเดียวกันกับที่จ าหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยเนื่องจาก
เป็นการให้บริการและขายสินค้าตามปกติ และมูลค่าที่จ าหน่ายไม่ได้เป็นสาระส าคัญที่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ
ของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

- การซื้อลูกประคบ คุ๊กกี้ และว่าจ้างพิมพ์ส่ิงพิมพ์ และบรรจุสินคา้ 

บริษัทและบริษัทย่อย ยังมีการซื้อลูกประคบ คุ๊กกี้ และว่าจ้างพิมพ์ส่ิงพิมพ์ และบรรจุสินค้าผลิตภัณฑ์สปาต่างๆ 
กับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบัน ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างจากภายนอกแล้ว บริษัทท่ีเกี่ยวข้องขายสินค้า 
และคิดค่าบริการที่ต่ ากว่า โดยมีการตรวจสอบเปรียบเทียบราคากับผู้ค้ารายอื่นด้วยอย่างสม่ าเสมอตามระยะเวลาที่
เหมาะสม เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะท าการ
ว่าจ้างผู้ด าเนินการท่ีให้ราคาถูก และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย  
 

- การเช่าที่ดิน และอาคาร 

บริษัทมีการเช่าที่ดิน และอาคารบางส่วนจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากเป็นการ
เช่าเพื่อใช้เป็นทรัพย์สินในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการใช้เป็นส านักงาน คลังสินค้า และโรงเรียนสอนนวด ของ
บริษัทและบริษัทย่อย และใช้เป็นสาขาสปาของบริษทั รวมถึงใช้ในการด าเนินธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารของบริษัทย่อย ที่
จ าเป็นต้องเช่าใช้ด าเนินการในระยะปานกลาง ถึงระยะยาวเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนปรับปรุงทรัพย์สินถาวรดังกล่าว ทั้งนี้
การเช่าที่ดินและ/หรืออาคารดังกล่าว เป็นการเช่าเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการ
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ด าเนินการที่ผ่านมาการท าสัญญาเช่าใดๆ จะท าการเปรียบเทียบจากราคาตลาด และท าการประเมินราคาค่าเช่า โดยผู้
ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยนอกเหนือจากทรัพย์สินที่เช่าใช้ด าเนินการอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน ในระยะส้ันบริษัทคาดว่าจะไม่มีการเช่าทรัพย์สินอื่นๆ เพิ่มเติมจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ทั้งนี้ในกรณีที่ดินของบรษิัทท่ีเกี่ยวข้องที่ภูเก็ตที่บริษัทเชา่ทรัพย์สินในการด าเนินกิจการสปาอยู่ ซึ่งมทีี่ดินวา่งเปล่า
เหลืออยู่ ทางบริษัทและบริษัทย่อย ยังไม่มีโครงการและ/หรือแผนงานในระยะส้ันที่จะเช่าที่ดินดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อ
ก่อสร้างเป็นโรงแรมในรูปแบบเดียวกับโครงการท่ีเชียงใหม่แต่อย่างใด  
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15. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

15.1 รายงานการตรวจสอบบัญชี 
 

ประจ างวด ผู้สอบบัญชี สรุปรายงานการตรวจสอบ 
ปี 2554 นายบุญเลศิ  แก้วพันธุ์พฤกษ ์

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 
บริษท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชี อย่างไม่มีเงื่อนไข
ว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงิน ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
ผู้สอบบัญชีระบุเร่ืองบริษัทได้ปฎิบัติตามมาตรฐานทางการเงินส าหรับ
กิจการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ได้ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
เพ่ือจัดท าและเสนองบการเงิน 

ปี 2555 นายบุญเลศิ  แก้วพันธุ์พฤกษ ์
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 
บริษท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชี อย่างไม่มีเงื่อนไข
ว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินรวม ผลการด าเนินงานรวม และ
กระแสเงินสดรวม ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
ผู้สอบบัญชีระบุเร่ืองบริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยเปลี่ยนวิธีแสดงราคาที่ดิน
จากวิธีราคาทุนเป็นวิธีราคาตีใหม่ 

ปี 2556 นายบุญเลศิ  แก้วพันธุ์พฤกษ ์
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 
บริษท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชี อย่างไม่มีเงื่อนไข
ว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินรวม ผลการด าเนินงานรวม และ
กระแสเงินสดรวม ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินรวม 
โดยไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกต
เกี่ยวกับเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 
ก) มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี  เนื่องจากการน า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ที่มีผลบังคับใช้มา
ถือปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ 

ข) บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยถูกถือหุ้นโดยผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้นจึงถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน ผู้บริหารได้ปรับปรุงย้อนหลัง งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 
ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัดและบริษัทย่อย ที่แสดงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนผลของการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 
2555 จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร ไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 



                                                                                                                          บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

  197 

ประจ างวด ผู้สอบบัญชี สรุปรายงานการตรวจสอบ 
ไตรมาสที่ 1 
ปี 2556 

นายบุญเลศิ  แก้วพันธุ์พฤกษ ์
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 
บริษท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้ 
เนื่องจากการสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการบัญชี ท าให้ไม่สามารถได้ความเชื่อม่ันว่าจะพบเรื่องที่มี
นัยส าคัญทั้งหมด ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นจึงไม่สามารถ
แสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้ 
ผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขจากการสอบทานเนื่องจากบริษัท
ไม่ได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อ ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  34 เรื่อง งบ
การเงินระหว่างกาล 
ยกเว้นเรื่องการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าว ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่ง
ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  34 เรื่องงบการเงิ นระหว่างกาล ใน
สาระส าคัญ 
ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 
ก) มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี  เนื่องจากการน า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ที่มีผลบังคับใช้มา
ถือปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ 

ข) บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยถูกถือหุ้นโดยผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้นจึงถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน ผู้บริหารได้ปรับปรุงย้อนหลัง งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 
ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัดและบริษัทย่อย ที่แสดงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนผลของการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 
2555 จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร ไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

ไตรมาสที่ 1 
ปี 2557 

นายบุญเลศิ  แก้วพันธุ์พฤกษ ์
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 
บริษท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้ 
เนื่องจากการสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการบัญชี ท าให้ไม่สามารถได้ความเชื่อม่ันว่าจะพบเรื่องที่มี
นัยส าคัญทั้งหมด ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นจึงไม่สามารถ
แสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้ 
ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องงบการเงิน
ระหว่างกาล ในสาระส าคัญ 
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ประจ างวด ผู้สอบบัญชี สรุปรายงานการตรวจสอบ 
ไตรมาสที่ 2 
ปี 2556 

นายบุญเลศิ  แก้วพันธุ์พฤกษ ์
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 
บริษท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้ 
เนื่องจากการสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการบัญชี ท าให้ไม่สามารถได้ความเชื่อม่ันว่าจะพบเรื่องที่มี
นัยส าคัญทั้งหมด ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นจึงไม่สามารถ
แสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้ 
ผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขจากการสอบทานเนื่องจากบริษัท
ไม่ได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อ ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  34 เรื่อง งบ
การเงินระหว่างกาล 
ยกเว้นเรื่องการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าว ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่ง
ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  34 เรื่องงบการเงินระหว่างกาล ใน
สาระส าคัญ 
ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 
ค) มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการบัญชี  เนื่องจากการน า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ที่มีผลบังคับใช้มา
ถือปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ 

ง) บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยถูกถือหุ้นโดยผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนั้นจึงถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน ผู้บริหารได้ปรับปรุงย้อนหลัง งบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 
ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัดและบริษัทย่อย ที่แสดงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนผลของการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 
2555 จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร ไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

ไตรมาสที่ 2 
ปี 2557 

นายบุญเลศิ  แก้วพันธุ์พฤกษ ์
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 
บริษท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้ 
เนื่องจากการสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการบัญชี ท าให้ไม่สามารถได้ความเชื่อม่ันว่าจะพบเรื่องที่มี
นัยส าคัญทั้งหมด ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นจึงไม่สามารถ
แสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้ 
ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องงบการเงิน
ระหว่างกาล ในสาระส าคัญ 
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15.2 งบเสมือนรวม 
 

งบเสมือนรวมปี 2554 เป็นงบท่ีทางบริษัทจัดท าขึ้นเสมือนรวมกิจการและของบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งแต่ต้น เพื่อใช้
เปรียบเทียบแทนงบตรวจสอบปี 2554 ซึ่งไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด บริษัท สยามเวล
เนสรีสอร์ท จ ากัด และ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 

ทั้งนี้งบดังกล่าวไม่ได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 
 



                                                                                                                                                                                                                                                        บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

 200 
 

15.3 ตารางสรุปงบการเงนิ 
 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 - 2557 
 
 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบเสมือนรวม   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 2554   %   2555   %   2556   %   30 มิ.ย. 2556   %   30 มิ.ย. 2557  %  2554   %   2555  %  2556  %  30 มิ.ย. 2556  %  30 มิ.ย. 2557  % 

     ตรวจสอบ    ตรวจสอบ     สอบทานแล้ว     สอบทานแล้ว     ตรวจสอบ     ตรวจสอบ     ตรวจสอบแล้ว     สอบทานแล้ว     สอบทานแล้ว    
   ปรับปรุงใหม่                จัดประเภทใหม่    ปรับปรุงใหม่             

สินทรัพย์                                         
สินทรัพย์หมุนเวียน                     
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23,926 9.81% 60,165 17.27% 19,633 5.62% 39,343 11.29% 16,869 4.56% 16,730 11.24% 46,297 17.99% 12,832 3.50% 31,833 9.81% 8,506 2.17% 
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                     
          กิจการที่เก่ียวข้องกัน 5,984 2.45% 1,278 0.37% 284 0.08% 3,176 0.91% 100 0.03% 6,539 4.39% 2,527 0.98% 451 0.12% 4,885 1.50% 369 0.09% 
          กิจการอื่น 3,278 1.34% 5,014 1.44% 6,069 1.74% 6,842 1.96% 6,060 1.64% 578 0.39% 1,842 0.72% 1,617 0.44% 2,425 0.75% 4,037 1.03% 
     เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - - - - - 502 0.13% 
     สินค้าคงเหลือ 2,266 0.93% 7,354 2.11% 9,479 2.71% 7,170 2.06% 8,693 2.35% 879 0.59% 5,665 2.20% 7,343 2.00% 4,661 1.44% 7,141 1.82% 
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 613 0.25% 691 0.20% 663 0.19% 599 0.17% 2,294 0.62% 364 0.24% 502 0.20% 540 0.15% 331 0.10% 2,233 0.57% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 36,067 14.79% 74,502 21.39% 36,128 10.34% 57,130 16.39% 34,016 9.19% 25,090 16.85% 56,833 22.08% 22,783 6.21% 44,135 13.60% 22,788 5.82% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                     
     เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน 360 0.15% 360 0.10% - - 360 0.10% - - 360 0.24% 360 0.14% - - 360 0.11% - - 
     เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - - - - - 3,000 2.02% 3,000 1.17% 101,705 27.74% 62,999 19.41% 101,705 25.95% 
     สิทธิการเช่าที่ดิน 160 0.07% 3,803 1.09% 3,710 1.06% 4,059 1.16% 3,367 0.91% 160 0.11% 3,803 1.48% 3,710 1.01% 4,060 1.25% 3,367 0.86% 
     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 196,439 80.54% 257,469 73.92% 296,985 85.02% 277,065 79.49% 319,033 86.20% 111,962 75.20% 182,482 70.91% 226,157 61.69% 203,667 62.74% 250,514 63.93% 
     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,501 1.03% 3,170 0.91% 862 0.25% 2,133 0.61% 1,538 0.42% 560 0.38% 1,850 0.72% 602 0.16% 1,578 0.49% 1,337 0.34% 
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                     
          เงินมัดจ าและเงินประกัน 7,541 3.09% 8,672 2.49% 11,368 3.25% 7,645 2.19% 12,089 3.27% 7,541 5.07% 8,672 3.37% 11,368 3.10% 7,645 2.36% 12,089 3.08% 
          อื่นๆ 840 0.34% 350 0.10% 269 0.08% 158 0.05% 68 0.02% 205 0.14% 346 0.13% 265 0.07% 154 0.05% 68 0.02% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 207,841 85.21% 273,824 78.61% 313,194 89.66% 291,420 83.61% 336,095 90.81% 123,788 83.15% 200,513 77.92% 343,807 93.79% 280,463 86.40% 369,080 94.18% 
รวมสินทรัพย์ 243,908 100.00% 348,326 100.00% 349,322 100.00% 348,550 100.00% 370,111 100.00% 148,878 100.00% 257,346 100.00% 366,590 100.00% 324,598 100.00% 391,868 100.00% 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบเสมือนรวม   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 2554   %   2555   %   2556   %   30 มิ.ย. 2556   %   30 มิ.ย. 2557  %  2554   %   2555  %  2556  %  30 มิ.ย. 2556  %  30 มิ.ย. 2557  % 

     ตรวจสอบ    ตรวจสอบ     สอบทานแล้ว     สอบทานแล้ว     ตรวจสอบ     ตรวจสอบ     ตรวจสอบแล้ว     สอบทานแล้ว     สอบทานแล้ว    
    ปรบัปรุงใหม่              จัดประเภทใหม่    ปรับปรุงใหม่                

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                         
หนี้สินหมุนเวียน                                         
     เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - - - - 16,000 4.58% 25,000 7.17% 10,000 2.70% - - - - - - - - - - 
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                     
          กิจการที่เก่ียวข้องกัน 1,815 0.74% 7,370 2.12% 2,888 0.83% 9,123 2.62% 2,961 0.80% 1,714 1.15% 8,261 3.21% 3,950 1.08% 11,361 3.50% 4,182 1.07% 
          กิจการอื่น 26,264 10.77% 38,850 11.15% 33,075 9.47% 25,908 7.43% 32,933 8.90% 19,061 12.80% 33,894 13.17% 27,074 7.39% 20,347 6.27% 29,860 7.62% 
     หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  0.00%  0.00% 443 0.13% 431 0.12% 455 0.12% - - - - 443 0.12% 431 0.13% 455 0.12% 
     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงก าหนดช าระ 
                                                                      ภายในหนึ่งปี 

- 0.00% 4,200 1.21% 13,200 3.78% 4,200 1.20% 20,913 5.65% - - 4,200 1.63% 13,200 3.60% 4,200 1.29% 20,913 5.34% 

     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,312 0.54% 6,507 1.87% 9,186 2.63% 5,519 1.58% 2,303 0.62% 1,248 0.84% 6,267 2.44% 8,452 2.31% 5,341 1.65% 1,205 0.31% 
     เงินปันผลค้างจ่าย - - - - - - - - 40,000 10.81% - - - - - - - - 40,000 10.21% 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 111 0.05% 316 0.09% 141 0.04% 201 0.06% 23 0.01% 19 0.01% 60 0.02% 12 0.00% 22 0.01% 1 0.00% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 29,502 12.10% 57,243 16.43% 74,933 21.45% 70,382 20.19% 109,588 29.61% 22,042 14.81% 52,682 20.47% 53,131 14.49% 41,702 12.85% 96,616 24.66% 
หนี้สินไม่หมุนเวียน                     
     หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด 
                                                             ช าระภายในหนึ่งปี 

- - - - 1,709 0.49% 1,934 0.55% 1,479 0.40% - 0.00% - 0.00% 1,709 0.47% 1,934 0.60% 1,479 0.38% 

     เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 168,424 69.05% 171,415 49.21% - - 71,915 20.63% - - 75,370 50.63% 81,315 31.60% - - 71,915 22.16% - - 
     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึง 
                                                  ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

- - 15,800 4.54% 53,100 15.20% 19,200 5.51% 73,022 19.73% - 0.00% 15,800 6.14% 53,100 14.48% 19,200 5.92% 73,022 18.63% 

     หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 2,801 1.15% 3,863 1.11% 1,996 0.57% 2,349 0.67% 2,616 0.71% 2,799 1.88% 3,613 1.40% 1,521 0.41% 2,017 0.62% 2,027 0.52% 
     หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - 7,719 2.22% 7,849 2.25% 7,849 2.25% 7,849 2.12% - - 7,719 3.00% 7,849 2.14% 7,849 2.42% 7,849 2.00% 
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3,430 1.41% 3,525 1.01% 4,535 1.30% 4,155 1.19% 4,084 1.10% 3,060 2.06% 3,241 1.26% 4,196 1.14% 3,837 1.18% 3,693 0.94% 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 174,655 71.61% 202,322 58.08% 69,189 19.81% 107,402 30.81% 89,050 24.06% 81,229 54.56% 111,688 43.40% 68,375 18.65% 106,752 32.89% 88,070 22.47% 
รวมหนี้สิน 204,157 83.70% 259,565 74.52% 144,122 41.26% 177,784 51.01% 198,638 53.67% 103,271 69.37% 164,370 63.87% 121,506 33.14% 148,454 45.73% 184,686 47.13% 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบเสมือนรวม   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 2554   %   2555   %   2556   %   30 มิ.ย. 2556   %   30 มิ.ย. 2557  %  2554   %   2555  %  2556  %  30 มิ.ย. 2556  %  30 มิ.ย. 2557  % 

     ตรวจสอบ     ตรวจสอบ     สอบทานแล้ว     สอบทานแล้ว     ตรวจสอบ     ตรวจสอบ     ตรวจสอบแล้ว     สอบทานแล้ว     สอบทานแล้ว    
     ปรับปรุงใหม่                 จัดประเภทใหม่     ปรับปรุงใหม่                

ส่วนของผู้ถือหุ้น                     
ทุนเรือนหุ้น                     
   ทุนจดทะเบียน                     
      หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 40,000 16.40% 40,000 11.48% 40,000 11.45% 40,000 11.48%   40,000 26.87% 40,000 15.54% 40,000 10.91% 40,000 12.32%   
      หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท     60,000 17.18% 60,000 17.21%       60,000 16.37% 60,000 18.48%   
      หุ้นสามัญ 570,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท         142,500 38.50%         142,500 36.36% 

   ทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว                     
      หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 40,000 16.40% 40,000 11.48% 40,000 11.45% 40,000 11.48%   40,000 26.87% 40,000 15.54% 40,000 10.91% 40,000 12.32%   
      หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท     60,000 17.18% 60,000 17.21%       60,000 16.37% 60,000 18.48%   
      หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท         100,000 27.02%         100,000 25.52% 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น     38,706 11.08%   38,706 10.46%     38,706 10.56%   38,706 9.88% 
ก าไรสะสม                     
     จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย - - - - - - - - 3,749 1.01% - - - - - - - - 3,749 0.96% 
     ยังไม่ได้จัดสรร 5,620 2.30% 23,301 6.69% 81,323 23.28% 46,891 13.45% 43,847 11.85% 5,607 3.77% 22,101 8.59% 74,982 20.45% 44,748 13.79% 33,331 8.51% 
องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น (643) -0.26% 30,232 8.68% (14,830) -4.25% 23,875 6.85% (14,830) -4.01% - - 30,875 12.00% 31,396 8.56% 31,396 9.67% 31,396 8.01% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 44,977 18.44% 93,533 26.85% 205,199 58.74% 170,766 48.99% 171,472 46.33% 45,607 30.63% 92,976 36.13% 245,084 66.86% 176,144 54.27% 207,182 52.87% 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (5,226) -2.14% (4,772) -1.37% 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 39,751 16.30% 88,761 25.48% 205,200 58.74% 170,766 48.99% 171,473 46.33% 45,607 30.63% 92,976 36.13% 245,084 66.86% 176,144 54.27% 207,182 52.87% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 243,908 100.00% 348,326 100.00% 349,322 100.00% 348,550 100.00% 370,111 100.00% 148,878 100.00% 257,346 100.00% 366,590 100.00% 324,598 100.00% 391,868 100.00% 

 

หมายเหตุ:- 
1. งบตรวจสอบปี 2555 เป็นงบที่ปรับปรุงใหมเ่พ่ือเปรียบเทียบกับงบตรวจสอบปี 2556 โดยการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีเสมือนว่าเป็นการรวมส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ก าหนดโดย

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบัติส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด และบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท 
จ ากัด เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนั้นในการจัดท างบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จึงถือเสมือนว่าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมาโดยตลอด 

2.  งบเสมือนรวมปี 2554 เป็นงบที่ทางบริษัทจัดท าขึ้นเสมือนรวมกิจการและของบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งแต่ต้น เพื่อใช้เปรียบเทียบแทนงบตรวจสอบปี 2554 ซ่ึงไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด บริษัท 
สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด และ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ส าหรับงวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 – 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2556 - 2557 
 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบเสมือนรวม   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 2554  %  2555  %  2556  %  30 มิ.ย. 2556  %  30 มิ.ย. 2557  %  2554  %  2555  %  2556  %  30 มิ.ย. 2556  %  30 มิ.ย. 2557  % 

     ตรวจสอบ    ตรวจสอบ     สอบทานแล้ว     สอบทานแล้ว     ตรวจสอบแล้ว     ตรวจสอบแล้ว     ตรวจสอบแล้ว     สอบทานแล้ว     สอบทานแล้ว    
     ปรับปรุงใหม่                 จัดประเภทใหม่     ปรับปรุงใหม่                

รายได ้                                         
     รายได้จากการขาย 16,362 7.75% 24,884 10.03% 40,562 12.44% 16,581 11.08% 17,406 11.94% 3,439 2.32% 6,926 3.36% 11,043 3.98% 4,494 3.54% 5,507 4.45% 
     รายได้จากการบริการ 158,633 75.15% 218,082 87.88% 279,099 85.63% 129,924 86.80% 125,387 86.01% 141,183 95.10% 193,354 93.78% 255,239 91.97% 117,089 92.24% 112,837 91.24% 
     รายได้อื่น 36,107 17.10% 5,204 2.10% 6,272 1.92% 3,183 2.13% 2,983 2.05% 3,830 2.58% 5,896 2.86% 11,235 4.05% 5,351 4.22% 5,328 4.31% 
รวมรายได ้ 211,102 100.00% 248,170 100.00% 325,933 100.00% 149,688 100.00% 145,776 100.00% 148,452 100.00% 206,176 100.00% 277,517 100.00% 126,934 100.00% 123,672 100.00% 
ค่าใช้จา่ย                     
     ต้นทุนขาย 7,544 3.57% 9,002 3.63% 14,218 4.36% 12,570 8.40% 11,538 7.91% 2,656 1.79% 4,363 2.12% 7,984 2.88% 3,151 2.48% 3,496 2.83% 
     ต้นทุนบริการ 139,533 66.10% 156,060 62.88% 172,339 52.88% 74,020 49.45% 86,858 59.58% 115,431 77.76% 132,939 64.48% 150,394 54.19% 69,911 55.08% 83,322 67.37% 
     ค่าใช้จ่ายในการขาย 9,127 4.32% 12,262 4.94% 15,225 4.67% 9,674 6.46% 10,466 7.18% 6,250 4.21% 9,805 4.76% 14,031 5.06% 8,286 6.53% 8,552 6.92% 
     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23,246 11.01% 33,835 13.63% 35,691 10.95% 13,771 9.20% 19,119 13.12% 12,953 8.73% 26,472 12.84% 28,227 10.17% 11,361 8.95% 16,118 13.03% 
     ค่าตอบแทนผู้บริหาร 7,971 3.78% 8,690 3.50% 8,746 2.68% 4,476 2.99% 7,131 4.89% 7,800 5.25% 8,690 4.21% 8,746 3.15% 4,476 3.53% 7,131 5.77% 
รวมค่าใช้จ่าย 187,421 88.78% 219,849 88.59% 246,219 75.54% 114,511 76.50% 135,112 92.68% 145,090 97.74% 182,269 88.40% 209,382 75.45% 97,185 76.56% 118,619 95.91% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 23,681 11.22% 28,321 11.41% 79,714 24.46% 35,177 23.50% 10,664 7.32% 3,362 2.26% 23,907 11.60% 68,135 24.55% 29,749 23.44% 5,053 4.09% 
ต้นทุนทางการเงิน 1,274 0.60% 3,456 1.39% 4,002 1.23% 2,048 1.37% 2,571 1.76% 1,274 0.86% 1,636 0.79% 2,808 1.01% 1,403 1.11% 2,341 1.89% 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 22,407 11.82% 24,865 12.80% 75,712 25.69% 33,129 24.87% 8,093 9.08% 2,088 3.12% 22,271 12.39% 65,327 25.56% 28,346 24.54% 2,712 5.98% 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 5,692 2.70% 6,609 2.66% 15,492 4.75% 6,644 4.44% 1,820 1.25% 1,521 1.02% 5,656 2.74% 13,193 4.75% 5,699 4.49% 614 0.50% 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 16,715 14.52% 18,256 15.47% 60,220 30.44% 26,485 29.31% 6,273 10.33% 567 4.15% 16,615 15.13% 52,134 30.32% 22,647 29.03% 2,098 6.48% 
ก าไรจากการตีราคาท่ีดิน - - 38,594 15.55% 652 0.20% 521 0.35% - - - - 38,594 18.72% 652 0.23% 521 0.41% - - 
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมดียวกัน (643) -0.30% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - - (151) -0.06% 871 0.27% - - - - - - (151) -0.07% 934 0.34% - - - - 
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - (7,689) -3.10% (305) -0.09% - - - - - - (7,689) -3.73% (317) -0.11% - - - - 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จส าหรับปี 16,072 14.21% 49,010 27.86% 61,438 30.81% 27,006 29.66% 6,273 10.33% 567 4.15% 47,369 30.05% 53,403 30.77% 23,168 29.44% 2,098 6.48% 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี                     
     ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 1,139 0.54% 17,802 7.17% 57,325 17.59% 23,590 15.76% 6,273 4.30% 567 0.38% 16,615 8.06% 52,134 18.79% 22,647 17.84% 2,098 1.70% 
     ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 15,576 7.38% 454 0.18% 2,895 0.89% 2,895 1.93% - - - - - - - - - - - - 

  16,715 7.92% 18,256 7.36% 60,220 18.48% 26,485 17.69% 6,273 4.30% 567 0.38% 16,615 8.06% 52,134 18.79% 22,647 17.84% 2,098 1.70% 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม                     
     ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 496 0.23% 48,556 19.57% 58,543 17.96% 24,111 16.11% 6,273 4.30% 567 0.38% 47,369 22.98% 53,403 19.24% 23,168 18.25% 2,098 1.70% 
     ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 15,576 7.38% 454 0.18% 2,895 0.89% 2,895 1.93% - - - - - - - - - - - - 

  16,072 7.61% 49,010 19.75% 61,438 18.85% 27,006 18.04% 6,273 4.30% 567 0.38% 47,369 22.98% 53,403 19.24% 23,168 18.25% 2,098 1.70% 

ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุ้นขั้นพ้ืนฐาน                     
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่(บาท) 2.848  44.505  66.890  0.083*  0.016  1.418  41.538  60.833  0.080*  0.005  

 

หมายเหตุ:- *จ านวนหุ้นสามัญ โดยวิธถีัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในปี 2556 ปรับจ านวนตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้จาก 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.25 บาทต่อหุ้นเพ่ือการเปรียบเทียบ 
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับงวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 – 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบเสมือนรวม   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 2554   2555   2556   30 มิ.ย. 2557   2554   2555   2556   30 มิ.ย. 2557  

   ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   สอบทานแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   สอบทานแล้ว  
   ปรับปรุงใหม่       จัดประเภทใหม่   ปรับปรุงใหม่      

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน                  
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 22,407 24,865 75,712 8,093 2,088 22,273 65,327 2,712 
รายการปรับกระทบยอดก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)         
                                     จากกิจกรรมด าเนินงาน         
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 28,017 24,420 21,127 12,363 14,934 13,579 15,088 9,905 
   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - 742 (141) - - 237 1 
   ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ - - 307 - - - 135 - 
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ - 5,638 - 2,565 - 5,638 - 2,565 
   ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสนิค้าคงเหลือ - - - 323 - - - 173 
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร (33,495) - 158 - (3,495) - 33 - 
   ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่าย - 155 - - - - - - 
   ก าไรจากการลดขนาดโครงการผลประโยชน์ - - (2,045) - - - (2,045) - 
   ต้นทุนทางการเงิน 1,274 3,456 4,002 2,571 1,274 1,636 2,808 2,341 
   ดอกเบี้ยรับ (97) (146) (219) (55) (66) (115) (152) (36) 
   ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 2,801 756 929 546 2,799 520 784 448 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน         
   สินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 20,907 59,144 100,713 26,265 17,534 43,531 82,215 18,109 
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง          
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่         
      กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 330 4,705 994 184 (756) 4,012 2,076 80 
      กิจการอี่น (569) (1,877) (1,819) 250 1,239 (1,265) (12) (2,421) 
   สินค้าคงเหลือ 362 (5,088) (2,431) 462 860 (4,786) (1,813) 30 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (213) (79) 28 (1,630) (254) (138) (37) (1,694) 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (840) (640) (2,615) (521) (299) (1,272) (2,614) (525) 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบเสมือนรวม   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 2554   2555   2556   30 มิ.ย. 2557   2554   2555   2556   30 มิ.ย. 2557  

   ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   สอบทานแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   สอบทานแล้ว  
   ปรับปรุงใหม่       จัดประเภทใหม่   ปรับปรุงใหม่      

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)         
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่         
      กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (3,954) 4,177 305 273 (397) 5,055 (1,546) 232 
      กิจการอี่น 8,015 12,586 (5,775) (142) 1,801 14,833 (6,821) 2,786 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (16) 206 (175) (118) (13) 40 (47) (11) 
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่ 241 95 937 (491) - 181 883 (543) 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 24,263 73,229 90,162 24,532 19,715 60,191 72,284 16,043 
   จ่ายดอกเบี้ย (1) (1,923) (8,596) (2,658) (1) - (5,398) (2,243) 
   จ่ายภาษีเงินได ้ (722) (2,068) (10,656) (9,478) (695) (1,897) (9,947) (8,595) 
เงินสดสุทธได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 23,540 69,238 70,910 12,396 19,019 58,294 56,939 5,205 
กระแสเงินสด (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน          
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกันเพ่ิมขึ้น - - 360 - - - 360 - 
รับดอกเบี้ย 97 148 219 56 66 115 152 36 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น - - - - - - - (500) 
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (2,000) - - - (3,000) - - - 
ซื้อสิทธิการเช่าที่ดนิ  (3,763) (550) - - - (550) - 
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 38,000 - 2 - 8,000 - 2 - 
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (36,334) (52,374) (56,310) (36,632) (28,785) (54,787) (54,305) (36,483) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (237) (55,989) (56,279) (36,576) (23,719) (54,672) (54,341) (36,947) 
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน          
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) - - 16,000 (6,000) - - - - 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ลดลง - - (1,048) (219) - - (1,048) (219) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 31,855 24,687 11,685 - 23,700 24,687 11,685 - 
จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (52,800) (21,697) (183,100) - (19,300) (18,742) (93,000) - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น - 20,000 50,500 35,000 - 20,000 50,500 35,000 
จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - (4,200) (7,365) - - (4,200) (7,365) 
รับเงินเพิ่มทุนจากส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - 55,000 - - - - - 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (20,945) 22,990 (55,163) 21,416 4,400 25,945 (36,063) 27,416 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบเสมือนรวม   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 2554   2555   2556   30 มิ.ย. 2557   2554   2555   2556   30 มิ.ย. 2557  

   ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   สอบทานแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   สอบทานแล้ว  
   ปรับปรุงใหม่       จัดประเภทใหม่   ปรับปรุงใหม่      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 2,358 36,239 (40,532) (2,764) (300) 29,567 (33,465) (4,326) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 21,568 23,926 60,165 19,633 17,030 16,730 46,297 12,832 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 23,926 60,165 19,633 16,869 16,730 46,297 12,832 8,506 

 
 

หมายเหตุ:- 
1.   งบการเงินรวมตรวจสอบปี 2555 เป็นงบตรวจสอบที่ปรับปรุงใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับงบตรวจสอบในปี 2556 โดยการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีเสมือนว่าเป็นการรวมส่วนได้เสีย ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวปฏิบัติที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองแนวปฏิบัติส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด และบริษัท 
สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนั้นในการจัดท างบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จึงถอืเสมือนว่าเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมาโดยตลอด  

2.  งบเสมือนรวมปี 2554 เป็นงบที่ทางบริษัทจัดท าขึ้นเสมือนรวมกิจการและของบริษัทย่อยทั้งหมดตั้งแต่ต้น เพื่อใช้เปรียบเทียบแทนงบตรวจสอบปี 2554 ซึ่งไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด บริษัท 
สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด และ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
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15.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

ส าหรับงวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 – 2556 และวันที่ 30 มิถุนาย 2557 
 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบเสมือนรวม   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 2554   2555   2556   30 มิ.ย. 2557   2554   2555   2556   30 มิ.ย. 2557  

     ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   สอบทานแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   สอบทานแล้ว  

     ปรับปรุงใหม่       จัดประเภทใหม่   ปรับปรุงใหม่      
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)                                 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  1.22 เท่า 1.30 เท่า 0.48 เท่า 0.31 เท่า 1.14 เท่า 1.08 เท่า 0.43 เท่า 0.24 เท่า 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  1.12 เท่า 1.16 เท่า 0.35 เท่า 0.21 เท่า 1.08 เท่า 0.96 เท่า 0.28 เท่า 0.13 เท่า 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.86 เท่า 1.60 เท่า 1.07 เท่า 0.14 เท่า 0.87 เท่า 1.56 เท่า 1.08 เท่า 0.08 เท่า 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 21.37 เท่า 31.24 เท่า 50.56 เท่า 39.06 เท่า 21.23 เท่า 34.87 เท่า 82.73 เท่า 44.90 เท่า 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 17 วัน 12 วัน 7 วัน 9 วัน 17 วัน 10 วัน 4 วัน 8 วัน 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 93.53 เท่า 34.32 เท่า 22.17 เท่า 25.01 เท่า 90.21 เท่า 41.96 เท่า 24.35 เท่า 29.17 เท่า 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 4 วัน 10 วัน 16 วัน 14 วัน 4 วัน 9 วัน 15 วัน 12 วัน 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ 5.67 เท่า 4.44 เท่า 4.54 เท่า 7.66 เท่า 9.08 เท่า 4.36 เท่า 4.33 เท่า 5.24 เท่า 
ระยะเวลาช าระหนี ้ 64 วัน 81 วัน 79 วัน 47 วัน 40 วัน 82 วัน 83 วัน 69 วัน 
Cash Cycle (47) วัน (69) วัน (72) วัน (38) วัน (23) วัน (72) วัน (79) วัน (61) วัน 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)                 
อัตราก าไรขั้นต้น  15.95 % 32.06 % 41.64 % 31.09 % 18.35 % 31.44 % 40.52 % 26.64 % 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (7.10) % 9.51 % 22.97 % 5.38 % (0.32) % 8.99 % 21.37 % (0.23) % 
อัตราก าไรอื่นๆ 17.10 % 2.10 % 1.92 % 2.05 % 2.58 % 2.86 % 4.05 % 4.31 % 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (1.89) เท่า 3.00 เท่า 0.97 เท่า 1.61 เท่า (40.64) เท่า 3.24 เท่า 1.00 เท่า - เท่า 
อัตราก าไรสุทธ ิ 7.92 % 7.36 % 18.48 % 4.30 % 0.38 % 8.06 % 18.79 % 1.70 % 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 37.13 % 26.36 % 40.32 % 23.38 % 1.26 % 23.98 % 30.84 % 16.48 % 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)                 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 8.52 % 6.17 % 17.26 % 11.13 % 0.40 % 8.18 % 16.71 % 8.82 % 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (11.51) % (2.72) % 14.10 % 9.28 % (13.38) % 2.06 % 18.13 % 13.91 % 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ 1.08 เท่า 0.84 เท่า 0.93 เท่า 0.90 เท่า 1.04 เท่า 1.02 เท่า 0.89 เท่า 0.77 เท่า 
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 (หน่วย : พันบาท) 

 งบเสมือนรวม   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 2554   2555   2556   30 มิ.ย. 2557   2554   2555   2556   30 มิ.ย. 2557  

     ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   สอบทานแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   ตรวจสอบแล้ว   สอบทานแล้ว  

     ปรับปรุงใหม่       จัดประเภทใหม่   ปรับปรุงใหม่      
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)                 
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 5.14 เท่า 2.92 เท่า 0.70 เท่า 1.16 เท่า 2.26 เท่า 1.77 เท่า 0.50 เท่า 0.89 เท่า 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 19.04 เท่า 21.19 เท่า 22.53 เท่า 9.54 เท่า 15.47 เท่า 36.79 เท่า 25.74 เท่า 6.85 เท่า 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) (0.26) เท่า (0.89) เท่า (0.29) เท่า (0.28) เท่า (0.37) เท่า (0.79) เท่า (0.37) เท่า (0.12) เท่า 
อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.00 % 0.00 % 66.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.73 % 0.00 % 
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16. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 
 

16.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ด าเนินธุรกิจการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา   รวมถึงการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา โรงแรมแบบบูติครีสอร์ท และร้านอาหาร  โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
คุณภาพการให้บริการ และความสะอาด ปัจจุบันบริษัทมีสาขาสปาที่เปิดด าเนินการแล้ว จ านวน 11 แห่ง ที่มีที่ตั้งที่สะดวก
ต่อการเดินทางไปมา ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย ภายในโรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีสาขาอยู่ในกรุงเทพ เชียงใหม่ พัทยา 
สมุย และภูเก็ต ประกอบด้วย Let’s Relax จ านวน 7 แห่ง RarinJinda Wellness Spa จ านวน 3 แห่ง และ Sabaii by Let’s 
Relax จ านวน 1 แห่ง โดยบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจโรงแรมระรินจินดา เวลล์เนส สปา รีสอร์ท ขนาด 35 ห้องพัก และ
ร้านอาหาร ติดริมแม่น้ าปิง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท ในปี 2554 คือ บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด ในเดือนมิถุนายน และบริษัท 
สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด ในเดือนกรกฎาคม และในปี 2556 ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด ในเดือนมีนาคม 
อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งดังกล่าว เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหารกลุ่มเดียวกัน การเข้าถือ
หุ้นดังกล่าวเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มกิจการ ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของการด าเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยเสมือนกับ
การรวมกลุ่มกิจการมาตั้งแต่ต้น และสามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตามงบตรวจสอบของปี 
2556 ทางผู้สอบบัญชีจึงได้จัดท างบการเงินรวม โดยปรับปรุงงบรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในส่วนของงบแสดงสถานะทางการเงิน
ย้อนหลังตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ย้อนหลังของปี 2555 เสมือนมีการรวมกิจการมาตั้งแต่ต้น เพื่อให้
สามารถเปรียบเทียบได้ ดังนั้นการสรุปสถานะด้านต่าง  ๆจะเน้นการพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยจากข้อมูล
ตามงบการเงินดังกล่าว โดยพิจารณาเปรียบเทียบร่วมกับงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบเสมือนรวม ในปี 2554 ที่จัดท าและปรับปรุง
เพิ่มเติมโดยบริษัท ซึ่งมีข้อมูลในด้านต่าง  ๆสรุปได้ดังนี้ 
 

16.1.1 รายได้จากการขายและบริการ 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อย นับตั้งแต่ปี 2554 – งวด 6 เดือน ปี 2557 สรปุได้ดังนี้ 
 

โครงสร้างรายได ้
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 งวด 6 เดือน ป ี2556 งวด 6 เดือน ป ี2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้ธุรกิจสปา  138.76  65.73%  186.95  75.33%  246.18  75.53% 116.99 78.15% 111.79 76.68% 
รายได้ธุรกิจโรงแรม  18.20  8.62%  25.18  10.15%  24.10  7.39% 12.94 8.64% 13.60 9.33% 
รายได้ธุรกิจร้านอาหาร  12.75  6.04%  17.01  6.85%  27.63  8.48% 11.39 7.61% 11.79 8.09% 
รายได้จากผลิตภัณฑ์สปา  5.29  2.50%  13.83  5.57%  21.75  6.67% 5.19 3.47% 5.61 3.85% 
รายได้อื่น  36.11  17.10%  5.20  2.10%  6.27  1.92% 3.18 2.13% 2.98 2.05% 

รวมรายได้ท้ังสิ้น  211.10  100.00%  248.17  100.00%  325.93  100.00% 149.69 100.00% 145.78 100.00% 
 

หมายเหตุ :  โครงสร้างรายได้ และสัดส่วนตามตาราง ค านวณจากตัวเลขจ านวนเต็มตามโปรแกรม Excel โดยการปัดเศษเพียงตัวเลขที่แสดง
เพียง 2 ทศนิยม ดังนั้นหากบวกตัวเลขตามตารางดังกล่าวเป็นยอดรวมอาจท าให้จ านวนทศนิยมมีการคลาดเคลื่อนได้ 
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บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที่เกิดจากธุรกิจต่างๆ ดังนี้ 
 

รายชื่อบริษัท ธุรกิจทีท่ า 
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจสปา และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา 
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร 
บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา 

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด ธุรกิจโรงเรียนนวดแผนไทย  
 

จากข้อมูลตามตารางโครงสร้างรายได้ข้างต้น จะเห็นได้ว่ารายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นรายได้จาก
ธุรกิจสปา โดยในปี 2554 ถึงงวด 6 เดือน ปี 2557 มีสัดส่วนสูงสุด โดยอยู่ที่ระดับร้อยละ 65.73 – 76.68 ของรายได้รวม โดย
มีแนวโน้มที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จากผลของการขยายสาขาสปาของบริษัท ในขณะที่รายได้จากธุรกิจโรงแรม และ
ร้านอาหารแม้ว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็จ ากัดด้วยธุรกิจที่มอียู่เพียงแห่งเดียวที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีอัตราการขยายตัวจ ากัด 
ส่วนรายได้จากธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา แม้ว่ายังมีสัดส่วนการจ าหน่ายไม่มาก เมื่อเทียบกับรายได้ของธุรกิจสปา และ
ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร แต่ก็มีอัตราการขยายตัวที่สูง จากการที่เป็นธุรกิจต่อเนื่องมาจากธุรกิจสปา เมื่อธุรกิจสปา
ขยายตัว การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปาก็สามารถขายได้ดีขึ้น ส าหรับธุรกิจโรงเรียนนวดแผนไทยเป็นเพียงธุรกิจเสริมที่
ด าเนินการโดยบริษัทย่อย โดยรายได้ทั้งหมดช าระมาจากบริษัทเป็นค่าเรียนนวดที่ช าระแทนให้กับพนักงานเทอราพิสต์ ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขภายใต้สัญญาจ้างท าของกับบริษัทตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้นในแง่งบการเงินรวมจึงไม่มีรายได้ในส่วนน้ี 

 

ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดรายได้ของธุรกิจแต่ละประเภทของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ดังนี้ 
 

 รายได้จากธุรกิจสปา 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการท าธุรกิจสปา รวมเป็นจ านวนเงิน 186.95 ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 
2554 จ านวน 48.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 34.73 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ลูกค้ามาใช้
บริการสปาของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นประกอบกบับริษัทมีรายได้เต็มปีจาก Rarinjinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต ที่เปิดในเดือน
กุมภาพันธ์ และ Let’s Relax สาขา Terminal 21 ที่เปิดกิจการในเดือน ตุลาคมของปี 2554   

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการท าธุรกิจสปา รวมเป็นจ านวนเงิน 246.18 ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 
2555 จ านวน 59.24 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 31.69 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากทุกสาขาเดิมที่มีอยู่ และรายได้จากการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นใหม่คือ Let’s Relax สาขาสมุยในเดือนมกราคม  เ ปิ ด 
Let’s Relax สาขาแมนดารินในเดือนตุลาคม และ Sabaii by Let’s Relax สาขาสีลม ที่เปิดในเดือนธันวาคมของปี 2556  

ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการท าธุรกิจสปา จ านวน 111.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้
งวด 6 เดือน ปี 2556 มีรายได้ลดลง 5.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4.45  แม้ว่าบริษัทจะมีรายได้เต็มครึ่งปี
แรก 2557 เพิ่มจาก Let’s Relax สาขาสมุย Let’s Relax สาขาแมนดาริน และ Sabaii by Let’s Relax สาขาสีลม ที่เปิดใน
ปี 2556 แต่จากผลกระทบของการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ หลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกับสาขาสปาของบริษัท ได้แก่ 
Rarinjinda สาขาราชด าริ Let’s Relax สาขา Terminal 21 สาขาพร้อมพงษ์  ท าให้รายได้ของสาขาดังกล่าวลดต่ าลงไปใน
ไตรมาส 1 และผลกระทบต่อเนื่องจากการรัฐประหารในไตรมาส 2 ที่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ยกเลิกการเดิน
ทางเข้ามาในประเทศ ท าให้รายได้ของสาขาเดิมในกรุงเทพฯ ลดลงไป ในงวด 6 เดือนนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า รวมถึงรายได้จากสาขาใหม่ที่เปิดช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 คือสาขาแมนดาริน และสีลม ที่มีรายได้ในงวด 6 
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เดือนของปี 2557 นี้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จากผลกระทบด้านการเมืองดังกล่าวด้วย แม้ว่าสาขาต่างจังหวัดตามแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งหมดจะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังน้อยกว่ารายได้ของสาขาในกรุงเทพที่ลดต่ าลง ท าให้รายได้รวมของ
ธุรกิจสปาของบริษัท ลดต่ าลงไปเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 รายได้จากธุรกิจโรงแรม 

บริษัทย่อย มีห้องพักในโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา แอนด์ รีสอร์ต จ านวน 35 ห้อง มีอัตราการเข้าพักเฉล่ีย
ตลอดปี ในปี 2554 ถึง งวด 6 เดือน ปี 2557ดังนี ้

 
 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 งวด 6 เดือน 

ปี 2556 

งวด 6 เดือน 

ปี 2557 

อัตราการเข้าพัก 35.08% 50.65% 61.60% 59.59% 60.05% 
ราคาห้องพักเฉล่ีย (บาท/คืน) 3,610 3,607 3,019 2,911 3,176 

 

 

ในปี 2555 บริษัทย่อยมีรายได้จากการท าธุรกิจโรงแรม รวมเป็นจ านวน 25.18 ล้านบาท โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2554 จ านวน 6.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 38.31 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่โรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉล่ียเพิ่ม
สูงขึ้นในปี 2555 จากร้อยละ 35.08 เป็นร้อยละ 50.65 โดยราคาค่าห้องพักเฉล่ียต่อคืนลดต่ าลงเล็กน้อยที่ระดับร้อยละ 
0.07 เมื่อเทียบกับปี 2554 ถือได้ว่ายังคงราคาไว้ในระดับใกล้เคียงกันกับปีก่อน  

ในปี 2556 บริษัทย่อยมีรายได้จากการท าธุรกิจโรงแรม รวมเป็นจ านวน 24.10 ล้านบาท  โดยมีรายได้ลดลงจากปี 
2555 จ านวน 1.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 4.29 แม้ว่าโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉล่ียเพิ่มสูงขึ้นในปี 2556 
จากร้อยละ 50.65 เป็นร้อยละ 61.60 แต่บริษัทย่อยมีค่าห้องพักเฉล่ียต่อคืนที่ลดลงร้อยละ 16.29 ของราคาค่าห้องพัก
เฉล่ียต่อคืนของปีก่อน จากการที่ปีนี้บริษัทย่อยมีการจ าหน่ายห้องพักผ่านตัวแทนจ าหน่ายล่วงหน้าจ านวนมาก ซึ่งบริษัท
ย่อยขายได้ราคาต่ ากว่าการขายตรงผ่าน Web Site ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจโรงแรมลดต่ าลงเล็กน้อย 

ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทย่อยมีรายได้จากการท าธุรกิจโรงแรม รวมเป็นจ านวน 13.60 ล้านบาท  โดยมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จ านวน 0.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.13 โดยมีอัตราการเข้าพัก
เฉล่ียร้อยละ 60.05 และมีราคาค่าห้องพักเฉล่ียต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.10 ของราคาค่าห้องพักเฉล่ียต่อคืนในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งอัตราการเข้าพักและราคาห้องเฉล่ียดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย จากผลการควบคุมการขายห้องพัก
ผ่านตัวแทนในระดับที่เหมาะสมขึ้น ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

 

 รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร 

บริษัทย่อยด าเนินกิจการร้านอาหาร Deck-1 ซึ่งจากการตั้งชื่อร้านท่ีแยกออกจากชื่อโรงแรม และพื้นที่ร้านอาหาร
อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกับพื้นท่ีโรงแรม ท าให้บรรยากาศของร้านอาหารไม่เหมือนร้านอาหารของโรงแรม ท าให้ได้ประโยชน์จาก
ลูกค้าภายนอกเข้ามาใช้บริการมากกว่าธุรกิจโรงแรมอื่นๆ ทั่วไป ที่ส่วนใหญ่จะมีรายได้เฉพาะจากลูกค้าโรงแรมเป็นหลัก 
ซึ่งที่ผ่านมารายได้ของธุรกิจร้านอาหารของบริษัทย่อย มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยตลอด จากปี 2555  มีรายได้ 17.01 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.26 ล้านบาท และปี 2556 มีรายได้ 27.63 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.62 ล้านบาท 
โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 33.45 และ 62.46 ในปี 2555 และ 2556 ตามล าดับ  
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ส าหรับในงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทย่อยมีรายได้จากร้านอาหาร จ านวน 11.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน 0.41 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 3.58 

 
 รายได้จากธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา 

ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปาของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการจ าหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป และลูกค้าที่มา
ใช้บริการ เพื่อน าไปใช้เองที่บ้าน โดยมีการวางจ าหน่ายสินค้าไว้ในห้องพักรับรองลูกค้าหลังบริการสปา เพื่อเป็นรูปแบบการ
ส่งเสริมการขายสินค้าให้กับลูกค้าเข้ามาใช้บริการสปาด้วย เนื่องจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา เป็นในรูปแบบดังกล่าว 
จึงจะมีการขยายตัวของรายได้ไปในแนวทางใกล้เคียงกับรายได้จากธุรกิจสปาของบริษัท โดยในปี 2555 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีรายได้จากการท าธุรกจิจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา เป็นจ านวนเงิน 13.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 161.69 และในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการท าธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สปา เป็นจ านวนเงิน 21.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 57.22  

ส าหรับส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการท าธุรกิจจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา เป็น
จ านวนเงิน 5.61 ล้านบาท ยังคงเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นจ านวน 0.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
ของรายได้ร้อยละ 8.03 

 
 

 รายได้อื่น 

รายได้อื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบไปด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับ  ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน  รายได้
จากการขายขวดและเศษวัสดุจากร้านอาหาร  เงินส่งคืนจากรายการส่งเสริมการขายของบัตรเครดิต  การหักเงินประกัน
และการปรับปรุงค่าปรับต่างๆ ของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย และการปรับปรุงรายการขายบัตรสปาที่หมดอายุแล้ว
ลูกค้าไม่ได้มาใช้บริการ ซึ่งจ านวนผันแปรไปในแต่ละปี แต่ก็มีจ านวนไม่มากนัก ส าหรับในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมี
รายได้อื่นๆ พิเศษเพิ่มมาจากก าไรจากการขายที่ดินจ านวน 33.50 ล้านบาท ท าให้มีรายได้อื่นในปีนี้จ านวนสูงกว่าปกติ 
และในปี 2556 ก็มีรายได้อื่นพิเศษเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงโครงการผลประโยชน์พนักงาน จ านวน 2.04 ล้านบาท ที่เกิด
จากการเปล่ียนการจ้างพนักงานเทอราพิสต์ ไปเป็นสัญญาจ้างท าของในปีนี้ 

 

16.1.2 ต้นทนุขายและบริการ 
 

ต้นทุนขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนหลักประกอบไปด้วย 

- เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับพนักงาน 

- ค่าเช่า ค่าบริการพ้ืนท่ีเช่า และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 

- วัตถุดิบ ต้นทุนสินค้า และวัสดุสิ้นเปลืองการขาย และบริการ 

- ค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน 

- ค่าสาธารณูปโภค และ 

- อื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่ายามรักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  
 

ทั้งนีจ้ากลักษณะของธุรกจิหลักที่เป็นธุรกจิด้านบริการ ทั้งสปา โรงแรม และร้านอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จึงเป็น
เรื่องของค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ท าธุรกิจทั้งด้านค่าเช่ า/ค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน โดย
ค่าใช้จ่ายหลัก ดังกล่าวคิดเป็นกว่าร้อยละ 70 ของต้นทุนทั้งหมด และส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประเภท Fixed Cost ซึ่งในปี 
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2554-2556 อยู่ที่ระดับประมาณ 92-95 ล้านบาท และมีสัดส่วน Variable Cost .ในปี 2554-2556 ที่ระดับประมาณร้อยละ 
29-32 ของรายได้จากการขายและบริการ  โดยมีสัดส่วนต้นทุนด้านอื่นๆ ในแต่ละประเภท สรุปได้ดังนี้ 

 

รายละเอียด 2554 2555 2556 
งวด 6 เดือน 
ปี 2556 

งวด 6 เดือน 
ปี 2557 

ต้นทุนขายและบริการ (ลา้นบาท) 147.08 165.06 186.56 86.59 98.40 
ต้นทุนคงที ่ 62.46% 57.03% 50.81% 51.15% 55.13% 
ต้นทุนผันแปร 37.54% 42.97% 49.19% 48.85% 44.87% 
เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการตา่งๆ 34.21% 35.15% 36.47% 34.16% 35.47% 
ค่าเช่า ค่าบริการ และคา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 23.72% 25.34% 26.38% 28.36% 28.38% 
วัตถุดิบ ต้นทุนสินค้า วัสดุสิ้นเปลืองการขาย และบริการ 16.56% 16.67% 21.35% 18.22% 16.63% 
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 18.56% 14.25% 9.75% 9.83% 11.15% 
ค่าสาธารณูปโภค 4.75% 6.27% 4.12% 7.21% 6.76% 
อ่ืนๆ 2.21% 2.33% 1.94% 2.22% 1.61% 
รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

หมายเหตุ :  โครงสร้างสัดส่วนต้นทุนตามตาราง และการวิเคราะห์ต้นทุน ค านวณจากตัวเลขจ านวนเต็มตามโปรแกรม Excel โดยการปัดเศษ
เพียงตัวเลขที่แสดงเพียง 2 ทศนิยม ดังนั้นหากบวกตัวเลขตามตารางดังกล่าวเป็นยอดรวมอาจท าให้จ านวนทศนิยมมีการ
คลาดเคลื่อนได้ 

 

โดยสามารถสรุปการเปล่ียนแปลงของต้นทุนขายและบริการ ในแต่ละปีได้ดังนี้ 
 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 165.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.94 ของ
รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 17.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.23 เมื่อเทียบจากปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ้นรวม 14.64  
ล้านบาท เนื่องจากการขยายสาขาสปาเพิ่มขึ้นท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าพื้นที่สาขา และค่าจ้างพนักงานเทอราพิสต์เพิ่มมากขึ้น 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 186.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.36 ของ
รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 21.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.02 เมื่อเทียบจากปีก่อน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ้นรวม 
17.42 ล้านบาท เนื่องจากการขยายสาขาสปาเพิ่มขึ้นท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าพื้นที่สาขาเพิ่มขึ้น และแม้ว่าบริษัทจะ
เปล่ียนแปลงสัญญาจ้างพนักงานเทอราพิสตม์าเป็นสัญญาจ้างท าของในปี 2556 นี้ โดยจะได้ส่วนแบ่งตามรายได้จากการนวดสปา
แต่ที่จากเงื่อนไขสัญญาจ้างเดิมที่ก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าไว้จ านวนน้อย โดยพนักงานจะได้รับรายได้ตามส่วนแบ่งรายได้จากการ
นวดสปาเช่นเดียวกันแต่ไม่ต่ ากว่าเงินเดือนดังกล่าว ดังนั้นการเปล่ียนแปลงสัญญาจ้างดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบกับต้นทุนใน
ส่วนนี้ และจากรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเทอราพิสต์เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน และในปี 2556 นี้
บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปล่ียนแปลงนโยบายทางบัญชีในการตัดค่าเส่ือมราคาของอาคารบนทรัพย์สินเช่าที่เชียงใหม่ ที่
จัดท าสัญญาเช่าใหม่ระยะเวลา 30 ปี จึงมีการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการตัดค่าเส่ือมราคาของอาคารโรงแรมและส่วน
ปรับปรุงอาคารสปาบนที่เช่าจาก 20 ปี เป็น 30 ปี และค่าเส่ือมราคาของอาคารห้องอาหารจาก 10 ปี เป็น 30 ปี 
เช่นเดียวกัน ส่งผลให้ภาระค่าเส่ือมราคาในปีนี้ลดลงไป 5.73 ล้านบาท ประกอบกับรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่ม
สูงขึ้นมากในปีนี้ จากการท่ีต้นทุนส่วนใหญ่เป็น Fixed Cost จ านวน 94.79 ล้านบาท โดยมี Variable Cost อยู่ที่ประมาณ
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ร้อยละ 28.71 ของรายได้จากการขายและบริหาร ท าให้สัดส่วนต้นทุนขายและบริการ เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและ
บริหาร มีสัดส่วนทีล่ดลงถึงร้อยละ 9.58 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ส าหรับในงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย  มีต้นทุนขายและบริการ 98.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
68.91 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 11.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.63 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเช่า ค่าบริการ   
ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ้นรวม 8.69 ล้านบาท เนื่องจากการขยายสาขาสปาเพิ่มขึ้นท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าพื้นที่สาขา 
และมีการจ้างพนักงานเพิ่มมากขึ้น  
 

16.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายหลักประกอบไปด้วย  
- เงินเดือนพนักงานและผู้บริหารฝ่ายขาย สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งค่ าใช้จ่าย

ส่วนของเงินเดือนในค่าใช้จ่ายในการขายนี้เริ่มมีการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารฝ่ายขายในไตรมาส 2 ปี 
2556 เป็นปีแรก  

- ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักของพนักงานและกรรมการในการจัดบูธและการส่งเสริมการขาย  
- ค่านายหน้าของพนักงานบริษัททัวร์ต่างๆ ที่พาลูกค้ามาใช้บริการในสปาของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขค่านายหน้า

กับคู่ค้าทุกรายที่ไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาเต็มของค่าบริการ โดยหากลูกค้าได้ส่วนลดใดๆ ก็จะไปหักออก
จากค่านายหน้าดังกล่าว ท้ังนี้ไม่รวมลูกค้าที่ติดต่อเข้าใช้บริการเอง และการจองล่วงหน้าผ่านทาง Web Site 

ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีสัญญามาตรฐานท่ีท ากับตัวแทนทุกราย และ 

- อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง วัสดุสิ้นเปลือง ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
 

ทั้งนี้โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท ในแต่ละปีท่ีผ่านมาดังนี้ 
 

รายละเอียด 2554 2555 2556 
งวด 6 เดือน 
ปี 2556 

งวด 6 เดือน 
ปี 2557 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (ลา้นบาท) 9.13 12.26 15.22 9.67 10.47 
เงินเดือนและสวสัดิการอ่ืนๆ 5.19% 1.68% 26.51% 20.32% 23.53% 
ค่านายหนา้ 19.62% 21.04% 28.79% 25.26% 28.94% 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 55.27% 46.23% 22.53% 23.44% 20.72% 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก 13.64% 23.20% 16.98% 15.68% 8.51% 
อ่ืนๆ 6.28% 7.85% 5.18% 15.30% 18.29% 
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

หมายเหตุ :  โครงสร้างสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายตามตาราง และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขาย ค านวณจากตัวเลขจ านวนเต็มตาม
โปรแกรม Excel โดยการปัดเศษเพียงตัวเลขที่แสดงเพียง 2 ทศนิยม ดังนั้นหากบวกตัวเลขตามตารางดังกล่าวเป็นยอดรวมอาจท า
ให้จ านวนทศนิยมมีการคลาดเคลื่อนได้ 
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โดยสามารถสรุปการเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ายในการขาย ในแต่ละปีได้ดังนี้  
 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 12.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.05 ของรายได้
จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.34 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
เกิดจากค่านายหน้า ค่าส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากการส่งเสริมการขาย   ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขาย
ของบริษัทและบริษัทย่อยสอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากเทียบกับปี  2554 ที่มีค่าใช้จ่ายใน
การขายมีสัดส่วนที่ระดับร้อยละ 5.22 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่ลดลงไปเล็กน้อย 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 15.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของรายได้
จากการขายและบริการ  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.17 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
เกิดจากเงินเดือนผู้บริหารฝ่ายขาย ที่มีการเพิ่มขึ้นในปีนี้ รวมถึงค่านายหน้าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยลดค่า
โฆษณาและส่งเสริมการขายลง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากการส่งเสริมการขาย เนื่องจากชื่อเสียงของบริษัทเริ่ม
ติดตลาดแล้ว  ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี้ยังคงสอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งหากเทียบกับปีก่อนสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อเที่ยบกับรายได้จากการขายและบริการ ยังคงมีสัดส่วนที่
ลดลงไป 

ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 10.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
7.33 ของรายได้จากการขายและบริการ  เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.79 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 
8.19 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่านายหน้าที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากลูกค้าทั่วไปที่เข้าใช้บริการในงวด 6 เดือน ปี 2557 นี้
มีสัดส่วนที่ลดลงจากสาขาสปาในกรุงเทพฯ จากปัญหาทางการเมือง บริษัทจึงต้องพึ่งพิงลูกค้าที่ส่งมาจากตัวแทนนายหน้า
เพิ่มขึ้นในสาขาที่เชียงใหม่และภูเก็ต เพื่อสร้างรายได้ทดแทนให้กับสาขาที่มีรายได้ลดลงไป โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายส่วนนี้
เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 2.09 ของรายได้จากธุรกิจสปาในงวด 6 เดือน ปี 2556 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 2.71 ของรายได้จาก
ธุรกิจสปาในงวด 6 เดือน ปี 2557นี้ ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยลดค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายลง รวมถึงลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบริษัท
ย่อยเพิ่มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน  
 

16.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของบริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายหลักประกอบไปด้วย 

- เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับพนักงาน 

- ค่าบริการวิชาชีพต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้างการตรวจสอบ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และ
ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน 

- ค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมในการจ านอง 

- ค่าเช่า/ค่าบริการ/ค่าบ ารุงรักษา  
- ค่าเส่ือมราคา และตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 
- ค่าเดินทาง และที่พัก และ 

- อื่นๆ ได้แก่ ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา ค่า
สาธารณูปโภค ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ขอคืน หน้ีสงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
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ทั้งนี้โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท ในแต่ละปีท่ีผ่านมาดังนี ้
 

รายละเอียด 2554 2555 2556 
งวด 6 เดือน 
ปี 2556 

งวด 6 เดือน 
ปี 2557 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ลา้นบาท) 23.25 33.83 35.69 13.77 19.12 

เงินเดือนพนักงาน และสวัสดิการตา่งๆ 56.94% 36.63% 36.95% 42.56% 46.46% 
ค่าบริการวิชาชีพตา่งๆ 4.37% 7.76% 13.31% 14.22% 8.26% 
ค่าธรรมเนียม 18.46% 8.78% 13.98% 8.96% 4.60% 
ค่าเช่า/ค่าบริการ/คา่บ ารุงรักษา 2.66% 1.00% 3.85% 4.63% 5.55% 
ค่าเสื่อมราคา 3.11% 3.51% 8.60% 7.73% 7.35% 
ค่าเดินทาง และที่พัก 2.70% 4.23% 5.08% 7.55% 5.06% 
อ่ืนๆ 11.76% 38.09% 18.24% 14.35% 22.72% 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

หมายเหตุ :  โครงสร้างสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารตามตาราง และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค านวณจากตัวเลขจ านวนเต็มตาม
โปรแกรม Excel โดยการปัดเศษเพียงตัวเลขที่แสดงเพียง 2 ทศนิยม ดังนั้นหากบวกตัวเลขตามตารางดังกล่าวเป็นยอดรวมอาจท า
ให้จ านวนทศนิยมมีการคลาดเคลื่อนได้ 

 

โดยสามารถสรุปการเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในแต่ละปีได้ดังนี้  
 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 33.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.93 ของ
รายได้จากการขายและบริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.59 ล้านบาท   
คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.55 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นมากในปีนี้ เป็นผลมาจาก
ค่าใช้จ่ายเฉพาะปีจากการตัดด้อยค่าทรัพย์สิน จ านวน 5.64 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตัดมูลค่าส่ิงปลูกสร้างเดิมในที่ดินที่รัชดา 
ที่จะต้องรื้อท้ิงและจะก่อสร้างเป็นบ้านพักพนักงานของบริษัทในกรุงเทพฯ  

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร  จ านวน 35.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.17 ของ
รายได้จากการขายและบริการ  ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.86 ล้านบาท    
คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.49 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น จากเงินเดือนพนักงานและสวัสดิการต่างๆ สาเหตุ
เนื่องจากบริษัทเพิ่มจ านวนพนักงานเพื่อรองรับธุรกิจที่มากขึ้นจากการเพิ่มสาขาสปา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น
จากการเตรียมการของบริษัทในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้
วงเงินสินเชื่อด้านตา่งๆ กับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการบริหารมีสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการ  
ที่น้อยลงเมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า  

ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 19.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
13.39 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน 5.35 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.83 ทั้งนี้เป็นผลมากจากการเพิ่มจ านวนพนักงาน และผู้บริหารใน
สายงานบัญชี ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มสูงขึ้น และมีค่าใช้จ่ายเฉพาะในค่าใช้จ่ายในการ
บริหารอื่นๆ จากการตัดด้อยค่าทรัพย์สินอีก จ านวน 2.57 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าออกแบบบ่อน้ าร้อนออนเซ็นที่เตรียมจะ
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ก่อสร้างที่ Rarinjinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต ท่ีชะลอการด าเนินการไป  ท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวด 6 เดือน
ของปี 2557 นี้มีสัดส่วนสูงกว่าปกติ 

  
16.1.5 ต้นทนุทางการเงนิ 

 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน 3.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของรายได้จากการขาย 
ซึ่งต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 171.27 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินมาเพื่อสนับสนุนการขยายสาขาสปาของบริษัทเพิ่มเตมิ ซึ่งการใช้วงเงินสินเชื่อของสถาบันการเงินซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินกู้ยืมจากกรรมการ 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน 4.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของรายได้จากการขาย
และบริการ  ซึ่งต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.80 เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่าจะมีการช าระ
คืนเงินกู้ยืมกรรมการในปนีี้ไปแล้วทั้งหมด แต่เป็นการช าระคืนไปในช่วงไตรมาสที่ 2  และเงินกู้กรรมการเป็นเงินกู้ดอกเบี้ย 
ทีต่่ า ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อย เปล่ียนไปใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจแทน ประกอบกับ
เงินกู้ที่เพิ่มขึ้นจากการเบิกจ่าย เพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขเงินกู้ในการขยายสาขา และก่อสร้างบ้านพักพนักงานของบริษัท รวมถึง
ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าซื้อ ท าให้ต้นทุนทางการเงินตลอดทั้งปีเพิ่มสูงขึ้น  

ในงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน 2.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.80 ของ
รายได้จากการขายและบริการ ซึ่งต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.54 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก ณ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทยังมีการใช้เงินกู้จากกรรมการ อยู่จ านวน 71.91 ล้านบาท ที่มี
อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 2 ต่อปี ท าให้ยังคงมีต้นทุนทางการเงินท่ีต่ ากว่า ในขณะที่ใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่
บริษัทและบริษัทย่อยใช้อยู่ปัจจุบันมีต้นทุนเฉล่ียที่ประมาณร้อยละ 5.48 ต่อปี และบริษัทมีการใช้เงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้นโดยมียอดภาระหนี้คงค้าง ณ 30 มิถุนายน 2557 จ านวน 103.93 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 
2556 ที่มเีงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีภาระคงค้างเพียง 48.40 ล้านบาทท าให้มีต้นทุนทางการเงินในปีนี้เพิ่มสูงขึ้น  

 

16.1.6 ก าไรสุทธ ิ
 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิ 18.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.51 ของรายได้จากการขายและ
บริการ ซึ่งก าไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 1.54 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.22 เมื่อเทียบกับปีก่อน  
ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะมีรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นในปีนี้ ถึง 67.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 
38.84 แต่เนื่องจากปี 2554 บริษัทมีก าไรจากการขายทรัพย์สินเป็นรายได้อื่นอยู่เป็นจ านวนถึง 33.50 ล้านบาท ท าให้ก าไร
สุทธิของป ี2555 นี ้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิ 60.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.84 ของรายได้จากการขายและ
บริการ ซึ่งก าไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 41.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 229.86 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการ ที่เพิ่มขึ้นถึง 76.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.57 ในขณะที่โครงสร้างต้นทุนขายและบริการ ที่มี Fixed Cost อยู่ที่ประมาณ 94.79 ล้านบาทซึ่งยังคง
ใกล้เคียงกับปีก่อนแม้ว่าจะมีจ านวนสาขาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปล่ียนนโยบายด้านค่าเส่ือมราคาของอาคารและการ
ปรับปรุงอาคารบนที่เช่าที่เชียงใหม่จากค่าเส่ือมราคาที่ 10-20 ปี เป็น 30 ปี ตามระยะเวลาการเช่า ท าให้ค่าเส่ือมราคา
ทรัพย์สินลดลงไป ในระดับใกล้เคียงกับค่าเช่าสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้น โดยมี Variable Cost ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 28.71 
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ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อรายได้ในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน รายได้ส่วนเพิ่มนี้จึงมีก าไรขั้นต้นกว่าร้อยละ 70 
ของรายได้ดังกล่าว ดังนั้นแม้ว่าค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารจะเพิ่มขึน้แต่จ านวนไม่มากเมื่อเทียบกับผลก าไรขั้นต้นส่วน
เพิ่มดังกล่าวจึงส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 

ในงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิ 6.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.39 ของรายได้จากการ
ขายและบริการ ซึ่งก าไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ลดลง 20.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 76.31 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการขายและบริการ จ านวน 3.71 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราการลดลงร้อยละ 2.53 จากผลกระทบทางด้านการเมืองในประเทศ แต่มีค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าพื้นที่ ค่าเส่ือมราคา
ทรัพย์สิน ที่เป็น Fixed Cost เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มสาขาสปาในช่วงปลายปีที่ผ่าน รวมถึงปรับปรุงขยายพื้นที่สาขา และเปิด
สาขาใหม่ช่วงต้นปีนี้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นถึง 20.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.99 ดังนั้นจึงส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวด 6 
เดือน ปี 2556 
 
 

16.2 ส่วนประกอบของสนิทรัพย์  
 

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก 3 ประเภท 
ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือ ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก 2 ประเภท ได้แก่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินมัดจ าและเงินประกัน โดยทรัพย์สินหลัก
ของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนในแต่ละปี ได้ดังนี้ 

 
 

ส่วนประกอบของสนิทรัพย ์ 2554 2555 2556 ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 9.81% 17.27% 5.62% 4.56% 
     ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 3.80% 1.81% 1.82% 1.67% 
     สินค้าคงเหลือ 0.93% 2.11% 2.71% 2.35% 
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.25% 0.20% 0.19% 0.62% 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 14.79% 21.39% 10.34% 9.19% 
     เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ าประกัน 0.15% 0.10% 0.00% 0.00% 
     สิทธิการเชา่ที่ดิน 0.07% 1.09% 1.06% 0.91% 
     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 80.54% 73.92% 85.02% 86.20% 
     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 1.03% 0.91% 0.25% 0.42% 
     เงินมดัจ าและเงินประกัน 3.09% 2.49% 3.25% 3.27% 
    อื่นๆ 0.34% 0.10% 0.08% 0.02% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 85.21% 78.61% 89.66% 90.81% 

 

หมายเหตุ :  โครงสร้างสัดส่วนสินทรัพย์ตามตาราง และการวิเคราะห์สินทรัพย์ ค านวณจากตัวเลขจ านวนเต็มตามโปรแกรม Excel โดยการปัด
เศษเพียงตัวเลขที่แสดงเพียง 2 ทศนิยม ดังนั้นหากบวกตัวเลขตามตารางดังกล่าวเป็นยอดรวมอาจท าให้จ านวนทศนิยมมีการ
คลาดเคลื่อนได้ 
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ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย คือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในส่วนของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ที่ใช้เป็นที่ประกอบการสปาของบริษัท และประกอบกิจการ
โรงแรมและร้านอาหารของบริษัทย่อย ซึ่งก็เป็นไปตามลักษณะปกติของธุรกิจประเภทนี้ ทั้งนี้โครงสร้างสินทรัพย์ของบริษัท
และบริษัทย่อยมีการเปล่ียนแปลงพอสรุปได้ ดังนี้ 

ปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 348.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.42 ล้านบาทจากปี 2554 โดยการ
เปล่ียนแปลงหลักเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 36.23 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากผลประกอบการของ
ปี 2555  สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 5.08 ล้านบาท จากการส ารองสินค้าในการขยายธุรกิจ  และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เพิ่มขึ้น 61.03 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินที่รัชดาเพิ่มเพื่อใช้ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ท าการปรับปรุงราคาที่ดินที่เป็น
ทรัพย์สินเดิมของบริษัทตามราคาประเมินใหม่ และลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะเปิด Let’s Relax สาขาสมุย ที่
เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคมของปีนี้  

ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 349.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.99 ล้านบาทจากปี 2555 โดยการ
เปล่ียนแปลงหลักเกิดจาก สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 2.13 ล้านบาทจากการส ารองสินค้าในการขยายธุรกิจ  และที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 39.52 ล้านบาท จากการขยายการลงทุนปรับปรุงสปาเดิม ในส่วนของบ่อน้ าร้อนออนเซ็นที่ Rarinjinda 

Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ ปรับปรุงเพิ่มพื้นท่ี Let’s Relax สาขาพาวิลเลียน และลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะ
เปิด Let’s Relax สาขาแมนดาริน ที่เริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายน และ Sabaii by Let’s Relax สาขาสีลม ในขณะที่มีเงินสด
ลดลง 40.53 ล้านบาท จากการน าเงินสดไปช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ 

ส าหรับส้ินสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 370.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.79 ล้าน
บาทจากส้ินปี 2556 โดยการเปล่ียนแปลงหลักเกิดจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 22.04 ล้านบาท จากการขยาย
การลงทุนก่อสร้างบ้านพักพนักงานในกรุงเทพฯ และลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะเปิด Let’s Relax สาขาหัวหิน
และ Let’s Relax สาขาสยามแสควร์วันเพิ่มขึ้น 

 

ทั้งนี้จากส่วนประกอบของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย มีข้อมูลสรุปข้อมูลสินทรัพย์ในแต่ละรายการที่ส าคัญ ได้ดังนี้ 
 

16.2.1 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 
 

ลูกหนี้การคา้ของบรษิัทและบริษทัย่อย จะประกอบไปดว้ยลูกหน้ีบริษัททัวร์ ตัวแทนขายห้องพักและสปา และ
สายการบินท่ีซื้อห้องพักโรงแรมเพื่อขายเป็นแพค็เกจพิเศษให้กับลูกค้าสายการบิน  ส่วนลูกหนี้อื่นๆ จะประกอบไปด้วย
ลูกหนี้บัตรเครดติต่างๆ ท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ คา่ใช้จา่ย และประกันภัยจ่ายล่างหน้า เงินทดรองจ่ายต่างๆ  

ทั้งนี้ในส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ของบริษัทและบริษัทยอ่ย จากข้อมูลตามงบการเงินของบริษัท และ
ข้อมูลอายุลูกหน้ีการคา้กจิการท่ีเกี่ยวข้องและกจิการอื่น มีรายละเอียดดงันี้ 

 
 หน่วย : ล้านบาท 

ลูกหนี้การค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องและ
กิจการอื่น 

งบเสมือน
รวม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อายุหน้ีค้างช าระ 2554 2554 2555 2556 30 มิย. 57 2554 2555 2556 30 มิย. 57 

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 0.67 0.14 0.05 0.27 0.07 0.27 0.80 0.39 0.36 
ค้างช าระ  

     
  

    น้อยกว่า 3 เดือน 0.08 0.78 0.93 - 0.02 0.78 0.94 - - 
     3 - 6 เดือน 0.02 0.10 0.13 - 

 
0.10 0.60 - - 

     6 - 12 เดือน - - 0.16 - 
 

- 0.17 - - 
     มากกว่า 12  เดือน - 0.02 0.01 - 

 
0.02 0.02 - - 
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 หน่วย : ล้านบาท 
ลูกหนี้การค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องและ

กิจการอื่น 
งบเสมือน

รวม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อายุหน้ีค้างช าระ 2554 2554 2555 2556 30 มิย. 57 2554 2555 2556 30 มิย. 57 

รวม 0.77 1.04 1.28 0.27 0.09 1.17 2.53 0.39 0.36 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

 
- - - - 

ลูกหนี้การค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้อง-สุทธิ 0.77 1.04 1.28 0.27 0.09 1.17 2.53 0.39 0.36 

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 1.83 0.14 2.81 3.82 1.26 0.14 0.27 0.71 0.51 
ค้างช าระ  

    
- - - - 

   น้อยกว่า 3 เดือน 0.30 0.15 0.45 0.66 0.96 0.15 0.27 0.01 0.43 
     3 - 6 เดือน 0.07 0.05 0.48 0.30 0.05 0.05 0.24 - 0.02 
     6 - 12 เดือน - - - 0.40 0.07 - - - - 
     มากกว่า 12  เดือน - - - 0.31 0.06 - - - 0.00 

รวม 2.20 0.34 3.74 5.49 2.40 0.34 0.78 0.72 0.96 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  - - (0.51) (0.10) - - - (0.00) 
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น-สุทธิ 2.20 0.34 3.74 4.98 2.30 0.34 0.78 0.72 0.96 

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 2.97 1.38 5.02 5.25 2.39 1.51 3.31 1.11 1.32 

ลูกหนี้อื่นกิจการท่ีเกี่ยวข้อง-สุทธิ 5.22 5.37 - 0.01 0.01 5.37 - 0.06 0.01 
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ 1.07 0.25 1.27 1.09 3.76 0.24 1.06 0.90 3.08 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 9.26 7.00 6.29 6.35 6.16 7.12 4.37 2.07 4.41 
สัดส่วนของลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก าหนด
ช าระและเกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 
เดือน มีอัตราร้อยละ 96.97% 87.68% 84.46% 90.48% 96.65% 88.74% 68.88% 100.00% 98.48% 

 

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ านวนเงิน 6.29 ล้านบาท ลดลง  
2.97 ล้านบาทจากปี 2554 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 6.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.06 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2557 จ านวน 6.16 ล้านบาท ลดลง 0.19 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจ านวนลูกหนี้ดังกล่าวถือว่าน้อยมาก เนื่องจากโดย
ลักษณะของธุรกิจหลักของบริษัทที่เป็นธุรกิจให้บริการสปา ที่รายได้ส่วนใหญ่รับเป็นเงินสดเมื่อให้บริการ โดยลูกหนี้การค้าที่มี
บางส่วนเป็นลูกหนี้ในส่วนของตัวแทนขาย และลูกหนี้บริษัทย่อยในส่วนของธุรกิจโรงแรม ที่ขายผ่านตัวแทนต่างๆ  

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อย  มีแนวโน้มปริมาณยอดคงค้างของลูกหนี้ลดลง โดยสัดส่วนของลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก าหนด
ช าระและเกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน มีอัตราร้อยละ 84.46, 90.48 และ 96.65 ในปี 2555, 2556 และไตรมาส 2 ปี 2557 
ตามล าดับ ซึ่งถือว่ามีหนี้ท่ีมีโอกาสเสียหายไม่มาก โดยนโยบายค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายใน
การตั้งส ารองหนี้สูญจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละรายประกอบ 
ลูกหนีจ้ะถูกตัดจ าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ 

 

16.2.2 สินค้าคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย สินค้าส าเร็จรูป, วัสดุส้ินเปลือง, อาหารและเครื่องดื่ม และ
อื่นๆ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยสามารถน าสินค้าคงเหลือดังกล่าวไปจ าหน่ายได้ทันที ยกเว้นวัสดุส้ินเปลือง โดยมีนโยบาย
ทางบัญชีส าหรับสินค้าคงเหลือ ดังนี้ 

 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
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ซึ่งสินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อย  สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

  
หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอียด 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554 2555 2556 30 มิย.-57 2554 2555 2556 30 มิย.-57 

สินค้าส าเร็จรูป 1.22 2.45 2.30 1.76 - 1.29 2.16 2.05 
วัสดสุิ้นเปลือง 0.88 4.34 5.38 5.46 0.88 4.34 5.31 5.40 
อาหารและเครื่องดื่ม 0.05 0.20 0.31 0.32 - - - - 
อ่ืนๆ 0.12 0.37 1.80 1.78 - 0.04 - - 
รวม 2.27 7.35 9.79 9.32 0.88 5.67 7.47 7.45 
หัก ค่าเผื่อสินคา้เสื่อมคุณภาพ  - (0.31) (0.63) - - (0.14) (0.31) 
สินค้าคงเหลือ สุทธิ 2.27 7.35 9.48 8.69 0.88 5.67 7.33 7.14 

 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ ณ ส้ินปี 2555 จ านวน 7.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 
จ านวน 5.08 ล้านบาท และ ณ ส้ินปี 2556 จ านวน 9.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 2.13 ล้านบาทเนื่องจาก
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการส่ังซื้อวัสดุส้ินเปลือง, สินค้าส าเร็จรูป และอื่นๆ ส ารองเพิ่มขึ้นในระหว่างปี เพื่อรองรับ
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นและ ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ปี 2557 มีจ านวน 8.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 0.79 ล้านบาท เป็น
ผลมาจากสินค้าส าเร็จรูปเพื่อขายมีปริมาณลดลง เนื่องจากเริ่มมีการทดสอบการใช้ระบบหน้าร้านใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2557 ท าให้การควบคุมปริมาณสินค้าส าเร็จรูปเพื่อจ าหน่ายหน้าร้านแต่ละสาขาได้ดีขึ้นท าให้ปริมาณสินค้าส าเร็จรูปลดลง
เล็กน้อย 

 

16.2.3 สิทธกิารเช่าที่ดนิ 
 

ในปี 2555 บริษัทมีสิทธิการเช่าที่ดิน จ านวน 3.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ านวน 3.64 ล้านบาท จากการ
จ่ายเงินล่วงหน้าพิเศษค่าท าสัญญาเช่าที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างที่สมุย เพื่อใช้ด าเนินกิจการ Let’s Relax สาขาที่สมุย โดย
ส้ินปี 2556 และส้ินไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทมีสิทธิการเช่าที่ดิน จ านวน 3.71 ล้านบาท และ 3.37 ล้านบาทตามล าดับ 
โดยมีจ านวนลดลง 0.09 ล้านบาท และ 0.34 ล้านบาทจากปี 2555 และปี 2556 ตามล าดับ ซึ่งเป็นผลจากการตัดจ าหน่าย
สิทธิการเช่าที่ดินตามนโยบายทางบัญชีตามระยะเวลาตามสัญญาเช่ารวมเงื่อนไขการต่ออายุสัญญาที่ระบุไว้ 

 

16.2.4 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ ์
 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จ านวน 257.47 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ านวน 61.03 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากการซื้อที่ดินที่รัชดาเพิ่มเพื่อใช้ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ท า
การปรับปรุงราคาที่ดินท่ีเป็นทรัพย์สินเดิมของบริษัทตามราคาประเมินใหม่ และลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะ
เปิด Let’s Relax สาขาสมุย ท่ีเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคมของปีน้ี 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 296.99 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 39.52 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากในปี 2556 บริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มในการปรับปรุงสปาเดิม 
ในส่วนของบ่อน้ าร้อนออนเซ็นที่ Rarinjinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ ปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ Let’s Relax สาขาพาวิลเลียน 
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และลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะเปิด Let’s Relax สาขาแมนดาริน ที่เริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายน และ Sabaii 

by Let’s Relax สาขาสีลม  
ส าหรับณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 

จ านวน 319.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 22.04 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากในงวด 6 เดือนปี 2557 นี้บริษัทมี
การลงทุนเพิ่มในการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ในกรุงเทพฯ และและลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะเปิด Let’s 

Relax สาขาหัวหิน และ Let’s Relax สาขาสยามแสควร์วันเพิ่มขึ้น 
 

16.2.5 เงนิมัดจ าและเงินประกนั 
 

จากธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่ส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจบนอาคาร และพื้นที่เช่า โดยมีบริษัท เป็นผู้ด าเนินการ
เช่าทรัพย์สินท้ังหมด และให้บริษัทย่อยต่างๆ เช่าช่วงใช้งานต่อส าหรับธุรกิจนั้นๆ ซึ่งจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการพื้นที่
เช่า ส่วนใหญ่จะต้องมีเงินมัดจ าและเงินประกันสัญญาเป็นเงินสดช าระไว้ให้กับผู้ให้เช่า จ านวนแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ใน
แต่ละสัญญา ท าให้ที่ผ่านมาบริษัทจึงมีทรัพย์สินในส่วนนี้เพิ่มขึ้นตามจ านวนพื้นที่เช่าที่เพิ่มขึ้นตามการเปิดสาขาใหม่ที่
เพิ่มขึ้น ในแต่ละปีกล่าวคือ ในปี 2555 มีเงินมัดจ าและเงินประกันทั้งส้ิน 8.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ านวน 1.13 
ล้านบาท ในปี 2556 มีเงินมัดจ าและเงินประกันทั้งส้ิน 11.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 2.70 ล้านบาท 
ส าหรับณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทมีเงินมัดจ าและเงินประกันทั้งส้ิน 12.09  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2557 จ านวน 0.72 
ล้านบาท  
 

16.3 โครงสร้างหนี้สิน  
 

บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงสร้างหน้ีสินตามสัดส่วนหน้ีสินแต่ละประเภท สรุปได้ดังนี้ 
 

โครงสร้างหนี้สิน 2554 2555 2556 
ไตรมาสที่ 2 
ปี 2557 

     เงินกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 0.00% 0.00% 11.10% 5.03% 
     เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น 13.75% 17.81% 24.95% 18.07% 
     ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 0.64% 2.51% 6.37% 1.16% 
     หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 0.05% 0.12% 0.10% 0.01% 
     หน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงิน  0.00% 0.00% 1.49% 0.97% 
     เงินกู้ยมืระยะยาวจากกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 82.50% 66.04% 0.00% 0.00% 
     เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 0.00% 7.71% 46.00% 47.29% 
     หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 1.37% 1.49% 1.38% 1.32% 
     หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 0.00% 2.97% 5.45% 3.95% 
     หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 1.68% 1.36% 3.15% 2.06% 
     เงินปันผลค้างจ่าย 0.00% 0.00% 0.00% 20.14% 
หนี้สนิรวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
สัดส่วนหนีส้ินรวมต่อสนิทรัพย์รวม 83.70% 74.52% 41.26% 53.67% 
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หมายเหตุ :  โครงสร้างสัดส่วนหนี้สินตามตาราง และการวิเคราะห์หนี้สิน ค านวณจากตัวเลขจ านวนเต็มตามโปรแกรม Excel โดยการปัดเศษ
เพียงตัวเลขที่แสดงเพียง 2 ทศนิยม ดังนั้นหากบวกตัวเลขตามตารางดังกล่าวเป็นยอดรวมอาจท าให้จ านวนทศนิยมมีการ
คลาดเคลื่อนได้ 

 

จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า โครงสร้างหน้ีสินของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50 ของภาระ
หน้ีสินท้ังหมดเป็นเงินกู้ยืม ซึ่งเดิมในปี 2554 และ 2555 เป็นการใช้เงินกู้ยืมจากกรรมการเพื่อใช้ในการลงทุนขยายกิจการ
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยนับตั้งแต่ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย เปล่ียนมาใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทดแทน 
ทั้งนี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างในแต่ละปี พอจะสรุปได้ดังนี้ 

 

ปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ านวน 259.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2554 จ านวน 55.41 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.14 เมื่อเทียบกับปีก่อน  โดยเป็นผลกระทบหลักจากการ
เพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ านวน 18.14 ล้านบาท จากการขยายธุรกิจของบริษัท  นอกจากนี้บริษัทและ
บริษัทย่อยยังท าการกู้ยืมเงินจากกรรมการ และสถาบันการเงินทิ่เพิ่มขึ้น อีก 22.99 ล้านบาท เพื่อน ามาใช้ในการลงทุนใน
ทรัพย์สินจากการท าสาขาสปาเพิ่มขึ้น  

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 144.12 ล้านบาท ลดลง 
115.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 44.48 โดยผลกระทบหลักเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างทางการเงินใน
ส่วนของหนี้สินระยะยาว โดยบริษัทและบริษัทย่อยท าการช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมกรรมการคืนทั้งหมดจ านวน 183.10 ล้านบาท 
จากกระแสเงินสดของกิจการ การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยเพื่อช าระหนี้ และเงินสดจากผลประกอบการในปีน้ี ทั้งนี้บริษัทมีการเบิกเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มอีก 50.50 ล้านบาท เพื่อน ามาใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินจากการท าสาขาสปาเพิ่มขึ้น โดยมีการ
ช าระคืนตามเงื่อนไขสัญญากู้ 4.20 ล้านบาท และบริษัทย่อยเบิกเงินกู้ระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่ม 16.00 ล้านบาท 
เพื่อใช้หมุนเวียนทดแทนเงินกู้ยืมกรรมการ  

ส าหรับในงวด 6 เดือนปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จ านวน 198.64 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จ านวน 54.52 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.83 เป็นผลมาจากการที่บริษัทเบิก
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนท่ีเหลือเพื่อใชใ้นการด าเนินการก่อสร้างสาขา เพิ่มขึ้น 35.00 ล้านบาท ในขณะท่ีช าระคืนตามเงื่อนไข
ไป 7.37 ล้านบาท ท าให้มีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 27.63 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทย่อยมีการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันไป
จ านวน 6 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจ านวน 40 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้ช าระและตั้งเป็นหน้ีสินเพิ่มในส่วน
ของเงินปันผลค้างจ่ายในบัญชี ท าให้สัดส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 53.70  
 

16.4 ส่วนของผู้ถือหุ้น  
 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 88.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ านวน 49.01 ล้านบาท 
เป็นผลมาจากก าไรสุทธิในปี 2555 จ านวน 18.26 ล้านบาท และมีการปรับปรุงก าไรจากการตีราคาที่ดินของบริษัท จ านวน 
38.59 ล้านบาท โดยหักส่วนของรายการปรับปรุงที่เกี่ยวกับหน้ีสินภาษีเงินได้ ไป 7.69 ล้านบาท 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย  มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 205.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 116.44  ล้านบาท 
โดยเพิ่มขึ้นจากการที่บริษทัมกีารเพิ่มทุนในระหวา่งปี 60.00 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากก าไรสุทธิในปี 2556 จ านวน 60.22 ล้านบาท 

ส าหรับณ ส้ินสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย  มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 171.47ล้านบาท ลดลงจากส้ิน
ปี 2556 จ านวน 33.73  ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลก าไรของปี 2556 ที่ผ่านมาจ านวน 40 
ล้านบาท 
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16.5 งบกระแสเงินสด  
 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดจากผลก าไรก่อนภาษี และรายการทางการเงินที่ไม่ใช้เงินสด จ านวน 
59.14 ล้านบาท มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากทรัพย์สินและหน้ีสินด าเนินงาน  จ านวน 14.09 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น กระแสเงินสดที่ได้น าไปช าระดอกเบี้ยและภาษี 3.99 ล้านบาท  ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 
55.99 ล้านบาท ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นการลงทุนในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในการปรับปรุงสาขา และตกแต่งเตรียม
เปิดสาขาใหม่ในปีนี้ และได้รับเงินเพิ่มจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 22.99 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มจากเงินกู้ยืมสถาบัน
การเงินที่เริ่มมีการกู้แทนการใช้เงินกู้ยืมกรรมการในปีน้ี ณ ส้ินปี บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 36.23 ล้านบาท 

ในปี 2556  บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดจากผลก าไรก่อนภาษี และรายการทางการเงินที่ไม่ใช้เงินสด จ านวน 
100.71 ล้านบาท มีกระแสเงินสดลดลงจากทรัพย์สินและหน้ีสินด าเนินงาน  จ านวน 10.55 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากการลดลงเจ้าหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้น กระแสเงินสดที่ได้น าไปช าระดอกเบี้ยและภาษี 19.26 ล้านบาท    
ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 56.28 ล้านบาท ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นการลงทุนในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในการปรับปรุง
สาขา และตกแต่งเตรียมเปิดสาขาใหม่ในปีนี้ และใช้เงินไปจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 55.16 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการ
ช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมกรรมการท้ังหมด 183.10 ล้านบาท โดยเป็นส่วนท่ีได้มาจากการเพิ่มทุน 55 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินทั้งระยะส้ัน และระยะยาว รวม 66.50 ล้านบาท ณ ส้ินปี บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดลดลง 40.53 ล้านบาท 

ในงวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดจากผลก าไรก่อนภาษี และรายการทางการเงินที่ไม่ใช้เงินสด 
จ านวน 26.27ล้านบาท มีกระแสเงินสดลดลงจากทรัพย์สินและหนี้สินด าเนินงาน  จ านวน 1.74 ล้านบาท โดยเป็นผลมา
จากเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น กระแสเงินสดที่ได้น าไปช าระดอกเบี้ยและภาษี 12.14 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรม
การลงทุน 36.58 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็นการลงทุนในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน และ
ตกแต่งเตรียมเปิด Let’s Relax สาขาหัวหิน และสยามสแควร์วัน และมีเงินเพิ่มจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 21.42 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นผลจากการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่ม 35 ล้านบาท ในขณะท่ีมีการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
6.00 ล้านบาท และช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินตามเงื่อนไขไป 7.58 ล้านบาท ณ ส้ินปี 
บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดลดลง 2.76 ล้านบาท 
 
16.6 อัตราส่วนทางการเงนิ  
 

16.6.1 อัตราส่วนสภาพคลอ่ง 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ และอัตราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด 
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2555, 2556 และในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 อยู่ที่ระดับ 1.30, 

0.48 และ 0.31 เท่าตามล าดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 1.16, 0.35 และ 0.21 เท่า ตามล าดับ ทั้งนี้
เมื่อดูจากโครงสร้างด้านสินทรัพย์หมุนเวียน จะเห็นว่าสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินสด 
โดยมีสัดส่วนของลูกหน้ีการค้า สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์อื่นๆ มีไม่มากนัก ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่อง กับอัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วไม่แตกต่างกันมากนัก  ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมากจากลักษณะของธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เป็น
ธุรกิจด้านการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่รับเงินค่าบริการเป็นเงินสด ท าให้มีลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือไม่มาก ดังนั้นสภาพคล่อง
ของบริษัทและบริษัทย่อยจึงขึ้นกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสถานะด้านการขายและบริการในปัจจุบันเป็น
หลัก ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่สูงเกินกว่า 1 เนื่องมาจากปีดังกล่าวมีก าไรจากผลการ
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ด าเนินงานคงค้าง และมีการเบิกจ่ายเงินกู้ระยะยาวในช่วงปลายปี ท าให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงค้าง
อยู่จ านวนมาก โดยเงินส่วนดังกล่าวได้ถูกน าไปช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการไปในปี 2556 ท าให้อัตราส่วนสภาพ
คล่องลดต่ าลงตามกระแสเงินสดที่ลดลง และลดลงอีกเล็กน้อย ในไตรมาสที่  2 ปี 2557 อย่างไรก็ตามแม้ว่าทรัพย์สิน
หมุนเวียนจะมีสัดส่วนเพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนที่จะต้องช าระ แต่จากอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 และ 2556 ก็อยู่ที่ระดับ 1.60 และ 1.07 เท่าตามล าดับ ซึ่งจะเห็นว่ากระแสเงินสดจาก
ผลประกอบการของธุรกิจตามปกติ ก็เพียงพอให้บริษัทและบริษัทย่อยช าระหนี้สินหมุนเวียนได้ตามก าหนด  
 

อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ และระยะเวลาถวัเฉล่ียการเก็บหน้ี 
จากการที่บริษัทและบริษัทย่อย มีธุรกิจหลักจากธุรกิจสปา โรงแรม ร้านอาหาร และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปาที่

หน้าร้านสปา ซึ่งจากลักษณะธุรกิจรายได้เกือบทั้งหมดจะรับเงินเป็นเงินสด หรือเครดิตการ์ด ดังนั้นจึงมีลูกหนี้การค้า
จ านวนไม่มาก ท าให้อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าค่อนข้างสูง อยู่ที่ระดับ 31.24, 50.56 และ 39.06 เท่า โดยมี
ระยะเวลาถัวเฉล่ียการเรียกเก็บหน้ีอยู่ที่ 12 วัน, 7 วัน และ 9 วัน ในปี 2555, 2556 และไตรมาสที ่2 ปี 2557 ตามล าดับ ซึ่ง
เป็นลักษณะปกติของธุรกิจประเภทนี้ 

 

อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ และระยะเวลาการขายสินค้าโดยเฉล่ีย 
เนื่องจากธุรกิจด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ไม่ใช่รายได้หลัก ในอดีตที่ผ่านมามียอดขายไม่ถึงร้อยละ 7 ของ

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย  ดังนั้นสินค้าคงเหลือเพื่อจ าหน่าย ของบริษัทและบริษัทย่อย จึงมีไม่มากนัก โดย
สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นวัสดุส้ินเปลืองเพื่อใช้ในธุรกิจสปา และธุรกิจโรงแรม และวัตถุดิบในร้านอาหารที่จะมีอายุส้ัน
การอัตราการหมุนเวียนสูง โดยสินค้าคงเหลือดังกล่าวที่น าไปใช้ในธุรกิจก็ไม่ใช่เป็นต้นทุนหลักของธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้น
สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดจึงมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับต้นทุนรวม  ท าให้อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้า
คงเหลือค่อนข้างสูง อยู่ที่ระดับ 34.32, 22.17 และ 25.01 เท่า โดยมีระยะเวลาถัวเฉล่ียการขายสินค้าอยู่ที่ 10 วัน, 16 วัน 
และ 14 วัน ในปี 2555, 2556 และไตรมาสที ่2 ปี 2557 ตามล าดับ ซึ่งเป็นลักษณะปกติของธุรกิจประเภทนี้ 

 
16.6.2 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 

 

อัตราก าไรขั้นต้น 
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราก าไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 32.06 ของรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2555 

และเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 41.64 ของรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2556 จากการขยายสาขาและผลประกอบการใน
สาขาเดิมที่มีอยู่ และดีขึ้นในปีนี้  แต่อัตราก าไรขั้นต้นลดต่ าลงในไตรมาสที ่2 ปี 2557 เนื่องจากการสาขาในกรุงเทพฯ เกือบ
ทั้งหมดอยู่ใกล้กับที่ชุมนุมทางการเมือง ท าให้สาขาสปาในกรุงเทพมีรายได้ลดต่ าลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ในขณะที่ต้นทุนของบริษัทส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ จากค่าเช่า ค่าบริการ แลค่าบ ารุงรักษาพื้นที่ในการท าการสาขา ค่า
เส่ือมราคาทรัพย์สิน และค่าจ้างพนักงานประจ า ท าให้อัตราก าไรขั้นต้นลดต่ าลง เหลือที่ระดับร้อยละ 31.09 ของรายได้
จากการขายและบริการ 

 
อัตราก าไรสุทธิ 
อัตราก าไรสุทธิก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอัตราก าไรขั้นต้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.36 ของรายได้รวม ในปี 

2555 เป็นร้อยละ 18.48 ของรายได้รวมในปี 2556 ส าหรับในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 มีอัตราก าไรสุทธิลดลงเหลือร้อยละ 
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4.30 ของรายได้รวม ทั้งนี้เป็นผลมาจากรายได้ที่ต่ าลงจากการชุมนุมทางการเมือง ในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากสาขาสปาที่
ขยายเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่ม
สูงขึ้นจากการใช้สินเชื่อสถาบันการเงินแทนเงินกู้ยืมกรรมการด้วย 

 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนก าไรสุทธิ เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถอืหุ้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.36 ในปี 2555 เป็น

ร้อยละ 40.32 ในปี 2556 แม้วา่จะมีการเพิ่มทุน 60 ล้านบาทในปีนี้ แต่เนื่องจากบรษิัทและบริษัทยอ่ยมีผลก าไรสุทธิเพิ่ม
สูงขึ้นในปี 2556 กวา่ร้อยละ 229.86 ส่งผลให้ภาพรวมอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจึงสูงขึ้น  อยา่งไรกต็ามในไตรมาส 2 ปี 
2557 ผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษัทย่อยได้รับผลกระทบมาจากผลการชุมนุมทางการเมือง ส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดต่ าลงเหลือเพียงร้อยละ 23.38 

 
16.6.3 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 
โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิม่ขึ้นจากร้อยละ 6.17 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 17.26 

ในปี 2556 จากผลประกอบการของกิจการท่ีดีขึ้น เมื่อเทยีบกับการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสินทรัพยท์ี่เพิ่มขึ้น ส าหรับในไตร
มาสที่ 2 ปี 2557 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 11.13 ลดลงเมื่อเทียบกับส้ินปี 2556 ซึง่เป็น
ผลกระทบมาจากรายได้ที่ลดลงจากผลการชุมนุมทางการเมืองในช่วงดังกล่าว ในขณะท่ีมกีารลงทนุเพิ่มสูงขึ้น  

ทั้งนี้ในส่วนของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร กเ็ป็นไปในแนวทางเดยีวกันกับอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรท่ีร้อยละ 18.80, 29.34 และ 21.49 ในปี 2555, 2556 และไตรมาส 2 
ปี 2557 ตามล าดับ เนื่องจากโครงสร้างทรัพย์สินในการประกอบธรุกิจสปา และโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการ
ลงทุนในทรัพย์สินถาวรเป็นส่วนใหญ่ 
 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์  
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ อยู่ที่ 0.84, 0.93 และ 0.90 เท่า ในปี 2555, 2556 และ

ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ตามล าดับ ซึ่งจากธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการให้บริการที่จ าเป็นต้องมีสถานที่ ท าการ
ถาวร และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็นจ านวนมาก แม้ว่าส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะท าการเช่าพื้นที่เพื่อท าสถานประกอบการ
สปา แทนการซื้อลงทุนเอง แต่ก็ต้องมีการลงทุนปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ให้เหมาะสมกับการท าธุรกิจ ท าให้ต้องมีเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรเป็นหลัก ดังนั้นอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร จึงอยู่ในระดับ
ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยการหมุนเวียนของสินทรัพย์ และการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร เพื่อก่อให้เกิดรายได้ของ
บริษัทและบริษัทย่อย จะอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก โดยมีรายได้เพียงประมาณ 1 เท่า ของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย 
โดยเมื่อเทียบกับบริษัทที่ท าธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีสัดส่วน
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ และอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรท่ีต่ ากว่า 1 ทุกบริษัท 
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16.6.4 อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน 
 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ระดับ 2.92 เท่า ในปี 2555 และในปี 2556 บริษัทและบริษัท

ย่อย ท าการช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมกรรมการทั้งหมดกว่า 183.10 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทท าการเพิ่มทุน 60.00 ล้านบาท 
และมีก าไรสุทธิเพิ่มในปีนี้ถึง 60.22 ล้านบาท ท าให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ลดลง
เหลือเพียง 0.70 เท่า ส าหรับในไตรมาสที ่2 ปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 40 ล้านบาท 
ซึ่งยังไม่ได้ช าระออกไป ท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และมีหนี้สินเงินปันผลเพิ่มขึ้น ท าให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เพิ่มสูงขึ้น
เป็น 1.16 เท่า  แต่อย่างไรก็ตามระดับหนี้สินดังกล่าวถือว่าไม่สูงมากส าหรับธุรกิจบริการที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
จ านวนมาก 

 

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย 
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยอยู่ที่ 21.19 เท่าในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเป็น 

22.53 เท่าในปี 2556 จากผลประกอบการที่ดีขึ้น แม้ว่าจะมียอดภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้วงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินแทนการใช้เงินกู้ยืมจากกรรมการ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่ามาก อย่างไรก็ตามจากผลการด าเนินงานที่
ตกต่ าลงจากปัญหาทางการเมืองในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ในขณะที่บริษัทใช้เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจากการลงทุนขยาย
สาขาสปา หลายแห่ง และการก่อสร้างบ้านพักพนักงานในกรุงเทพฯ ท าให้มีผลประกอบการที่ลดลง ขณะที่ดอกเบี้ยจ่าย
เพิ่มสูงขึ้น ท าให้อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยลดต่ าลงในไตรมาสนี้เหลืออยู่ที่ระดับ 9.54 เท่า อย่างไรก็
ตามที่ระดับดังกล่าวยังค่อนข้างสูง และไม่น่ามีปัญหาในเรื่องการผิดนัดช าระดอกเบี้ย 
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

 

ส่วนท่ี 3 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siamwellnessgroup.com/
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1. รายละเอียดของหลกัทรัพยท์ี่เสนอขาย 

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มชีื่อภาษาอักกฤษวา่ Siam Wellness 
Group Public Company Limited ที่ตั้กส านักกานใหญ่ 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสกเคราะห์ แขวกดินแดก เขตดินแดก 
กรุกเทพฯ 10400 ประสกค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามญัขอกบรษิัทโดยมีรายละเอยีดการเสนอขายหลักทรัพย์ดักนี้ 

 
1.1 ลักษณะส าคัญของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตอ่ประชาชนภายใต้แบบแสดกรายการข้อมูลฉบับนี้ เป็นการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนขอก บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีรายละเอยีดดกันี้ 
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  :   หุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
จ านวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย  :  170,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.82 ขอกจ านวนหุ้นทีเ่รียกช าระ     

แล้วทั้กหมดภายหลักการเสนอขายในครัก้นี ้
  ระยะเวลาเสนอขาย  :   20 - 22 ตุลาคม 2557 
  มูลค่าที่ตราไว ้   :   หุ้นละ   0.25    บาท 

ราคาเสนอขายต่อประชาชน  :   หุ้นละ   1.70   บาท/หุ้น 
มูลค่ารวมขอกหุ้นใหม่ทีเ่สนอขาย :   289   ล้านบาท 

 
1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท้ักหมดในครั้กนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนผา่น  
ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ จ านวน   170,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.70 บาท ซึก่มีสัดสว่นการเสนอ
ขายเป็นดักนี ้
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  85,000,000 หุ้น 
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท    85,000,000 หุ้น 

 
ทั้กนี้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายขอสกวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการ
เปล่ียนแปลกจ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลกทุนในแต่ละประเภทเพื่อให้การจอกซื้อหุ้นสามัญครั้กนี้
ประสบความส าเร็จในการขายสูกสุด 
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นิยามทีใ่ช้พจิารณาประเภทขอกนักลกทุนมีดกัต่อไปนี้ 
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึก ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ  
นิติบุคคลทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ท าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ เป็นต้น  ผู้ที่ได้เข้าร่วมรับฟักการน าเสนอข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ขอกบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทากธุรกิจกับผู้จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้ค าปรึกษาทากธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อก ผู้ที่ให้การสนับสนุน
ด้านข้อมูลทากธุรกิจ และผู้แนะน าลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้ที่มีอุปการคุณขอกผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2  ทั้กที่เคยติดต่อ ติดต่อในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต และใน
กรณทีี่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึกผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหาร และ/หรือ พนักกานขอกบุคคลข้ากต้น ที่จอกซื้อ
หุ้นผ่านผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั้กนี้ ไม่รวมถึกการจัดสรรให้แก่ตัวเอก ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยขอกตนเอกรวมทั้กผู้ที่เกี่ยวข้อกขอกผู้จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่อก
หลักเกณฑ์ เกื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ลกวันท่ี  1 กันยายน 2552 (รวมถึกที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 
 

ส าหรับผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ จะรวมถึกนักลกทุนสถาบันที่เคยเป็นลูกค้า
ขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึกนักลกทุนสถาบันที่ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ต้อกการชักชวนให้เป็น
ลูกค้าในอนาคตที่จอกหุ้นผ่านผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 
 
นักลงทนุประเภทสถาบนั หมายถึก ผู้ลกทุนประเภทสถาบันทีจ่อกซื้อหุ้นสามญัผ่านจดัจ าหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึกตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อกการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ ดักต่อไปนี ้
1. ธนาคารพาณิชย ์
2. บริษัทเกินทุน 
3. บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินขอกตนเอก หรือเพื่อบริหารกอกทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ

จัดการโครกการลกทุนที่จัดตั้กขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเกินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ 
และธุรกิจเครดิตฟอกซิเอร์ 

4. บริษัทเครดติฟอกซิเอร ์
5. บริษัทประกันภัย 
6. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการกบประมาณ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้กขึ้น 
7. ธนาคารแห่กประเทศไทย 
8. สถาบันการเกินระหว่ากประเทศ 
9. กอกทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเกิน 
10. กอกทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
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11. กอกทุนส ารอกเล้ียกชีพ 
12. กอกทุนรวม 
13. ผู้ลกทุนต่ากประเทศซึ่กมีลักษณะเดียวกับผู้ลกทุนตาม ข้อ (1) ถึก (12) โดยอนุโลม 

 

ผู้มีอุปการคุณของบริษทั  หมายถึก บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ซึ่กท าคุณประโยชน์ ให้
ค าแนะน า หรือให้ความช่วยเหลอืใด ๆ ไม่ว่าโดยตรก หรือโดยออ้มต่อบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เช่นลูกคา้ คู่สัญญา บริษัทคู่คา้ ผู้จัดหาสินคา้/บริการ (Suppliers) พันธมิตรทากการคา้ ผู้มี
ความสัมพันธ์ทากการค้า สถาบนัการเกินท่ีติดต่อผู้ให้ค าปรึกษาทากธุรกจิ ผู้ให้การสนับสนุนทากธรุกิจ 
ทั้กที่ติดต่อในปัจจุบัน ทีเ่คยตดิตอ่ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึกพนักกานขอกบริษัทและ
พนักกานขอกบริษัทย่อยขอกบริษทั และในกรณีที่เป็นนิติบคุคลจะรวมถกึ  ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหาร 
และ/หรือ พนักกานที่ท ากานกับบคุคลต่าก ๆ ขา้กต้น ซึก่จะจอกซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่าย และ
รับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทั้กนี้ไม่รวมถึกการจัดสรรให้แก่ตนเอก กรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อกกับบรษิัทตามที่ก าหนดใน
ประกาศ ส านักกาน ก.ล.ต. ที่ ทจ.29/2551 เรื่อกการจอก การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และการจดัสรร
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลกวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมถกึที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) โดยผู้มีอุปการคุณ
ดักกล่าวต้อกจอกซื้อหุ้นผ่านผู้จดัการการจัดจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 
5.2.1 เทา่นั้น  

 
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือ่นไขอืน่ 

หุ้นสามัญขอกบรษิัทท่ีเสนอขายจ านวน 170,000,000  หุ้นในครั้กนี ้มีสิทธิและผลประโยชน์
เท่าเทยีมกับหุ้นสามัญเดิมขอกบริษัททุกประการ 

 
1.4 ตลาดรองของหุน้เสนอขาย 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ ซึ่กบริษัทได้ยื่นค าขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่กประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ให้พิจารณารับหุ้นขอกบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทจะ
ด าเนินการให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทั้กนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด  และ 
บริษัท เอแคป คอร์ปอร์เรท เซอร์วิสเซส จ ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทากการเกินได้พิจารณาคุณสมบัติขอก
บริษัทแล้วพบว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบักคับขอกตลาดหลักทรัพย์แห่กประเทศไทย เรื่อก 
การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลกวันที่ 24 มีนาคม
2546 เว้นแต่คุณสมบัติเรื่อกการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลกทุนรายย่อย ซึ่กบริษัทจะต้อกมีผู้ถือหุ้น
สามัญรายย่อยไม่ต่ ากว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ขอกทุนจดทะเบียนที่ช าระ
แล้ว และผู้ถือหุ้นดักกล่าวแต่ละรายต้อกถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อ เมื่อบริษัทได้จ าหน่ายหุ้น
สามัญต่อประชาชน ซึ่กท าให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัท        
จะด าเนินการเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์แห่กประเทศไทยรับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ต่อไป 
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1.5 ข้อมูลอืน่ ๆ  
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่กประเทศไทย เรื่อก การห้ามผู้บริหาร หรือ      

ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อกขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. 2544 ลกวันที่ 22 มกราคม 
2544 (รวมทั้กที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนน าหุ้น หรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลกสภาพเป็นหุ้นจ านวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ขอกทุนที่
ช าระแล้วภายหลักการเสนอขายในครั้กนี้ออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นขอก
บริษัท เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลักจากวันที่หุ้นขอกบริษัทท าการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกส่ักห้ามขายสามารถขายหุ้น หรือหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายได้
จ านวนร้อยละ 25 และเมื่อครบก าหนด 1 ปี ให้บุคคลที่ถูกส่ักห้ามขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขาย
จ านวนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้  

 
2. ข้อจ ากัดการโอนหลกัทรัพย์ทีเ่สนอขาย 

หุ้นขอกบริษัทจะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจ ากดัการโอน อย่ากไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญขอกบริษัท จะ
กระท ามิได้ หากวา่การโอนหุ้นดักกล่าวจะมีผลท าให้สัดส่วนการถอืหุ้นขอกบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยใน
บริษัทท่ีมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 49 ขอกจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้กหมด 

การโอนหุ้นขอกบริษัท จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลักใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลกลายมือชือ่ขอก     
ผู้โอนกับผู้รับโอนและส่กมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับค าร้อกขอให้
ลกทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และใช้ยันบคุคลภายนอกได้เมื่อบริษทัได้ลกทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว   โดยบริษัทจะ
ลกทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีได้ร้อกขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นวา่การโอนหุ้นน้ันไม่ถูกต้อก
สมบูรณ์ บริษัทจะแจก้แก่ผู้ยื่นค าร้อกขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใ์ห้เป็นไปตามกฎ
ข้อบักคับขอกตลาดหลักทรัพย์แหก่ประเทศไทย และพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
  

3. ที่มาของการก าหนดราคาหลกัทรัพยท์ี่เสนอขาย 
การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญขอกบริษัทในครั้กนี้ พิจารณาอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น 

(Price to Eamings ratio : P/E ) ทั้กนี้ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อ
ก าไรสุทธิ  ต่อหุ้นเท่ากับ  24.29 เท่า โดยค านวณก าไรสุทธิต่อหุ้นจากผลก าไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมาตั้กแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2556 ถึก 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 40.01 ล้านบาท หุ้นสามัญที่ออกช าระแล้วภายหลักการ
น าเสนอขายหุ้นในครั้กนี้เท่ากับ 570 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้ก าไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.07 บาท ต่อหุ้น   
โดยอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขายดักกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 54.78 จากอัตราส่วนราคา
ต่อก าไรสุทธิขอกตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉล่ียในช่วกเวลา ตั้กแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึกวันที่              
30  กันยายน 2557 ซึ่กมีค่าเท่ากับ 44.33 เท่า ซึ่กเป็นตลาดรอกที่หลักทรัพย์ขอกบริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียน ทั้กนี้ 
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อก าไรสุทธิดักกล่าวจะค านวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยักมิได้พิจารณาถึกผลการ
ด าเนินกานในอนาคต 
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3.1 ข้อมูลทากการเกินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่สนอขาย  

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึกเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ 
(Price to Eamings ratio : P/E ) ขอกบริษัทในช่วก 1 กรกฎาคม 2556 ถึก 30 มิถุนายน 2557 กับตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้กนี้ เฉล่ียขอกหุ้นที่มีการซื้อขายย้อนหลักในช่วกเวลา 12 เดือน ตั้กแต่วันที่ 1  ตุลาคม  
2556 จนถึกวันท่ี 30  กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียดดักต่อไปนี้  

 
                        ข้อมูลในการเปรียบเทยีบ              P/E  (เท่า)  
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (SPA) (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน  2557)                24.29  
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai)  (30 กันยายน 2556-1 ตุลาคม 2557)                44.33 

  
ทั้กนี้การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท ไม่ได้น าข้อมูลขอกบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ มาคิดค านวณเปรียบเทียบ เนื่อกจากไม่มีบริษัทใดในตลาด
หลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจสปา เช่นเดียวกับบริษัท และการเลือกช่วกระยะเวลาขอกค่าเฉล่ีย
อัตราส่วนดักกล่าว (1 ตุลาคม 2556 ถึก 30 กันยายน 2557) เนื่อกจากเป็นข้อมูลปัจจุบันมากที่สุดจึกใช้ข้อมูล
ดักกล่าวในการเปรียบเทียบ  

 
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 

- ไม่มี     - 
 
5. การจอง การจ าหน่ายและการจัดสรร 

ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจดัจ าหน่ายขอสกวนสิทธิในการเปล่ียนแปลกรายละเอยีด
วิธีการจอกซื้อหุ้นและวิธกีารจดัสรรหุ้นตามที่ระบุไวใ้นหนักสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณทีี่เกิด
ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการด าเนินกาน ทั้กนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักลกทุนอย่ากเป็นธรรมและ
เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้กในประสบความส าเรจ็สูกสุด 

 
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์  

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในครั้กนีเ้ป็นการเสนอขาย
โดยผ่านผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพยต์ามที่ระบุไวใ้นข้อ 5.2 

  5.2 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์

5.2.1 ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากัด  
ส านักกานใหญ่ตัก้อยูเ่ลขที่  87/2  อาคารซีอาร์ซี ออลซซีั่นส์เพลส ชั้น 8 และ 12 ถนนวิทยุ 
โทรศัพท์ 02-672-5999 โทรสาร 02-654-2167 



                                                                                                                          บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

 233 

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

 5.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

 5.3.1 เกื่อนไขในการจดัจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้ตกลกมอบหมายให้ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุในข้อ 5.2 เป็นผู้ด าเนินการจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท ซึ่กจะเสนอขายแก่
ประชาชน จ านวน 170,000,000 หุ้น ตามราคาที่ปรากฏในข้อ 1 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์มี
ข้อตกลกการจ าหน่ายหุ้นให้เป็นไปตามเกื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนักสือสัญญาแต่กตั้กผู้จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ โดยในการเสนอขายครั้กนี้เป็นการจัดจ าหน่ายแบบรับประกันผลการ
จ าหน่ายแบบแน่นอน (Firm Underwriting) 
 
อย่ากไรกต็าม ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายมีสิทธิการยกเลิกการจัด
จ าหน่ายหุ้นในครัก้นี้ โดยจะด าเนนิการคืนเกินคา่จอกซื้อทัก้จ านวนให้แก่ผู้จอกซื้อทัก้หมดตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9 เมือ่เกิดเหตุการณ์ตา่ก ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่กตั้ก       
ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ซึ่กรวมถกึเหตุการณ์ต่อไปน้ี 
(ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเกื่อนไขใด ๆ ที่ได้ก าหนดไวใ้นสัญญาแตก่ตั้ก                 

ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย หรือ 
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปล่ียนแปลกอย่ากมีนัยส าคัญทากการเกิน เศรษฐกิจ หรือ 

การเมือกทั้กในประเทศและตา่กประเทศอาจมีผลกระทบต่อการจดัจ าหน่ายหุ้นในครัก้นี้ 
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(ค) เมื่อมเีหตุที่ท าให้ส านักกานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
หน่วยกานราชการส่ักระกับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่กมอบ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายได ้

ทั้กนี้รายละเอยีดและเกื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจ าหน่ายหุ้นดักกล่าว
ข้ากต้นจะเป็นไปตามรายละเอยีดและเกื่อนไขที่จะก าหนดไว้ในสัญญาแต่กตั้กผู้จัดจ าหน่าย
และรับประกันการจดัจ าหน่าย (Underwriting Agreement) 
 
กรณีผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจดัจ าหน่ายใช้สิทธิการยกเลิกเสนอขายหุ้น
และการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายและผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย
จะด าเนินการคืนเกินคา่จอกซื้อใหก้ับผู้จอกซื้อแต่ละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นข้อ 5.9 
 

  5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่าย 
บริษัทตกลกจ่ายเกินค่าตอบแทนการรับประกันการจ าหน่ายและจดัจ าหน่าย ให้แก่ 
ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพยต์ามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมทั้กส้ินประมาณ   5.78     ล้านบาท  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยช าระภายใน 5 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย 

 
 
 
  5.3.3 ประมาณการจ านวนเกินคา่หุ้นทีบ่ริษัทได้รับ 
   หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 170,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.70 บาท       289        ล้านบาท 
   หัก ค่าใช้จา่ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ประมาณ          5.78       ล้านบาท 
   จ านวนเกินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับประมาณ           283.22   ล้านบาท 
   จ านวนเกินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น ประมาณ          1.67             บาท 

หมายเหตุ : ค่าใช้จา่ยขา้กต้นไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม 
 

5.4  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์  

 - ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่                             -  บาท 
- ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดกรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์           231,200 บาท 
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน                  43,000 บาท  
- ค่าจัดพิมพ์หนักสือชี้ชวน ใบจอกซื้อหุ้น โดยประมาณ             148,750 บาท  
- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใหร้ับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*                      -           บาท 
- ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ขอกการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีน*               50,000 บาท  
- ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย                                   5,780,000 บาท 
- ค่าใชจ้่ายอื่น ** โดยประมาณ                                       3,265,000 บาท 
- รวมคา่ใช้จา่ยทัก้ส้ิน             9,517,950 บาท 
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 หมายเหตุ    ค่าใช้จา่ยขา้กต้นยักไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
       *  ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายป ี

      **  ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ รวมถกึ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทากการเกิน คา่ที่ปรึกษากฎหมาย       
           ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 
 5.5 วิธีการขอรับหนังสอืชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย ์
  ส าหรับผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์สามารถติดต่อขอรับหนักสือชี้ชวนและ 
ใบจอกซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ส านักกานและสาขาขอกผู้จดัจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไวใ้น 
ข้อ 5.2 ตั้กแต่วันท่ี หนักสือชีช้วนมีผลใช้บักคับจนถกึวันส้ินสุดการจอกซื้อ (วันท่ี 22 ตุลาคม 2557) 
ตั้กแตเ่วลา 9.00 น. ถึกเวลา 16.00 น.  

   
ส าหรับผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท 
ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกบริษัทสามารถติดต่อขอรับหนักสือชี้ชวนและใบจอกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนได้ที่ส านักกานและสาขาขอกผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้น  
ข้อ 5.2.1   ตั้กแต่วันท่ีหนักสือชีช้วนมีผลใช้บักคับจนถกึวันส้ินสุดการจอกซื้อ  (วันท่ี 22  ตุลาคม 2557) 
ตั้กแตเ่วลา 09.00 น. ถึกเวลา 16.00 น.  
ทั้กนี้ ผู้มีอุปการคุณขอกผู้จดัจ าหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท สามารถดาวน์โหลด 
(Download) หนักสือชี้ชวนซึ่กมีขอ้มูลไม่แตกตา่กจากหนักสือชีช้วนที่ยื่นต่อส านักกานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จาก website ขอกส านักกานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอยีดการเสนอขายหุ้นครัก้นี้ได้ก่อนท าการ
จอกซื้อหุ้นสามัญ  

 
 5.6 วิธีจัดสรรหลักทรัพย ์

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในครั้กนี้ ผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอก ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น      
รายใหญ่ ผู้มีอ านาจ ควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยขอกตนเอก และผู้ที่เกี่ยวข้อกกับบุคคลดักกล่าว และ
จะไม่จัดสรรหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลขอกบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ท่ี ทธ.70/2552 เรื่อกหลักเกณฑ์เกื่อนไข และวิธีการในการจัดหลักทรัพย์ลกวันท่ี  
1 กันยายน 2552 (รวมถึกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่
บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อกการจอก 
การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลกวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึกที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)  

 

http://www.sec.or.th/
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อย่ากไรกด็ีผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย ขอสกวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจใน
การเปล่ียนแปลกจ านวนหุ้นท่ีจัดสรรให้แก่นักลกทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การจอกซื้อหุ้นครั้กนี้ 
ประสบความส าเร็จ ในการขายสูกสุด 
 
5.6.1  วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรพัย์ 

การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ให้อยู่ในดุลยพินิจขอกผู้จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะท าการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจ านวน
มากน้อยเท่าก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้  หากจัดเตรียมเอกสารไม่
ครบถ้วน และหากยอดการจอกซื้อหุ้นขอกผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้วน
ตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสกวนสิทธิ ในการปิดรับ
จอกหุ้นสามัญก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจอกซื้อ 
 

5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามญัให้แก่ผู้มีอุปการคุณขอกบรษิัท 
การจัดสรรหุ้นให้แก่ ผู้มีอุปการคุณขอกบริษัทให้อยู่ ในดุลยพินิจขอกคณะกรรมการ         
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยจะท าการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจ านวนมาก
น้อยเท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้  หากจัดเตรียมเอกสารไม่
ครบถ้วน และหากยอดการจอกซื้อหุ้นขอกผู้มีอุปการคุณขอกบริษัทครบตามที่ก าหนดแล้ว 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามข้อ 5.2.1 ขอสกวนสิทธิในการปิดรับ
จอกซื้อหุ้นสามัญขอกผู้มีอุปการคุณขอกบริษัทก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจอกซื้อ 

 
 
 5.7 วิธีการจอง และการช าระเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ 
 
  5.7.1 ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
   ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จะต้อกปฏิบัติตามวิธีการดักนี้ 

(ก) ผู้จอกซื้อจะต้อกซื้อหุ้นขั้นต่ าจ านวน 1,000 หุ้น และจะต้อกทวีคูณขอก 100 หุ้น โดย      
ผู้จอกซื้อต้อกกรอกรายละเอียดการจอกซื้อลกในใบจอกซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้
ถูกต้อกครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลกลายมือชื่อ หากผู้จอกซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจอก
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้อกลกนามโดยมีผู้มีอ านาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น
พร้อมประทับตราส าคัญขอกนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดักต่อไปนี้ 

 
 ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :  

1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลกนามรับรอกส าเนาถูกต้อก หรือในกรณี
ที่ไม่มีส าเนาบัตรประชาชนให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือส าเนาเอกสารทากราชการอื่นหน้าที่มีเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน พร้อมลกนามรับรอกส าเนาถูกต้อก (กรณีผู้จอกซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้อก
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แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนขอกผู้ปกครอก (บิดา/มารดา) และส าเนา
ทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลกนามรับรอกส าเนาถูกต้อก)  

2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกี่ยวกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) 

3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test  
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมิน
โดยผู้จอกซื้อ   

 
 ผู้จอกซื้อประเภทบคุคลธรรมดาสัญชาติต่ากด้าว :  

1) ส าเนาหนักสือเดินทาก หรือส าเนาใบต่ากด้าวพร้อมลกนามรับรอกส าเนาถูกต้อก 
 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริกเกีย่วกับลูกค้า 

(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) 
 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test  

โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย   
ผู้จอกซื้อ  

  
 ผู้จอกซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :  

1) ส าเนาหนักสือรับรอกนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวกพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน  6 เดือน 
ก่อนวันจอกซื้อ พร้อมลกนามรับรอกส าเนาถูกต้อกโดยผู้มีอ านาจลกนามผูกพันขอก
นิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญขอกนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่ากด้าว หรือส าเนาหนักสือเดินทาก (แล้วแต่กรณี) 
ขอกผู้มีอ านาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น พร้อมลกนามรับรอกส าเนาถูกต้อก  

 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริกเกีย่วกับลูกค้า 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) 

 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test  
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย 
ผู้จอกซื้อ  

 
 ผู้จอกซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ากประเทศ :  

1) ส าเนาหนกัสือส าคัญจดัตัก้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส าเนา
หนักสือรับรอกนิติบุคคล (Affidavit)    ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจอกซื้อพร้อม  
ลกนามรับรอกส าเนาถูกตอ้กโดยมีผู้มีอ านาจลกนาม ผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราส าคัญขอกนิติบคุคล (ถ้าม)ี พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 
ส าเนาใบตา่กดา้ว หรือส าเนาหนกัสือเดินทาก (แล้วแต่กรณ)ี ขอกผู้มีอ านาจลกนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลกนามรับรอกส าเนาถูกต้อก   
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 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรกิเกีย่วกับลูกค้า 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) 

 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test  
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย 
ผู้จอกซื้อ  

 กรณีที่ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่ากด้าวหรือนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนในประเทศไทย หรือต่ากประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชี
อื่น ๆ กับผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริกเกีย่วกับลูกค้า (Know Your Customer Customer & 
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
ความสามารถรับความเส่ียก (Suitability Test) กับผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผู้จอกซื้อจะด าเนินการกรอกใบ
จอกซื้อหุ้นและให้ผู้จอกซื้อจดัส่กใบจอกซื้อที่ลกนามเรียบร้อยแลว้ โดยไม่ต้อกแนบเอกสาร
ใดๆประกอบใบจอกซื้อให้แก่ผู้จดัจ าหน่ายหลักทรัพย์นั้น 

 
 ในกรณีท่ีผู้จอกซื้อประสกค์ทีจ่ะฝากหุ้นไวใ้นบัญชีขอกบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก

เลขที่ 600 ผู้จอกซื้อจะต้อกกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอกหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ท่ีประสกค์น าหลักทรัพยฝ์ากเขา้บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรพัย์ (Issuer Account) 
เท่านั้น” พร้อมลกลายมือชื่อผูจ้อกซื้อให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจอกซื้อหุ้นตามกฏหมาย FATCA ( Foreign Account Tax Compliance 
Act) และหากผู้จอกซื้อเป็นนิติบคุคลต้อกกรอก “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ 
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย 

 
 การจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จอกซื้อสามารถจอกซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะน า

การลกทุนขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจอกซื้อผ่านทาก
โทรศัพท์บันทึกเทป ซึ่กได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ 
พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  บริษัท
หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยยืนยันการจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึก
เทป ทั้กนี้ ผู้จอกซื้อจะต้อกเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ   
ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่จะท าการจอกซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer Customer & Customer 

Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเส่ียก (Suitability Test)  กับผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์แล้ว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจอกซื้อ โดยผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 
จะต้อกมีการควบคุมดูแลการจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียกพอ และผู้
จอกซื้อจะต้อกยืนยันทากวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใน
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หนักสือชี้ชวนขอกบริษัท และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรอกว่า
เข้าใจ ยอมรับความเส่ียก และยินยอมผูกพันตามหนักสือชี้ชวนดักกล่าว โดยผู้จอกซื้อไม่
ต้อกแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจอกซื้อ โดยจะต้อกปฎิบัติตามดักนี้ 
- ผู้แนะน าการลกทุนขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จะต้อกแจ้กการจดัสรรจ านวนหุ้น 

จอกใหแ้ก่ผู้จอกซื้อผ่านทากโทรศพัท์บันทึกเทป โดยระบุจ านวนหุ้นท่ีจัดสรร ราคาที่
เสนอขาย จ านวนเกินท่ีต้อกช าระ การฝากหุ้น วิธีการและวันท่ีต้อกช าระราคา และ
แจ้กให้ทราบวา่ผู้จอกซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่
ทุนในหนักสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th 

 - ผู้แนะน าการลกทุนขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์ตามข้อ 5.2 ต้อกตรวจสอบตวัตน
ขอกผู้จอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บนัทึกเทป เช่น เลขประจ าตวัประชาชน วันเดือนปี
เกิด ธนาคารท่ีใชช้ าระโดยวิธเีกินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ 
“ATS”) กับผู้จัดจ าหน่ายหลักทรพัย์ หรือชื่อผู้แนะน าการลกทุน เปน็ต้น 

 - ผู้จอกซื้อต้อกยืนยันทากวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 

  ในหนักสือชี้ชวนขอกบริษัท และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และ 
รับรอกว่าเข้าใจ ยอมรับความเส่ียก และยินยอมผูกพันในหนักสือชี้ชวนดักกล่าว 

 - ผู้แนะน าการลกทุนขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับค ายืนยันพร้อมรายละเอียด

การจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ต้อกบันทึกค าส่ักการจอกซื้อผ่านระบบที่       

ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดกข้อมูลการจอกซื้อผ่านทาก

โทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะน าการลกทุน วันและเวลาบันทึกการจอกซื้อผ่านระบบ 

โดยผู้จอกซื้อสามารถจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทปขอก ผู้จัดจ าหน่าย

หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ซึ่ก

ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด 

(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์  

คันทรี่กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้ภายในเวลาท าการในช่วกระยะเวลาการจอกซื้อ 

ตั้กแต่เวลา 09.00 ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันท่ี 20 – 22 ตุลาคม 2557 

(ข) ผู้จอกซื้ขอสามารถจอกซื้อได้ที่ส านักกาน สาขา และการจอกซือ้ผ่านทากโทรศัพท์
บันทึกเทปขอกผู้จดัจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ผู้จดัจ าหน่ายหลักทรัพย์ขอกผู้จอกซื้อ
แต่ละรายไดเ้ปิดช่อกทากการจัดสรรไว้ให้                                                                                                               
กรณีจอกซื้อผ่านการกรอกใบจอกซื้อสามารถจอกซื้อภายในระยะเวลาการจอกซื้อคือ 
ตั้กแตเ่วลา 09.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันท่ี 20-22 ตุลาคม 2557 

(ค) ผู้จอกซื้อต้อกช าระเกินคา่จอกซื้อหุ้นตามจ านวนท่ีจอกซื้อ ณ วันจอกซื้อ โดยมวีิธี         
การช าระเกินดักนี ้

1. หากท าการจอกซื้อในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ตั้กแต่เวลา  9.00 น. ถึก 16.00 น.  
ผู้จอกซื้อจะต้อกช าระเกินค่าจอกซื้อครั้กเดียวเต็มจ านวนที่จอกซื้อ โดยช าระเป็นเกิน
โอน เกินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค 

http://www.sec.or.th/
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(หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และต้อกสามารถเรียกเก็บเกินได้จาก
ส านักหักบัญชีในเขตกรุกเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการ โดยหากช าระเป็นเช็ค
ให้ลกวันที่ 20 ตุลาคม 2557  เท่านั้น และชื่อเจ้าขอกเช็คต้อกเป็นชื่อเดียวกับชื่อ     
ผู้จอกซื้อเท่านั้น และหากช าระเกินเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ลกวันที่
ภายหลักวันที่หนักสือชี้ชวนมีผลใช้บักคับ แต่ไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2557  หาก
ช าระเป็นเกินโอนให้แนบหลักฐานการโอนเกินพร้อมการจอกซื้อ ทั้กนี้ การช าระเกิน
ค่าจอกซื้อผ่านระบบเกินโอนอัตโนมัติจะกระท าได้เฉพาะผู้จอกซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2  ที่ได้ด าเนินการแจ้ก
ความประสกค์ให้โอนเกินเพื่อช าระค่าภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และ ระบบการโอน
เกินอัตโนมัติดักกล่าวมีผลบักคับแล้วในวันจอกซื้อ 

2. หากท าการจอกซื้อหลักเวลา 12.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันที่ 21 ตุลาคม 2557 
และในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึกเวลา 16.00 น.  
ผู้จอกซื้อจะต้อกช าระค่าจอกซื้อครั้กเดียวเต็มจ านวนที่จอกซื้อ โดยช าระเป็นเกินโอน
หรือเกินโอนอัตโนมัติเท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการโอนเกิน 

3. ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะน าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ขอก      
ผู้จอกซื้อทุกรายเข้าบัญชีขอกผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเกิน 
และจะตัดสิทธิการจอกซื้อหุ้นสามัญขอกผู้จอกซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บ
เกินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเกินครั้กแรก 

4. ผู้จอกซื้อที่ช าระค่าจอกซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีด
คร่อมส่ักจ่ายผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์แต่ละรายจะด าเนินการโอนเกินยอดจอกซื้อรวมในส่วนขอกตนเข้าบัญชี  
“ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด สาขาดินแดง  
เลขที่บัญชี 703-2-54959-9 ”  

5. ผู้จอกซื้อที่ยื่นความจ านกในการจอกซื้อและช าระค่าจอกซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอ
ยกเลิกการจอกซื้อและขอเกินคืนไม่ได้ ทั้กนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิก
การจอกซื้อขอกผู้จอกซื้อที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1  
 

5.7.2  ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท 
ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท จะต้อกปฏิบัติตามวิธีการดักนี้ 

(ก) ผู้จอกซื้อจะต้อกซื้อหุ้นขั้นต่ าจ านวน 1,000 หุ้น และจะต้อกทวีคูณขอก 100 หุ้น โดย      
ผู้จอกซื้อต้อกกรอกรายละเอียดการจอกซื้อลกในใบจอกซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้
ถูกต้อกครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลกลายมือชื่อ หากผู้จอกซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจอก
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้อกลกนามโดยมีผู้มีอ านาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น
พร้อมประทับตราส าคัญขอกนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดักต่อไปนี้ 
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 ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :  
1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลกนามรับรอกส าเนาถูกต้อก หรือในกรณีที่ไม่

มีส าเนาบัตรประชาชนให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือส าเนาเอกสารทากราชการอื่นหน้าที่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลก
นามรับรอกส าเนาถูกต้อก (กรณีผู้จอกซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้อกแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนขอกผู้ปกครอก (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์
อาศัยอยู่พร้อมลกนามรับรอกส าเนาถูกต้อก)  

2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกี่ยวกับลูกค้า 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) 

3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test  
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย   
ผู้จอกซื้อ   

 
 ผู้จอกซื้อประเภทบคุคลธรรมดาสัญชาติต่ากด้าว :  

1) ส าเนาหนักสือเดินทาก หรือส าเนาใบต่ากด้าวพร้อมลกนามรับรอกส าเนาถูกต้อก 
 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริกเกีย่วกับลูกค้า 

(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) 
 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test  

โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย   
ผู้จอกซื้อ  

  
 ผู้จอกซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :  

1) ส าเนาหนักสือรับรอกนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวกพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน  6 เดือน 
ก่อนวันจอกซื้อ พร้อมลกนามรับรอกส าเนาถูกต้อกโดยผู้มีอ านาจลกนามผูกพันขอก
นิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญขอกนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่ากด้าว หรือส าเนาหนักสือเดินทาก (แล้วแต่กรณี) 
ขอกผู้มีอ านาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น พร้อมลกนามรับรอกส าเนาถูกต้อก  

 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรกิเกีย่วกับลูกค้า 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) 

 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test  
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย 
ผู้จอกซื้อ  

 
 ผู้จอกซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ากประเทศ :  

1) ส าเนาหนกัสือส าคัญจดัตัก้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส าเนา
หนักสือรับรอกนิติบุคคล (Affidavit)    ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจอกซื้อพร้อม  
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ลกนามรับรอกส าเนาถูกตอ้กโดยมีผู้มีอ านาจลกนาม ผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราส าคัญขอกนิติบคุคล (ถ้าม)ี พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 
ส าเนาใบตา่กดา้ว หรือส าเนาหนกัสือเดินทาก (แล้วแต่กรณี) ขอกผู้มีอ านาจลกนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลกนามรับรอกส าเนาถูกต้อก   

 2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรกิเกี่ยวกับลูกค้า 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) 

 3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test  
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดยผู้
จอกซื้อ  

 กรณีที่ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่ากด้าวหรือนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนในประเทศไทย หรือต่ากประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชี
อื่น ๆ กับผู้จัดจ าหน่ายหลักทรพัย์ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จกัลูกคา้และ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริกเกีย่วกับลูกค้า (Know Your Customer Customer & 
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมิน
ความสามารถรับความเส่ียก (Suitability Test) กับผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ป ีโดยผู้จอกซือ้จะด าเนินการกรอกใบ
จอกซื้อหุ้น และให้ผู้จอกซื้อจัดส่กใบจอกซื้อที่ลกนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้อกแนบ
เอกสารใดๆประกอบใบจอกซื้อใหแ้ก่ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์นั้น 

 
 ในกรณีท่ีผู้จอกซื้อประสกค์ทีจ่ะฝากหุ้นไวใ้นบัญชีขอกบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก

เลขที่ 600 ผู้จอกซื้อจะต้อกกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอกหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ท่ีประสกค์น าหลักทรัพยฝ์ากเขา้บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรพัย์ (Issuer Account) 
เท่านั้น” พร้อมลกลายมือชื่อผูจ้อกซื้อให้แก่ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจอกซื้อหุ้นตามกฏหมาย FATCA ( Foreign Account Tax Compliance 
Act) และหากผู้จอกซื้อเป็นนิติบคุคลต้อกกรอก “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ 
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย 

 
 การจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จอกซื้อสามารถจอกซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะน า

การลกทุนขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจอกซื้อผ่านทาก
โทรศัพท์บันทึกเทป ซึ่กได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ 
พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  บริษัท
หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยยืนยันการจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึก
เทป ทั้กนี้ ผู้จอกซื้อจะต้อกเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ   
ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่จะท าการจอกซื้อ และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer Customer & 
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
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ความสามารถในการรับความเส่ียก (Suitability Test)  กับผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจอกซื้อ โดยผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะต้อกมีการควบคุมดูแลการจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป
ที่รัดกุมเพียกพอ และผู้จอกซื้อจะต้อกยืนยันทากวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนในหนักสือชี้ชวนขอกบริษัท และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive 

Summary) และรับรอกว่าเข้าใจ ยอมรับความเส่ียก และยินยอมผูกพันตามหนักสือชี้ชวน
ดักกล่าว โดยผู้จอกซื้อไม่ต้อกแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจอกซื้อ ทั้กนี้   ผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์จะจัดให้มีหนักสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ใน 
website ขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้อกปฎิบัติตามดักนี้ 
- ผู้แนะน าการลกทุนขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จะต้อกแจ้กการจัดสรรจ านวนหุ้น 

จอกให้แก่ผู้จอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจ านวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่
เสนอขาย จ านวนเกินที่ต้อกช าระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้อกช าระราคา และ
แจ้กให้ทราบว่าผู้จอกซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในหนักสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th 

 - ผู้แนะน าการลกทุนขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ต้อกตรวจสอบตัวตนขอกผู้จอกซื้อ 
ผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจ าตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่
ใช้ช าระโดยวิธีเกินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กับ    
ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2 หรือชื่อผู้แนะน าการลกทุน เป็นต้น 

 - ผู้จอกซื้อต้อกยืนยันทากวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 

  ในหนักสือชี้ชวนขอกบริษัท และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และ 
รับรอกว่าเข้าใจ ยอมรับความเส่ียก และยินยอมผูกพันในหนักสือชี้ชวนดักกล่าว 

 - ผู้แนะน าการลกทุนขอกผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับค ายืนยันพร้อมรายละเอียด

การจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ต้อกบันทึกค าส่ักการจอกซื้อผ่านระบบที่       

ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดกข้อมูลการจอกซื้อผ่านทาก

โทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะน าการลกทุน วันและเวลาบันทึกการจอกซื้อผ่านระบบ 

โดยผู้จอกซื้อสามารถจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทปขอก ผู้จัดจ าหน่าย

หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ซึ่ก

ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด 

(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์  

คันทรี่กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้ภายในเวลาท าการในช่วกระยะเวลาการจอกซื้อ 

ตั้กแต่เวลา 9.00 ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันท่ี 20 – 22 ตุลาคม 2557 

(ข) ผู้จอกซื้อสามารถจอกซื้อได้ที่ส านกักาน สาขา และการจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์
บันทึกเทปขอกผู้จดัจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ผู้จดัจ าหน่ายหลักทรัพย์ขอกผู้จอกซื้อ
แต่ละรายไดเ้ปิดช่อกทากการจัดสรรไว้ให้                                                                                                               

http://www.sec.or.th/
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- กรณีจอกซื้อผ่านการกรอกใบจอกซื้อสามารถจอกซื้อภายในระยะเวลาการจอกซื้อ
คือ ตั้กแตเ่วลา 09.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันท่ี 20-22 ตุลาคม 2557 

(ค) ผู้จอกซื้อต้อกช าระเกินค่าจอกซื้อหุ้นตามจ านวนที่จอกซื้อ ณ วันจอกซื้อ โดยมีวิธี         
การช าระเกินดักนี้ 

1. หากท าการจอกซื้อในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ตั้กแต่เวลา  9.00 น. ถึก 16.00 น.      
ผู้จอกซื้อจะต้อกช าระเกินค่าจอกซื้อครั้กเดียวเต็มจ านวนที่จอกซื้อ โดยช าระเป็นเกิน
โอน เกินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค 
(หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และต้อกสามารถเรียกเก็บเกินได้จาก
ส านักหักบัญชีในเขตกรุกเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการ โดยหากช าระเป็นเช็ค
ให้ลกวันที่ 20 ตุลาคม 2557  เท่านั้น และชื่อเจ้าขอกเช็คต้อกเป็นชื่อเดียวกับชื่อ     
ผู้จอกซื้อเท่านั้น และหากช าระเกินเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ลกวันที่
ภายหลักวันที่หนักสือชี้ชวนมีผลใช้บักคับ แต่ไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2557  หาก
ช าระเป็นเกินโอนให้แนบหลักฐานการโอนเกินพร้อมการจอกซื้อ ทั้กนี้ การช าระเกิน
ค่าจอกซื้อผ่านระบบเกินโอนอัตโนมัติจะกระท าได้เฉพาะผู้จอกซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2  ที่ได้ด าเนินการแจ้ก
ความประสกค์ให้โอนเกินเพื่อช าระค่าภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และ ระบบการโอน
เกินอัตโนมัติดักกล่าวมีผลบักคับแล้วในวันจอกซื้อ 

2.    หากท าการจอกซื้อหลักเวลา 12.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันที่ 21 ตุลาคม 2557 
และในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ผู้จอกจะต้อก
ช าระค่าจอกซื้อครั้กเดียวเต็มจ านวนที่จอกซื้อ โดยช าระเป็นเกินโอนหรือเกินโอน
อัตโนมัติเท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการโอนเกิน 

3.    ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 จะน าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊าฟท์ ขอกผู้จอกซื้อทุกรายเข้าบัญชีขอกผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์เพื่อ
เรียกเก็บเกิน และจะตัดสิทธิการจอกซื้อหุ้นสามัญขอกผู้จอกซื้อรายที่ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเกินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเกิน
ครั้กแรก 

4. ผู้จอกซื้อที่ช าระค่าจอกซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีด
คร่อมส่ักจ่ายผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์แต่ละรายจะด าเนินการโอนเกินยอดจอกซื้อรวมในส่วนขอกตนเข้าบัญชี  
“ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด สาขาดินแดง  
เลขที่บัญชี 703-2-54959-9 ” 

5. ผู้จอกซื้อที่ยื่นความจ านกในการจอกซื้อและช าระค่าจอกซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอ
ยกเลิกการจอกซื้อและขอเกินคืนไม่ได้ ทั้กนี้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์มี
สิทธิยกเลิกการจอกซื้อขอกผู้จอกซื้อที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2  
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5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจ านวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  
หากมีผู้จอกซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจ านวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดจ าหน่ายตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2 จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6  ส าหรับผู้ที่ไม่ได้
รับการจัดสรร หรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจ านวนที่จอกซื้อจะได้รับคืนเกินค่าจอกซื้อตามรายละเอียดใน
ข้อ 5.9 
 

5.9 วิธีการคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามัญ 
 (1) ในกรณทีี่ผู้จอกซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ 

ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเกินค่าจอกซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหาย
ใด ๆ ให้แก่ผู้จอกซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยส่ักจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ักจ่าย ผู้จอกซื้อ
ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจอกซื้อ และจัดส่กทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ขอกผู้จอกซื้อที่ระบุไว้ในใบ
จอกซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจอกซื้อ ทั้กนี้ กรณไีม่สามารถคืนเกินให้แก่ผู้จอกซื้อได้ภายใน
ก าหนดเวลาดักกล่าว ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์มีหน้าที่รับผิดชอบการส่กคืนเกินดักกล่าว จะต้อกช าระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้จอกซือ้หุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเกินค่าจอกซื้อหุ้นท่ีไม่ได้รับ
การจัดสรร นับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึกวันที่สามารถจัดส่กได้ อย่ากไรก็ดี ไม่ว่าใน
กรณใีดๆ หากได้มีการส่กเช็คเกินค่าจอกซื้อหุ้นทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจอกซื้อ
หุ้นโดยถูกต้อกแล้ว ให้ถือว่าผู้จอกซื้อได้รับเกินค่าจอกซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จอกซื้อจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้อกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

 (2) ในกรณผู้ีจอกซื้อได้รบัการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจ านวนหุ้นที่จอกซื้อ 
ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเกินค่าจอกหุ้นส าหรับการจอกซื้อหุ้นในส่วนท่ีไม่ได้
รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จอกซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตาม
จ านวนหุ้นที่จอกซื้อโดยส่ักจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ักจ่ายผู้จอกซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบการจอก   
ซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันที่ปิดการจอกซื้อ ทั้กนี้กรณีไม่สามารถคืนเกินให้แก่ผู้จอกซื้อได้ใน
ก าหนดเวลาดักกล่าว ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์มีหน้าที่รับผิดชอบการส่กคืนเกินดักกล่าว จะต้อกช าระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้จอกซือ้หุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเกินค่าจอกซื้อหุ้นท่ีไม่ได้รับ
การจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึกวันที่สามารถจัดส่กได้ อย่ากไรก็ดี ไม่ว่า
ในกรณใีด ๆ หากได้มีการส่กเช็คเกินค่าจอกซื้อหุ้นทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจอก
ซื้อหุ้นโดยถูกต้อกแล้ว ให้ถือว่าผู้จอกซื้อได้รับเกินค่าจอกซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จอกซื้อจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้อกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

(3)  ในกรณีผู้จอกซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่อกจากปฏิบัติผิดเกื่อนไขการจอกซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเกินค่าจอกซื้อหุ้นตามเช็คค่าจอกซื้อหุ้น 

 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะด าเนินการคืนเช็คค่าจอกซื้อหุ้นให้แก่ผู้จอกซื้อ
ดักกล่าว โดยผู้จอกซื้อดักกล่าวจะต้อกติดต่อรับเช็คฉบับดักกล่าวคืนจากผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ปิดการจอกซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จอกซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้อก
ค่าดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จ าหน่ายหลักทรัพย์ ในการท่ีผู้จอกซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับ
เช็คคืน และหากผู้จอกซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็ค ตามเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้จัดจ าหน่ายจะส่กคืนเช็คค่า
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จอกซื้อหุ้นคืนทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจอกซื้อหุ้นโดยถูกต้อกแล้ว ให้ถือว่าผู้จอก
ซื้อได้รับเช็คค่าจอกหุ้นคืนแล้วโดยชอบ 

 (4) ในกรณมีีการยกเลิกการจอกซื้อ 
(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3.1 เกื่อนไขการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และผู้จัดการ

การจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัด
จ าหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จอกได้ใช้สิทธิยกเลิกการจอกซื้อหลักทรัพย์ทันที 

(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ท าให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้อกระกับหรือหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่กมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จอกซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการ
จอกซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จอกจะต้อกแจ้กความประสกค์ต่อผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ภายใน    

              5 วันท าการ นับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ดักกล่าว 
หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ก) หรือ (ข) และผู้จอกซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจอกซื้อหลักทรัพย์  
ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจอกหุ้นจากผู้จอกซื้อหุ้นที่ยกเลิกการซื้อบริษัทหลักทรัพย์จะ
ด าเนินการคืนเกินค่าจอกซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ แก่ผู้จอกรายนั้น ๆ โดยจะ     
ส่ักจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่ักจ่ายผู้จอกซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจอกซื้อ และจัดส่กทากไปรษณีย์
ลกทะเบียนตามที่อยู่ขอกผู้จอกที่ระบุไว้ในใบจอกซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการ     
จอกซื้อหรือนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ข) ท้ักนี้กรณไีม่สามารถคืนเกินแก่ผู้จอกซื้อได้ใน
ก าหนดเวลาดักกล่าว ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์มีหน้าที่รับผิดชอบการส่กคืนเกินดักกล่าว 
จะต้อกช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จอกซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเกิน
ค่าจอกซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึกวันที่
สามารถจัดส่กได้ อย่ากไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่กเช็คเกินค่าจอกซื้อหุ้นทาก
ไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวในใบจอกซื้อหุ้นโดยถูกต้อกแล้ว ให้ถือว่าผู้จอกซื้อได้รับ
เกินค่าจอกซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จอกซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้อกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ 
อีกต่อไป 
 

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (Thailand Securities Depository Company 
Limited หรือ TSD) ได้ตกลกให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จอกซื้อในการเสนอขายครั้กนี้ไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กล่าวคือ ผู้จอกซื้อหุ้นสามารถใช้บริการขอกบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้กนี้ เพื่อให้ผู้จอกซื้อ
สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่กประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นขอกบริษัทเริ่มท า
การซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่กแตกต่ากกับกรณีที่ผู้จอกซื้อหุ้นประสกค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จอกซื้อหุ้นจะ
ไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดักนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนในครั้กนี้ ผู้จอกซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึกใน 3 กรณีดักต่อไปนี้ คือ 

(ก) ในกรณีท่ีผู้จอกซื้อหุ้นประสกค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามขอกผู้จอกซื้อ นายทะเบียน

หุ้นขอกบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะท าการส่กมอบใบหุ้นตาม

จ านวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่
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ระบุไว้ในใบจอกซื้อภายใน 15 วัน นับจากวันปิดท าการจอกซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะ

ไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่กอาจได้รับ

ภายหลักจากที่หุ้นขอกบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว 

(ข) ในกรณีที่ผู้จอกซื้อหุ้นไม่ประสกค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสกค์จะใช้บริการขอกบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จอกซื้อประสกค์ที่จะฝากหุ้นไว้ใน

บัญชีขอกบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่กผู้จอกซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทจะด าเนินการน า

หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” 

และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ใน

ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นที่ผู้จอกซื้อฝากไว้ ภายใน 7 วัน

ท าการ นับจากวันปิดการจอกซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการ

จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้หุ้นขอกบริษัทท าการซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ 

ในกรณีท่ีผู้จอกซื้อเลือกให้บริษัทด าเนินการตามข้อ (ข) ชื่อขอกผู้จอกซื้อจะต้อกตรกกับ 
ชื่อเจ้าขอกบัญชีซื้ อขายหลักทรัพย์ที่ ผู้จอกซื้อประสกค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีขอกบริษัท  
หลักทรัพย์ดักกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสกวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จอกซื้อตาม
ข้อ (ก) แทน 

(ค) ในกรณีที่ผู้จอกซื้อหุ้นไม่ประสกค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสกค์จะใช้บริการขอกบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จอกซื้อหุ้นประสกค์ที่จะฝากหุ้น

ไว้ใน “บัญชีขอกบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า” กรณีนี้บริษัทจะ

ด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นเข้า

บัญชีดักกล่าวในนามขอกผู้จอกซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จอกซื้อภายใน 7 วันท า

การ นับจากวันปิดการจอกซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับ

การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้หุ้นสามัญขอกบริษัทท าการ

ซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จอกซื้อต้อกการถอนหลักทรัพย์ดักกล่าว ผู้จอกซื้อ

สามารถติดต่อได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่กจะมีค่าธรรมเนียมการ

ถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด ทั้กนี้ การ

ถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีขอกบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้อกใช้เวลาใน

การด าเนินการ ดักนั้น  ผู้จอกซื้อที่น าฝากในบัญชีดักกล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทัน

ภายในวันที่หุ้นสามัญขอกบริษัทเริ่มท าการซื้อขายได้ ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ 

 ทั้กนี้ หากผู้จอกซื้อไม่ได้ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่กไว้ในใบจอกซื้อ บริษัทขอสกวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จอกซื้อ ตามข้อ (ก) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วย

ความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสงูสดุในสายงานบญัชี ข้าพเจ้า
ขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลู       ที่ควรต้อง
แจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  
1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย

หลกัทรัพย์ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

2. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบอต่อการจดัให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย
ข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทัง้ของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้
ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  

3. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุให้มีการปฏิบตัิตาม
ระบบดงักลา่ว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบควบคมุภายใน  
ณ วนัที่ 11 เมษายน 2557 ต่อผู้สอบบญัชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึง
ข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบ ท่ีอาจ 
มีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

 
ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า ได้รับรองความ

ถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้  นายวิบลูย์  อตุสาหจิต เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  หาก
เอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ นายวิบลูย์ อตุสาหจิต ก ากบัไว้  ข้าพเจ้าจะถือว่า ไม่ใช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความ
ถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแล้วข้างต้น 
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                                                                                                                บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 4  
 

กรรมการบริหาร และผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญช-ีการเงนิ 

 
ผู้รับมอบอ านาจ    
 
              ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายวิบลูย์       อตุสาหจิต กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายวิบูลย์ อตุสาหจิต 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายวิบลูย์        อตุสาหจิต กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายวิบูลย์ อตุสาหจิต 
 
 

นายประเสริฐ   จิราวรรณสถิตย์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการ
ผู้จดัการ 

 

นายประเสริฐ   จิราวรรณสถิตย์ 

นางฐานิศร์       อมรธีรสรรค์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

 

นางฐานิศร์   อมรธีรสรรค์ 

นายณรัล    วิวรรธนไกร กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

 

นายนรลั   วิวรรธนไกร 

นางสาวลดาพร     ลมิปการณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

นางสาวลดาพร  ลิมปการณ์ 
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                                                                                                                บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 4  
 

ส่วนที่ 4 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความ

ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนัควรสงสยัว่า ข้อมลูดงักล่าวไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้
ผู้อื่นส าคญัผิด ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  

 
 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มี

เหตุอนัควรสงสยัว่า ข้อมูลดงักล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้  นายวิบูลย์  อุตสาหจิต เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายวิบลูย์  อตุสาหจิต ก ากบัไว้  ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้  สอบทานแล้ว 
ดงักลา่วข้างต้น   

 
กรรมการบริษัท 

                       ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นายพลเชษฐ์      ลขิิตธนสมบตั ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบติั 

นายชยัยทุธ        เทียนวฒุิชยั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ นายชยัยทุธ  เทียนวฒิุชยั 

ม.ร.ว. เพ็ญศิริ     จกัรพนัธุ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ ม.ร.ว. เพ็ญศิริ  จกัรพนัธุ์ 

นางสภีุ                   พงษ์พานิช กรรมการ / กรรมการอิสระ นางสภีุ   พงษ์พานิช 

นางปราณี   ศภุวฒันเกียรติ       ประธานกรรมการ นางปราณี  ศภุวฒันเกียรติ 

นายจกัรพชัร์   จิราวรรณสถิตย์        กรรมการ นายจกัรพชัร์  จิราวรรณสถิตย์        
 

นางสาวรัตน์ปาล ี ศภุวฒันเกียรต ิ กรรมการ นางสาวรตัน์ปาลี  ศภุวฒันเกียรติ   
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                                                                                                                บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 4  
 

 
ผู้รับมอบอ านาจ   
  
             ชื่อ ต าแหน่ง          ลายมือชื่อ 

นายวิบลูย์       อตุสาหจิต กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายวิบูลย์ อตุสาหจิต 
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                                                                                                                บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 4  
 

 

ส่วนที่ 4 
การรับรองการปฏิบัตหิน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงนิ 

 

 ข้าพเจ้าในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูใน   
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงั ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้อง       
แจ้งในสาระส าคญั   
 

กรรมการผู้มีอ านาจผูกพนัธ์  

ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

บริษัท หลักทรัพย์โกลเบลก็ จ ากัด 

 
ลงช่ือ        นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ           ลงช่ือ          นายธีรณฎัฐ์ ตัง้สถาพรพงษ์ 
 นายธนพิศาล คหูาเปรมกิจ   นายธีรณฎัฐ์ ตัง้สถาพรพงษ์ 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
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                                                                                                                บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 4  
 

 

ส่วนที่ 4 
การรับรองการปฏิบัตหิน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงนิ 

 

 ข้าพเจ้าในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลู
ใน    แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงั ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงิน  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดงักลา่วถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาด
ข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั   
 

กรรมการผู้มีอ านาจผูกพนัธ์  

ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด 

 
ลงช่ือ นายสจุริต  อิศรางกูร ณ อยธุยา           ลงช่ือ           นายศฤงคาร  สทุศัน์ชูโต 
 นายสจุริต  อิศรางกรู ณ อยธุยา   นายศฤงคาร  สทุศัน์ชโูต 
 กรรมการ   กรรมการ 
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                                                                                                                                                                                                              บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 1  

 

 

 

 

 

  

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท



                                                                                                                                                                                                              บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

ชื่อ-นามสกุลต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรต ิ 57 ปริญญาตรี 
สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าเเหง 
 
ผ่านการอบรมหลักสตูร
Director Accreditation 
Program 

15.18% เป็นพี่สาวของ 
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค ์
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต 
 

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

ประธานกรรมการและ
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
 
 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
 
 
 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด 
 
บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จนู พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากัด 
 
บริษัท ไซเบอรพ์ริน้ท์กรุ๊ป จ ากัด 
 
บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ ากัด 
 
 
 
บริษัท ไซเบอรพ์ริน้ท์ จ ากัด 
 
บริษัท ศรีสยามพริ้นท์แอนด์แพคก์ จ ากัด 
 
บริษัท ซี.พี.ไอ.อนิเตอรพ์ริน้ท์ จ ากัด 

สปา 
 
เซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ 
 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
 
สิ่งพิมพ ์
 
ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน
บริษัทในเครือ ซึ่งด าเนิน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอรว์ิส 
อพาร์ทเม้นท ์
สิ่งพิมพ ์
 
สิ่งพิมพ ์
 
สิ่งพิมพ ์



                                                                                                                                                                                                              บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ชื่อ-นามสกุลต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต 50 ปริญญาตรี  
สาขา Computer Science, 
University of Southern 
California,  
Los Angeles, USA 
 
ผ่านการอบรมหลักสตูร    
- Director Accreditation 
Program 
- Financial Statements 
for Directors 

19.66 % เป็นน้องชายของ  
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ 
นางฐานิศร์ อมรธรสรรค ์

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

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

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด 
 
บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จ ากัด 
บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
 
บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จนู พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากัด 
 
บริษัท ไซเบอรพ์ริน้ท์กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ ากัด 
 
 
 
บริษัท ซี.พี.ไอ.อนิเตอรพ์ริน้ท์ จ ากัด 
บริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์กิฟ๊ท์ จ ากัด 
บริษัท บลูมมิ่ง จ ากัด 

สปา 
 
 
โรงเเรมและร้านอาหาร 
 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา 
โรงเรียนสอนนวดแผนไทย 
 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
 
สิ่งพิมพ ์
ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน
บริษัทในเครือ ซึ่งด าเนิน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอรว์ิส 
อพาร์ทเม้นท ์
สิ่งพิมพ ์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
จ าหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                              บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ชื่อ-นามสกุลต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัต ิ 47 ปริญญาโท  
สาขา บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาตรี  
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า  
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
ผ่านการอบรมหลักสตูร    
- Audit Committee 
Program 
- Director Certification 
Program 

- -ไม่ม-ี 2556 - ปัจจุบัน 
 
2556 - ปัจจุบัน 

 
ปัจจุบัน 

 
2556 - 6 
มิถุนายน 2557 
 

2553  
 
 

 

2551- 2552 
 

 
2546 - 2551 
 

 
2546 - 2551 
2546 - 2551 
 

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ          

กรรมการ และ

กรรมการบริหาร             

กรรมการ และ

กรรมการบริหาร                          

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

 

รองผู้อ านวยการ              

ที่ปรึกษาประธานคณะ 

กรรมการ     

กรรมการบริหารกิจการ

อนุกรรมการกลั่นกรองและ

พัฒนาองค์กร   

ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริม

โครงการตามนโยบาย

รัฐบาล                    

กรรมการ                 

กรรมการ 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)                                                                       
 

บริษัท หลักทรพัย์ เออซีี จ ากัด (มหาชน) 
 
     
                       
                       
องค์การคลังสินค้า 

 
 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 

 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม (สสว) 

 
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด 
บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จ ากัด 

สปา 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

หลักทรัพย ์
 
 
 

 
รัฐวิสาหกิจ 

 

รัฐวิสาหกิจ 

 

หน่วยงานของรัฐ 

 
 

ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องบิน 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ขนม
ไทย 
 



                                                                                                                                                                                                              บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ชื่อ-นามสกุลต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ 49 ปริญญาโท  
สาขา เทคโนโลยี 
การบริหารสิ่งเเวดล้อม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ปริญญาตรี 
กศบ. มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ ปทุมวัน 
 
ผ่านการอบรมหลักสตูร
Director Accreditation 
Program 
 

- -ไม่ม-ี 2556 - ปัจจุบัน 
 
2556 - ปัจจุบัน 
 
2550 - 2556 
 
2548 - 2550 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
โครงการพิเศษ 
ผู้อ านวยการด้านกิจการ
พิเศษ 
ผู้ประสานงานมูลนิธิชัย
พัฒนา 
 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
มูลนิธิชัยพัฒนา 
 
 
 

สปา 
 
องค์กรการกุศล 
 
 
 

5. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย 53 ปริญญาตรี  
สาขา ภูมิสถาปัตยกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ผ่านการอบรมหลักสตูร
Director Accreditation 
Program  

- -ไม่ม-ี 2556 - ปัจจุบัน 
 
2532 - ปัจจุบัน 
2554 - ปัจจุบัน 
 

2554 - 2556 

2552 - 2554 
2552 - 2555 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ                 

ที่ปรึกษา               

อนุกรรมการ                     

นายกสมาคมฯ                 

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท เเลนด์สเคป เเพลนนิ่ง จ ากัด 
สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 
 

สภาสถาปนิก 
สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 
 

กรุงเทพมหานคร 

สปา 
 
ออกแบบสถาปัตยกรรม 
สมาคม 
 

สภาวิชาชพี 
สมาคม 
 

ราชการ 
 



                                                                                                                                                                                                              บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ชื่อ-นามสกุลต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ 51 ปริญญาตรี  
สาขา Marketing  
Bentley University, 
Massachusetts, USA 
 
ผ่านการอบรมหลักสตูร
Director Accreditation 
Program 

19.66% -ไม่ม-ี 
 

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

กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด 
 
บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จ ากัด 
 
บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
สมาคมสปาไทย 

สปา 
 
โรงเเรมและร้านอาหาร 
 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา 
 
โรงเรียนสอนนวดแผนไทย 
สมาคม 



                                                                                                                                                                                                              บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ชื่อ-นามสกุลต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค ์ 52 ปริญญาโท  
สาขา บริหารธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาโท  
สาขา Graphic Design 
California State 
University 
Los Angeles, USA 
ปริญญาตรี  
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ผ่านการอบรมหลักสตูร 
Director Accreditation 
Program 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.18% เป็นน้องสาวของ 
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ 
เป็นพี่สาวของ 
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต 

 

2553 - ปัจจุบัน 
 
2550 - ปัจจุบัน 
2553 - ปัจจุบัน 
2553 - ปัจจุบัน 
2556 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2556 - ปัจจุบัน 
2532 – 2556 
2548 - 2556 

กรรมการ 
รองกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จ ากัด 
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด 
บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จนู พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากัด 
บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ ากัด 
 
 
 
บริษัท ไซเบอรพ์ริน้ท์กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
บริษัท ซี.พี.ไอ.อนิเตอรพ์ริน้ท์ จ ากัด 

สปา 
 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สปา 
โรงเเรมและร้านอาหาร 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน
บริษัทในเครือ ซึ่งด าเนิน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอรว์ิส 
อพาร์ทเม้นท ์
สิ่งพิมพ ์
เซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ 
สิ่งพิมพ ์



                                                                                                                                                                                                              บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

ชื่อ-นามสกุลต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8. นายณรัล วิวรรธนไกร 27 ปริญญาโท  
สาขา Marketing / 
Strategic Management  
สถาบันบัณฑิต 
บริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาตรี  
สาขา Economics / 
Political Studies,  
University of Auckland,  
Auckland, New Zealand 
 
ผ่านการอบรมหลักสตูร 
- Director Accreditation 
Program 
- Risk Management 
Program 
 
 
 
 
 
 

5.06% เป็นหลานของ 
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ 
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค ์
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต 

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

 

กรรมการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท  จ ากัด 
 
บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จนู พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากัด 
บริษัท ไซเบอรพ์ริน้ท์ จ ากัด 
 

สปา 
 
โรงเเรมและร้านอาหาร 
 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
สิ่งพิมพ ์
 



                                                                                                                                                                                                              บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

ชื่อ-นามสกุลต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถติย์ 32 ปริญญาตรี  
สาขา Business    
Administration,  
City University of 
Seattle,  
Seattle, USA 
 
ผ่านการอบรมหลักสตูร 
Director Accreditation 
Program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นหลานของ 
นายประเสริฐ จิราวรรณ
สถิตย ์

2556 - ปัจจุบัน 
2556 - ปัจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผู้จัดการทั่วไป 
 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
 

สปา 
โรงเรียนสอนนวดแผนไทย 
 



                                                                                                                                                                                                              บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

ชื่อ-นามสกุลต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. นางสุภี พงษ์พานิช 59 ปริญญาโท สาขาการ
จัดการภาครัฐและเอกชน 
สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์  
 
ปริญญาตรี คณะวารสาร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
ผ่านการอบรมหลักสตูร 
- Management Problem 
Solving and Decision 
Making Programme , 
Princeton, New Jersey, 
U.S.A. 
- Certificate in Small and 
Medium Enterprises in 
An Ailing Economy, The 
University of Sydney 
- Managing Human 
Performance 
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 

- -ไม่ม-ี 22 สิงหาคม 
2557 - ปัจจุบัน 
2552 - ปัจจุบัน 
 

กรรมการและกรรมการอิสระ 
 
ผู้อ านวยการฝ่ายโฆษณา
และส่งเสริมการขาย 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ 

สปา 
 
สถาบันการเงิน 



                                                                                                                                                                                                              บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุลต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

11. นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ 25 ปริญญาโท 
สาขา International 
Business, Hotel Resort 
and Spa Management 
Swiss Hotel 
Management School, 
Leysin ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์
 
ปริญญาตรี 
สาขา ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
กลุ่มศิลปะสร้างสรรค์สื่อ
บันเทิง สาขาวิชาการผลิต
สื่อโทรทศัน์ วิทยาลัย
นานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผ่านการอบรมหลักสตูร 
Hotel and Resort 
Investment and 
Marketing จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
 

- เป็นลูกสาวของ 
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ 
เป็นหลานของ  
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ 
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต 

22 สิงหาคม 
2557 - ปัจจุบัน 
2 พฤษภาคม 
2557 - ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 
 
PR & Marketing Executive 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
PP Luxe Co., Ltd 

สปา 
 
น าเข้าและเป็นตัวแทน
จ าหน่ายสินค้า Luxury 
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ชื่อ-นามสกุลต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. นางดิสยา วิวรรธนไกร 28 ปริญญาโท 
สาขา International 
Economics and Finance 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ปริญญาตรี 
สาขา เศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ผ่านการอบรมหลักสตูร 
- Company Secretary 
Program 
- Effective Minute Taking 
- Company Reporting 
Program 
- Board Reporting 
Program 

- เป็นภรรยาพี่ชายของ
นายณรัล วิวรรธนไกร 

2556 - ปัจจุบัน 
2554 - 2556 

2552 - 2554 

    

 

เลขานุการบริษัท 
พนักงานบริหารสัญญา 
เจ้าหน้าที่ทั่วไป 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน 

สปา 
รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรของรัฐ 
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2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

รายช่ือบริษัท  

บริษัท 

บริษัทย่อย บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

รายช่ือ บจ.สยาม    
เวลเนสรีสอร์ท 

บจ.สยาม   
เวลเนสแล็ป 

บจ.สยาม       
เวลเนส เอ็ดยูเคช่ัน 

บจ.  
บลูมมิ่ง 

บจ.เอเชี่ยนฟอร์จูน 
พร็อพเพอร์ตี ้

บจ.บี.ยู.    
เอ็นเตอร์ไพรส ์

บจ.ไซเบอร์ 
พริ้นท์กรุ๊ป 

บจ.อุตสาหจิต  
โฮลดิ้ง 

หสม.      
ระรินจินดา 

1.นายวิบูลย์ อุตสาหจิต /, // /, // / /  /  / / ø 
2. นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ / , ///          
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์ / , ///          
4. นายชัยยุทธ  เทียนวุฒิชัย / , ///          
5. นางสุภี  พงษ์พานิช /          
6. นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์ / , // / , // / , // /      ø 
7. นางฐานิศร์  อมรธรีสรรค ์ / , // / /   /  / / ø 
8. นางปราณี  ศุภวัฒนเกียรติ X , /     / , // / , // / , // / , // ø 
9. นายณรัล  วิวรรธนไกร / , // / , //    /    ø 
10. นายจักรพัชร์  จิราวรรณสถิตย์ /   / , //       
11.นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ /          
12. นางสาวลดาพร  ลิมปการณ์ O          
13. นายธนวัฒน์  อุตสาหจิต      /  / , // / ø 

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

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้

1.  จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดงันี้ 

1.1   ทะเบียนกรรมการ 

1.2   หนังสือเชิญประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 

1.3   หนังสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งให้ประธานกรรมการและ  
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้รับรายงานน้ัน 

 3.  ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมทีด่ ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย  
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 เอกสารแนบ 2 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมทีด่ ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย 

รายช่ือบริษัท  

บริษัท 

บริษัทย่อย 

รายช่ือ บจ.สยามเวลเนสรีสอร์ท บจ.สยามเวลเนสแล็ป บจ.สยามเวลเนส เอ็ดยูเคช่ัน 

1.นายวิบูลย์ อุตสาหจิต /, // /, // / / 

2. นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ / , ///    

3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์ / , ///    

4. นายชัยยุทธ  เทียนวุฒิชัย / , ///    

5. นางสุภี  พงษ์พานิช /    

6. นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์ / , // / , // / , // / 

7. นางฐานิศร์  อมรธรีสรรค ์ / , // / /  

8. นางปราณี  ศุภวัฒนเกียรติ X , /    

9. นายณรัล  วิวรรธนไกร / , // / , //   

10. นายจักรพัชร์  จิราวรรณสถิตย์ /   / , // 

11.นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ /    

12. นางสาวลดาพร  ลิมปการณ์ O    

หมายเหตุ: X - ประธานกรรมการ, / - กรรมการ,  // - กรรมการบริหาร,  /// - กรรมการตรวจสอบ, O - ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกีย่วกับหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน 

และหัวหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั 

หัวข้อ รายละเอียด 
 
ผู้ตรวจสอบภายใน 
(outsource) 

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

 
หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน 

 
:  นางสาววรรณา เมลืองนนท ์
 

 
คุณวุฒิทางการศกึษา 

 
:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประกาศนียบตัรสอบบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ปริญญาตรี บัญชบีัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
ประสบการณ์การท างาน 

   
:  ปี 2537 – ปัจจุบัน      กรรมการผู้จดัการ    บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากดั 
   ปี 2536 – ปัจจุบัน      ที่ปรึกษาด้านบัญชี  

ระบบบัญชี และภาษีอากร 
บริษัท ที่ปรึกษากฏหมายฟาร์อีสต์ จ ากดั 

 ปี 2554 – 2556 กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2536  ผู้จัดการบัญช ี บริษัท กิจพร จ ากัด  
 ปี 2534 – 2535 ด้านตรวจสอบบัญชีและ 

วางระบบบัญช ี
บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด 

 ปี 2533 – 2534 ด้านตรวจสอบบัญช ี บริษัท คูเปอร์ส แอนด์ ไลแบรนด์ จ ากัด 
 

 
 
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน

ใหม่ล่าสุด  รุ่นที่ 3/56 โดยคุณสุวมิล กุลาเลิศ จดัโดยสภาวชิาชีพบัญชี 
– การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (Workshop) วิธกีารประเมินความเส่ียงเพื่อการวางแผนการ

ตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3/55 โดยคุณสุวิมล กุลาเลิศ จัดโดยสภาวชิาชีพบัญชี 
– การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (Workshop) การประเมินระบบควบคุมภายในแบบ COSO-ERM 

ของแต่ละระบบงาน (ธันวาคม 2554) 
– หลักสูตรประกาศนียบตัร Audit Committee Program – ACP รุ่นที่ 42/2013 โดยสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
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เอกสารแนบ 3 หน้า 2 
 

 

 

 
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 

 
– หลักสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 99/2012 โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 4170 

 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
:  1. สอบทานการประเมินความเส่ียง และระบบควบคุมภายใน ซึ่งกระท าใน 2 ระดับ คือระดับ

องค์กรและระดับกิจกรรม เพื่อสรุปถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของ
บริษัทภายใต้สถานการณ์ แผนธุรกิจ ระเบียบกฎหมายต่างๆ และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก 

   2. จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
   3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทเปรียบเทียบกับคู่มือระบบงาน นโยบายของบริษัท และ

ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตามกระบวนการธุรกิจหลัก เพื่อสรุปถึงความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน และให้
ข้อเสนอแนะต่อข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน 

  4. รายงานผลการตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะต่อข้อตรวจพบ 
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เอกสารแนบ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

แบบความประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
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เอกสารแนบ 4 หน้า 1 
 

แบบประเมินน้ีจัดท าโดยคณะกรรมการบริษัท 

ซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม 
ค าถาม ใช ่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง 
และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่
ครอบคลุมถึง  
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และการ

ตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ 
 

 
 

1.1.2 การปฏิบัติต่อคูค่้า ลูกค้า และ
บุคคลภายนอก   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
-ใช่ บริษัทมีนโยบายในการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 และมีนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการ ข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน (Code of Conduct) ฉบับแก้ไขที่
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 รวมถึงมีการก าหนดบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม นอกจากนี้ ในเรื่องการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ คณะกรรมการและผู้บริหารยึดถือปฏิบัติ
ตามตารางอ านาจอนุมัติของบริษัทฉบับแก้ไขที่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 
-ใช่ บริษัทมีการประกาศใช้นโยบายการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งในหมวดที่ 3 ได้ระบุถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น ภาครัฐ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและคู่สัญญา เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมส่วนรวม และการ
ปฏิบัติเก่ียวกับนโยบายการต่อต้านทุจริต 
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ค าถาม ใช ่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
1.2 มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร

และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง  
1.2.1 มีข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code 

of conduct) ส าหรับผู้บริหารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม  

1.2.2 มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกิจการ ซ่ึงรวมถึงการ
ห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กร 

1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการ    
ฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น  

1.2.4 มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษ
ข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบ เช่น รวมอยู่ในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงาน
ลงนามรับทราบข้อก าหนดและ
บทลงโทษเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งมี
การเผยแพร่ code of conduct ให้แก่
พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับ
ทราบ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
-ใช่ บริษัทมีข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน (code of conduct) 
ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 
 
-ใช่ มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
กิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ปรากฏอยู่ในหมวดที่ 3 ของนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการ 
 
 
-ใช่ มีการก าหนดบทลงโทษตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่าย
ค่าจ้าง และเลิกจ้าง ตามล าดับ 
-ใช ่มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน โดยการติดบอร์ดประกาศเพ่ือแจ้งให้ทุกคนทราบ  
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ค าถาม ใช ่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ตาม Code of Conduct  
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดย

หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติ 
(compliance unit)  

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและ
พนักงาน  

1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
อิสระจากภายนอกองค์กร 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
-ใช่ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  
 
 
 
-ใช่ บริษัทมีการให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินตนเองประจ าทุกปี  
 
-ใช่ มีการประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก รวมทั้งหน่วยงานวิชาชีพอิสระอื่นๆ เช่น ผู้
ประเมินมูลค่าอิสระ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งมีการว่าจ้าง และก าหนดระยะเวลาในการทบทวนอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีที่ใช้บังคับ 

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ 
1.4.1 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถตรวจ

พบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่
เหมาะสม 

 
1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษ

หรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร 

1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลัก
ความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 
-ใช่ บริษัทจัดให้มีวิธีปฏิบัติงานในระบบต่างๆ และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีการจัด
ให้มีการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งระยะเวลาในการตรวจ
และเร่ืองที่จะตรวจเป็นไปตามแผนที่ผู้ตรวจสอบภายในก าหนดไว้ ท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่
เหมาะสม 
-ใช่ หากพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามตามข้อก าหนดเก่ียวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ ทาง
บริษัทมีการก าหนดโทษ ตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่าย
ค่าจ้าง และเลิกจ้าง ตามล าดับ 
-ใช่ บริษัทมีการแก้ไขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลา
อันควร 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนา การด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
แยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อ านาจ
เฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน 

  -ใช่ มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งขอบเขตอ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าวได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 

2.2 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการก าหนด
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และพนักงาน 

  -ใช่ คณะกรรมการบริษัทร่วมก าหนดนโยบาย และมีการรายงานการผลการด าเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุม
คณะกรรมการทุกไตรมาส 

2.3 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้บริษัทก าหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซ่ึงครอบคลุม
บทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  -ใช่ มีการก ากับดูแลบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง 

2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกับ
ธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอค าแนะน า
จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้ 

 

  -ใช่ กรรมการบริษัทส่วนใหญ่มีความรู้และคุ้นเคยกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และอีกหลายท่านก็เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถจากหลากหลายสาขา สามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ได้ 

2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
อิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง 
เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อ การใช้
ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ใน
จ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

  -ใช ่กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
2.6 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลการพัฒนาและ

ปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซ่ึง
ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม 

  -ใช่ คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ในเร่ืองการควบคุมภายใน โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่ าเสมอ 
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล 
(oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่

สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและ
กฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ใน
ส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้น
ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการ
รายงานที่ชัดเจน เป็นต้น  

  -ใช่ การจัดผังองค์กรของบริษัทส่งเสริมการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน 
สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกัน และผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

3.2 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานใน
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกับ
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร
ข้อมูล 

  -ใช่ ผังองค์กรของบริษัทมีการแบ่งหน้าที่สายงานตามล าดับขั้น 

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหาร และพนักงาน 

  -ใช ่มีการก าหนดและจ ากัดอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ในส่วนของผู้บริหารและพนักงานก็มีการก าหนดหน้าที่ในระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการ
ท างาน ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 2  มีนาคม 2557 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                             บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หน้า 7 
 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพ่ือจัดหา 
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการ
สอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้น
อย่างสม ่าเสมอ 

  -ใช ่มีการวางแผนก าลังคน และแผนพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรประจ าปี  

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มี
ผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทราบ 

  -ใช่ ส าหรับในปี 2556 บริษัทมีการปรับปรุงการประเมินผลของพนักงานประจ าปีให้สะท้อนในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น 
และส าหรับในปี 2557 จะมีการจัดท า KPI ส าหรับประเมินผลในเร่ืองดังกล่าว 

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือ
เตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้
และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา 

  -ใช่ บริษัทมีการวางแผนการสรรหาบุคลากร อีกทั้ง ช่องทางในการสรรหาบุคลากรของบริษัท ก็มีหลากหลายช่องทาง
ในการคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 

4.4 บรษัิทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษา
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบ
ที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  -ใช ่มีคู่มือปฏิบัติงานของแผนกบุคคล ซึ่งครอบคลุมเร่ือง การสรรหา และพัฒนาบุคลากร 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด
ต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคัญ 

  -ใช่ ผู้บริหารระดับสูงทุกท่านสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เนื่องจากแต่ละท่านเป็นผู้บุกเบิกการด าเนินธุรกิจ และ
คุ้นเคยกับธุรกิจเป็นอย่างด ี
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5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการ
และการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัด
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ใน
กรณีที่จ าเป็น 

  -ใช่ มีการสื่อสารเชิงบังคับไปยังบุคลากรทุกระดับ โดยมีผู้บังคับบัญชาคอยตรวจสอบอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารก าหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้ง
เร่ืองการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท 

  -ใช่ บริษัทได้มีการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ชัดเจนและสะท้อนเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น 

5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมิน
แรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเน่ืองโดยเน้น
ให้สามารถเชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่
ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

  -ใช ่บริษัทได้มีการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ชัดเจนและสะท้อนเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น 

5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณา
ไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่ มากเกินไปในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน 

  -ใช่ บริษัทไม่ได้ก าหนดเป้าหมายไว้สูงจนเกินความสามารถของบุคลากร จนอาจท าให้เกิดแรงกดดัน และเกิดการ
ประพฤติทุจริตได้ 

 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                             บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หน้า 9 
 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะ  
นั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการ     
เงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระ
ผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม     
และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

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

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการ
เงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ 
แนวโน้มของธุรกิจ 

  -ใช ่บริษัทก าหนดให้การจัดท ารายงานทางการเงินสอดคล้องกับกฏระเบียบที่เก่ียวข้อง ทั้งด้านมาตรฐานการบัญชี การ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามขนาด
รายการและแนวโน้มธุรกิจ 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึง
กิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง 

  -ใช ่รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท อย่างแท้จริง 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย การบริหาร
ความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององค์กร 

  -ใช่ บริษัทจัดตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประเมินความเสี่ยงและก าหนดมาตรการป้องกันและรองรับความ
เสี่ยงเป็นรายไตรมาส โดยผู้ที่อยู่ในคณะท างานประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายแผนก ซึ่งจะสามารถน าไปสื่อสารให้
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร 
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ 

  -ใช่ มีการระบุไว้ ทั้งปัจจัยจากภายในและภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษร จัดท าโดยคณะท างานบริหารความเสี่ยง และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิด
จากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร 
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การ
ด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  -ใช ่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยมีการประเมินความเสี่ยง และจัดท า
มาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยง 

7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยง 

  -ใช่ ในค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยผู้บริหารจากหลาย
แผนก 

7.4 บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเสี่ยง 
โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น   

  -ใช ่บริษัทมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงออกมาเป็น 5 ระดับ 1 ถึง 5 (ต่ ามากถึงสูงมาก) โดย
อ้างอิงเกณฑ์การประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยง
นั้น (acceptance)  การลดความเสี่ยง 
(reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(avoidance)  หรือการร่วมรับความเสี่ยง 
(sharing) 

  -ใช่ บริษัทมีการจัดตั้งมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพ่ือรองรับความเสี่ยงในแต่ละเร่ืองในแต่ละด้าน อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดย
ครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท า
รายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสีย
ทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถ
ฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management 
override of internal controls) การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในรายงานที่ส าคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่ง
ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

  -ใช่ บริษัทประเมินและทบทวนโอกาสที่จะเกิดการทุจริตอย่างสม่ าเสมอ และไม่พบประเด็นในเรื่องดังกล่าวจากรายงาน
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และจากการประชุมของคณะท างานบริหารความเสี่ยง 

8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที่ก าหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณา
ความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มี
ลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม 
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูง
เกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น 

  -ใช่ บริษัททบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และพิจารณาความเป็นไปได้แล้ว และมีการทบทวน
เป้าหมายเป็นระยะๆ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารที่จัดขึ้นเป็นประจ า 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
สอบถามผู้บริหารเก่ียวกับโอกาส ในการเกิด
ทุจริต และมาตรการที่บริษัทด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

  -ใช่ กรรมการตรวจสอบสอบทานและตรวจสอบโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและ
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่ก าหนดไว้ 

  -ใช่ มีการสื่อสารโดยการติดบอร์ดประกาศ ในเรื่องข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ
ท างาน 
 
 



                                                                                                                                                                                                             บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หน้า 12 
 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก
องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน 
ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

  -ใช่ บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ า เพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายงานทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่มีสาระส าคัญ 

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท า
ธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน 
ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

  -ใช่ บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ า เพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายงานทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่มีสาระส าคัญ 

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่
อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
นั้นอย่างเพียงพอแล้ว 
 

  -ใช่ เน่ืองจากผู้บริหารระดับสูงทุกท่านของบริษัทมีความคุ้นเคยกับธุรกิจเป็นอย่างดี จึงสามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน
ได้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                             บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หน้า 13 
 

 
มาตการควบคุม (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับ

ความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะ
งาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ 

  -ใช่ บริษัทมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการ
ด าเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ 

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม กระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับธุรกรรมด้าน
การเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป 
ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และ
ล าดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพ่ือให้สามารถป้องกัน
การทุจริตได้ เช่น มีการก าหนดขนาดวงเงินและ
อ านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอน
ในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อ
และวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการ
ส าหรับกรณีต่างๆ ดังนี ้                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -ใช่ บริษัทมีคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับทุกส่วนงาน ซึ่งมีการเริ่มใช้คู่มือฉบับดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 255  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพ่ือ
ประโยชน์ในการติดตามและสอบทาน
การท ารายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือท า
สัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มี
ผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว 
เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การ
ให้กู้ยืม การค ้าประกัน บริษัทได้
ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท 
เช่น ติดตามการช าระคืนหนี้ตาม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-ใช่ บริษัทมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งมี
การจัดท านโยบายการท ารายการระหว่างกันและประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว  และจะมีการเสนอสรุปรายการ
ระหว่างกันให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรองทุกไตรมาส 
 
 
 
 
 
-ใช่ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง ตามสัญญากู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงินได้ช าระหนี้ตามเงื่อนไขที่
ก าหนด 



                                                                                                                                                                                                             บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4 หน้า 15 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความ

หลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม
แบบ manual และ automated หรือการควบคุม
แบบป้องกันและติดตาม 

  -ใช่ บริษัทมีการจัดท าการควบคุมภายในผ่านระบบ manual ซึ่งเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท ที่เริ่มใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 255  และผ่านระบบ automated โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น มีการจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูลในโปรแกรม รวมถึงการแก้ไขข้อมูล 

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุก
ระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ กลุ่มบริษัท 
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือ
กระบวนการ 

  -ใช่ บริษัทมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานอย่างละเอียดและครอบคลุมเป็นลายลักษณ์อักษร 

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบใน
งาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ 
(1) หน้าที่อนุมัติ  
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูล

สารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน  

  -ใช่ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างเด็ดขาด 
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกันระหว่าง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบ
สารสนเทศ 

  -ใช่ บริษัทมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายส่วนงาน ตั้งแต่การรับจอง ระบบหน้าร้าน ระบบบัญชี  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้าง
พ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  -ใช่ บริษัทใช้ระบบสารสนเทศส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลและจัดท ารายงานการเงิน โดยระบบดังกล่าวมีการ
ก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแยกตามแผนก เพ่ือควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีให้เป็นอิสระจากการ
แทรกแซงของฝ่ายจัดการ 

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี ความ
เหมาะสม 

  -ใช่ บริษัทมีการก าหนดควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี โดยมีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลใน
โปรแกรม รวมถึงการแก้ไขข้อมูล 
 

11.4 บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา 
การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
ให้มีความเหมาะสม 

  -ใช่ บริษัทมีการควบคุมการได้มาของระบบเทคโนโลยีโดยผ่านขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ ซึ่งต้องทดสอบว่าเป็นไป
ตามความต้องการของผู้ใช้ มีความทันสมัยและรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาและบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยี บริษัทมีการทบทวนการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้ปลอดภัยและเหมาะสมเป็นระยะๆ ตาม
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนดไว้ 
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12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพ่ือติดตามให้การท า
ธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ก าหนด เช่น 
ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ 
เพ่ือป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์
ของบริษัท ไปใช้ส่วนตัว    

  -ใช่ บริษัทมีการจัดท านโยบายการท ารายการระหว่างกันเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีการรวบรวมรายการที่เป็นรายการระหว่างกันทุกๆ ไตรมาส เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณารับรอง  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนั้น 

  -ใช่ บริษัทมีการสอบทานการท าธุรกรรมโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
ส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการ
ที่กระท ากับบุคคลภายนอก (at arms’ length 
basis) 

  -ใช ่บริษัทมีการสอบทานการท าธุรกรรมโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทมีการรวบรวมข้อมูลการท า
รายการระหว่างกันเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้พิจารณารับรองเป็นรายไตรมาส 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งก าหนด
แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น 
ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

 
 
 

  -ใช่ คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ 
กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
12.5 บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการ

น านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดย
ผู้บริหารและพนักงาน 

  -ใช่ บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน 
โดยผ่านกรรมการบริหารและผู้บริหารแต่ละแผนก เพ่ือก าหนดกระบวนการไปสู่การปฏิบัติจริง 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับ
การน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุม
กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

  -ใช่ บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายโดยผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ ของแต่ละแผนก ซึ่งครอบคลุม
กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติ
ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ 

  -ใช่ บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
และที่ประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงมีการจัดประชุมอย่างสม่ าเสมอ 
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการ
ด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่มีคุณภาพและเก่ียวข้องต่องาน 

  -ใช่ บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีทั้งข้อมูลภายใน
และภายนอกองค์กรที่มีคุณภาพและเก่ียวข้องต่องาน 

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะ
ได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของ
ข้อมูล   

  -ใช่ บริษัทรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสมกับงาน ซึ่งค านึงถึงต้นทุนและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล   

13.3 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่
ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับ ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น 
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณา 
เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ   

  -ใช่ บริษัทจัดส่งข้อมูลส าคัญให้คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินในที่ระบุ
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ   

13.4 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับ
หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามที่กฎหมายก าหนด   

 
 
 
 
 
 

  -ใช่ บริษัทมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อน
การประชุม 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
13.5 บริษัทด าเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุม

คณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเก่ียวกับความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่
ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ 
ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็น
ด้วยกับเรื่อง ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

  -ใช่ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียด เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเก่ียวกับความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย โดยระบุความเห็นของคณะกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานการประชุมอย่าง
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังต่อไปนี้       
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส าคัญ ไว้อย่าง

ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้

ตรวจสอบภายในว่าข้อบกพร่องใน
การควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไข
ข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว   

 
 
 
 

  
-ใช่ บริษัทเก็บรักษาเอกสารส าคัญ รวมถึงรายงานการประชุมต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่ 
 

-ใช่ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้รับความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายในและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว 
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14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่
วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่
เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุมภายใน   

  -ใช่ มีการติดบอร์ดประกาศส าหรับเร่ืองที่ต้องการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึง
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ และท าให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบ
ทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การ
ก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถ
ติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร 
รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี 
ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัด
กิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็นต้น 

  -ใช่ คณะกรรมการสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับบริษัทได้จากเลขานุการบริษัท และสามารถ
ติดต่อขอข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ขอให้มีการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ
ได้เช่นกัน 

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือ
ช่องทางลับเพ่ือให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อ
ฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower 
hotline) ได้อย่างปลอดภัย 

  -ใช่ สามารถสื่อสารผ่านทางอีเมลล์และ website ของบริษัท 
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15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้
เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุน
การควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเร่ือง
ร้องเรียน เป็นต้น 

  -ใช่ บริษัทได้จัดเตรียมกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านทางอีเมลล์และ website ของ
บริษัท 

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือ
ช่องทางลับเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับ
การฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) 
แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

  -ใช่ สามารถสื่อสารผ่านทางอีเมลล์และ website ของบริษัท 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16.  องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติ
ตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น 
ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และ
รายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

  -ใช่ บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้
ตรวจสอบภายใน 

  -ใช่ บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในอิสระ 

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท 

  -ใช ่บริษัทมีการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในอิสระตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ 

 
 
 
 

 

  -ใช่ บริษัทมีการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในอิสระตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ  
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16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

  -ใช่ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ตรวจพบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

  -ใช่ บริษัทให้การสนับสนุนและความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายใน และด าเนินการเพ่ือติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการด าเนินงานที่
เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้อย่าง
มีนัยส าคัญ 

  -ใช่ บริษัทมีการแก้ไขในทันทีหากได้รับแจ้งหรือตรวจพบ 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการ
ปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการ
กระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อย่างมีนัยส าคัญ  

17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ 
พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา 
(แม้ว่าจะได้เร่ิมด าเนินการจัดการ
แล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 

17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
-ใช่ ฝ่ายบริหารมีการรายงานในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติส่งผลกระทบต่อบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ า โดยในปี 255  มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 9 คร้ัง  
 
 
 
 
 
-ใช่ บริษัทด าเนินการแก้ไขในทันที  
 
 
 
 
 
-ใช่ บริษัทใช้รายงานของผู้ตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเพ่ือรายงานความคืบหน้าของการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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