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สาริจำาก
ปริะธานกริริมการิ
เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

บรีิษััท่ สยามเวลเนสกรี้�ป จำกัด (มหุ้าชน)

 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทั สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) หรือ 

SPA ดิฉัันใคร่ขอขอบค๊ณท่านผู้้�ถืือห๊�นท๊กท่านท่�ได�ให�ความไว�วางใจและ

สนับสน๊นการดำเนินกิจการของบริษััทฯ ด�วยด่เสมอมา ในปี พ.ศ. 2565 

ท่�ผู่้านมาสถืานการณ์การแพร่ระบาดโรคระบาดไวรสัโควดิ 19 เริ�มมแ่นวโน�ม

ด่ข้�น ประชากรในประเทศฉั่ดวัคซี่นเพ่ยงพอ ทำให�ม่ความเชื�อมั�นในการใช�

ชวิ่ตและมก่ารเข�าใช�บรกิารสปาและเวลเนสในยค๊ New Normal มากข้�น 

รวมถืง้มก่ารเปดิประเทศอย่างเป็นทางการตั�งแตไ่ตรมาส 3 ป ี2565 ทำให�

ม่จำนวนนักท่องเท่�ยวต่างชาติทั�งกล๊่มล้กค�าเดิม (เอเช่ยตะวันออกและ

อาเซีย่น) และกล๊ม่ลก้ค�าใหม่ (ตะวนัออกกลางและย๊โรป) มสั่ดส่วนเพิ�มข้�น 

ส่งผู้ลให�ผู้ลประกอบการของบริษััทฯ ด่ข้�นเมื�อเท่ยบกับปี 2564 โดยในปี 

2565 บรษิัทัฯ มร่ายได�รวมเท่ากบั 721.37 ล�านบาท เพิ�มข้�นจากปีท่�ผู่้านมา

ร�อยละ 312.34 และม่ผู้ลขาดท๊นสท๊ธิิเท่ากับ 88.03 ล�านบาท ลดลงจาก

ปีท่�ผู้่านมาร�อยละ 69.3

ในด�านการดำเนินงาน บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) ได�รับ

หลากหลายรางวัล อาทิ รางวัล World Class Thai Spa และ Nuad Thai 

Premium จากกรมสนับสน๊นบริการส๊ขภาพ กระทรวงสาธิารณส๊ข และ 

รางวัล Best of SHA Awards จากการท่องเท่�ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

โดยเป็นสปาเจ�าเดย่วในประเทศไทยท่�ได�รบัรางวลัอนัทรงเกย่รตนิ่� นอกจาก

น่�สมาคมส่งเสริมผู้้�ลงทน๊ไทยได�ประเมนิคณ๊ภาพการจดัประชม๊สามญัผู้้�ถือืห๊�น 

ของบริษััท ซี้�งบริษััทฯ ได�รับคะแนนร�อยละ 93 

ส๊ดท�ายน่� ดิฉัันขอขอบค๊ณผู้้�บริหารและพนักงานท๊ก ๆ ท่านท่�ได�ท๊่มเท 

แรงกายเเละแรงใจ ในการทำงานอย่างหนักในสถืานการณ์ท่�ท�าทายและ 

ขอขอบค๊ณท่มท่�ปร้กษัาท่�ให�คำแนะนำท่�เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 

เพื�อให�บริษััทฯ สามารถืผู่้านวิกฤตน่�ไปได� และยังคงเติบโตอย่างยั�งยืน 

สอดคล�องกบัวสิยัทศัน์ “เราให�บริการด�านสข๊ภาพแบบองค์รวมท่�เข�าถื้งง่าย 

และม่ความเป็นไทย เพื�อให�คนอย้่ด่ม่สข๊มากข้�น”

 

ในนามคณะกรรมการ บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน)

ขอเเสดงความนับถืือ

 

 

 

ปราณ่ ศ๊ภวัฒนเก่ยรติ

ประธิานกรรมการ



นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
    ประธานกรรมการ

นายวิบูลย์  อุตสาหจิต
    กรรมการ
    ประธานกรรมการบริหาร
    ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

ม.ร.ว. เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์
 กรรมการ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการอิสระ

นายภูมิพันธ์  บุญญาปะมัย
 กรรมการ
 กรรมการบริหารความเสี�ยง
 กรรมการอิสระ

นางฐานิศร์  อมรธีรสรรค์
 กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการธรรมาภิบาล

นายณรัล  วิวรรธนไกร
 กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหารความเสี�ยง
 รองกรรมการผู้จัดการ 

นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิตย์
 กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการผู้จัดการ 

นายพลเชษฐ์  ลิขิตธนสมบัติ
 กรรมการ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 (กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ด้านบัญชี)

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการธรรมาภิบาล
 กรรมการอิสระ

นางกอบบุญ  ศรีชัย
 กรรมการ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง
 กรรมการธรรมาภิบาล
 กรรมการอิสระ

ภาพคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบดวย :
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03
มีนาคม

 ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ ณรัล วิวรรธนไกร
รองกรรมการผู้จัดการและ ทีม ผู้บริหาร  บริ ษัท  สยามเวลเนสกรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) หรือ SPA รับมอบรางวัลเกียรติยศจากคุณยุทธศักดิ�
สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย ได้แก่

   • The Best of SHA Awards 2021 : Let's Relax Onsen สาขากรุงเทพฯ  
 ทองหลอ่  
   • The Best of SHA รางวัลยอดเยี�ยม : RarinJinda Wellness Spa 
 สาขากรงุเทพฯ เพลินจิต

SPA คว้ารางวัล The Best of SHA Awards
และ 3 รางวัล Best of SHA

SPA คว้ารางวัล World Class Thai Spa
และ Nuad Thai Premium

   • The Best of SHA รางวัลยอดเยี�ยม : Let's Relax Onsen สาขากรงุเทพฯ  
 ทองหลอ่
   • The Best of SHA รางวัลยอดเยี�ยม : Let's Relax Spa สาขาภเูกต็
 ป�าตอง สาย 3
   • The Best of SHA รางวัลยอดเยี�ยม  : Let's Relax Spa สาขาภูเก็ต กะรน
 
 Let's Relax เป�นสปาเจ้าเดียวในประเทศไทยที�ได้รับรางวัลเกียรติยศ
The Best of  SHA Awards ในงานประกาศรางวัล The Best of SHA Awards 
2021 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
 

 วิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ 
กรรมการผูจั้ดการ และณรัล วิวรรธนไกร รองกรรมการผู้จัดการ บรษัิท สยาม
เวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ SPA รับมอบรางวัลเกียรติยศจากนพ. ธเรศ 
กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แก่

   • World Class Thai Spa Gold Award: RarinJinda Wellness  Spa
 สาขาเชียงใหม่
   • Nuad Thai Premium : RarinJinda Wellness Spa สาขา เชียงใหม่ 
 

   • Nuad Thai Premium : Let’s Relax สาขาวันนิมมาน
 
 ในงาน Thailand International Health Expo 2022 ณ Royal Paragon  
 Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
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04

08

SPA จัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น E-AGM 
ประจําป� 2565

SPA เป�ดสาขา
Let’s Relax Onsen & Spa สาขาพัทยา

SPA ร่วมทุน Amara Asia “สยามเวลเนส เอมารา” ลุยธุรกิจกัญชา
เพื�อการแพทย์ ตอบรับเทรนด์ประเทศไทย เป�นศูนย์กลางกัญชา
เพื�อการแพทย์ของเอเชีย

 นางปราณ ีศุภวฒันเกียรติ (แถวนั�งที� 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, นายวบิลูย์ 
อุตสาหจิต (แถวนั�งที� 3 จากขวา) กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
พรอ้มดว้ยคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุป๊ จํากดั (มหาชน) ร่วมใหข้อ้มูล
รายละเอียดถึงผลประกอบการป� 2564 และแผนการดําเนินธุรกิจป� 2565
ของ SPA โดยการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจําป� 2565 จดัในรปูแบบประชมุผ่าน
สื�ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามมาตรการดา้นความปลอดภยัภายใตก้ารแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื�อวันที� 22 เมษายน 2565

 นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท สยามเวลเนส
กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) หรอื SPA ลงนามจดัตั�งบรษัิทรว่มลงทนุชื�อ บรษัิท สยาม
เวลเนส เอมารา จํากัด (SWA) โดยบรษัิท สยามเวลเนส แลบ็ (SWL) ซึ�งเป�นบรษัิท
ย่อย ถอืหุน้รอ้ยละ 51.00 รว่มกบั บรษัิท เอมารา เอเชยี จาํกดั ถอืหุ้นร้อยละ 49.00 
เพื�อดําเนนิกจิการเกี�ยวกับการบําบัดและรักษา อาการนอนไม่หลบัด้วยยาหรอืสาร
สกดัที�ทาํมาจากกัญชาและกญัชง รวมถงึการจาํหนา่ยสินคา้และผลติภณัฑท์ี�ทาํ
มาจากกัญชาและกัญชง เพื�อชว่ยรกัษาอาการนอนไมห่ลับหรอืทําใหห้ลบัไดด้ขีึ�น 
ดว้ยทนุจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท

 Let’s Relax Onsen & Spa Pattaya พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่
เพื�อความผ่อนคลายและช่วยฟ�� นฟูร่างกายขั�นกว่า! ทั�งยังมอบความสะอาด
สดชื�น และยังช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้ร่างกายและจิตใจได้อย่างเต็มเป�� ยม
บนพื�นที�กว่า 3,000 ตรม ใจกลางพัทยา

 ออนเซน็สไตลญ์ี�ปุ�นเตม็รปูแบบ ออนเซ็น 5 บ่อ ทั�งบอ่นํ�าแร ่Gero, บอ่ Soda 
Bath, บ่อ Silk Bath , บ่อ Whirlpool และบ่อนํ�าเย็น Cold Bath และ Facilities 
อีกมากมาย

 Let’s Relax Onsen & Spa Pattaya ตั�งอยูท่ี�ชั�น 7 โรงแรม Grande Centre 
Point Space Pattaya

เมษายน

สิงหาคม

บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 11
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SPA เป�ดสาขา Let’s Relax Spa
สาขาโรงแรมโนกุ ภูเก็ต

 Let’s Relax Spa สาขา Noku Chalong เป�นการเป�ดสาขาในรปูแบบ 
Spa Operating in Hotel บนเนนิเขาที�มีววิทิวทศันอ์นังดงาม ตั�งอยู่ใน
โรงแรม Noku Phuket อ่าวฉลอง  ที�มอบความเป�นส่วนตัวและ
ความงดงามให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ สําหรับการออกแบบภายในพื�นที�
โซนสปานั�นมีการออกแบบโดยเน้นความผสมผสานระหว่างธรรมชาติ
ผนวกเขา้กบัพื�นที�สีเขียวต่างๆภายในบรเิวณ ทําใหส้ามารถมอบบรรยากาศ
ความผ่อนคลายให้แก่ผู้ที�มาใช้บริการได้อย่างลงตัว

 ประเทศไทยเป�นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค โดยกระทรวงสาธารณสุข
เป�นเจา้ภาพจดัการประชุมระดบัรฐัมนตรีสาธารณสุขของเขตเศรษฐกิจเอเปค
ภายใต้หัวข้อ “Open to partnership. Connect with the World. Balance 
Health and the Economy.  ซึ�งเป�นการจัดประชุมด้านสาธารณสุขครั�งแรก
ของประเทศไทย (APEC Health Week) ระหว่างวันที� 22-26 สิงหาคม 2565
ที�โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

 โดยมีผูเ้ขา้รว่มประชมุระดับรฐัมนตรสีาธารณสุขจากเขตเศรษฐกิจเอเปค 
รวมถงึมผู้ีนําระดบัสูงของหนว่ยงานระหวา่งประเทศ 3 และมีขา้ราชการระดบัสูง
และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมอีกกว่า 150 คน

สิงหาคม

สยามเวลเนส เอมารา ได้รับเชิญ
เข้าร่วมงาน 12th APEC
High-level Meeting on Health and 
the Economy2022

12 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565
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12

 Let’s Relax สาขาใหม่ตั�งอยู่ที�ชั�น 4 ศูนย์การค้า Terminal 21 พระราม 3
โดยสาขานี�จะเหน็บรรยากาศววิทวิทศันท์ี�สวยงามของแมน่ํ�าเจา้พระยา ได้ความ
เป�นส่วนตัวขั�นสุด จุดสังเกตง่ายๆในการมองเห็นสาขานี� จะเห็น ถังป�อปคอร์น
ขนาดใหญ่ด้านบนจะเขียนว่า City Walk จะมีบันไดเลื�อน 2 ที� สามารถใช้บันได
เลื�อนที�ติดกับตุ๊กตาทอง Oscar ขนาดยักษ์

 สาขานี�มีการออกแบบให้ความรูสึ้กอบอุน่และพรอ้มต้อนรบัผูค้นจากทกุรุ่น 
โดยเป�นการผสมผสานการออกแบบใหม้กีลิ�นอายไทยร่วมสมยั เสน่หข์องไม้และ
สิ�งจักสาน รวมถึงโทนสีของแสงทําให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายและสงบ
เพิ�มประสิทธิภาพการพักผ่อนตั�งแต่เริ�มก้าวเท้าเข้าสู่ภายในบริเวณร้าน
สาขาตั�งอยู่บนชั�น 2 โครงการสามย่านมิตรทาวน์

 พื�นที�แหง่ความคดิสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจจากความสวยงามของ
วฒันธรรมของประเทศไทย กบัสาขาที�ถูกออกแบบขึ�นเพื�อดลใจใหผู้้คนที�
กําลังมองหาความผ่อนคลายจากทรีทเม้นท์นวดและสปาเพื�อสุขภาพ
อันเลื�องชื�อ พร้อมทั�งการตกแต่งด้วยรูปแบบและโทนสีที�ช่วยมอบ
ความรู้สึกอบอุ่นละผ่อนคลายเมื�อแรกเห็น

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

SPA เป�ดสาขา Let’s Relax Relax Spa 
สาขาเทอร์มินอล 21 พระราม 3

SPA เป�ดสาขา Let’s Relax Spa
สาขาสามย่านมิตรทาวน์

SPA เป�ดสาขา
Let's Relax Spa - ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ� (QSNCC)

บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 13



ข้อมูลสําคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม 

2,419,103
(พันบาท)

รายได้รวม

กําไรสําหรับป�-
ส่วนที�เป�นของ

ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

กําไรต่อหุ้นสําหรับป�-
ส่วนที�เป�นของ

ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

721,366

-88,030

-0.10

(พันบาท)

หนี�สินรวม 

1,850,103
(พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

569,000
(พันบาท)

ป� 2565

สินทรัพย์รวม
(พันบาท) หนี�สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

500,000

2564 2563 25622565

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

(พันบาท)

รายได้รวม 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รวมค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ภาษีเงินได้

กําไรสําหรับป�-
ส่วนที�เป�นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

กําไรต่อหุ้นสําหรับป�-
ส่วนที�เป�นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

2564

174,943

318,517

23,769

83,925

426,211

44,172

-8,720

-286,718

-0.34

2565

721,366

630,832

35,006

92,153

757,991

50,351

966

-88,030

-0.10

2563

435,625

506,641

34,201

84,457

625,299

21,496

-2,084

-209,085

-0.25

ผลประกอบการของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน
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อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตรากําไรขั�นต้น (%)

อัตรากําไรสุทธิ (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

อัตราส่วนหนี�สินต่อทุน (เท่า)

2564

0.54

-90.03

-171.06

-37.63

-11.73

2.65

2565

0.53

11.31

-12.38

-14.83

-3.76

3.25

2563

0.64

-18.68

-48.98

-21

-10.08

1.91

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากําไรสุทธิ (%)อัตรากําไรขั�นต้น (%)

2564 2565

-90.30
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-171.06

2563

ROA : อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

ROE : อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
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คำำาจำำากััดคำวาม
SPA หมายถื้ง บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) 

SWR  หมายถื้ง   บริษััท สยามเวลเนสรส่อร์ท จำกัด 

SWL  หมายถื้ง  บริษััท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด  

SWE  หมายถื้ง   บริษััท สยามเวลเนส เอ็ดยเ้คชั�น จำกัด 

TGT หมายถื้ง  บริษััท ไทเกอร์ อายส์ เทรดดิ�ง (ประเทศไทย) จำกัด

SWA  หมายถื้ง  บริษััท สยามเวลเนส เอมารา จำกัด 

เดย์สปา  หมายถื้ง  สปาท่�ไม่ม่สถืานท่�พักค�างคืน ให�บริการล้กค�าในระยะสั�น เน�นการให�บริการท่�สะดวกรวดเร็ว

  ขั�นตอนการทำสปาท่�ไม่ย๊ง่ยากมักตั�งอย้ใ่นทำเลท่�สะดวกต่อการเดินทางสำหรับล้กค�า เช่น ท่�พักอาศัย

  อาคารพาณิชย์ ห�างสรรพสินค�าท่�อย้่แถืบในเมืองย่านธิ๊รกิจ หรือสนามบิน ล้กค�าสามารถืเลือกและ

  หาเวลามาใช�บริการได�ในระหว่างวัน ใช�เวลาสั�น 30 นาท่ ถื้ง 4 ชั�วโมง ม่บริการสปาท่�ค่อนข�างหลากหลาย 

  เน�นการผู้่อนคลายและความสวยงาม

เวลเนสสปา  หมายถื้ง  *Hotel & Resort Spa  (“Wellness Spa” หรือ “เวลเนสสปา”) เป็นสปาท่�ตั�งอย้ภ่ายในหรือในบริเวณ

  เด่ยวกับโรงแรมหรือร่สอร์ท เพื�อรองรับผู้้�มาพักแรมท่�ต�องการใช�บริการสปาเพื�อผู้่อนคลาย

  นอกเหนือจากการใช�บริการห�องพักมักจะมข่นาดใหญ่กว่า Day Spa ทั�วไป และตั�งอย้่ตามสถืานท่�ท่องเท่�ยว 

  หรือย่านชม๊ชน โดยเฉัพาะโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว Resort Spa เน�นความเป็นสถืานท่�พักผู้่อนและ

  การนวดเป็นส่วนใหญ่ม่การจัดสถืานท่�ให�ม่ทัศนย่ภาพและภ้มิทัศน์ท่�สวยงามควบค้่ไปกับการให�บริการด้แล 

  ร่างกายและผู้ิวพรรณ ใช�เวลาในการให�บริการมากกว่าให�บริการ แบบเดย์สปา

พนักงานเท่อรีาพิสต์์ หมายถื้ง พนักงานนวด 

  * ตามประกาศกระทรวงสาธิารณส๊ข แบ่งประเภทการประกอบธิ๊รกิจตามลักษัณะสถืานท่�ประกอบการ

       เป็น Hotel & Resort และสปา ซี้�งตรงกับลักษัณะการประกอบการของบริษััท ซี้�งบริษััทเร่ยกว่า

     “การบริการแบบเวลเนสสปา” 



การประกอบธุรกิจ
และผลการดําเนินงาน

สวนที่ 1

1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

(รายงานความยั่งยืน)
4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (MD&A)
5. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น รวมถึงขอพิพาท

และคาตอบแทนผูสอบบัญชี
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1
โคำรงสร้างกัารดำาเนินงาน

ของกัลุ่่�มบริษััท

1.1 นโยบายและภาพริวม
การิปริะกอบธ๊ริกิจำ

1.1.1 วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ในการิดำาเนินธ๊ริกิจำของกล๊�มบริิษััท

กล๊่มบริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธิ๊รกิจสปาและ

เวลเนสเพื�อสข๊ภาพ และธิ๊รกิจท่�เก่�ยวเนื�องกับธิ๊รกิจสปาและเวลเนส ทั�งน่� 

กล๊่มบริษััท ได�กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื�อการ

ขยายตัว และการเจริญเติบโตในอนาคต ไว�ดังต่อไปน่� 

วิสัยท่ัศน์ 

กล๊่มบริษััทม่การกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธิ๊รกิจคือ

“เราให�บริการด�านส๊ขภาพแบบองค์รวมท่�เข�าถื้งง่าย และม่ความเป็นไทย 

เพื�อให�คนอย้่ด่ม่ส๊ขมากข้�น”

กล๊่มบริษััทได�กำหนดพันธิกิจในการดำเนินธิ๊รกิจไว� 4 ประการคือ 

• เป็นองค์กรท่�สร�างมาตรฐานของสปาไทยให�เป็นท่�ยอมรับในระดับ

นานาชาติ และสร�างชื�อเสย่งสปาไทยในระดบันานาชาติจนถืง้ระดับโลกต่อไป 

• เปน็องคก์รท่�ม๊ง่เน�นการประยก๊ตก์ารผู้สมผู้สานระหวา่งศาสตรต์ะวนัตก

และไทย เพื�อให�การบริการของบริษััทฯ ม่การพัฒนายิ�งข้�น 

• เป็นองค์กรท่�ส่งเสริมและสนับสน๊นให�พนักงานท๊กส่วนมก่ารเร่ยนร้� และ

พัฒนาตนเองอย่างสม�ำเสมอ และต่อเนื�อง เพื�อประโยชน์ของบริษััทฯ และ

เพื�อประโยชน์สง้สด๊ของล้กค�าต่อไป 

• เป็นองค์กรท่�ให�ความสำคัญต่อข�อบังคับพื�นฐานกฎหมาย โดยย้ดการ

ประกอบการธิ๊รกิจอย่างส๊จริต เท่�ยงตรงและม่จริยธิรรม ตระหนักถื้ง 

ผู้ลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล�อม และช๊มชนเป็นสำคัญ

เป้าหุ้มายในการีดำเนินธุ้รีกิจ 

บรีิษััท่ สยามเวลเนสกรี้�ป จำกัด (มหุ้าชน) :  SPA

SPA กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธิ๊รกิจท่�จะขยายธิ๊รกิจเพิ�มข้�น โดยตั�ง

เป้าหมายต�องการเป็นผู้้�นำในธิ๊รกิจสปาและเวลเนสของเอเช่ย ซี้�งม่ 

ตราสัญลักษัณ์ในใจของล้กค�า และต�องการขยายธิ๊รกิจการให�บริการนวด

และสปาเพื�อส๊ขภาพและสต้ดิโอยืดคลายกล�ามเนื�อเพื�อส๊ขภาพเพื�อให� 

บริการครบท๊กความต�องการของล้กค�าในกล๊่มเป้าหมาย โดยบริษััทได�แบ่ง

แยกตามแบรนด์ในการให�บริการ ตั�งแต่ล้กค�าระดับบนท่�ม่เวลาในการเข�า

รับบริการและกำลังการซีื�อมาก จนถื้งล้กค�าท่�ม่เวลาจำกัด กำลังซีื�อน�อย 

เพื�อเข�าถ้ืงผู้้�บริโภคครบท๊กความต�องการ โดยเน�นให�พนักงานของบริษััท

ผู่้านการฝึึกอบรมท่�ด่จากบริษััทฯ ในการให�บริการท่�ด่ท่�สด๊แก่ล้กค�าเพื�อให�

ลก้ค�าประทบัใจและเกดิการใช�บริการซี�ำ รวมถืง้การรักษัาความสมัพนัธิอ์นั

ด่กับล้กค�า และทำการสร�างฐานล้กค�ารายใหม่เพิ�มข้�น เพื�อให�รายได�ของ 

สปาทก๊สาขาเตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง และสง่ผู้ลให�ผู้ลกำไรสท๊ธิเิตบิโตอยา่งตอ่

เนื�องในอนาคต 

บริีษััท่ สยามเวลเนสรีีสอร์ีท่ จำกัด :  SWR 

SWR กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธิ๊รกิจโรงแรม และร�านอาหาร 

โดยในส่วนโรงเเรมม๊่งเน�นการเพิ�มอัตราการเข�าพักและรายได�เฉัล่�ยต่อคืน 

ของล้กค�าให�มากข้�น โดยการประชาสัมพันธ์ิการจัดจำหน่ายห�องพัก 

การจัดประช๊มสัมมนาให�องค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ ทั�งในประเทศ 

และต่างประเทศ การจัดส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล สำหรับธิ๊รกิจ 

ร�านอาหาร SWR ม่แผู้นท่�จะเพิ�มอัตราการใช�บริการของลก้ค�าเเละรายได�

เฉัล่�ยต่อบิลให�มากข้�น โดยการประชาสัมพันธ์ิเเละจัดการส่งเสริมการขาย

ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพื�อเป็นการช่วยเพิ�มรายได�ให�แก่ SWR ให�มากข้�น

บรีิษััท่ สยามเวลเนสแล็บ จำกัด :  SWL 

SWL กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธิ๊รกิจจัดจำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์เก่�ยวกับ

สปา และผู้ลิตภัณฑ์์ส่วนบค๊คลท่�ม่ค๊ณสมบัติในการผู่้อนคลาย ตอบโจทย์ 

ไลฟ์์สไตล์คนร๊่นใหม่ โดยม่เป้าหมายท่�จะขยายช่องทางการจัดจำหน่าย 

ทั�งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับตลาดในประเทศม๊่งเน�นการขยาย

ช่องทางการจัดจำหน่ายไปในสถืานประกอบกิจการสปาท่�จัดตั�งในโรงแรม 

จำหนา่ยสนิค�าในร�านสปา ระดบักลางในห�างสรรพสินค�า การจัดจำหน่ายสนิค�า
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เป็นสนิค�าของขวญัช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เป็นต�น 

สำหรับตลาดต่างประเทศ SWL มเ่ป้าหมายในการจัดหาตัวแทนจัดจำหน่าย

เพิ�มเติม การจัดส่งสินค�าไปจำหน่ายในสถืานประกอบการธิ๊รกิจสปาใน

โรงแรมชั�นนำของต่างประเทศเพื�อเพิ�มรายได�ให�แก่ SWL มากข้�น และสร�างโอกาส 

ทางธิร๊กจิให�มโ่อกาสขยายตวั และม่การเจรญิเตบิโตในอนาคตอย่างต่อเนื�อง  

บรีิษััท่ สยามเวลเนส เอ็ดย้เคชั�น จำกัด :  SWE 

SWE กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธิร๊กจิโรงเรย่นสอนนวดแผู้นไทย โดย

เน�นการฝึกึอบรมพนกังาน เพื�อรกัษัามาตรฐานและสอนผู้้�ท่�สมคัรเข�าทำงาน

เปน็พนกังานเทอราพสิตข์องบรษิัทัและรองรบัในการเปดิสาขาของ SPA ใน

อนาคต ซี้�งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ SPA ในอนาคต

บรีิษััท่ ไท่เกอรี์อายส์ เท่รีดดิ�ง (ปรีะเท่ศไท่ย) จำกัด: TGT

TGT กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธิ๊รกิจจัดจำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์บำร๊ง 

ผู้วิหน�า ผู้วิกาย  ผู้ลติภณัฑ์ล์ดกระชบัสดัสว่น  ผู้ลิตภณัฑ์แ์ว�กซี ์ผู้ลติภณัฑ์์ 

ทำเล็บ ผู้�าห่มไอร�อน  แผู่้นรองเตย่งนวด  เครื�องมือยกกระชับใบหน�า และ

อ๊ปกรณ์ลดสัดส่วนกระชับเรือนร่าง โดยจำหน่ายให�ร�านเสริมสวย สถืาน

เสริมความงาม คลินิกความงาม โรงพยาบาล และสปาทั�วประเทศไทย 

ซี้�งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ SWL ในอนาคต

 

1.1.2 ภาพริวมการิปริะกอบธ๊ริกิจำ

1) บริิษัทั สยามเวลเนสกร๊ิ�ป จำำากดั (มหาชน) (“บริษิัทั” หรืิอ “SPA”) 
ก่อตั�งเมื�อวันท่� 28 พฤศจิกายน 2544 เพื�อประกอบธิ๊รกิจสปาเพื�อส๊ขภาพ 

ปัจจบ๊นัมท่น๊จดทะเบย่น 213,750,000 บาทชำระแล�ว 213,749,982 บาท 

ภายใต� 5 แบรนด์ดังน่� 

• “RarinJinda Wellness Spa” เป็นสปาระดบั 5 ดาว ภายใต�คอนเซีปต์ 

เวลเนสสปาระดบัพร่เม่�ยม (Premium & Innovative Wellness Spa) ตั�งอย้่ 

ในโรงเเรมและร่สอร์ทระดับ 5 ดาว เน�นให�บริการแก่ล้กค�าระดับบน 

ม๊่งเน�นให�บริการเพื�อการผู่้อนคลายเเละบำบัดทั�ง 5 สัมผัู้สของร่างกาย 

มาตรฐานระดับสากล ผู้สมผู้สานเทคโนโลย่ใหม่ ๆ ในวงการสปากับการ

บริการแบบไทย 

• “Let’s Relax” เป็นสปาระดับ 4 ดาว ภายใต�คอนเซีปต์บ้ติกเดย์สปา 

(Boutique Day Spa) ท่�จะตั�งอย่้ในห�างสรรพสนิค�า โรงเเรม เเละสแตนด์อะโลน 

ในพื�นท่�ท่�นกัท่องเท่�ยวเข�าถ้ืงง่าย ให�บรกิารเเก่ล้กค�าระดบักลางเเละกลางบน 

ให�บริการเพื�อการผู้่อนคลาย 

• “บ�านสวน มาสสาจ” เป็นร�านนวดเพื�อส๊ขภาพระดับ 3 ดาว ภายใต�

คอนเซีปต์ร�านนวดในช๊มชน (Neighbourhood Massage) ตั�งเป็น 

สแตนด์อะโลนในทำเลท่�พักอาศัย เจาะกล๊่มล้กค�าคนไทย ให�บริการเพื�อ

การผู่้อนคลาย

• “Stretch me by Let’s Relax” สตดิ้โอยดืคลายกล�ามเนื�อเพื�อสข๊ภาพ

ท่�ผู้สมผู้สานศาสตร์การยืดเหย่ยดกล�ามเนื�อกับการนวดบำบัด และการ 

กดจด๊ได�อย่างลงตัว เพื�อชว่ยปรับสมดล๊ร่างกาย พร�อมคลายความเมื�อยล�า

และลดอาการปวดต้งของกล�ามเนื�อจากการทำงาน การเล่นก่ฬา หรือ 

การเดินทาง และ “Stretch me Clinic” คลินิกกายภาพบำบัดท่�มอบ

โปรแกรมการรักษัาท่�ออกแบบเฉัพาะบ๊คคล ท่�ผู้สมผู้สานศาสตร์ 

การยืดเหย่ยดกล�ามเนื�อ ร่วมกับการใช�เครื�องมือทางกายภาพบำบัด 

อาทิ Ultrasound, High Power Laser เป็นต�น

• “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions” สปาดแ้ลผิู้วหน�าท่�ตอบ

โจทย์การด้แลผู้ิวแบบมืออาช่พให�สอดคล�องกับไลฟ์์สไตล์คนเมือง พร�อม 

มอบผู้ลลพัธ์ิการดแ้ลท่�เหน็ผู้ลต่อเนื�องในระยะยาว ด�วยผู้ลติภณัฑ์์ ดร. สปิล

เลอร์
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สรุุปรุายละเอีียดขอีงสาขาทีี่�ให้้บรุิการุแบบเวลเนสสปา Rarinjinda Wellness Spa

สรุุปรุายละเอีียดขอีงสาขาที่ี�ให้้บรุิการุแบบเดย์สปา Let’s Relax

1 2548 เชียงใหุ้ม่

  ถื.เจริญราษัฎร์ จ.เชย่งใหม่

2 2550 รีาชดำริี 

  โรงแรม แกรนด์ เซีนเตอร์ พอยต์ ถื.ราชดำริห์ กร๊งเทพฯ

1 2542 พาวิลเลี�ยน

  ศ้นย์การค�าเช่ยงใหม่ ไนท์ บาซีาร์ จ.เช่ยงใหม่

2 2546 ป่าต์องสาย 2 

  ถื.ราษัฎร์อ๊ทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กระท้� จ.ภเ้ก็ต

3 2547 พัท่ยา

  โรงแรมซีันไชน์ การ์เด�นท์ ถืนนพัทยาเหนือ จ.ชลบ๊ร่

4 2547 ส้ขุ้มวิท่ 39

  ซี.ส๊ข๊มวิท 39 (พร�อมพงษั์) กร๊งเทพฯ

5 2554 เท่อรี์มินอล 21

  ศ๊นย์การค�าเทอร์มินอล 21 ซี.ส๊ข๊มวิท19 (วัฒนา) กรง๊เทพฯ

6 2556 แมนดารีิน

  โรงแรมแมนดาริน ถืนนพระรามส่� กร๊งเทพฯ

7 2557 สยามสแควรี์วัน

  ศ้นย์การค�า Siam Square One ชั�น 6 ถืนนพระรามหน้�ง กรง๊เทพฯ

8 2557 หุ้ัวหุ้ิน

  ศ้นย์การค�า Hua Hin Market Village อ.หัวหิน จ.ประจวบค่ร่ขันธิ์

9 2557 ป่าต์อง สาย 3

  ถื.ผู้ังเมือง สาย ก ต.ป่าตอง อ.กะท้� จ.ภเ้ก็ต

10 2558 เอกมัย

  ซี.ส๊ข๊มวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กร๊งเทพมหานคร

11 2558 ท่่าแพ

  ถื.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเช่ยงใหม่ จ.เช่ยงใหม่

12 2558 สวนพล้

  ซี.สวนพล้ แขวงท๊ง่มหาเมฆ เขตสาทร กร๊งเทพมหานคร

13 2558 เดอะ สต์รีีท่

  ถื.รัชดาภิเษัก แขวงดินแดง   เขตดินแดง กร๊งเทพมหานคร

14 2559 มาบ้ญครีอง

  ศ้นย์การค�า เอ็ม บ่ เค บนถืนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทม๊วนั กร๊งเทพฯ

15 2559 รีรี. เดอะเบอร์ีเคลีย์ ปรีะต์้น�ำ

  ถืนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว่ กรง๊เทพฯ

16 2559 แอรี์พอรี์ต์ลิ�งค์พญาไท่

  ถืนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทว่ กร๊งเทพฯ

17 2559 ท่องหุ้ล่อ

  ซีอยส๊ข๊มวิท 55 (ทองหล่อ) ถืนนส๊ข๊มวิท แขวงคลองตันเหนือ

  เขตวัฒนา กร๊งเทพฯ

สาขาที่่�	 ปีีท่ี่�ให้้บริิการิ	 สาขาที่่�ให้้บริิการิ	/	ที่่�ตั้้�ง

สาขาที่่�	 ปีีท่ี่�ให้้บริิการิ	 สาขาที่่�ให้้บริิการิ	/	ที่่�ตั้้�ง
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สาขาที่่�	 ปีีท่ี่�ให้้บริิการิ	 สาขาที่่�ให้้บริิการิ	/	ที่่�ตั้้�ง

18 2560 รีรี. เวคอัพ 

  โรงแรม เวคอัพ อ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง กระบ่�

19 2560 กะรีน

  ถืนนกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมือง ภ้เก็ต

20 2560 ส้ขุ้มวิท่ 31

  ซีอยส๊ข๊มวิท 31 (สวัสด่)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กร๊งเทพมหานคร

21 2560 รีรี. เดอะ ซิิส กะต์ะ

  โรงแรมเดอะ ซีิส กะตะ ถืนนโคกโตนด ตำบลกะรน อำเภอเมือง ภ้เก็ต

22 2560 โบ�ท่ ลาก้น 

  ถืนนเทพกระษััตร่ ตำบลเกาะแก�ว อำเภอเมือง ภ้เก็ต

23 2560 รีรี. มิลเลนเนียม ป่าต์อง

  ถืนนราษัฎร์อ๊ทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะท้� ภ้เก็ต

24 2560 นิมมาน 

  ถืนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลส๊เทพ อำเภอเมือง เช่ยงใหม่

25 2561 พัท่ยา บีชฟรี�อนท่์

  ถืนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละม๊ง ชลบ๊ร่

26 2561 บียอนด์ ป่าต์อง

  โรงแรมบ่ยอนด์ ป่าตอง อำเภอกะท้� ภ้เก็ต

27 2561 รีรี. อโนมา 

  โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถืนนราชดำริห์ กร๊งเทพฯ

28 2561 หุ้ัวหุ้ิน 100

  ถืนนเพชรเกษัม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบฯ

29 2561 เท่อรี์มินอล 21 พัท่ยา

  ชั�น 1 ศน้ย์การค�าเทอร์มินอล 21 พัทยา ตำบลนาเกลือ

  อำเภอบางละมง๊ ชลบ๊ร่

30 2561 เดอะ อัลเลซิ ส้ขุ้มวิท่ 13

  ชั�น 3 โรงแรมไฮแอท ร่เจนซี่� ส๊ข๊มวิท ถืนนส๊ข๊มวิท กร๊งเทพฯ

31 2562 เดอะมารี์เก็ต์

  ชั�น 4 ศ้นย์การค�าเดอะมาร์เก็ต ถืนนราชดำริ กร๊งเทพฯ

32 2562 กินซิ่า ท่องหุ้ล่อ

  ชั�น 2 โรงแรมนิกโก� ซีอยส๊ข๊มวิท 55 กร๊งเทพฯ

33 2562 ไอบิส หุ้�วยขุวาง

  ชั�น 2 โรงแรมไอบิส สไตลส์ ห�วยขวาง ถืนนรัชดาภิเษัก กร๊งเทพฯ

34 2562 เซิ็นท่รีัล เอมบาสซิี�

  ชั�น LG ศน้ย์การค�าเซี็นทรัล เอมบาสซี่� ถืนนเพลินจิต กร๊งเทพฯ

35 2562 รีรี เรีือรัีษัฎา

  ชั�น G โรงแรมเรือรัษัฎา ถืนนตรัง-พัทล๊ง ตรัง

36 2562 รีรี ศรีีลันต์า

  หาดคลองนิน เกาะลันตา กระบ่�

37 2562 ไอแอม ไชน่าท่าวน์

  ชั�น 3 ศ้นย์การค�าไอแอม ไชน่าทาวน์ ถืนนเจริญกร๊ง กร๊งเทพฯ

38 2562 พอรี์โต์� เดอ ภู้เก็ต์

  ถืนนบ�านดอน-ชายทะเล อำเภอถืลาง ภ้เก็ต

39 2563 รีรี. คารี์ลต์ัน

  ชั�น 10 รร. คาร์ลตัน กร๊งเทพฯ ถืนนส๊ข๊มวิท กร๊งเทพฯ
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40 2563 เซิ็นท่รีัลเวิลด์ 

  ชั�น 2 ศ้นย์การค�าเซี็นทรัลเวิลด์ ถืนนราขดำริห์ กรง๊เทพฯ

41 2563 รีรี. เมอเวนพิค พัท่ยา

  ชั�น 2 โรงแรมเมอเวนพิค พัทยา ถืนนส๊ข๊มวิท ชลบ๊ร่

42 2563 มหุ้านครี คิวบ์

  ชั�น 4 มหานครคิวบ์ ถืนนนราธิิวาสราชนครินทร์ กร๊งเทพฯ

43 2564 รีรี. วีรีันดา พัท่ยา

  ชั�น 1 โรงแรมว่รันดา พัทยา ชลบ๊ร่

44 2564 รีรี โนโวเท่ล แพลท่ต์ินั�ม

  ชั�น 9 โรงแรมโนโวเทล แพลทตินั�ม ถืนนเพชรบ๊ร่ กรง๊เทพฯ

45 2565 เพลินจิต์

  ชั�น 30 โรงแรม แกรนด์ เซีนเตอร์ พอยต์ ถื. วิทย๊ กรง๊เทพฯ

46 2565 รีรี โนก้ ภู้เก็ต์

  โรงแรมโนกภ้๊เกต็ ถืนนเจ�าฟ้์าตะวนัตก ตำบลฉัลอง อำเภอเมือง

  จงัหวดัภเ้กต็

47 2565 รีรี แกรีนด์ เซิ็นเต์อรี์ พอยต์์ สเปช พัท่ยา

  เลขท่� 888 โรงแรมแกรนด์ เซีน็เตอร์ พอยต์ สเปช พทัยา ชั�นLobby 7,8   

  หม้่ท่� 5 ถืนนพัทยา-นาเกลือ อำเภอบางละมง๊ จังหวัดชลบ๊ร ่

48 2565 ศ้นย์ส้ขุภูาพต์รีัยญา

  ชั�น 1 เลขท่� 998/9 ถืนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ

  เขตห�วยขวาง กร๊งเทพฯ 

49 2565 สามย่านมิต์รีท่าวน์

  เลขท่� 944/1 ศ้นย์การค�าสามย่านมิตรทาวน์ ชั�นท่� 2 ห�องเลขท่�

  2U014-2U015 ถืนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปท๊มวัน กร๊งเทพฯ 

50 2565 เท่อร์ีมินอล พรีะรีาม 3

  เลขท่� 356 ศน้ย์การค�าเทอร์มินอล 21 พระราม 3 ชั�น 

  ห�องเลขท่� 4001,4002,4003,4004,4005 ถืนนพระรามท่� 3

  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรง๊เทพฯ 

51 2565 ศ้นย์การีปรีะช้มแหุ้่งชาต์ิสิริีกิต์ิ�

  เลขท่� 60 ศ้นย์การประช๊มแห่งชาติสิริกิติ� ชั�น LM ห�องเลขท่�

  LM00U008,LM00I002-03 ถืนนรัชดาภิเษัก แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กรง๊เทพฯ

สาขาที่่�	 ปีีท่ี่�ให้้บริิการิ	 สาขาที่่�ให้้บริิการิ	/	ที่่�ตั้้�ง
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1 2558 นนท่บ้รีี

  ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบ๊ร่ จ.นนทบ๊ร่

2 2559 ปรีะชาน้ก้ล

  ถื.รัชดาภิเษัก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซีื�อ กร๊งเทพมหานคร

3 2559 เจรีิญนครี 68

  ถื. เจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธินบ๊ร่ กร๊งเทพมหานคร

4 2559 บรีมรีาชชนนี

  ถื.บรมราชชนน่ แขวงศาลาธิรรมสพน์ เขตทว่วัฒนา กรง๊เทพมหานคร

5 2559 เท่อร์ีมินอล 21 โครีาช

  ชั�น 2 ศ้นย์การค�าเทอร์มินอล 21 โคราช ถื.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง

  อ.เมืองนครราชส่มา จ.นครราชส่มา

6 2560 หุ้นองคาย

  ถืนนประจักษั์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง หนองคาย

7 2560 เพชรีเกษัม

  ถืนนเพชรเกษัม แขวงหนองค�างพล้ เขตหนองแขม กรง๊เทพฯ

8 2563 รีามอินท่รีา 62

  ถืนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กร๊งเทพ

1 2565 เซิ็นท่รีัลเวิลด์

  ชั�น 2 ศ้นย์การค�าเซี็นทรัลเวิลด์ ถืนนราชดำริห์ กรง๊เทพฯ

1 2563 กินซิ่า ท่องหุ้ล่อ

  ชั�น 2 โรงแรมนิกโก� ซีอยส๊ข๊มวิท 55 กรง๊เทพฯ

2 2563 เซิ็นท่รีัลเวิลด์

  ชั�น 2 ศ้นย์การค�าเซี็นทรัลเวิลด์ ถืนนราชดำริห์ กรง๊เทพฯ

3 2563 เท่อร์ีมินอล 21 พัท่ยา

  ชั�น 1 ศ้นย์การค�าเทอร์มินอล 21 พัทยา ตำบลนาเกลือ

  อำเภอบางละมง๊ ชลบ๊ร่

1 2562 ย่างก้�ง เคอีอาร์ี

  65 ถืนนคาบาร์เอย์ พาโกด�า เมืองย่างก๊�ง สาธิารณรัฐเม่ยนมาร์

2 2563 ซิีอาน

  ชั�น 2 อาคาร B ถืนนเลขท่� 9 เมืองซี่อาน มณฑ์ลฉั่านซี่

  สาธิารณรัฐประชาชนจ่น 

สาขาที่่�	 ปีทีี่่�ให้้บริิการิ	 สาขาที่่�ให้้บริิการิ	/	ที่่�ตั้้�ง

สาขาที่่�	 ปีทีี่่�ให้้บริิการิ	 สาขาที่่�ให้้บริิการิ	/	ที่่�ตั้้�ง

สาขาที่่�	 ปีทีี่่�ให้้บริิการิ	 สาขาที่่�ให้้บริิการิ	/	ที่่�ตั้้�ง

สาขาที่่�	 ปีทีี่่�ให้้บริิการิ	 แบรินด์์ที่่�ให้้บริิการิ	/	ที่่�ตั้้�ง

สรุุปรุายละเอีียดขอีงสาขาที่ี�ให้้บรุิการุแบบรุ้านนวดเพื่่�อีสุขภาพื่ บ้านสวน มาสสาจ

สรุุปรุายละเอีียดขอีงสาขาที่ี�ให้้บรุิการุแบบคลินิกกายภาพื่บำาบัด Stretch me Clinic

สรุุปรุายละเอีียดขอีงสาขาที่ี�ให้้บรุิการุแบบสปาดูแลผิิวห้น้า
Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions

สรุุปรุายละเอีียดขอีงสาขาที่ี�ให้้บรุิการุแบบเดย์สปา Let’s Relax ในต่่างปรุะเที่ศ
ภายใต่้สัญญาแฟรุนไชส์
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2) บริิษััท สยามเวลเนสริีสอริ์ท จำำากัด (“SWR”)                                        

ก่อตั�งเมื�อวันท่� 30 มน่าคม 2548 ดำเนนิธิร๊กจิโรงแรมประเภทบติ้ก โฮเทล 

รส่อรท์ ในนาม “โรงแรมระรนิจินดา เวลเนส สปา รส่อรท์” และ รบับริหาร 

“ระริน วิลล่าส์ เช่ยงใหม่” และร�านอาหารภายใต�ชื�อ “Deck One” และ 

“ORB Cafe & Bar” ท่�จังหวัดเช่ยงใหม่และเมืองพัทยา ปัจจ๊บัน SWR ม่

ทน๊จดทะเบ่ยนชำระแล�ว 60 ล�านบาท

3) บริิษััท สยามเวลเนสแล็บ จำำากัด (“SWL”) 

ก่อตั�งเมื�อวนัท่� 6 ธินัวาคม 2550 เพื�อดำเนนิธิร๊กจิจำหน่ายผู้ลติภณัฑ์์เก่�ยวกบั 

สปา และผู้ลิตภัณฑ์์ส่วนบ๊คคลท่�ม่ฟั์งก์ชั�นในการผู่้อนคลาย ตอบโจทย์ 

ไลฟ์์สไตล์คนร๊่นใหม่ ภายใต�เเบรนด์ “LRL (Let’s Relax Lifestyle)” 

สำหรับจำหน่ายทั�งในประเทศเเละต่างประเทศ ปัจจ๊บัน SWL ม่ท๊นจด

ทะเบ่ยนชำระแล�ว 1 ล�านบาท 

4) บริิษััท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั�น จำำากัด (“SWE”) 

ก่อตั�งเมื�อวันท่� 6 กรกฎาคม 2554 ดำเนินธิ๊รกิจ สถืานศ้กษัาประเภท

โรงเร่ยนเก่�ยวกับการสอนนวดแผู้นไทยท่�ได�รับการรับรองจากกระทรวง

ศก้ษัาธิกิาร ต่อมาได�รับโอนใบอนญ๊าตให�จัดตั�งโรงเรย่นสอนความงามและ

สปา  ไทเกอร์ อายส์  จากบริษััทไทเกอร์ อายส์ เอ็ดด้เคชั�น จำกัด (TGE) 

เมื�อวนัท่� 24 กรกฎาคม 2561 และมก่ารเปล่�ยนชื�อโรงเรย่น และตราโรงเร่ยน 

เป็น โรงเร่ยนสอนนวดไทยและสปาสยามเวลเนส (Siam Wellness Thai 

Massage and Spa School) เพื�อให�ความร้�เก่�ยวกับสปาและการนวด 

ทั�งภาคทฤษัฎ่และปฏิิบัติ โดยม่หลักส้ตรท่�ได�รับการรับรองจากหน่วยงาน

ท่�เก่�ยวข�องจำนวน 5 หลักส้ตรคือ 1. หลักส้ตรการบริการเพื�อความงาม 

2. การนวดไทยเพื�อสข๊ภาพ 3. หลักส้ตรการนวดสว่ดิช 4. หลักส้ตรการ

นวดด�วยน�ำมันหอมระเหย 5. หลักส้ตรนวดฝ่ึาเท�าเพื�อส๊ขภาพ ปัจจ๊บัน 

SWE ม่ท๊นจดทะเบ่ยนชำระแล�ว 1 ล�านบาท

5) บริิษััท ไทเกอร์ิอายส์ เทริดดิ�ง (ปริะเทศไทย) จำำากัด (“TGT”)          

ก่อตั�งเมื�อวันท่� 18 สิงหาคม 2537 ดำเนินธิ๊รกิจ เป็นผู้้�ดำเนินการนำเข�า

และ จัดจำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์บำร๊งผิู้วหน�า ผู้ิวกาย ผู้ลิตภัณฑ์์ลดกระชับ

สัดส่วน  ผู้ลติภัณฑ์์แว�กซ์ี ผู้ลติภัณฑ์์ทำเล็บ ผู้�าห่มไอร�อน แผู่้นรองเตย่งนวด 

เครื�องมือยกกระชับใบหน�า และอ๊ปกรณ์ลดสัดส่วนกระชับเรือนร่าง 

จากประเทศฝึรั�งเศส อังกฤษั อเมริกา และแคนาดา โดยจำหน่ายให� 

ร�านเสรมิสวย สถืานเสรมิความงาม คลนิกิความงาม โรงพยาบาล และสปา

ทั�วประเทศไทย เเละเป็น Sole Agent ของผู้ลิตภัณฑ์์หลากหลายแบรนด์ 

ชั�นนำสำหรับประเทศไทย และประเทศในแถืบ  CLMV อาทิ Dr. Spiller, 

Biomimetic Skin Care Solutions และมฐ่านลก้ค�าหลกัเปน็สปาในโรงเเรม

และเดย์สปา ในระดับ 3-6 ดาว ปัจจ๊บัน TGT ม่ท๊นจดทะเบ่ยนชำระแล�ว 

2 ล�านบาท

1.1.3 การิเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการิท่�สำาคัญั

บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) “บริษััท” หรือ “SPA” เดิมชื�อ 

“บริษััท บล้มมิ�งสปา จำกัด” ก่อตั�งข้�นในปี 2544 โดยกล๊ม่ครอบครัว 

อต๊สาหจติและกล๊ม่ครอบครวัจริาวรรณสถืติย์ ด�วยท๊นจดทะเบ่ยนเริ�มแรก 

3 ล�านบาท โดยเริ�มต�นประกอบธิ๊รกิจสปาเพื�อส๊ขภาพภายใต�แบรนด์ 

“Let’s Relax” ซี้�งม๊่งเน�นในการให�บริการสปาแบบเดย์สปา เป็นการให�

บริการในระดับ 4 ดาว ในร้ปแบบท่�ผู้้�ใช�บริการใช�เวลาน�อย ซี้�งส่วนใหญ่ใช�

เวลาในเข�ารับการบริการประมาณ 1-2 ชั�วโมง 

ในปี 2549 บริษัทัได�เล็งเห็นถืง้ช่องทางในการให�บริการแก่ลก้ค�าท่�ต�องการ

การด้แลด�านส๊ขภาพมากข้�น จ้งได�ทำการขยายกิจการโดยการก่อตั�งสถืาน

ให�บริการสปาเพิ�มข้�นภายใต�แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” ม๊่งเน�น

การให�บริการแบบเวลเนสสปา เป็นสปาระดับ 5 ดาว ม่มาตรฐานระดับ

ชั�นนำ ผู้สมผู้สานเทคโนโลย่ใหม่ ๆ ในวงการสปาเพิ�มมากข้�น ม่ลักษัณะ

การให�บรกิารแกล่ก้ค�าท่�ต�องการดแ้ลส๊ขภาพมากข้�น และใช�เวลาในการรบั

บริการตั�งแต่ 1 ชั�วโมงคร้�งข้�นไป 

ในป ี2550 ได�ทำการกอ่ตั�ง บรษิัทั สยามเวลเนสแลบ็ จำกดั หรอื “ SWL” 

เดิมชื�อ “บริษััท บล้มมิ�งแล็บ จำกัด” ด�วยท๊นจดทะเบย่น 1 ล�านบาท เพื�อ

ดำเนินธิ๊รกิจจำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์เก่�ยวกับสปา ส๊ขภาพ และขนมขบเค่�ยว 

ภายใต�เเบรนด ์“Blooming” สำหรับจำหนา่ยทั�งในประเทศเเละต่างประเทศ 

ในปี 2551 บริษััทได�ทำการเพิ�มท๊นจดทะเบย่นเป็น 40 ล�านบาท เพื�อใช�

เป็นเงินท๊นหม๊นเว่ยนในบริษััท และเพื�อรองรับการขยายตัวของธิ๊รกิจจาก

การขยายสาขา

ในปี 2554 บริษััทได�ดำเนินการจัดตั�งบริษััท สยามเวลเนส เอ็ดย้เคชั�น 

จำกัด หรือ “SWE” เดิมชื�อ “บริษััท บล้มมิ�งสปา เอ็ดย้เคชั�น จำกัด” ด�วย

ท๊นจดทะเบ่ยน 1 ล�านบาท ดำเนินธิ๊รกิจสถืานศ้กษัาประเภทโรงเร่ยน 

เก่�ยวกับการสอนนวดแผู้นไทยท่�ได�รับการรับรองจากกระทรวงศก้ษัาธิิการ 

โดยมวั่ตถืป๊ระสงค์เพื�อฝึึกอบรมพนักงานให�เปน็พนกังานบริการของบริษัทั

เพื�อรองรับการขยายตัวของสาขาของ SPA

ในปี 2556 กล๊่มบริษััทได�ทำการปรับโครงสร�างการถืือห๊�นเพื�อเตร่ยม 

เข�าจดทะเบ่ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษััท 

สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด ได�ออกห๊�นเพิ�มท๊นเพื�อเข�าซีื�อห๊�นของบริษััท 

สยามเวลเนสร่สอร์ท เดมิชื�อ “บริษัทั ระรินจนิดา จำกดั” ในสดัส่วนร�อยละ 

99.99 ของทน๊จดทะเบ่ยน

ในปี 2558 บริษััทได�ดำเนินการซีื�อกิจการ บ�านสวน มาสสาจ สปาระดับ 

3 ดาว จำนวน 4 สาขา ในกร๊งเทพฯ เเละปริมณฑ์ล เพื�อขยายตลาดสปา 

3 ดาวของบริษััทฯ 

ในปี 2560 บริษััทได�ดำเนินการซีื�อกิจการ บริษััท ไทเกอร์อายส์ เทรดดิ�ง 

(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษััท ไทเกอร์อายส์ เอ็ดดเ้คชั�น จำกัด เพื�อ

ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์และยกระดับโรงเร่ยนสอนนวด 

นอกจากนั�น บริษััทได�ดำเนินการลงนามในสัญญาเพื�อเปิดสปาในร้ปแบบ

ของสัญญาแฟ์รนไชส์ในต่างประเทศเพิ�มอ่ก 3 สาขา ท่�กร๊งพนมเปญ 

ประเทศกัมพ้ชา 

ในปี 2561 บริษัทัฯ ได�แตกไลน์ธิร๊กจิเพิ�มคอื Stretch me by Let’s Relax 

สต้ดิโอยืดคลายกล�ามเนื�อเพื�อส๊ขภาพ และ Face Care by Let’s Relax 

ศน้ยป์รนนบิตัผิิู้วหน�าอย่างมืออาช่พ เพื�อตอบรับไลฟ์สไตลใ์หม่ ๆ  ของกล๊ม่

ผู้้�บริโภค 

ในปี 2562 บรษิัทัฯ ได�ดำเนนิการเปิดสปาสาขาแรกในสาธิารณรฐัเมย่นมาร์ 

ภายใต�สัญญาแฟ์รนไชส์ท่�เมืองย่างก๊�ง และออกผู้ลิตภัณฑ์์ส่วนบ๊คคลท่�ม ่

คณ๊สมบติัในการผู่้อนคลาย (Therapeutic Personal Care) ตอบโจทย์ไลฟ์์สไตล์

คนร๊่นใหม่ภายใต�แบรนด์ LRL – Let’s Relax Lifestyle 

ในปี 2563 บริษััทได�เพิ�มท๊นจดทะเบ่ยนเป็น 213.75 ล�านบาท บริษััทได�

ดำเนนิการเปิดสปาสาขาในต่างประเทศ ภายใต�สญัญาแฟ์รนไชส์ท่�เมอืงซีอ่าน 
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มณฑ์ลฉ่ัางซ่ี สาธิารณรัฐประชาชนจน่ บริษัทัฯยังได�ขยายให�บริการสปาภายในโรงเเรมและแตกไลน์ธิร๊กิจเพิ�ม คอื Stretch me Clinic คลินกิกายภาพบำบัด

ม่การร่แบรนด์ Face Care by Let’s Relax เป็น Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions นอกจากน่�ยังมก่ารขยายตลาด E-Commerce สำหรับสินค�า 

LRL – Let’s Relax Lifestyle และ Dr.Spiller ในปี 2565 บริษััท สยามเวลเสแล็บ จำกัด ได�จัดตั�งบริษััท ร่วมท๊นชื�อบริษััท สยามเวลเนส เอมารา 

จำกัด (SWA) โดยบริษััท สยามเวลเนสแล็บ (SWL) (ซี้�งเป็นบริษััทย่อยของบริษััทฯ) ถืือห๊�นร�อยละ 51.00 ร่วมกับ บริษััท เอมารา เอเช่ย จำกัด 

ถืือห๊�นร�อยละ 49.00 เพื�อดำเนินกิจการเก่�ยวกับการบำบัดและรักษัาอาการนอนไม่หลับด�วยยาหรือสารสกัดท่�ทำมาจากกัญชาและกัญชง รวมถื้งการ

จำหน่ายสินค�าและผู้ลิตภัณฑ์์ท่�ทำมาจากกัญชาและกัญชง เพื�อช่วยรักษัาอาการนอนไม่หลับหรือทำให�หลับได�ด่ข้�น ด�วยท๊นจดทะเบ่ยน 1 ล�านบาท 

2563 บริษััท ได�ดำเนินการเปิด Let’s Relax 

  · สาขาโรงแรม คาร์ลตัน กรง๊เทพฯ 

  · สาขามหานคร คิวบ์ กร๊งเทพฯ

 บริษััท ได�ดำเนินการเปิด Leisure Space ประกอบไปด�วยLet’s Relax, Stretch me Clinic   
 และ Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions

  · สาขาเซ็ีนทรัล เวิลด์ กรง๊เทพฯ

 บริษััท ได�เซ็ีนสัญญาให�บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให�บริการสปาภายใต�แบรนด์ Let’s Relax

  · โรงแรม เมอเวนพิค สยาม นาจอมเท่ยน พัทยา 

 บริษััท ได�ดำเนินการเปิด Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions 

  · สาขากินซี่า ทองหล่อ

  · (รร. นิกโก�) กร๊งเทพฯ

 บริษััท ได�ดำเนินการรแ่บรนด์ Face Care by Let’s Relax เป็น Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions  

  · สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา

 บริษััท ได�ดำเนินการเปิด Stretch me by Let’s Relax 

  · สาขาเดอะอัลเลซี ส๊ข๊มวิท 13 กร๊งเทพฯ

 บริษััท ได�ดำเนินการเปิด Baan Suan Massage 

  · สาขารามอินทรา 62

2564 บริษััท ได�เซี็นสัญญาให�บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให�บริการสปาในโรงแรมภายใต�แบรนด์ Let’s Relax

   · โรงแรม ว่รันดา พัทยา นาจอมเท่ยน เอ็ม แกลเลอร่�  
  · โรงแรม โนโวเทล แพลทตินัม ประต้น�ำ

2565 บริษััท ได�ดำเนินการเปิด Let’s Relax Onsen & Spa 

  · สาขาโรงแรมแกรนด์เซี็นเตอร์ พ�อยท์ สเปซี พัทยา

 บริษััท ได�ดำเนินการเปิด Let’s Relax 

  · สาขาเทอร์มินอล 21 พระราม 3 กรง๊เทพฯ

  · สาขาสามย่านมิตรทาวน์ กร๊งเทพฯ
  · สาขาศน้ย์ประช๊มสิริกิตติ� กรง๊เทพฯ

 บริษััท ได�เซี็นสัญญาให�บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให�บริการสปาในโรงแรมภายใต�แบรนด์ Let’s Relax

  · โรงแรมโนก๊ ภ้เก็ต  

ปีี																														การิเปีลี่่�ยนแปีลี่งแลี่ะพ้ัฒนาการิที่่�สำาคั้ญ

การุเปลี�ยนแปลงและพื่ัฒนาการุที่ี�สำาคัญในรุะยะเวลา 3 ปีทีี่�ผิ่านมา ดังนี� 

ณ 31 ธัันวาคม 2565 บริิษััทฯ มีสถานปริะกอบการิที�ได้เปิดดำาเนินการิแล้ว ดังต่่อไปนี� 

• แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” จำนวน 2 สาขา 

• แบรนด์ “Let’s Relax” จำนวน 53 สาขา (51 สาขาในประเทศเเละ 2 สาขาต่างประเทศ)

• แบรนด์ “Stretch me by Let’s Relax” จำนวน 2 สาขา และ “Stretch me Clinic” จำนวน 1 สาขา

• แบรนด์ “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions” จำนวน 3 สาขา

• แบรนด์ “บ�านสวน มาสสาจ” จำนวน 8  สาขา 

สาขาที�อยู่ริะหว่างเต่ริียมเปิดดำาเนินการิ
• Let’s Relax สาขา Upperground Chatuchak กรง๊เทพฯ
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1.1.4 ข้อมูลบริิษััท

 บริษััท   : สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน)

 สำนักงานใหญ่  : 565,567 ชั�น 22 อาคารบ่ย้เพลส ซีอยสท๊ธิิพร ถืนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง

      เขตดินแดง กร๊งเทพมหานคร 10400

 เบอร์ติดต่อ  : 02-641-6619-20

 เว็บไซีต์บริษััท  : www.siamwellnessgroup.com

 ประกอบกิจการหลักคือ   : ให�บริการ นวด สปา เพื�อสข๊ภาพ 

 ทะเบ่ยนบริษััทเลขท่�  : 0107557000144

 ท๊นจดทะเบ่ยน  : 213,750,000 

 จำนวนห๊�น  : 855,000,000 ห๊�น ๆ ละ 0.25 บาท

 ชื�อท่�ใช�ในการซีื�อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  : SPA

 

 ผู้้�ลงท่้นสามารีถืศึกษัาขุ�อม้ลขุองบริีษััท่ฯ เพิ�มเต์ิมได�จากแบบแสดงรีายการีขุ�อมล้ปรีะจำปี แบบ 56-1 (One Report)

 ขุองบรีิษััท่ท่ี�แสดงไว�ใน www.sec.or.th หุ้รีือ www.siamwellnessgroup.com
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1.2 ลักษัณะการิปริะกอบธ๊ริกิจำ

1.2.1 โคัริงสริ้างริายได้
รุายได้ขอีงกลุ่มบรุิษััที่ในปี 2565
แบ่งต่ามปรุะเภที่ธุุรุกิจห้ลัก ๆ มีดังนี�

ธิ๊รกิจสปาและเวลเนส 84%

ธิ๊รกิจโรงแรมและร�านอาหาร 5%

ธิ๊รกิจจำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์สปา 10%

รายได�อื�น ๆ 1%

ทั�งน่� ธิ๊รกิจโรงเร่ยนนวดแผู้นไทยยังเป็น In-house training ทั�งหมดใน

ปัจจ๊บัน จง้ไม่ม่ผู้ลกระทบต่อรายได�รวมของธิ๊รกิจ

1.2.2 การิปริะกอบธ๊ริกิจำ
ประเภทธุ่รกัิจำ 
กล๊่มบริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) (“SPA”) ดำเนินธิ๊รกิจ

ด�านสปาเพื�อสข๊ภาพ และธิร๊กิจท่�เก่�ยวเนื�องกับธิร๊กิจสปา โดยแบ่งกล๊ม่ธิร๊กิจ

หลักออกเป็น 4 กล๊่มธิ๊รกิจหลัก คือ 

1. ธั๊ริกิจำสปาและเวลเนส 

ธิ๊รกิจสปา ดำเนินการให�บริการสปาแก่ล้กค�าชาวไทย และชาวต่างชาติ 

ภายใต�แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”, “Let’s Relax” “บ�านสวน 

มาสสาจ” “Stretch me by Let’s Relax” “Stretch me Clinic” และ “Dr. 

Spiller Pure Skin Care Solutions”

2. ธั๊ริกิจำโริงแริม และริ้านอาหาริ 

ดำเนินงานโดยบริษััท สยามเวลเนสร่สอร์ท จำกัด (“SWR”) ดำเนินธิ๊รกิจ

บ้ติกโฮเทล ร่สอร์ท ท่�จังหวัดเช่ยงใหม่ ในนาม “โรงแรม ระรินจินดา 

เวลเนส สปา ร่สอร์ท“ (RarinJinda Wellness Spa Resort)” และ 

รบับรหิาร “ระรนิ วลิล่าส์ เชย่งใหม่” และร�านอาหารภายใต�ชื�อ “Deck One” 

และรับบริหาร ร�านอาหาร “ORB Cafe & Bar” ท่�จังหวัดเช่ยงใหม่และ

เมืองพัทยา

3. ธั๊ริกิจำการิจำำาหน่ายผลิต่ภััณฑ์์สปา 

ดำเนินงานโดย บริษััท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด (“SWL”) ดำเนินธิ๊รกิจ

จัดจำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์สปาและผู้ลิตภัณฑ์์ส่วนบ๊คคลท่�ม่ค๊ณสมบัติใน 

การผู้อ่นคลาย ตอบโจทย์ไลฟ์ส์ไตล์คนร๊น่ใหม่ภายใต�เเบรนด์ “LRL (Let’s 

Relax Lifestyle)” สำหรับล้กค�าในประเทศและต่างประเทศ และดำเนิน

งานโดย บริษััท ไทเกอร์อายส์ เทรดดิ�ง (ประเทศไทย) จำกัด (“TGT”) 

ดำเนินธิร๊กิจจัดจำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์ส์ปานำเข�าจากต่างประเทศ อาทิ แบรนด์ 

“Dr. Spiller, Biomimetic Skin Care Solutions” สำหรับล้กค�าในประเทศ

และต่างประเทศ

4. กิจำการิโริงเริียนเกี�ยวกับนวดแผนไทย 

ดำเนินกิจการโดย บริษััท สยามเวลเนส เอ็ดย้เคชั�น จำกัด (“SWE”) 

ดำเนินธิ๊รกิจ โรงเร่ยนเก่�ยวกับการสอนนวดแผู้นไทย ในนาม “โรงเร่ยน

สอนนวดไทยและสปาสยามเวลเนส“ เพื�อให�บริการฝึึกอบรมบริการนวด

เเละสปาเเก่พนักงานเทอราพิสต์ เพื�อรองรับการขยายธิ๊รกิจของบริษััท

โดยมีภาพื่รุวมขอีงการุปรุะกอีบธุุรุกิจขอีงกลุ่มบรุิษััที่ ดังนี� 

ธุรกิจสปา
และเวลเนส

ธุรกิจโรงแรม
5%

ธุรกิจจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์สปา
10%

รายได้อื�น
1%

84%

SPA

SPA

SWE

SWL TGT

SWR

ธุรกิจ
ธุรกิจใหบริการสปา

จําหนายสินคาสปา

ลูกคาชาวไทยและชาวตางชาติ

โรงเรียนสอนนวด

โรงแรมและรานอาหาร
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กั. ธุ่รกัิจำสปาแลุ่ะเวลุ่เนส นวดเพื่่�อส่ขภาพื่ นวดเพื่่�อเสริมคำวามงาม
1. ใบอน๊ญาต่ในการิปริะกอบการิ
ธิ๊รกิจสปาและนวดเพื�อสข๊ภาพเป็นธิ๊รกิจหลักในกล๊่มบริษััท โดยบริษััทให�บริการโดยใช�เครื�องหมายการค�า 5 แบรนด์ คือ

 · “RarinJinda Wellness Spa”,  · “Let’s Relax” “บ�านสวน มาสสาจ”

 · “Stretch me by Let’s Relax” · “Stretch me Clinic” และ

 · “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions”

ซี้�งในการประกอบกิจการนั�นบริษััทจะต�องมใ่บอน๊ญาตประกอบกิจการสถืานประกอบการเพื�อส๊ขภาพ ซี้�ง ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2565

ม่รายละเอย่ดดังต่อไปน่�

สาขา	 	 	 							วั้นที่่�ออกใบอนุญาตั้																			วั้นที่่�คัริบริอบกำาห้นด์ใบอนุญาตั้

สาขา	 	 	 							วั้นที่่�ออกใบอนุญาตั้																			วั้นที่่�คัริบริอบกำาห้นด์ใบอนุญาตั้

สรุุปใบอีนุญาต่ปรุะกอีบกิจการุสถานปรุะกอีบการุเพื่่�อีสุขภาพื่
RarinJinda Wellness Spa

  • ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิจการสปา

สรุุปใบอีนุญาต่ปรุะกอีบกิจการุสถานปรุะกอีบการุเพื่่�อีสุขภาพื่
Let’s Relax

  • ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิจการสปา

เช่ยงใหม่ 8 ก.ค.2565 24 ก.ค.2570

ราชดำริ  13 ก.ค.2561 2 ก.ค.2566

ราชดำ 23 ก.ค.2561 2 ก.ค.2566

ป่าตองสาย 2 27 ธิ.ค.2561 26 ธิ.ค.2566

พัทยาเหนือ 9 ธิ.ค.2562 8 ธิ.ค.2567

ส๊ข๊มวิท 39 (พร�อมพงษั์) 7 พ.ค.2562 6 พ.ค.2567

เทอร์มินอล 21 14 มิ.ย.61 13 มิ.ย.66

แมนดาริน 14 มิ.ย.61 13 มิ.ย.66

หัวหิน 26 ก.ค.60 25 ก.ค.65

ป่าตองสาย 3 27 ธิ.ค.61 26 ธิ.ค.66

เอกมัย 14 มิ.ย.61 13 มิ.ย.66

สวนพล้ 31 พ.ค.61 30 พ.ค.66

ทองหล่อ 13 ม่.ค.61 12 ม.่ค.66

เดอะซีิส กะตะ 2 ก.พ.2565 1 ก.ย.2570

มิลเลนเน่ยม 31 ก.ค.2562 30 ก.ค.2567

รร. เรือรัษัฎา 16 ม.่ค.2563 15 ม.่ค.256

โรงแรมแกรนด์ เซีนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต 21 มิ.ย.2561 21 มิ.ย.2566

โรงแรมแกรนด์ เซี็นเตอร์ พอยต์ สเปช พัทยา  17 ต.ค.2565 16 ต.ค.2570
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  • ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิจการนุวดเพ่ื่�อสุขภาพื่

  • ใบอนุุญาตอยู่่�ระหว�างการพิื่จารณาของหนุ�วยู่งานุท่�เก่�ยู่วข้อง

สาขา	 	 	 							วั้นที่่�ออกใบอนุญาตั้																			วั้นที่่�คัริบริอบกำาห้นด์ใบอนุญาตั้

พาวิลเล่�ยน 19 ก.ค.2565 24 ก.ย.2570

สยามสแควร์วัน (เฟ์ส 1) 13 มิ.ย.2562 12 มิ.ย.2567

ท่าแพ 19 ก.ค.2565 21 ก.ย.2570

เดอะสตร่ท 29 ม่.ค.61 28 ม.่ค.66

มาบ๊ญครอง 10 ก.ย.61 9 ก.ย.66

โรมแรมเดอะเบอร์เคล่ย์ ประต้น�ำ 29 ม่.ค.61 28 ม.่ค.66

พญาไท 5 ม.่ค.61 4 ม่.ค.66

เวคอัพ กระบ่� 17 พ.ย. 60 17 พ.ย. 65

กะรน 31 ก.ค.62 30 ก.ค.67

โบ�ทลากน้ 25 ธิ.ค.2562 24 ธิ.ค.2567

ส๊ข๊มวิท 31 31 พ.ค.2561 30 พ.ค.2566

วันนิมมาน 12 ก.ค.2561 11 ก.ค.2566

พัทยา บ่ช ฟ์ร�อนท์ 9 ธิ.ค.2562 8 ธิ.ค.2567

บ่ยอนด์ ป่าตอง 31 ก.ค.2562 30 ก.ค.2567

อโนมา 26 ม่.ค.2562 25 ม.่ค.2567

หัวหิน 100 28 พ.ย.2561 27 พ.ย.2566

เดอะ อัลเลซี ส๊ข๊มวิท 13 20 ส.ค.2562 19 ส.ค.2567

เดอะมาร์เก็ต 23 ส.ค.2562 22 ส.ค.2567

กินซ่ีา ทองหล่อ 23 ม่.ค.2563 22 ม.่ค.2568

ไอบิส ห�วยขวาง 10 ม.่ค.2563 9 ม.่ค.2568

เซี็นทรัล เอมบาสซ่ี� 6 ธิ.ค.2562 5 ธิ.ค.2567

รร ศร่ลันตา 20 ก.พ.2563 19 ก.พ.2568

ไอแอม ไชน่าทาวน์ 30 พ.ย.2563 29 พ.ย.2568

มหานครคิวบ์ 22 ม่.ค.2564 21 ม่.ค.2569

เลย์เชอร์สเปช เซี็นทรัลเวิลด์ 5 ม.ค.2564 4 ม.ค.2569

เทอร์มินอล 21 พัทยา 9 ธิ.ค.2562 8 ธิ.ค.2567

เมอเวนพิค 17 ต.ค.2565 16 ต.ค.2570

ว่รันดา บ่ช พัทยา 17 ต.ค.2565 16 ต.ค.2570

โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม กร๊งเทพ  7 ม่.ค.2565 6 ม่.ค.2570

แบงคอก คาร์ลตัน โฮเทล 29 ต.ค.2563 28 ต.ค.2568

• พอร์โต� เดอ ภ้เก็ต

• โรงแรมโนก๊ ภ้เก็ต

• กร๊งเทพ ตรัยญา

• สามย่าน มิตรทาวน์

• เทอร์มินอล 21 พระราม 3

• ศ้นย์สิริกิตติ�

หุ้มายเหุ้ต์๊  1. ใบอน๊ญาตประกอบกิจการสถืานประกอบการเพื�อส๊ขภาพท่�อย้ร่ะหว่างการดำเนินการ

     ทางบริษััทได�ส่งเอกสารประกอบการขอใบอน๊ญาตไปท่�เจ�าพนักงานเร่ยบร�อยแล�ว

     ขณะน่�อย้่ระหว่างการพิจารณาของเจ�าพนักงาน กระทรวงสาธิารณส๊ข
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สาขา	 	 	 							วั้นที่่�ออกใบอนุญาตั้																			วั้นที่่�คัริบริอบกำาห้นด์ใบอนุญาตั้

สาขา	 	 	 							วั้นที่่�ออกใบอนุญาตั้																			วั้นที่่�คัริบริอบกำาห้นด์ใบอนุญาตั้

สาขา	 	 	 							วั้นที่่�ออกใบอนุญาตั้																			วั้นที่่�คัริบริอบกำาห้นด์ใบอนุญาตั้

สาขา	 	 	 							วั้นที่่�ออกใบอนุญาตั้																			วั้นที่่�คัริบริอบกำาห้นด์ใบอนุญาตั้

สรุุปใบอีนุญาต่ปรุะกอีบกิจการุสถานปรุะกอีบการุเพื่่�อีสุขภาพื่
บ้านสวน มาสสาจ

  • ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิจการสปา

สรุุปใบอีนุญาต่ปรุะกอีบกิจการุสถานปรุะกอีบการุเพื่่�อีสุขภาพื่
Stretch me by Let’s Relax

  • ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิจการสปา

สรุุปใบอีนุญาต่ปรุะกอีบกิจการุสถานปรุะกอีบการุเพื่่�อีสุขภาพื่
Face Care by Let’s Relax

  • ใบอนุุญาตให้ประกอบกิจการนุวดเพ่ื่�อเสริมความงาม

สรุุปใบอีนุญาต่ปรุะกอีบกิจการุสถานปรุะกอีบการุเพื่่�อีสุขภาพื่
สเต่รุชมีคลินิกกายภาพื่บำาบัด

  • ใบอนุุญาตให้ประกอบกิจการสถานุพื่ยู่าบาล

ประชาน๊ก้ล 13 ม.่ค.2561 12 ม่.ค.2566

เจริญนคร 68 14 มิ.ย.2561 13 มิ.ย.2566

เพชรเกษัม 16 ต.ค.2561 15 ต.ค.2566

บรมราชชนน่ 5 ม่.ค.2561 5 ม่.ค.2566

รามอินทรา 62 13 ม่.ค.2563 12 ม.่ค.2568

เทอร์มินอล 21 โคราช 24 พ.ย.2561 23 พ.ย.2566

นนทบ๊ร่ 25 เม.ย.2561 25 เม.ย.2566

หนองคาย 27 พ.ย.2565 27 พ.ย.2570

เซี็นทรัลเวิลด์ 5 ม.ค.2564 4 ม.ค.2569

กินซ่ีา ทองหล่อ 23 ม.่ค.2563 22 ม่.ค.2567

เทอร์มินอล 21พัทยา 10 ส.ค.2564 9 ส.ค.2569

เซี็นทรัลเวิล์ด 20 ต.ค.2563 31 ธิ.ค.2572

2. ลักษัณะผลิต่ภััณฑ์์ และ/หริือบริิการิ
บริษััทดำเนินธิ๊รกิจสปาเพื�อส๊ขภาพ โดยให�บริการ “เวลเนส สปา” ภายใต�

เเบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”, “เดย์สปา” ภายใต�เเบรนด์ “Let’s 

Relax” และ “ร�านนวดเพื�อส๊ขภาพ” ภายใต�แบรนด์ “บ�านสวน มาสสาจ”  

การบริการของบริษััทม่เอกลักษัณ์โดดเด่น โดยหลักวิชาการบำบัดท่�

ประย๊กต์มาจากภ้มิปัญญาแพทย์แผู้นไทยผู้สมผู้สานกับการนวด เเละ 

การบริการ กับเทคนิคจากตะวันตกเเละตะวันออก เพื�อสร�างสรรค์

ประสบการณ์การบริการท่�เป็นเอกลักษัณ์ในมาตรฐานระดับสากล ท่�ผู้สม

ผู้สานเทคโนโลยใ่หม ่ๆ  ในวงการสปา ควบค้ไ่ปกบัการใช�สมน๊ไพรไทย เพื�อ

ให�บริการนวดเพื�อการผู้่อนคลายและการนวดเพื�อการเสริมส๊ขภาพ เเก่

ล้กค�าทั�งชาวไทยเเละชาวต่างประเทศ

2.1 ลักษัณะการิให้บริิการิแบบ “เวลเนสสปา”  
เปน็การให�บรกิารสปาในระดบั 5 ดาว เปน็สปาท่�ตั�งอย่้ภายในหรอืในบรเิวณ

เด่ยวกับโรงแรมหรือร่สอร์ท เพื�อรองรับผู้้�มาพักแรมท่�ต�องการใช�บริการ 

สปาเพื�อผู้่อนคลายนอกเหนือจากการใช�บริการห�องพัก มักจะม่ขนาดใหญ่

กว่า Day Spa ทั�วไป และตั�งอย่้ตามสถืานท่�ท่องเท่�ยวหรือย่านช๊มชน 

โดยเฉัพาะโรงแรมระดบั 4 - 5 ดาว การบรกิารเน�นความเป็นสถืานท่�พกัผู่้อน

และการนวดเป็นส่วนใหญ่ มก่ารจัดสถืานท่�ให�ม่บรรยากาศด่ ทัศนย่ภาพ

และภม้ทิศันท์่�สวยงาม ควบค้ไ่ปกบัการให�บรกิารดแ้ลรา่งกายและผู้วิพรรณ
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ประเภทการให�บรกิารของสาขาภายใต�แบรนด ์“RarinJinda Wellness Spa”  

ม่บริการสปาเพื�อส๊ขภาพ และเพื�อการบำบัด โดยม่การนำเทคโนโลย่ใน 

วงการสปาผู้สานเข�ากบัศาสตรแ์ละภม้ปิญัญาตะวนัตกและตะวนัออก ควบค้่

ไปกับการใช�สม๊นไพรเทคนิคการนวด และการบริการอย่างอบอ๊่นแบบไทย

1. การให�บริการโดยธิาราบำบัด (Hydrotheraphy)

• สระน�ำธิาราบำบัด (Hydrotheraphy Pool)

(เปิดให�บริการเฉัพาะสาขาเช่ยงใหม่) 

• Hydro Glow & Tone Therapy

• Splashy Vichy Massage

    2. การให�บริการการอบตัว หรือซีาวน่า (Sauna) 

• ฟ์าเรดซีาวน่า (Detoxifying Infared Sauna) 

• ซีาวนา่ไอน�ำพร�อมสมน๊ไพร (Herbal Rainforest Steam Sauna)

3. การนวดชิโรดารา (Shirodhara Treatment) 

4. การบำบัดด�วยเต่ยงทรายร�อนและการบำบัดด�วยคลื�นเส่ยง 

(Warm Sand Bed Therapy & Tibetan Sound Therapy) 

ทรายร�อน และขันทองเหลืองเพื�อสร�างเส่ยงกังวาน

5. การนวดส่�มือพร�อมน�ำมันหอมระเหย (Four-Hands Aroma-

therapy Warm Oil Massage) 

6. การให�บรกิารออนเซีน  (เปดิให�บรกิาร เฉัพาะสาขาเชย่งใหม)่ 

โดยลงแชน่�ำแรใ่นบอ่ท่�ให�บรกิาร 3 บอ่ สลบักนั ตามความต�องการ

ของล้กค�า คือ

• บ่อน�ำแร่ร�อน 

• บ่อโซีดาสปา

• บ่อน�ำเย็น 

7. การนวดแผู้นไทย (Thai massage) 

8. การนวดแผู้นไทยประคบร�อนด�วยลก้ประคบสมน๊ไพร

(Thai massage with hot herbal ball)                

9. การนวดด�วยน�ำมันหอมระเหย

(Aromatherapy Oil Massage) 

10. การนวดบำบัดด�วยหินร�อน

(Aromatic Hot Stone Massage) 

11. การนวดหลังและไหล่ (Back & Shoulder Massage) 

12. การนวดกดจ๊ดใบหน�าผู่้อนคลายอารมณ์

(Facial Relaxation) 

13. การนวดกดจ๊ดสะท�อนเท�า (Foot Reflexology) 

14. การขัดผู้ิว (Body Scrub)     

15. การพอกผู้ิว (Body Mask) 

16. การอาบน�ำแร่แช่น�ำดอกไม� (Floral Bath) 

ปัจจ๊บัน RarinJinda Wellness Spa เปิดดำเนินการทั�งหมด 2 สาขา 

ท่�จังหวัด เช่ยงใหม่ และกร๊งเทพฯ โดยม่รายละเอ่ยดดังน่�

RarinJinda Wellness Spa สาขาท่�เปิดดำาเนุินุการ

								สาขา																ที่่�ตั้้�ง

 เชียงใหุ้ม่  ตั�งอย้่ในส่วนพื�นท่�ด�านหน�า ติดกับโรงแรมระรินจินดา

  เวลเนส สปา ร่สอร์ท ถืนนเจริญราษัฎร์ อำเภอเมอืง

  เชย่งใหม่ เชย่งใหม่ เนื�อท่�ประมาณ 3,500 ตารางเมตร

 รีาชดำรีิ  ตั�งอย้่ชั�น 6 และ 8 โรงแรมแกรนด์ เซีนเตอร์พอยต์ 

  ราชดำริ ซีอยมหาดเล็กหลวง 1 ถืนนราชดำริห์

  เขตปทม๊วนั กรง๊เทพฯ บนเนื�อท่�ประมาณ 903 ตารางเมตร

2.2 ลักษัณะการิให้บริิการิแบบเดย์สปา 

การให�บริการเป็นแบบเดย์สปา (Day Spa) ระดับ 4 ดาว ซี้�งเป็นร้ปแบบ

สปาท่�พบได�ทั�วไป มักตั�งอย้่ในทำเลท่�สะดวกต่อการเดินทางสำหรับล้กค�า

มาใช�บริการ ลักษัณะผู้้�มาใช�บริการจะเป็นระยะเวลาสั�น ๆ ใช�เวลาเพ่ยง 

1 - 2 ชั�วโมงสำหรับการเข�าใช�บริการหน้�งอย่าง หรือมากท่�สด๊ 4 ชั�วโมง 

สำหรับการเข�ารับบริการแบบครบวงจร ทั�งการนวดและด้แลส๊ขภาพผู้ิว

ลักษัณะการให�บริการภายใต�แบรนด์ “Let’s Relax”

ให�บริการนวดเพื�อการผู้่อนคลายเเก่ล้กค�าทั�งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ 

โดยผู้สมผู้สานภ้มิปัญญาไทยด�านการนวด เเละการบริการกับเทคนิค 

การนวดจากศาสตร์ตะวันตกเเละตะวันออก เพื�อสร�างสรรค์ประสบการณ์

การบริการท่�เป็นเอกลักษัณ์ของบริษััท 

ประเภทการให�บริการของ  “Let’s Relax”

1. การนวดแผู้นไทย (Thai massage) 

2. การนวดแผู้นไทยประคบร�อนด�วยล้กประคบสม๊นไพร

(Thai massage with hot herbal ball) 

3. การนวดด�วยน�ำมันหอมระเหย

(Aromatherapy Oil Massage) 

4. การนวดบำบัดด�วยหินร�อน

(Aromatic Hot Stone Massage) 

5. การนวดหลังและไหล่ (Back & Shoulder Massage)

6. การนวดกดจ๊ดใบหน�าผู่้อนคลายอารมณ์

(Facial Relaxation) 

7. การนวดกดจ๊ดสะท�อนเท�า (Foot Reflexology) 

8. การขัดผิู้ว (Body Scrub)   

9. การพอกผิู้ว (Body Mask) 

10. การอาบน�ำแร่แช่น�ำดอกไม� (Floral Bath)   

11. การให�บริการออนเซีน (เปิดให�บริการ 2 แห่งคือ สาขา

ทองหลอ่ และสาขาโรงแรมแกรนด ์เซีนเตอร ์พอยต ์สเปช พทัยา

โดยลงแช่น�ำแร่ในบ่อท่�ให�บริการ 5 บอ่ สลับกัน ตามความต�องการ 

ของล้กค�า คือ  · บ่อน�ำแร่ร�อน · บ่อโซีดาบาธิ · บ่อน�ำเย็น 

 · บ่อวิลพ้ลบาธิ · บ่อซีิลค์บาธิ  

ปัจจ๊บัน Let’s Relax เปิดให�บริการทั�งสิ�นจำนวน 53 สาขา (51 สาขาใน

ประเทศ เเละ 2 สาขา ต่างประเทศ) ทั�งกรง๊เทพฯ และตามเมอืงท่องเท่�ยว

หลักของประเทศไทย คือ เชย่งใหม่ พัทยา ภ้เก็ต กระบ่� และหัวหิน ตรัง 

รวมไปถื้งสาธิารณรัฐประชาชนจ่น และสาธิารณรัฐเมย่นมาร์ ซี้�งท๊กสาขา

เปิดให�บริการท๊กวัน ตั�งแต่เวลา 10.00 น. - 24.00 น. และม่สาขาท่�อย้่

ระหว่างเตร่ยมเปิดดำเนินการ 1 สาขา โดยม่รายละเอ่ยดดังน่�

		สาขาในปีริะเที่ศ

 กริง๊เทพฯ: 

• สาขุาเดอะอลัเลซิ สขุ้ม้วทิ่ 13 ตั�งอย่้ท่�ชั�น 3 ศน้ยก์ารค�าเดอะอลัเลซี 

สข๊ม๊วทิ 13 หน�าโรงแรมไฮแอท รเ่จนซี่� สข๊ม๊วทิ ถืนนสข๊๊มวทิ เขตวฒันา 

กรง๊เทพฯ  เนื�อท่�ประมาณ 851 ตารางเมตร

• สาขุาเท่อรี์มินอล 21 ตั�งอย้่บนชั�น 6 ศ้นย์การค�าเทอร์มินอล 21 

ซีอยส๊ข๊มวิท 19 (วัฒนา) ถืนนส๊ข๊มวิท เขตวัฒนา กร๊งเทพฯ เนื�อท่�

ประมาณ 752 ตารางเมตร

• สาขุาส้ขุ้มวิท่ 31 ตั�งอย้่ในซีอยส๊ข๊มวิท 31 เขตวัฒนา กร๊งเทพฯ 

เนื�อท่�ประมาณ 60  ตารางวา
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• สาขุาสขุ้ม้วทิ่ 39 ตั�งอย้ใ่นซีอยสข๊ม๊วทิ 39 (พร�อมพงษั)์ ถืนนสข๊ม๊วทิ 

เขตวัฒนา กร๊งเทพฯ เนื�อท่�ประมาณ 806 ตารางเมตร 

• สาขุาโรีงแรีมคารี์ลตั์น กรีง้เท่พฯ ตั�งอย้่ท่�ชั�น 10 โรงแรมคาร์ลตัน 

ถืนนส๊ข๊มวิท เขตวัฒนา กรง๊เทพฯ  เนื�อท่�ประมาณ 390 ตารางเมตร

• สาขุากินซิ่า ท่องหุ้ล่อ ตั�งอย้่ท่�ชั�น 2 โรงแรมนิกโก� ซีอยส๊ข๊มวิท 55 

เขตวัฒนา กร๊งเทพฯ  เนื�อท่�ประมาณ 1,186 ตารางเมตร

• สาขุาท่องหุ้ล่อ ตั�งอย้ท่่�ชั�น 5  โรงเเรมแกรนด์ เซ็ีนเตอร์พ�อยท์ สข๊ม๊วทิ 

55 ซีอยส๊ข๊มวิท 55 (ทองหล่อ) ถืนนส๊ข๊มวิท เขตวัฒนา กร๊งเทพฯ 

เนื�อท่�ประมาณ  1,820 ตารางเมตร

• สาขุาเอกมัย ตั�งอย้่อาคาร Park Lane Bangkok ชั�น 2 ซีอยส๊ข๊มวิท 

61 เขตวัฒนา กร๊งเทพฯ เนื�อท่�ประมาณ 578 ตารางเมตร

• สาขุาไอแอม ไชน่าท่าวน์ ตั�งอย้่ท่�ชั�น 3 ศ้นย์การค�าไอแอม 

ไชน่าทาวน์ ถืนนเจริญกร๊ง เขตป้อมปราบศัตร้พ่าย กร๊งเทพฯ 

เนื�อท่�ประมาณ 537 ตารางเมตร

• สาขุาแมนดารีิน ตั�งอย้่ภายในโรงแรมแมนดาริน ถืนนพระรามท่�ส่� 

เขตบางรัก กร๊งเทพฯ เนื�อท่�ประมาณ 1,100 ตารางเมตร

• สาขุาสามย่าน มติ์รีท่าวน์ ตั�งอย้เ่ลขท่� 944/1 ศน้ย์การค�าสามย่าน 

มติรทาวน์ ชั�น 2 ห�องเลขท่� 2U014-2U015 ถืนนพระราม 4 แขวง 

วังใหม่ เขตปทม๊วนั กรง๊เทพมหานคร ใช�พื�นท่�ประมาณ 301 ตารางเมตร

• สาขุามาบ้ญครีอง  ตั�งอย้่ท่�ชั�น 5 ศน้ย์การค�า เอ็ม บ่ เค บนถืนน

พญาไท เขตปทม๊วัน กรง๊เทพฯ เนื�อท่�ประมาณ 615 ตารางเมตร

• สาขุาสยามสแควร์ีวนั ตั�งอย้ท่่� ชั�น 6 ศน้ย์การค�า Siam Square One 

เขตปท๊มวัน กร๊งเทพฯ ใช�พื�นท่�ประมาณ 400 ตารางเมตร 

• สาขุาเซ็ินท่รีลัเวลิด์ ตั�งอย้ช่ั�น 2 แดซีเซีลิ โซีน ศน้ย์การค�าเซ็ีนทรลัเวลิด์ 

บนถืนนราชดำรห์ิ เขตปทม๊วนั กรง๊เทพฯ เนื�อท่�ประมาณ 1,400 ตารางเมตร

• สาขุาเซิน็ท่รีลั เอมบาสซิี� ตั�งอย้ท่่�ชั�น LG ศน้ย์การค�าเซ็ีนทรัล เอมบาส

ซี่� ถืนนเพลนิจติ เขตปทม๊วนั กรง๊เทพฯ  เนื�อท่�ประมาณ 242 ตารางเมตร

• สาขุาอโนมา ตั�งอย้่ท่�ชั�น 4 โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถืนนราชดำริห์ 

เขตปท๊มวัน กร๊งเทพฯ เนื�อท่�ประมาณ 162 ตารางเมตร

• สาขุาเดอะมารี์เก็ต์ ตั�งอย้่ท่�ชั�น 4 ศ้นย์การค�าเดอะมาร์เก็ต ถืนน

ราชดำริ เขตปท๊มวัน กร๊งเทพฯ เนื�อท่�ประมาณ 675 ตารางเมตร

• สาขุาโรีงเเรีมเดอะเบอรี์เคลีย์ ปรีะต์้น�ำ ตั�งอย้่ท่�ชั�น 10 โรงเเรม

เดอะเบอร์เคลย์่ ประตน้�ำ ถืนนราชปรารภ เขตราชเทว ่กรง๊เทพฯ เนื�อท่�

ประมาณ 440 ตารางเมตร

• สาขุาโรีงแรีมโนโวเท่ล แพลท่นิมั ปรีะต์น้�ำ ตั�งอย้ช่ั�น 9 โรงแรมโน

โวเทล กร๊งเทพ แพลทินัม ประต้น�ำ ถืนนเพชรบ๊ร ่แขวงถืนนเพชรบ๊ร ่

เขตราชเทว่ กร๊งเทพมหานคร ใช�พื�นท่ประมาณ 192 ตารางเมตร

• สาขุาเพลนิจติ์ ตั�งอย้อ่าคารโรงแรมแกรนด์ เซีนเตอร์ พอยต์ เพลนิจติ 

ชั�น 30 โซีน A,ชั�น 31 ถืนนวทิย ๊แขวงลม๊พนิ ่เขตปทม๊วนั กรง๊เทพมหานคร 

• สาขุาแอร์ีพอร์ีต์ลิ�งค์พญาไท่ ตั�งอย้ใ่กล�สถืานร่ถืไฟ์ฟ้์าแอร์พอร์ตลิ�งค์

พญาไท เเละ สถืาน่รถืไฟ์ฟ์้าบ่ท่เอส พญาไท ถืนนพญาไท เขตราชเทว่ 

กร๊งเทพฯ เนื�อท่�ประมาณ 969 ตารางเมตร

• สาขุาสวนพล ้ตั�งอย้ซ่ีอยสวนพล ้เขตสาทร กรง๊เทพฯ เนื�อท่�ประมาณ 

560 ตารางเมตร

• สาขุามหุ้านครี ควิบ์ ตั�งอย้ท่่�ชั�น 4 อาคารมหานคร ควิบ์ ถืนนนราธิวิาส

ราชนครนิทร์ เขตบางรัก กรง๊เทพฯ เนื�อท่�ประมาณ 500 ตารางเมตร

• สาขุาเดอะสต์รีีท่ ตั�งอย้ท่่�ชั�น 3 ศน้ย์การค�า เดอะ สตรท่ รชัดา บน

ถืนนรชัดาภเิษัก เขตดนิแดง กรง๊เทพฯ เนื�อท่�ประมาณ 714 ตารางเมตร

• สาขุาไอบิส หุ้�วยขุวาง ตั�งอย้ท่่�ชั�น 2 โรงแรมไอบิส สไตลส์ ห�วยขวาง 

ถืนนรัชดาภิเษัก เขตห�วยขวาง กรง๊เทพฯ เนื�อท่�ประมาณ 475 ตารางเมตร

• สาขุาต์รีัยญา ตั�งอย้่ท่�ชั�น 1 อาคาร TRIA เลขท่� 998/9 ถืนนริม

คลองสามเสน แขวงบางกะป ิเขตห�วยขวาง กร๊งเทพมหานคร  ใช�พื�นท่�

ประมาณ 1,878 ตารางเมตร

• สาขุาศ้นย์การีปรีะชม้แหุ่้งชาต์ิสิรีิกิต์ิ� ตั�งอย้เ่ลขท่� 60 อาคารศ้นย์

การประช๊มแห่งชาติสิริกิติ� ชั�นท่� LM ห�องเลขท่� LM00U008,L-

M00I002-03 ถืนนรัชดาภิเษัก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรง๊เทพมหานคร ใช�พื�นท่�ประมาณ 252 ตารางเมตร 

• สาขุาศ้นย์การีค�าเท่อรี์มินอล 21 พรีะรีาม 3 ตั�งอย้่เลขท่� 356 

อาคารศ้นย์การค�าเทอร์มินอล 21 พระราม 3 ชั�นท่� 4 ห�องเลขท่� 

4001,4002, 4003,4004,4005 ถืนนพระรามท่� 3 แขวงบางโคล่ 

เขตบางคอแหลม กรง๊เทพมหานคร ใช�พื�นท่�ประมาณ 359 ตารางเมตร

 เชียงใหม่: 
• สาขุาพาวิลเลี�ยน ตั�งอย้ใ่นบริเวณโครงการพาวิลเล่�ยน ไนท์บาร์ซีาร์ 

ถืนนช�างคลาน อำเภอเมอืง เช่ยงใหม ่เนื�อท่�ประมาณ 668 ตารางเมตร

• สาขุาท่่าแพ ตั�งอย้่บนถืนนราชดำเนิน อำเภอเมือง เช่ยงใหม่ เนื�อท่�

ประมาณ 560 ตารางเมตร

• สาขุานิมมาน ตั�งอย้่ท่�ชั�น 1 ศ้นย์การค�าวัน นิมมาน ถืนนนิมมาเห

มินทร์ อำเภอเมือง เช่ยงใหม่  เนื�อท่�ประมาณ 812  ตารางเมตร

 พัทยา: 
• สาขุาพทั่ยา ตั�งอย่้ภายในบรเิวณโรงแรมซีนัไชน์ การ์เด�น ถืนนพทัยา

เหนอื อำเภอบางละมง๊ จ.ชลบ๊ร ่เนื�อท่�ประมาณ 540 ตารางเมตร

• สาขุาพัท่ยาบีชฟรี�อนท่์ ตั�งอย้่ท่�ถืนนพัทยากลาง อำเภอบางละม๊ง 

ชลบ๊ร่  เนื�อท่�ประมาณ 848 ตารางเมตร

• สาขุาเท่อร์ีมินอล 21 พทั่ยา ตั�งอย่้ท่�ชั�น 1 ศน้ย์การค�าเทอร์มินอล 21 

พทัยา หม่้ท่� 6 อำเภอบางละม๊ง ชลบร่๊  เนื�อท่�ประมาณ 1,195 ตารางเมตร

• สาขุาโรีงแรีมวีรัีนดา บีช พัท่ยา ตำบลนาจอมเท่ยน อำเภอสัตห่บ 

กรง๊เทพมหานคร  เนื�อท่�ประมาณ 200 ตารางเมตร สาขาเมอเวนพิค 

พัทยา ตั�งอย้่ท่�ชั�น 2 โรงแรมเมอเวนพิค สยาม นาจอมเท่ยนพัทยา 

ถืนนส๊ข๊มวิท อำเภอสัตห่บ ชลบ๊ร ่เนื�อท่�ประมาณ 200 ตารางเมตร

• สาขุาโรีงแรีมแกรีนด์ เซิ็นเต์อร์ี พอยต์์ สเปช พัท่ยา ตั�งอย้่เลขท่� 

888 โรงแรมแกรนด์ เซี็นเตอร์ พอยต์ สเปช พัทยา ชั�น Lobby 7,8 

หม้่ท่� 5 ถืนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละม๊ง จังหวัด

ชลบ๊ร่ ใช�เนื�อท่�ประมาณ 3,866 ตารางเมตร

 ภัูเก็ต่: 
• สาขุาป่าต์องสาย 2 ตั�งอย้่บนถืนนราษัฎร์อ๊ทิศ 200 ปี อำเภอกะท้� 

ภ้เก็ต  เนื�อท่�ประมาณ 1,292 ตารางเมตร 

• สาขุาป่าต์องสาย 3 ตั�งอย้บ่นถืนนผัู้งเมืองสาย ก อำเภอกะท้� ภเ้ก็ต 

เนื�อท่�ประมาณ 2,418 ตารางเมตร

• สาขุากะรีน ตั�งอย้่ถืนนกะรน อำเภอเมือง ภ้เก็ต เนื�อท่�ประมาณ 41 

ตารางวา

• สาขุากะต์ะ ตั�งอย้่ท่�ชั�น  1 โรงเเรมเดอะซีิส กะตะ ถืนนโคกโตนด 

อำเภอเมือง ภ้เก็ต เนื�อท่�ประมาณ 300 ตารางเมตร

• สาขุาโบ�ท่ลาก้น ตั�งอย้่ในโครงการโบ�ทลาก้น ถืนนเทพกระษััตร่ 

อำเภอเมือง ภ้เก็ต เนื�อท่�ประมาณ 2.84 ไร่
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• สาขุา รีรี. มิลเลนเนียม ตั�งอย้่ท่�ชั�น 4 โรงเเรมมิลเลนเนย่มร่สอร์ท 

ฝึั�งเลคไซีด์ ถืนนราษัฎร์อทิ๊ศ 200 ป ีอำเภอกะท้� ภเ้ก็ต เนื�อท่�ประมาณ 

654 ตารางเมตร

• สาขุาบียอนด์ ป่าต์อง ตั�งอย้่ท่�ชั�น บ่ โรงแรมบ่ยอนด์ ป่าตอง 

ถืนนสวัสดิรักษั์ อำเภอกะท้� ภ้เก็ต เนื�อท่�ประมาณ 597 ตารางเมตร

• สาขุาพอรี์โต์� เดอ ภู้เก็ต์ ตั�งอย้่ท่� ชั�น 1 Porto de Phuket ห�องเลข

ท่� 509 ถืนนบ�านดอน-เชิงทะเล อำเภอถืลาง จังหวัดภ้เก็ต เนื�อท่�

ประมาณ 746 ตารางเมตร

• สาขุาโรีงแรีมโนก้ ภู้เก็ต์ ตั�งอย้่ท่� หม้่ท่� 6 ซีอยใสน�ำเย็น ถืนนเจ�า

ฟ์้าตะวันตก ตำบลฉัลอง อำเภอเมืองภ้เก็ต จังหวัดภ้เก็ต 

 หัวหิน: 
• สาขุาหุ้ัวหุ้ิน ตั�งอย้่ท่�ศ้นย์การค�า Hua Hin Market Village (Phase 

2 - ชั�น 2 เเละ 3) อำเภอหัวหิน ประจวบค่ร่ขันธิ์ โดยสามารถืเข�าได� 

2 ทางคือ ทางเข�าชั�น 2 เเละ ทางเข�าชั�น 3 (เชื�อมกับห�าง) ใช�พื�นท่�

ประมาณ 743 ตารางเมตร 

• สาขุาหุ้ัวหุ้ิน 100 ตั�งอย้่ท่�ถืนนเพชรเกษัม อำเภอหัวหิน ประจวบฯ  

เนื�อท่�ประมาณ 400  ตารางเมตร

 กริะบี�: 
• สาขุาเวคอัพ ตั�งอย้่ท่�ชั�น 1 โรงแรมเวคอัพ อ่าวนาง ถืนนนพรัตน์

ธิารา อำเภอเมือง กระบ่� เนื�อท่�ประมาณ 698  ตารางเมตร

• สาขุาโรีงแรีมศรีีลันต์า เกาะลันต์า ตั�งอย้่ท่�หม้่ 6 หาดคลองนิน 

อำเภอเกาะลันตา กระบ่� เนื�อท่�ประมาณ 1,318 ตารางเมตร

 ต่ริัง: 
• สาขุาโรีงแรีมเรีือรีัษัฎา ต์รีัง ตั�งอย้่ท่�ชั�น G โรงแรมเรือรัษัฎา ถืนน

ตรัง-พัทล๊ง อำเภอเมือง ตรัง เนื�อท่�ประมาณ 200 ตารางเมตร

สาขาท่�อยู่่�ระหว�างเตร่ยู่มเปิดดำาเนุินุการ

• Let’s Relax สาขุา Upperground Chatuchak

สาขาต�างประเทศ (ภายู่ใต้สัญญาแฟรนุไชส์)

							สาขา	 															ที่่�ตั้้�ง

 สาขุาซิีอาน  ตั�งอย้่ท่�ชั�น 2 อาคาร B ถืนนเลขท่� 9 เมืองซี่อาน

  มณฑ์ลฉั่านซ่ี สาธิารณรฐัประชาชนจน่   

  เนื�อท่�ประมาณ 500 ตารางเมตร

 สาขุาย่างก้�ง  ตั�งอย้่ท่� 65 ถืนนคาบาร์เอย์ พาโกด�า

 เคอีอารี� เมืองย่างก๊�ง สาธิารณรัฐเม่ยนมาร์   

  เนื�อท่�ประมาณ 400 ตารางเมตร

2.3 ลักษัณะการิให้บริิการิแบบนวดเพื�อสข๊ภัาพ 

ลักษัณะการให�บริการภายใต�แบรนด์ “บ�านสวน มาสสาจ”

การให�บริการเป็นแบบร�านนวดเพื�อส๊ขภาพระดับ 3 ดาว ซี้�งเป็นร้ปแบบ

ร�านนวดท่�พบได�ทั�วไป มักตั�งอย้่ในทำเลท่�พักอาศัย ลักษัณะผู้้�มาใช�บริการ

จะเป็นระยะเวลาสั�น ๆ  ใช�เวลาเพ่ยง 1 - 2 ชั�วโมงสำหรับการเข�าใช�บริการ

หน้�งอยา่ง ให�บรกิารนวดเพื�อการผู้อ่นคลายเเกล่ก้ค�า ชาวไทยโดยภม้ปิญัญา

ไทยด�านการนวด 

ประเภทการให�บริการของ  “บ�านสวน มาสสาจ”

1. การนวดแผู้นไทย (Thai massage) 

2. การนวดแผู้นไทยประคบร�อนด�วยล้กประคบสม๊นไพร
(Thai massage with hot herbal ball) 
3. การนวดด�วยน�ำมันหอมระเหย
(Aromatherapy Oil Massage) 
4. การนวดกดจ๊ดสะท�อนเท�า (Foot Reflexology) 
5. การขัดผู้ิว (Body Scrub)   

6. การพอกผิู้ว (Body Mask) 

ปัจจ๊บัน บ�านสวนมาสสาจ เปิดให�บริการทั�งสิ�นจำนวน 8 สาขา ในทำเล

ชานเมืองกร๊งเทพเเละปริมณฑ์ล ซี้�งท๊กสาขาเปิดให�บริการท๊กวัน ตั�งแต่

เวลา 09.00 น. - 23.00 น. โดยม่รายละเอ่ยดดังน่�

บ้านุสวนุมาสสาจ สาขาท่�เปิดดำาเนุินุการ

								สาขา																ที่่�ตั้้�ง

 นนท่บ้รี ี ตั�งอย้บ่นถืนนนครอินทร์ อำเภอเมือง นนทบ๊ร่

  เนื�อท่�ประมาณ 465 ตารางเมตร

 ปรีะชาน้ก้ล ตั�งอย้บ่นถืนนรชัดาภเิษัก เขตบางซีื�อ กรง๊เทพมหานคร 

  เนื�อท่�ประมาณ 453 ตารางเมตร

 เจริีญนครี 68  ตั�งอย้บ่นถืนนเจริญนคร เขตธินบ๊ร ่กร๊งเทพมหานคร 

  เนื�อท่�ประมาณ 187 ตารางเมตร

 บรีมรีาชชนนี ตั�งอย้บ่นถืนนบรมราชชนน ่เขตทวว่ฒันา กรง๊เทพมหานคร 

  เนื�อท่�ประมาณ 583 ตารางเมตร

 เท่อรี์มินอล 21  ตั�งอย้่ท่�ชั�น 2 ศ้นย์การค�าเทอร์มินอล 21 โคราช

 โครีาช บนถืนนมติรภาพ-หนองคาย อำเภอเมือง   

  จังหวัดนครราชส่มา

  เนื�อท่�ประมาณ 349 ตารางเมตร

 หุ้นองคาย  ตั�งอย้่ท่�ถืนนประจักษั์ศิลปาคม อำเภอ เมือง จังหวัด  

  หนองคาย เนื�อท่�ประมาณ 1 งาน 51 ตารางวา

 เพชรีเกษัม  ตั�งอย้่ท่� ถืนนเพชรเกษัม เขตหนองแขม   

  กร๊งเทพมหานคร เนื�อท่�ประมาณ 3 งาน 77 ตารางวา

 รีามอินท่รีา 62 ตั�งอย้่ท่� ถืนนรามอินทรา เขตคันนายาว   

  กร๊งเทพมหานคร เนื�อท่�ประมาณ 1 ไร่
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2.4 ลักษัณะการิให้บริิการิแบบสตู่ดิโอยืดคลายกล้ามเนื�อเพื�อส๊ขภัาพ 

ลักษัณะการให�บริการภายใต�แบรนด์ “Stretch me by Let’s Relax”

การให�บริการเป็นแบบสต้ดิโอยืดคลายกล�ามเนื�อเพื�อส๊ขภาพท่�ผู้สมผู้สาน

ศาสตร์การยืดเหย่ยดกล�ามเนื�อกับการนวดบำบัดและการกดจ๊ดได�อย่าง

ลงตวั เพื�อชว่ยปรบัสมดล๊รา่งกาย พร�อมคลายความเมื�อยล�าและลดอาการ

ปวดต้งของกล�ามเนื�อจากการทำงาน การเล่นก่ฬาหรือการเดินทาง 

ลักษัณะผู้้�มาใช�บริการจะเป็นระยะเวลาสั�น ๆ ใช�เวลาเพ่ยง 1 - 2 ชั�วโมง

สำหรับการเข�าใช�บริการหน้�งอย่าง ให�บริการยืดคลายกล�ามเนื�อโดย 

ผู้้�เช่�ยวชาญด�านกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกฬ่า

ประเภทการให�บริการของ  “Stretch me by Let’s Relax”

1. การยืดสำหรับคนทำงาน (Office Stretch) 
2. การยืดสำหรับนักก่ฬา (Sport Stretch) 
3. การยืดสำหรับนักเดินทาง (Traveller Stretch)

4. การประคบร�อน (Hot Pack)  

ปัจจ๊บัน Stretch me by Let’s Relax เปิดให�บริการทั�งสิ�นจำนวน 2 สาขา 

ในทำเลใจกลางเมืองกรง๊เทพฯ ซี้�งท๊กสาขาเปิดให�บริการท๊กวัน ตั�งแต่เวลา 

10.00 น. - 22.00 น. โดยม่รายละเอ่ยดดังน่�

Stretch me by Let’s Relax สาขาท่�เปิดดำาเนุินุการ

								สาขา																ที่่�ตั้้�ง

 กินซิ่า ตั�งอย้่ท่�ชั�น 2 โรงแรมนิกโก� ซีอยส๊ข๊มวิท 55

 ท่องหุ้ล่อ เขตวัฒนา กร๊งเทพฯ     

  เนื�อท่�ประมาณ  200 ตารางเมตร

 เซิ็นท่รีัลเวิลด์  ตั�งอย้่ท่� เลขท่� 4,4/1,4/2,4/4 อาคารศ้นย์การค�า

  เซี็นทรัลเวิล์ด ชั�นท่� 2 ห�องเลขท่� D204   

  ถืนนราชดำริห์ แขวงปท๊มวัน เขตปท๊มวัน   

  กร๊งเทพมหานคร เนื�อท่�ประมาณ 150 ตารางเมตร

ลักษัณะการให�บริการภายใต�แบรนด์ “Stretch me Clinic

สเตรช•ม่ คลินิก (Stretch•me Clinic) จง้ถืือกำเนิดข้�น โดยต่อยอดความ
สำเร็จ จาก สเตรช•ม่ บาย เล็ทส์ ร่แล็กซ์ี (Stretch•me by Let’s Relax) 
เพื�อตอบโจทย์ปัญหาด�านกล�ามเนื�อได�อย่างตรงจด๊และมป่ระสิทธิภิาพมากข้�น 
มอบโปรแกรมการรักษัาท่�ออกแบบเฉัพาะบ๊คคล ผู้สานศาสตร์การ 
ยดืเหยย่ด กล�ามเนื�อและเทคโนโลยท่างกายภาพ อาท ิHigh Power Laser 
และ Ultrasound เข�าไว�ด�วยกนั พร�อมยกระดบัประสบการณย์ดืคลายกล�าม
เนื�อโดยการตรวจประเมิน วิเคราะห์ และวินิจฉััยทางกายภาพ โดยนัก
กายภาพบำบัด เพื�อให�มั�นใจว่าล้กค�าแต่ละท่านจะได�รับแผู้นการรักษัาท่�

เหมาะสม และม่ประสิทธิิภาพมากท่�ส๊ด ประกอบไปด�วย

• การบำบัดด�วยการนวดและคลายจด๊กดเจ็บ   

 (Massage and Trigger Point Technique)

• การเพิ�มประสิทธิิภาพของการเคลื�อนไหวข�อต่อ (Joint Mobilization)

• การบรหิารร่างกายเพื�อความแขง็แรงของกล�ามเนื�อและปรบัสรร่ะ (Exercise)

• การใช�เครื�องมือทางกายภาพบำบัด อาทิ    

 High Power Laser, Ultrasound, Electrical Stimulation Therapy

ประเภทการให�บริการของ  “Stretch me Clinic”

1. Customized Physical Therapy Program

2. Signature Physical Therapy Program

3. Signature Plus Physical Therapy Program  

ปัจจ๊บัน Stretch me Clinic เปิดให�บริการทั�งสิ�นจำนวน 1 สาขา

ในทำเลใจกลางเมืองกร๊งเทพฯ ซี้�งเปิดให�บริการท๊กวัน 

ตั�งแต่เวลา 10.00 น. - 22.00 น.  โดยม่รายละเอ่ยดดังน่�

Stretch me Clinic สาขาท่�เปิดดำาเนุินุการ

		สาขา	 															ที่่�ตั้้�ง

 เซิ็นท่รีัลเวิลด์  ตั�งอย้่ชั�น 2 แดซีเซีิล โซีน ศ้นย์การค�า

  เซี็นทรัลเวิลด์ บนถืนนราชดำริห์

  เขตปท๊มวัน กร๊งเทพฯ

  เนื�อท่�ประมาณ 150 ตารางเมตร

2.5 ลักษัณะการิให้บริิการิแบบสปาผิวหน้า 

ลักษัณะการให�บริการภายใต�แบรนด์ “Dr. Spiller Pure Skin Care
Solutions”

สปาด้แลผิู้วหน�าท่�ตอบโจทย์การด้แลผิู้วแบบมืออาช่พให�สอดคล�องกับ 

ไลฟ์์สไตล์คนเมือง มอบประสบการณ์ปรนนิบัติผิู้วหน�าท่�เข�าใจธิรรมชาติ

ของผู้ิวแต่ละประเภทอย่างแท�จริง โดยท๊กทร่ทเมนต์จะใช�ผู้ลิตภัณฑ์์ของ

แบรนด์ ดร. สปิลเลอร์ ท่�ม่ปรัชญาในเรื�องการใช�วัตถื๊ดิบธิรรมชาติท่�คง

ความบริส๊ทธิิ�ไว�ให�ได�มากท่�ส๊ด พร�อมม๊่งเน�นการบำงผู้ิวอย่างล�ำล้ก 

แต่ปลอบประโลมผิู้วอย่างอ่อนโยน เพื�อมอบประสบการณ์การบำร๊งให�

เหมาะกับท๊กสภาพผู้ิว และเพื�อผู้ลลัพธ์ิท่�ตอบโจทย์การแก�ปัญหาของผู้ิว

เฉัพาะบ๊คคลให�ตรงกับความต�องการท่�สด๊

ประเภทการให�บริการของ  “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions”

1. Royal Youthful Balancing Treatment
2. Carotene Regenerating and Refreshing Treatment
3. Aloe Vera Soothing Treatment
4. Sensitive Beauty Care Treatment
5. Azulene Treatment
6. Balancing & Clarifying Treatment
7. Balancing & Calming Treatment
8. Care & Repair Treatmen
9. Fresh & Fruit Treatment
10. Revitalizing and Relaxing Intense Treatment
11. Aloe Vera Lifting Treatment
12. Whitening Peel Off Treatment
13. Vitamin C Plus Treatment
14. Pore Refining Beauty Treatment
15. Cellular Treatment  

ปัจจ๊บัน  “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions”  เปิดให�บริการทั�งสิ�น

จำนวน 3 สาขา ในทำเลนกัทอ่งเท่�ยว ซี้�งทก๊สาขาเปดิให�บรกิารทก๊วนั ตั�งแต่

เวลา 10.00 น. - 22.00 น. โดยม่รายละเอ่ยดดังน่�

Dr. Spiller Pure Skin Care Solution สาขาท่�เปิดดำาเนุินุการ

		สาขา	 															ที่่�ตั้้�ง

 กินซิ่า ตั�งอย้่ท่�ชั�น 2 โรงแรมนิกโก� ซีอยส๊ข๊มวิท 55   

 ท่องหุ้ล่อ  เขตวัฒนา กร๊งเทพฯ เนื�อท่�ประมาณ 150 ตารางเมตร

 เซิ็นท่รีัลเวิลด�  ตั�งอย้่ชั�น 2 แดซีเซีิล โซีน ศ้นย์การค�าเซี็นทรัลเวิลด์  

  บนถืนนราชดำริห์ เขตปท๊มวัน กร๊งเทพฯ

  เนื�อท่�ประมาณ 150 ตารางเมตร

 เท่อรี์มินอล 21 ตั�งอย้่ท่�ชั�น 1 ศ้นย์การค�าเทอร์มินอล 21 พัทยา

 พัท่ยา   หม้่ท่� 6 อำเภอบางละม๊ง ชลบ๊ร่   

    เนื�อท่�ประมาณ 220 ตารางเมตร
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3. การิต่ลาด

3.1 นโยบายการิต่ลาด  

สยามเวลเนสกร๊�ป วางแผู้นการตลาดอย่างม่ระบบโดยวางแผู้นอย้่บน 

พื�นฐานของข�อเท็จจริงในด�านข�อม้ลการใช�บริการของล้กค�า โดยอิงจาก

ข�อม้ลจริงท่�เกิดข้�นประมวลผู้ลโดยระบบ Spa Management System 

ท่�สามารถืวิเคราะห์แน�วโน�มด�านการตลาดจากข�อม้ลล้กค�า (Customer 

Information) ในเชิงลก้เป็นแนวทางหลักในการกําหนดนโยบายการตลาด 

การวางแผู้นสื�อการประชาสัมพันธิ์ การส่งเสริมการขาย และเจาะตลาด

กล๊่มเป้าหมายท่�ชัดเจนเป็นร้ปธิรรม สามารถืนํามาประย๊กต์เป็นแผู้น 

กลยท๊ธ์ิการสื�อสารการตลาด และกลยท๊ธ์ิเจาะตลาดเฉัพาะ (Niche Market) 

ทําให�การวางแผู้นการตลาดม่ประสิทธิิภาพ โดยม่วัตถื๊ประสงค์ในการ

สื�อสารการตลาด (Integrated Marketing Communications) ดังต่อไปน่�

• นําเสนอร้ปแบบการบริการเพื�อส๊ขภาพอย่างม่เอกลักษัณ์เฉัพาะ เช่น

  - RarinJinda Wellness Spa

   (Affordable Luxury – Value Proposition: Innovative,

   World-class Standard and Professionalism)

  - Let’s Relax Spa

   (Value for Money – Value Proposition:    

  Convenient, Cleanliness and Professionalism)

  - Baan Suan Massage

   (Cozy and Warm Neighbourhood Spa)

  - RarinJinda Resort

   (Affordable Luxury – Value Proposition:

   Health Conscious, Personalized Service, Privacy)

•  สื�อสารและประชาสัมพันธิ์เพื�อส่งเสริมภาพลักษัณ์ท่�ด่ของสปาไทย 

ท่�ม่มาตรฐานระดับสากล

- รางวัลระดับโลก Winner of World Luxury Spa Awards

- รางวัลระดับภ้มิภาคWinner of Asia Spa & Wellness

 FestivalGold Awards

- รางวัลระดับประเทศ Thailand Tourism Awards และ

 Thailand Spa & Well-being Gold Awards - มาตรฐานระดับ 

 ประเทศ World Class Thai Spa Gold Awards 2010 from  

 Ministry of Health

- มาตรฐานระดับประเทศ Thailand Trust Mark Certificate 

 from DITP (เราเป็นสปาเจ�าเเรก)

• ขยายฐานล้กค�าใหม่ และรักษัาความสัมพันธิ์ท่�ด่กับลก้ค�าเก่า

 - Existing Customer – Hong Kong, Japan, Singapore,

  Taiwan, Thai (Executive)

 - New Customer – China, India, Russia, Thai (Teenager)

• เพื�อให�เกิดความภักด่ต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) 

 - โปรแกรมสะสมคะแนน WellnessMe

• ม่กิจกรรมการตลาดในร้ปแบบการสื�อสาร ประหยัดค่าใช�จ่าย 

ม่ประสิทธิิภาพ และต่อเนื�อง

• สร�างความสัมพันธิท่�ด่กับล้กค�า ธิ๊รกิจ ค้่ค�า และสังคม

บริษััทฯ ม่การวางระบบการขายออนไลน์ เพื�อท่�ฝึ่ายบริหารเเละฝึ่ายการ

ตลาดสามารถืด้ วิเคราะห์ ติดตามผู้ล ได�อย่างสะดวก รวดเร็วเเละเป็น 

ปัจจ๊บัน (Real-time) นอกจากน่�ยังม่การกําหนดเป้าหมายทางการตลาด 

เป้าหมายยอดขาย (Sales Target) เเละม่การทําเปร่ยบเท่ยบยอดขาย 

(Sales Comparison) อย่างต่อเนื�อง เพื�อท่�จะวางกลย๊ทธิ์ท่�เหมาะสม

บริษััทฯ ยังได�ม่การจัดการทําข�อม้ลล้กค�า ตรวจสอบ ติดตามเเละทบทวน 

การเปล่�ยนเเปลงของลก้ค�าอย่างต่อเนื�อง ซี้�งจะได�รับจดหมายข่าวสารของ 
ทางบริษััทฯ ผู้านทาง E- mail Marketing เเจ�งข่าวคราว โปรโมชั�นต่างๆ 

เป็นต�น ซี้�งนับเป็นอ่กหน้�งวิธิ่เพื�อสร�างสัมพันธิ์กับล้กค�าอยางต่อเนื�อง 

(Customer Relationship Management)

บริษััทฯ ยังได�ทําการวิจัยตลาดเเละล้กค�า โดยม่การทํา Market Research 

ในกล๊ม่ลก้ค�าของเราเอง (Current User) เเละกล๊ม่เป้าหมาย (Target Group) 

อย่างต่อเนื�องโดยอาศัยบริษััทท่�ม่ความชํานาญในด�านน่� (Outsourcing)

3.2 อธัิบายเชิงเปริียบเทียบกับคู่แข่งในภัาพริวม
ในธิ๊รกิจสปา สยามเวลเนสกร๊�ปยังคงสถืานะในการเป็นผู้้�นำในธิ๊รกิจสปา 

(ปจัจบ๊นัมส่าขาในประเทศ รวมกวา่ 60 สาขา เจาะหลากหลายกล่๊มล้กค�า) 

เมื�อเท่ยบในเรื�องจำนวนสาขาและยอดขาย โดยอันดับ 2 และอันดับ 3 ม่

สาขาประมาณ 10 สาขา เฉัพาะในหัวเมืองใหญ่ เช่น กร๊งเทพฯ และ พทัยา 

ท่�สว่นใหญ่เจาะกล๊ม่ลก้ค�ากล๊ม่เดย่ว โดยในอต๊สาหกรรมน่� ผู้้�เล่นส่วนใหญ่

เป็นผู้้�เล่นรายกลางและรายเล็ก ม่ส่วนแบ่งการตลาดน�อยกว่าร�อยละ 1 (ด้

รายละเอ่ยดในสภาพการแข่งขัน และภาวะอ๊ตสาหกรรม)

3.3 กล๊่มลูกค้าเป้าหมาย
บริษัทัมส่ดัสว่นลก้ค�าตา่งประเทศเปน็สว่นใหญ ่ลก้ค�าชาวตา่งชาตส่ิวนใหญ่

จะเป็นล้กค�าชาวเอเช่ยจากประเทศจ่น ฮ่องกง ไต�หวัน ญ่�ป๊่น เกาหล่ใต� 

สิงค์โปร์ และมาเลเซี่ย และล้กค�าจากทางประเทศยโ๊รป ท่�เดินทางมาด�วย

ตัวเองเป็นค้่รัก ครอบครัวหรือกล๊่มเพื�อน (ล้กค�า F.I.T.) ซี้�งบริษััทได�

วิเคราะห์ล้กค�ากล๊่มเป้าหมายสำหรับธิ๊รกิจของบริษััท

แตส่บืเนื�องจากวกิฤตการณโ์ควดิ-19 ทำให�นกัทอ่งเท่�ยวไมส่ามารถืเดนิทาง

มาท่องเท่�ยวได� ต่อเนื�องเป็นปีท่� 3 แต่ต่อมาม่การผู่้อนคลายมาตรการ 

บริษััทฯ ได�ม่การปรับตัวโดยเพิ�มการทำการขาย การตลาดและ

ประชาสมัพนัธ์ิกบัฐานลก้ค�าคนไทยมากข้�น ทำให�ในปี 2565 ลก้ค�าคนไทย 

คิดเป็นกว่าร�อยละ 70 ของล้กค�าทั�งหมด ส่วนท่�เหลือเป็นล้กค�าชาวต่าง

ชาติท่�พำนักหรือทำงานในประเทศไทย (Ex-pat) และล้กค�าชาวต่างชาติท่�

เดนิทางมาท่องเท่�ยวในประเทศไทย โดยแบ่งกล๊ม่ลก้ค�าตามรายได�ออกเป็น 



A | A+ >75,000

กลุ่มลูกค้า รายได้ต่อเดือน แบรนด์ที�ใช้บริการ

B | A- 30,000
-

75,000

C+| B+ 15,000
-

50,000
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3 กล๊ม่หลักตามรป้แบบการ ให�บริการและระดับราคา (Brand Positioning) 

คือ

ท่ี�มา : ขุ�อม้ลจากบรีิษััท่

3.4 ช่องทางการิจำำาหน่าย 

ลก้ค�าของบริษัทัส่วนใหญ่เปน็ลก้ค�าชาวต่างชาติ และลก้ค�าชาวไทย ซี้�งเกิด

จากการท่�บรษิัทัทำการประชาสมัพนัธิผ์ู้า่นสื�อตา่งๆ เชน่ นติยสาร และเข�า

ร่วมงานออกร�านต่าง ๆ ท่�เก่�ยวกับสปาทั�งในประเทศและต่างประเทศ 

โดยม่เปา้หมายหลกัเพื�อเปน็การประชาสมัพนัธิธ์ิร๊กจิสปาของบรษิัทั ทำให�

แบรนด์ของบริษััทเป็นท่�ร้� จักกันด่ และนิยมในกล๊่มนักท่องเท่�ยว 

ชาวต่างชาติและล้กค�าชาวไทย

3.5 นโยบายการิกำาหนดริาคา
บริษััทกำหนดราคาโดยการคำนวณราคาจากต�นท๊นค่าเช่าสถืานท่� หรือค่า

เสื�อมราคาในกรณ่ท่�สร�างอาคารเพื�อใช�ดำเนินธิ๊รกิจเอง บวกกับค่าแรง

พนักงาน และค่าโสห๊�ย ประกอบกับการเปร่ยบเท่ยบราคาของธ๊ิรกิจสปา

หรือเวลเนสค้่แข่งร่วมกับการวิเคราะห์ทางการตลาด เพื�อกำหนดกลย๊ทธิ์

ด�านราคา โดยพิจารณาปัจจัยแวดล�อมท่�เก่�ยวข�อง อาทิเช่น ทำเลท่�ตั�ง 

โอกาสทางการตลาด กล๊่มล้กค�าเป้าหมาย ค้แ่ข่งในบริเวณใกล�เค่ยง และ

ต�นท๊นในการประกอบการ เป็นต�น

3.6 ปัจำจัำยที�มีผลต่่อการิแข่งขัน

ธิ๊รกิจสปาและเวลเนส เป็นธิ๊รกิจท่�ม่ความแตกต่างในแต่ละผู้้�ให�บริการ ใน

เรื�องของทำเลท่�ตั�ง สถืานท่�ให�บริการท่�มค่วามสวยงาม การเดินทางท่�สะดวก

สบายใจกลางเมือง หรืออย้่ในบริเวณใกล�สถืานท่�ท่องเท่�ยวท่�นิยมใน

ประเทศไทย การให�บริการท่�ด่ของพนักงานนวดท่�ให�บริการ ความม่

ประสบการณ์ของผู้้�ให�บริการ คณ๊ภาพการบริการและความเชื�อถือื ไว�วางใจ

จากล้กค�า ผู้้�บริหารกล๊่มบริษััทจ้งได�พิจารณาปัจจัยท่�ม่ผู้ลต่อการแข่งขันใน

ธิ๊รกิจเพื�อนำมากำหนดเป็นกลย๊ทธิ์ในการสร�างความแตกต่าง และเสริม

สร�างความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธิ๊รกิจของกล๊่มบริษััท ดังน่�

1. ประสบการณ์ และความเป็นมืออาช่พในการดำเนินธิร๊กิจ

บริษััทม่ประสบการณ์ในการดำเนินธ๊ิรกิจสปามากกว่า 20 ปี ซี้�งม่ความ

เช่�ยวชาญในธิร๊กิจสปาเป็นอย่างด ่ทำให�สามารถืเสนอบริการการนวดแบบ

ต่าง ๆ โดยม่พนักงานเทอราพิสต์ ผู้้�เช่�ยวชาญด�านกายภาพบำบัดและผู้้�

เช่�ยวชาญด�านวิทยาศาสตร์การก่ฬา ท่�ม่ความสามารถืและความชำนาญ 

จากการฝึึกอบรมท่�ถ้ืกต�องตามหลกัสต้รของโรงเร่ยนของบรษิัทัยอ่ย (SWE) 

ควบค้่กับผู้ลิตภัณฑ์์สปาของบริษััทย่อย (SWL) โดยใช�ผู้ลิตภัณฑ์์ระดับ 

พร่เม่�ยมเพื�อให�ผู้้�บริโภคมั�นใจ ทำให�สามารถืตอบสนองความต�องการของ

ผู้้�บริโภคได�ด่ เป็นการสร�างความประทับใจและทำให�ล้กค�าเกิดความจงรัก

ภกัดต่อ่ธิร๊กจิและสนิค�า ซี้�งเมื�อลก้ค�าประทบัใจในสนิค�าสามารถืทำการซืี�อ 

เพื�อไปบริโภคเพิ�มเติมได� ส่งผู้ลให�ผู้ลิตภัณฑ์์ของบริษััทในกล๊่มสามารถื

จำหน่ายได�เพิ�มข่�นด�วย 

2. ด�านทำเลท่�ตั�ง

การเลือกท่�ตั�งสำหรับธิ๊รกิจสปา “RarinJinda Wellness Spa” บริษััทจะ

เลอืกทำเลท่�ตั�งอย่้ภายในโรงแรมห�าดาวเพื�อให�สอดคล�องกับกล๊ม่เป้าหมาย

ล้กค�าของบริษััท ท่�ผู้้�มาใช�บริการมักจะม่ความต�องการประสบการณ์ท่�เป็น

สว่นตวั บรกิารแบบหน้�งตอ่หน้�ง เพื�อผู้อ่นคลายและบำบดัศาสตรท์ั�ง 5 ของ

ร่างกาย

สำหรับ “Let’s Relax, Stretch me และ Dr. Spiller” บริษััท จะเลือกทำเล

ท่�ม่การคมนาคมสะดวกสบาย สามารถืเดินทางได�ง่าย ใกล�กับสถืานท่� 

ทอ่งเท่�ยวสำคัญ เช่น สาขาในกรง๊เทพฯ บริษัทัจะเลือกสถืานท่�ตั�งของธิร๊กิจ

สปาให�อย้ใ่กล�กับสถืาน่รถืไฟ์ฟ์้า BTS สำหรับสาขาในเมืองท่องเท่�ยวตาม

ต่างจังหวัด จะตั�งใกล�กับสถืานท่�ท่องเท่�ยว หรือห�างสรรพสินค�า 

สำหรบั “บ�านสวน มาสสาจ” บรษิัทั จะเลอืกแหลง่ทำเลท่�พกัอาศยัตดิถืนน

ใหญ่ เพื�อความสะดวกในการใช�บริการเเละมองเห็นง่าย

3. การสร�างความแตกต่างในด�านค๊ณภาพ

การใช�บรกิารสปาเพื�อเปน็การผู้อ่นคลายและรกัษัาสข๊ภาพจากความเครย่ด

และปญัหาด�านสข๊ภาพอนัเกดิจากสภาพเศรษัฐกจิสงัคมและการแขง่ขนัเชงิ

ธิ๊รกิจในปัจจ๊บัน ดังนั�น บริษััทจ้งให�บริการท่�เน�นความปลอดภัยและความ

นา่เชื�อถืือในการเข�ารับบริการ เนื�องจากบรกิารหลัก ๆ   ในสปาและเวลเนส 

คือการให�บริการนวด ซี้�งการนวดในแต่ละแบบนั�นจะต�องม่การนวดหรือ

สัมผัู้สเส�นต่าง ๆ ของร่างกาย และการยืดคล�ายกล�ามเนื�อเพื�อส๊ขภาพ ซี้�ง

ใช�ความเช่�ยวชาญเฉัพาะทาง

สำหรับ RarinJinda Wellness Spa จะเน�นการให�บริการเพื�อการผู่้อนคลาย

เเละนวดบำบดัเพื�อการเสรมิสข๊ภาพ ซี้�งจะให�บรกิารท่�เตม็รป้แบบมาตรฐาน

ระดบัโลกท่�ผู้สมผู้สานเทคโนโลย่ใหม่ ๆ  ในวงการสปา เช่น เตย่งทรายร�อน 

(Quartz Bed), สระไฮโดรพล้ (Hydrotherapy Pool) และเตย่งวชิ่�ชาวเวอร์ 

(Vichy Shower) ผู้สมผู้สานกบัศาสตรก์ารนวดแผู้นไทยหลายแบบ ควบค้่

ไปกับการใช�สมน๊ไพรไทย 



WELCOME
ต่างชาติเที�ยวไทย

สนามบินสุวรรณภูมิ 6.1 ล้านคน
สนามบินภูเก็ต  6.1 ล้านคน
สนามบินดอนเมือง 9.7 แสนคน
ด่านสะเดา  5.9 แสนคน
ด่านหนองคาย  5.9 แสนคน 

ล้านคน

ล้านคน
เป�นนักท่องเที�ยว

2565

2566

1 1 .8
25.0 จีน 5 ล้านคน

เที�ยวไทยสูงสุด 2565
5 ประเทศ

มาเลเซีย
1.9 ล้านคน

อินเดีย
9.7 แสนคน

ลาว
8.4 แสนคน

กัมพูชา
5.9 แสนคน

สิงคโปร์
5.9 แสนคน

5 ชองทางเขาไทยยอดนิยม

*ป�2565 คาดการณ์ ที�มา : การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย, มกราคม 2566
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4. การส่งเสริมการขาย

บริษััทจัดให�ม่การส่งเสริมการขาย เช่น การทำ Loyalty Program ให�กับ

ล้กค�าเดิม การให�ส่วนลดราคาพิเศษั ซ้ี�งจะเป็นการกระต๊�นให�ล้กค�าใหม่

ตดัสนิใจทดลองใช�บรกิารในสปาได�งา่ยข้�น  และชว่ยเพิ�มอตัราการใช�บรกิาร

ในชว่งท่�มน่กัทอ่งเท่�ยวลดน�อยลง (Low Season) และมก่ารจดัการสง่เสริม

การขาย ในช่วงท่�บริษััททำการออกงานประชาสัมพันธิ์ตามงานท่องเท่�ยว

ต่าง ๆ  ทั�งในประเทศและต่างประเทศ และการให�ค้ปองส่วนลดตาม

นิตยสาร เป็นต�น

4. ภัาวะอ๊ต่สาหกริริมและการิแข่งขัน

4.1 สภัาพการิแข่งขันภัายในอ๊ต่สาหกริริมในปีที�ผ่านมา

เหต๊การณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในช่วงปี 2563-2565 ส่งผู้ล 

กระทบต่อธิร๊กิจนวดและสปาเปน็อยา่งมาก เนื�องจากรฐับาลไทยมค่าํสั�งให�

ปิดร�านนวดและสปาทั�วประเทศ เพราะร้ปแบบบริการท่�ต�องสัมผู้ัสร่างกาย

และอย้่ใกล�ชิดกับผู้้�ใช�บริการเป็นเวลานาน หลังจากภาวะวิกฤติโควิด 19 

สถืานประกอบการนวดและสปาต�องปรับเปล่�ยนสถืานท่�เพื�อรองรับการให�

บริการท่�สร�างความมั�นใจให�กับผู้้�บริโภค และต�องผู้่านมาตรการความ

ปลอดภัยด�านสาธิารณส๊ขด�วยมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ

ในหลายประเทศทั�วโลกในช่วงท่�ผู้า่นมา ทำให�ธิร๊กิจสปาและเวลเนสต�องหัน

มาพ้�งพารายได�จากนักท่องเท่�ยวไทยเป็นหลัก จากท่�เคยต�อนรับนัก 

ท่องเท่�ยวต่างชาติเกือบ 40 ล�านคนในปี 2562 ลดลงเหลือไม่ถื้ง 1 ล�าน

คนในปี 2564 

ด�วยสถืานการณ์โควิด-19โลกท่�ด่ข้�นเป็นลำดับ และหลังจากประเทศไทย

เปิดประเทศอย่างเต็มรป้แบบเมื�อ 1 กรกฎาคมท่�ผู่้านมา เพื�อรบันกัท่องเท่�ยว

อ่กครั�ง ทำให�นักท่องเท่�ยวต่างชาติเดินทางเข�ามาท่องเท่�ยวในไทยมากข้�น 

ทำให�นักท่องเท่�ยวต่างชาติเริ�มออกเดินทางท่องเท่�ยวมากข้�น และคนไทย

ทยอยกลบัไปใช�บรกิารนวดและสปามากข้�น รวมถืง้มโ่ครงการจากทางภาครัฐ

ท่�มาช่วยกระต๊�น การท่องเท่�ยวและการใช�จ่ายในประเทศ อาทิ เราเท่�ยว

ด�วยกัน ช�อปดม่คื่น คนละคร้�ง เป็นต�น สง่ผู้ลให�ภาพรวมการอต๊สาหกรรม 

ม่แนวโน�มฟ์้�นตัวอย่างต่อเนื�อง

ทั�งน่�จากการประเมินของนายกสมาคมสปาไทย คาดการณ์ว่าม่ผู้้�ประกอบ

การสปาปดิตัวไปประมาณร�อยละ 30 ในชว่งโควิดท่�ผู้า่นมา ซี้�งอาจจะทำให�

ม้ลค่าของอ๊ตสาหกรรมลดลงในระยะสั�น  

ในปี 2565 จะเป็นปีแห่งการปรับโครงสร�างอต๊สาหกรรมท่องเท่�ยวของไทย 

ม๊ง่ส้ก่ารเน�นคณ๊คา่และความยั�งยนื ม๊ง่เจาะนกัทอ่งเท่�ยวกล๊ม่ค๊ณภาพ เพื�อ

สร�างรายได�นำไป ส้่การพลิกฟ์้�นเศรษัฐกิจของประเทศ พร�อมทั�งกระจาย

ความมั�งคั�งส้่ท�องถืิ�นช๊มชน สร�างความสมด๊ลระหว่างแหล่งท่องเท่�ยวและ

ความต�องการของนักท่องเท่�ยว ด�วยการพัฒนาแหล่งทอ่งเท่�ยวคณ๊ภาพ และ

อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนสร�างความยั�งยืนของ

อ๊ตสาหกรรมท่องเท่�ยวตามกรอบแนวคิด BCG หรือเศรษัฐกิจช่วภาพ 

เศรษัฐกิจหม๊นเว่ยน และเศรษัฐกิจส่เข่ยวเป็นหลัก โดยในปี 2565 

ประเทศไทยม่นักท่องเท่�ยวต่างชาติเดินทางเข�าไทย 11,818,727 คน* สง้

กวา่เป้าหมาย 10 ล�านคน ของการท่องเท่�ยวแห่งประเทศไทย แสดงให�เห็น

ว่าการท่องเท่�ยวม่แนวโน�ม
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4.2 แนวโน้มภัาวะอ๊ต่สาหกริริมและสภัาพการิแข่งขันในอนาคต่

เศรษัฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตวัท่�ร�อยละ 3.4 ต่อปี จากการฟ้์�นตวั

ของการบริโภคภาคเอกชน และภาคการท่องเท่�ยว ขณะท่�เศรษัฐกิจไทยปี 

2566 คาดว่าจะขยายตัวเร่งข้�นท่�ร�อยละ 3.8 ต่อปี จากการฟ์้�นตัว 

ต่อเนื�องของภาคการท่องเท่�ยวและสถืานการณ์เงินเฟ์้อท่�คล่�คลายลง

การเปล่�ยนแปลงโครงสร�างประชากรของโลกเข�าส้ส่งัคมผู้้�สง้อาย ๊และวถิืช่ว่ติ

ของคนในย๊คปัจจ๊บันท่�มภ่าวะความเคร่ยดมากมาย ท๊กคนต่างแสวงหาวิธิ่

การผู้่อนคลาย ซ้ี�ง Wellness เป็นแนวทางการรักษัาท่�ป้องกันและฟ์้�นฟ์้

สข๊ภาพของทก๊คนนั�นถือืเปน็โอกาสของประเทศไทย ยิ�งขณะน่�ชนชั�นกลาง

มก่ารขยายตวัและม่รายได�ท่�สง้ข้�น ทก๊คนหนัมาใสใ่จสข๊ภาพตวัเองมากข้�น 

ฉัะนั�น หากผู้้�ประกอบการไทยสามารถืดง้นกัทอ่งเท่�ยวกล๊ม่น่�เข�ามาได�มาก

จะเป็นการเพิ�มรายได�เข�าประเทศอย่างม่คณ๊ภาพและยั�งยืน

เมื�อพิจารณาพฤติกรรมการท่องเท่�ยวของกล่๊มเป้าหมายใหม่ท่�ม่โอกาส 

เดินทางเข�ามาในไทยและกล่๊มคนร๊่นใหม่ท่�เข�ามาม่บทบาทมากข้�นแล�ว 

การท่องเท่�ยวย๊คใหม่ม่แนวโน�มแบ่งออกเป็น 4 เทรนด์หลัก ได�แก่ 

ความทันสมัย, ความยั�งยืน ความอย้่ด่ม่ส๊ข และความเป็นเอกลักษัณ์ 

ซี้�งจะเป็นแนวทางการปรับตัวของธิ๊รกิจท่องเท่�ยวในระยะข�างหน�า

1.ความท่ันสมัย

นักท่องเท่�ยวม่ความคาดหวังในการได�รับบริการด�านการท่องเท่�ยวผู่้าน

เทคโนโลย่ท่�ทันสมัยมากข้�น จากผู้ลการสำรวจความคิดเห็นของนักท่อง

เท่�ยวทั�วโลกของ Oracle Hospitality และ Skift ในช่วงกลางปี 2022 

พบว่า สว่นใหญ่เหน็ด�วยกับการนำเทคโนโลย่มาประยก๊ตใ์ช�ในธิร๊กจิโรงแรม

เพื�อเพิ�มความรวดเร็วและสะดวกสบาย โดยในปัจจ๊บันเทคโนโลย่ม่การ

พัฒนาข้�นอย่างต่อเนื�อง ทำให�ธิ๊รกิจท่องเท่�ยวหลายแห่งเริ�มนำเทคโนโลย่

มาใช�เพิ�มศักยภาพในการบริการและตอบโจทย์ความต�องการบริการของ 

นักท่องเท่�ยวได�มากข้�น โดยเทคโนโลย่ท่�เข�ามาม่บทบาทสำคัญในธิ๊รกิจ

โรงแรม ได�แก่ ห๊่นยนต์ (Robot) เพื�อเปิดประสบการณ์ใหม่ให�แก่ผู้้�เข�าพัก 

เช่น การบริการต�อนรับ การด้แลสัมภาระ และการบริการเสิร์ฟ์อาหาร 

เทคโนโลยเ่สมือนจรงิ (Extended reality) อก่หน้�งเทคโนโลยใ่หม่ท่�จำลอง

บรรยากาศและสภาพแวดล�อมของสถืานท่�จรงิ ซ้ี�งสามารถืเพิ�มประสบการณ์

ใหม่ให�แก่ล้กค�าและยังสร�างรายได�มากข้�นในอนาคตจากสินทรัพย์ดิจิทัล

อย่าง NFT (Non-Fungible Tokens) ผู่้านแพลตฟ์อร์มในโลกเสมอืนจรงิน่� 

ระบบปัญญาประดิษัฐ์ (AI) จะเข�ามาม่บทบาทมากข้�นในการวิเคราะห์

ข�อม้ลความต�องการบริการท่�แตกต่างเฉัพาะบ๊คคล ซ้ี�งธิ๊รกิจท่องเท่�ยว

สามารถืนำข�อมล้ไปใช�ในการวางแผู้น และพัฒนาค๊ณภาพบริการเพื�อตอบ

โจทย์ล้กค�าได�มากยิ�งข้�น

2.ความยั�งยืน

กระแสความยั�งยนืจะถืก้ผู้ก้โยงกับการท่องเท่�ยวโดยเฉัพาะกับธิร๊กิจโรงแรม 

ปัจจ๊บันประเด็นเรื�องสิ�งแวดล�อมและสังคมม่ความสำคัญและได�รับการ 

พด้ถืง้อยา่งตอ่เนื�องทำให�กล๊ม่นกัทอ่งเท่�ยวเริ�มนำเอาประเดน็น่�มาเปน็ปจัจยั

สำคัญในการเลือกสถืานท่�ท่องเท่�ยวโดยเฉัพาะอย่างยิ�งกับธิ๊รกิจโรงแรม 

สะท�อนได�จากผู้ลสำรวจความคดิเหน็นกัทอ่งเท่�ยวทั�วโลกของ Booking.com 

ในช่วงเดือนก๊มภาพันธ์ิ 2022 ท่�ผู่้านมา พบว่ามากกว่า 70% คาดหวังท่�

จะท่องเท่�ยวแบบยั�งยืนมากข้�นในระยะข�างหน�า และม่แนวโน�มจองท่�พักท่�

ให�ความสำคญักบัการทอ่งเท่�ยวอยา่งยั�งยนืมากข้�นอก่ด�วย อก่ทั�ง ในปจัจบ๊นั 

International Tourism Partnership (ITP) ซี้�งเป็นองค์กรระดับโลกท่�

รวบรวมสมาชิกโรงแรมมากกว่า 30,000 แห่ง เช่น Hilton, Marriott, 

Hyatt และอื�น ๆ ได�ร่วมกันรณรงค์ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซีด์ลง 

66% ภายในปี 2030 และ 90% ภายในปี 2050 (เท่ยบกับปี 2010) 

เพื�อสนับสน๊นเป้าหมายของข�อตกลงปาร่สในการป้องกันการเปล่�ยนแปลง

ของสภาพอากาศ ส่งผู้ลให�ปัจจ๊บันม่โรงแรมหลายแห่งเริ�มปรับตัวและ

เตรย่มความพร�อมรองรับการท่องเท่�ยวอย่างยั�งยืนมากข้�น

3.ความอย้่ดีมีส้ขุ

ความกังวลด�านส๊ขอนามัยทำให�การท่องเท่�ยวเชิงส๊ขภาพได�รับความสนใจ

มากยิ�งข้�น เนื�องจากผู้้�คนทั�วโลกหันมาตื�นตัวในการด้แลส๊ขภาพและสร�าง

ภ้มิค๊�มกันให�กับตัวเองส่งผู้ลให�ตลาดการท่องเท่�ยวเชิงส๊ขภาพของโลกรวม

ถื้งไทยม่โอกาสเติบโตต่อเนื�องท๊กปี ทั�งด�านความงามและศาสตร์ชะลอวัย 

อาหารเพื�อสข๊ภาพและการลดน�ำหนกั และการนวดสปา โดยจากข�อมล้ของ 

Global Wellness Institute พบว่า ในปี 2020 นักท่องเท่�ยวท่�สนใจการ

ทอ่งเท่�ยวเชงิสข๊ภาพและมก่ารใช�จา่ยในด�านน่�สง้สด๊ ได�แก ่สหรฐัฯ เยอรมน่ 

ฝึรั�งเศส จ่น และญ่�ป๊่น โดยนักท่องเท่�ยวอเมริกันใช�จ่ายอย่้ท่�ราว 465 

ดอลลาร์สหรัฐต่อคน และจะเน�นการออกกำลังกายอย่างการฝึึกโยคะ 

ขณะท่�นักท่องเท่�ยวชาวย๊โรปใช�จ่ายอย้่ท่�ราว 175 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน 

ม่ความชื�นชอบการนวดสปาและแช่น�ำแร่ธิรรมชาติ ซี้�งเมื�อเท่ยบกับการ 

ท่องเท่�ยวทั�วไป นักท่องเท่�ยวสายส๊ขภาพและเวลเนสจะม่งบประมาณการ

ท่องเท่�ยวต่อทริปท่�ส้งกว่านักท่องเท่�ยวกล๊่มอื�น ๆ ราว 50% โดยธ๊ิรกิจ

โรงแรมหลายแห่งเริ�มเห็นโอกาสและม่การปรับแผู้นการตลาดเพื�อด้งด้ด

ล้กค�ากล๊ม่น่�มากยิ�งข้�น

4. ความเป็นเอกลักษัณ์์

นักท่องเท่�ยวให�ความสำคัญกับประสบการณ์ท่�ได�รับมากยิ�งข้�น ส่งผู้ลให� 

การท่องเท่�ยวท่�ม่ร้ปแบบเฉัพาะตัวได�รับความนิยม นักท่องเท่�ยวย๊คใหม่

สนใจเดินทางไปยังสถืานท่�ท่�ไม่เคยไปมาก่อนและเปิดรับประสบการณ์

แปลกใหม่มากข้�น จากข�อม้ลการสำรวจความคดิเหน็ของนกัท่องเท่�ยวของ 

Trip Advisor ในปี 2022 พบว่า ปัจจัยสำคัญท่�ส่งผู้ลต่อการตัดสินใจ 

ทอ่งเท่�ยวของนกัทอ่งเท่�ยวใน 5 ประเทศ (UK, สหรฐัฯ, ญ่�ป๊น่ และสงิคโปร)์ 

คือ การได�ท่องเท่�ยวในสถืานท่�ใหม่ ๆ การได�รับประสบการณ์แปลกใหม่ 

และการได�เร่ยนร้�ประวัติศาสตร์/วัฒนธิรรม ส่งผู้ลให�นักท่องเท่�ยวมองหา

การท่องเท่�ยวท่�ม่ร้ปแบบเฉัพาะตัวมากยิ�งข้�น ซี้�งจะเป็นโอกาสในการสร�าง

รายได�ให�กบัธิร๊กจิโรงแรมในการนำเสนอแพก็เกจท่�ครอบคลม๊การทอ่งเท่�ยว

เชิงประสบการณ์ให�กับผู้้�เข�าพัก

4.3 ภัาวะอ๊ต่สาหกริริมและมูลค่าต่ลาดริวมของธั๊ริกิจำสปา 

ก่อนโควิด-19 อ๊ตสาหกรรมสปาทั�วโลกม่การเติบโตกว่า 8.7% ต่อปี ม่ 

รายได�รวม 1.11 แสนล�านดอลลาร์ในสปา 165,714 แห่งทั�วโลก ขณะท่�ม้ล

ค่าตลาดสปาและเวลเนสของไทยม่ม้ลค่าราว 3.5 หมื�นล�านบาท โดยม่

อัตราการเติบโตอย้่ท่� 5-7% ต่อปี มส่ถืานให�บริการสปาและนวดไทยท่�จด

ทะเบ่ยนประมาณ 1.2 หมื�นราย และจำนวนพนักงานเทอราพิสต์ท่�ข้�น

ทะเบ่ยนกว่า 1.8 แสนคน แต่หลังจากการเข�ามาของโควิด-19 ส่งผู้ล 

กระทบอย่างหนักต่ออ๊ตสาหกรรมสปาและนวดแผู้นไทย ม่แนวโน�มธิ๊รกิจ

สปาคงเหลือต�ำกว่า 1.0 หมื�นราย ปิดตัวลงไปราว 30% ส่วนจำนวน

พนักงานเทอราพิสต์น่าจะม่จำนวนลดลง เนื�องจากเป็นอต๊สาหกรรมท่�พ้�งพงิ

รายได�จากนกัท่องเท่�ยวต่างชาตเิป็นหลกัเช่นเดย่วกบัอต๊สาหกรรมการท่องเท่�ยว

แม�ภายหลังรัฐบาลได�ผู่้อนคลายการควบค๊มการแพร่ระบาด แต่กิจการ 

ยังคงไม่กลับมาฟ์้�นตัวเป็นปกติ จากปริมาณนักท่องเท่�ยวต่างชาติท่�หายไป

และกำลังซีื�อของผู้้�บริโภคในประเทศท่�ลดลง
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Note : Numbers do not add to total due to overtap in sectors
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โดยม่การคาดการณ์ว่า ธิ๊รกิจ “สปา” ทั�วโลกจะกลับมาเติบโตส้งข้�น 17% 

และม่รายได�เพิ�มข้�นกว่าเท่าตัว ราว 1.5 แสนล�านดอลลาร์ในปี 2568

Global Wellness Institute (GWI) คาดการณ์ว่า ปี 2568 “เศรษัฐกิจ

เพื�อสข๊ภาพทั�วโลก” (Global Wellness Economy) จะม่ม้ลค่าประมาณ 7 

ล�านล�านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 230 ล�านล�านบาท โดยการท่องเท่�ยวเชิง

ส๊ขภาพ (Wellness Tourism) เป็นสาขาท่�เติบโตเป็น 2 เท่าในปี 2573 

คาดว่าจะเป็น 1.59 ล�านล�านเหร่ยญสหรัฐ จากปี 2563 ท่�ม่ม้ลค่าราว 

4.36 แสนล�านเหร่ยญสหรัฐฯ

4.4 การิวิเคริาะห์มูลค่าต่ลาดของธั๊ริกิจำสปาไทยแบ่งต่ามการิจัำดเก็บ
ข้อมูลของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

ข�อมล้จากสถืาบันส๊ขภาพโลก แสดงให�เห็นว่าการท่องเท่�ยวเพื�อสข๊ภาพเช่น

น่� ทำให�เกดิการใช�จา่ยมากถืง้ 12,000 ล�านดอลลาร ์หรอืมากกวา่ 357,000 

ล� านบาท เมื� อปี  2560 ซ้ี� ง เป็นเม็ดเงินท่�มากกว่ าจำนวนการ 

ใช�จ่ายในอินโดนเ่ซี่ย และมาเลเซี่ยรวมกันทั�งภาคอ๊ตสาหกรรมน่� ยังมก่าร

จ�างงานโดยตรงราว 530,000 คน คิดเป็นสัดส่วนราว 1.4% ของอัตรา

การจ�างงานทั�งหมดในประเทศ และสัดส่วน 2.6% ของผู้ลิตภัณฑ์ม์วลรวม

ภายในประเทศ (จ่ด่พ)่ รายปี ของไทย

ขณะท่� กระทรวงสาธิารณส๊ขประเมินไว�ว่า ธิ๊รกิจนวดแผู้นไทย สปา และ

การแพทย์ ท่�รวมกันเปน็อต๊สาหกรรมการท่องเท่�ยวเพื�อสข๊ภาพนั�น ม่ม้ลคา่

ราว 1,300 ล�านดอลลาร์ หรือมากกว่า 40,000 ล�านบาท จากจำนวนร�าน

นวดแผู้นไทยประมาณ 10,000 แห่ง และสปาแบบหร้หราอ่ก 2,800 แห่ง 

ทั�วประเทศ

สมาคมสปาไทย เปิดเผู้ยกับ “ฐานเศรษัฐกิจ”ว่า ปัจจ๊บันธิ๊รกิจสปา และ

ร�านนวดของไทยท่�มใ่บอนญ๊าตจะอย้ท่่� 8 พนัใบ มผู่้้�ดำเนินธิร๊กจิสปาท่�ผู้า่น

การอบรมและมใ่บอน๊ญาตอย้่ท่� 1.2 หมื�นราย แต่ในทางตรงกันข�าม ก็ม่

ธิ๊รกิจท่� ไม่ได�รับการข้�นทะเบ่ยนถื้กต�องอ่กร่วม 2 เท่าตัว แม�ว่า

ตามพ.ร.บ.สถืานประกอบการเพื�อส๊ขภาพปี 2559 จะกำหนดให�เจ�าของ

ธิร๊กจิต�องมใ่บอนญ๊าตในการประกอบธิร๊กจิ แตก่พ็บวา่ในทางปฏิบัิตมิค่วาม

หย่อนยานในการปฏิิบัติ
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5. การิจำัดหาผลิต่ภััณฑ์์หริือบริิการิ
ในการดำเนินธิ๊รกิจสปา บริษััทม่ปัจจัยในการดำเนินการเพื�อให�ได�มาซี้�ง 

การบริการดังกล่าว คือ 

1. ในเรื�องของการจัดหาสถืานท่�เพื�อใช�ในการดำเนินธิ๊รกิจสปา พื�นท่�ใน 

การให�บริการ 

2. พนักงานเทอราพิสต์

3. อ๊ปกรณ์ประกอบการให�บริการ 

4. ผู้ลิตภัณฑ์์สปาท่�ใช�ในสาขาท่�ให�บริการของบริษััท 

ดังนั�น บริษััทจง้ได�ม่การจัดหาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปน่� 

5.1 สถานที�เพื�อใช้ในการิดำาเนินธั๊ริกิจำสปา

สถืานท่�ตั�งของธิ๊รกิจสปาในแต่ละสาขาม่ความสำคัญในการเลือกใช�บริการ

ของล้กค�า ดังนั�น บริษััทม่การพิจารณาถื้งปัจจัยดังกล่าว โดยทำการเลือก

ทำเลสาขาท่�ม่การคมนาคมสะดวกสบาย สามารถืเดินทางได�ง่ายใกล�กับ

สถืานท่�ท่องเท่�ยวสำคัญ หรือตั�งอย้ภ่ายในโรงแรม โดยดำเนินการจัดให�ม่

สภาพแวดล�อมท่�ด ่และมค่วามปลอดภยั รวมถืง้การออกแบบตกแตง่สาขา

ท่�สวยงาม ซี้�งล�วนเป็นปัจจัยสำคัญท่�ม่ผู้ลต่อการตัดสินใจเลือกใช�บริการ 

สปาของลก้ค�า บริษััทม่การจัดหาพื�นท่� โดยแบ่งออกได�เป็น 2 ร้ปแบบดังน่�

• การีเช่าพื�นท่ี�  

ปัจจ๊บันบริษััทม่การทำสัญญาเช่าพื�นท่�ระยะยาวเพื�อดำเนินธิ๊รกิจสปา 

ประมาณร�อยละ 90 ของจำนวนสาขาทั�งหมด โดยสัญญาเช่าพื�นท่�สว่นใหญ่

จะม่ระยะเวลา 3 ปี ทั�งน่� บริษััทจะม่การต่อรองให�สามารถืต่ออาย๊ 

สัญญาเช่า สำหรับสาขาท่�เปิดใหม่ประมาณ 6 – 9 ปี (3 ปี ต่อ 3 ปี 

และ/หรือ ต่ออ่ก 3 ปี) ทั�งน่�เพื�อให�ค๊�มค่ากับการลงท๊นตกแต่งในการเปิด

สาขา แต่หลังจากนั�นแล�วโดยทั�วไปจะสามารถืต่ออาย๊สัญญาได�เพ่ยงครั�ง

ละ 3-6 ปี แต่เนื�องจากบริษััทมค่วามสัมพันธิ์ท่�ด่กับผู้้�ให�เช่ามาโดยตลอด 

ทำให�ท่�ผู้า่นมาบรษัิัท ไมม่ป่ญัหาในการตอ่อายส๊ญัญาเชา่เพิ�มเตมิ โดยบาง

สาขาสามารถืเช่าดำเนินธิ๊รกิจมาต่อเนื�องกว่า 20 ปี รายละเอ่ยดปรากฏิ

ตาม ข�อ 1.2.3 ทรัพย์สินท่�ใช�ในการประกอบธิ๊รกิจ หัวข�อ 2 สิทธิิการเช่า

ท่�ดิน/อาคาร ซี้�งได�แสดงไว�ในรายงานฉับับน่�

• การีซิื�อสินท่รีัพย์

- บริษััท ม่การลงท๊นซีื�ออาคารพาณิชย์ 3 ค้หา ตั�งอย้่ท่�ถืนน

ราษัฎร์อ๊ทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะท้� จ.ภ้เก็ต เพื�อดำเนินธิร๊กิจ

สปา Let’s Relax  สาขาป่าตองสาย 2 ขนาดพื�นท่� 1,292 ตารางเมตร 

เปิดดำเนินการในปี 2545 

- บริษััท ม่การลงท๊นซีื�อทรัพย์สินตั�งอย้่เลขท่� 207/47 ถืนน

ราษัฎร์อ๊ทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะท้� จ.ภ้เก็ต เพื�อดำเนินธิร๊กิจ

สปา Let’s Relax สว่นขยายสาขาป่าตองสาย 2 เมื�อปี 2555

- บริษััท ม่การลงท๊นซีื�อท่�ดินพร�อมสิ�งปล้กสร�าง ตั�งอย้่ท่� 224/2-3 

ถืนน กะรน ตำบล กะรน อำเภอเมืองภ้เก็ต จังหวัดภเ้ก็ต ขนาด

พื�นท่� 41 ตารางวาเพื�อดำเนินธิร๊กิจสปา Let’s Relax  สาขา กะรน 

จังหวัดภ้เก็ต เปิดดำเนินการในปี 2560

- บริษััท ม่การลงท๊นซีื�อท่�ดินพร�อมสิ�งปล้กสร�าง ตั�งอย้่ท่� 1245-

1245/1 หม้่ท่� 5 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด 

หนองคาย ขนาดพื�นท่� 1 งาน 51 ตารางวา เพื�อดำเนินธิ๊รกิจ บ�าน

สวน มาสสาจ สาขา หนองคายเปิดดำเนินการในปี 2560 

- บริษััทม่การลงท๊นซีื�อท่�ดินพร�อมสิ�งปล้กสร�าง ตั�งอย้่เลขท่� 

224/27-28 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมง๊ จงัหวัดชลบ๊ร ่ขนาด 

พื�นท่� 53 ตารางวา  เพื�อดำเนินธิ๊รกิจสปา Let’s Relax สาขา

พัทยากลาง เปิดดำเนินการในปี 2561

5.2. พนักงานเทอริาพิสต่์

พนักงานเทอราพิสต์ (พนักงานนวด) คือปัจจัยสำคัญอ่กประการหน้�งท่�จะ

ทำให�บริษััทสามารถืจัดหาบริการได� ซี้�งส่วนใหญ่นั�นพนักงานของบริษััทจะ

เป็นพนักงานท่�ร่วมงานกับบริษััทมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั�นแล�ว

บรษิัทัได�มก่ารเปดิบรษิัทัย่อย ในนามของ บริษัทั สยามเวลเนส เอด็ยเ้คชั�น 

มูลค่าตลาดเมดิคัล-เวลเนส ทัวริสซึมของไทย

การบริการ จํานวนนักท่องเที�ยว รายได้จากการท่องเที�ยว
 (ล้านคน)

เมดิคัล ทัวริสซึม 3.6 41,000 ล้านบาท
เวสเนส ทัวริสซึม 12.5 409,200 ล้านบาท

เทอราป�ส
พนักงานนวดสปา1.2 แสนราย

ผู้ดําเนินการ
ที�ได้รับอนุญาต 1.2 หมื�นราย

เมดิคัล ทัวริสซึม         9,195

เวลเนส ทัวริสซึม         530,000
หมายเหตุ: เมดิคัล ทัวริสซึม ข้อมูลป� 62 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
เวลเนสทัวริสซึม ข้อมูลป� 60 จาก Global Wellness Institute

หมายเหตุ: ฐาน | INFO GRAPHIC

การจ้างงาน (คน)$
$

$

สถานประกอบการสปา
และธุรกิจนวดในไทย

ที�มีใบอนุญาต 8 พันใบ
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จำกัด (SWE) เพื�อดำเนินธิ๊รกิจสอนนวด สนับสน๊นการจัดหาพนักงาน 

เทอราพิสต์ของบริษััท การทดแทนพนักงานท่�ลาออก และเป็นการเตรย่ม

พนักงานเพิ�มสำหรับการขยายสาขาของบริษััทในอนาคต รวมถื้งเป็นท่�จัด

อบรมพนักงานเทอราพิสต์ของบริษััทในการให�บริการและรักษัามาตรฐาน

ของพนักงานเทอราพิสต์สำหรับธิร๊กจิสปาของบริษัทั ทำให�พนักงานม่ความร้�

ทั�งทางภาคทฤษัฎแ่ละภาคปฎบิตั ิและเรย่นร้�การทำงานบรกิารนวดได�อยา่ง

ถื้กวิธิ่ ปลอดภัยทั�งตัวผู้้�ให�บริการและผู้้�รับบริการจนเกิดความเช่�ยวชาญ 

ตลอดจนสามารถืให�คำแนะนำในเรื�องต่าง ๆ กับผู้้�มาใช�บริการได�  

นอกจากนั�นแล�วในกรณท่่�บางสาขามจ่ำนวนผู้้�ใช�บริการมาก บริษัทัสามารถื

ท่�จะโยกย�ายพนักงานเทอราพิสต์จากสาขาอื�นมาให�บริการในสาขาท่�

ต�องการได� เพื�อให�บรกิารของบรษิัทัเรย่บร�อย และทันตอ่ความต�องการของ

ล้กค�า 

ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2565 บริษัทัมพ่นักงานเทอราพิสต ์นกักายภาพบำบัด

และผู้้�เช่�ยวชาญด�านกายภาพบำบัด-วทิยาศาสตร์การก่ฬาจำนวนประมาณ 

800 คน ประจำอย้่ตามสถืานประกอบการสปาสาขาต่าง ๆ

5.3 อ๊ปกริณ์ในการิให้บริิการิ 

ในการดำเนินการเพื�อให�ได�บริการสปาแก่ล้กค�านั�น บริษััทจะต�องม่การ

ดำเนนิการจดัหาอ๊ปกรณใ์นการให�บรกิารดงักลา่ว โดยบรษิัทัได�ม่การจดัหา

อป๊กรณ์ดงักล่าว ตามแบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” “Let’s Relax”   

“บ�านสวน มาสสาจ” “Stretch me by Let’s Relax” “Stretch me Clinic 

และ “Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions” โดยอ๊ปกรณ์การให�บริการ

ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2565 ม่จำนวนประมาณ 2,500 เต่ยง

5.4 ผลิต่ภััณฑ์์สปาที�ใช้ในสาขาที�ให้บริิการิของบริิษััท    

ผู้ลิตภัณฑ์์สปาท่�ใช�ในธิ๊รกิจของบริษััท เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหน้�งท่�ทำให�

ลก้ค�าเกิดความประทับใจในบริการของบริษััท เช่น น�ำมันนวดและน�ำมัน

หอมระเหย ผู้ลิตภัณฑ์์ขัดผู้ิว และผู้ลิตภัณฑ์์พอกตัว ตลอดจนล้กประคบ

สม๊นไพรสด โดยบริษััทได�อาศัยความชำนาญ ประสบการณ์ในการดำเนิน

ธ๊ิรกิจสปามาพัฒนาค๊ณภาพของผู้ลิตภัณฑ์์ให�ม่เอกลักษัณ์ร่วมกับท่ม

เภสัชกรของผู้้�ผู้ลิตในประเทศ และในกรณ่ท่�ผู้ลิตภัณฑ์์ดังกล่าวไม่เป็นไป

ตามท่�กำหนด กล๊่มบริษััทสามารถืจัดหาผู้ลิตภัณฑ์์ดังกล่าวทดแทนได� 

เนื�องจากม่ผู้้�ผู้ลิตสินค�าประเภทเด่ยวกันจำนวนมาก

ข. ธุ่รกัิจำโรงแรมแลุ่ะร้านอาหาร 

การประกอบธิ๊รกิจโรงแรม และร�านอาหารของกล๊่มบริษััท ดำเนินการโดย 

บริษััท สยามเวลเนสรส่อร์ท จำกัด (SWR) โดยมร่ายละเอ่ยดดังต่อไปน่�

1.ลักษัณะผลิต่ภััณฑ์์หริือบริิการิ 

การให�บริการของ SWR สามารถืจำแนกได�ตามประเภทของลกัษัณะการให� 

บริการ คือการให�บริการโรงแรม และการให�บริการร�านอาหารท่�จังหวัด

เช่ยงใหม่ และพัทยา  

1.1 การิให้บริิการิโริงแริม 

เป็นการให�บริการโรงแรมภายใต�ชื�อ “โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา 

ร่สอร์ท” ซี้�งเป็นโรงแรมประเภท บ้ติก ร่สอร์ท ระดับ 5 ดาว และยังคง

กลิ�นอายของสไตลท์างเหนอืสไตลล์�านนา ทก๊ห�องพกัยงัมร่ะเบย่งสว่นตวัท่�

สามารถืมองเหน็ทวิทศันข์องดอยสเ๊ทพและแมน่�ำปงิ พร�อมสิ�งอำนวยความ

สะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นบริการอินเตอร์เน็ตไร�สายความเร็วส้ง ห�อง

ฟ์ิตเนสและโยคะ สระว่ายน�ำกลางแจ�ง  บริการรถืเช่าล่ม้ซี่น และบริการ

ทัวร์ท่องเท่�ยว บริการซีักรด่ รวมทั�งม่ห�องสม๊ดท่�มบ่ริการคอมพิวเตอร์ฟ์ร่ 

และร�านอาหารเดค วัน (Deck One) รวมทั�งม ่ระรินจินดา เวลเนส สปา 

สาขาเช่ยงใหม่ เพื�อให�บริการสปาครบวงจรโดยตั�งอย้่บริเวณด�านหน�าของ

โรงแรม 

นอกจากน่�ภายในบริเวณโรงแรมยังคงไว�ซี้�งบ�านไม�สักไทยโบราณอาย๊กว่า 

150 ปี เป็นการผู้สมกันของกลิ�นอายพม่าและล�านนา โดยได�ถื้กนำมาใช�

เปน็สว่นต�อนรับแขกของโรงแรม ห�องประช๊ม และห�องนวดไทย เพื�ออนร๊กัษั์

ไว�ให�ชนร๊น่หลังและชาวต่างชาติได�สัมผู้ัสและร่วมประทับใจ 

ในส่วนท่�เป็นอาคารโรงแรมท่�สร�างใหม่ ทางสถืาปนิกได�ออกแบบให�ม่ร้ป

แบบท่�กลมกลืนกับเรือนไม�โบราณหลังเดิม รวมไปถื้งการออกแบบ 

ภม้สิถืาปัตย์ ซี้�งเน�นถืง้ความเขย่วขจข่องพรรณไม�รวมไปถืง้สายน�ำท่�ลดัเลาะ 

ตามอาคาร ซี้�งเป็นลักษัณะพิเศษัต่างจากสถืาปัตยกรรมแห่งอื�นในจังหวัด

เชย่งใหม่ และส่งผู้ลให�โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปารส่อร์ท ได�รับรางวัล

ตา่ง ๆ  สำหรับการคงไว�ซี้�งสิ�งก่อสร�างท่�สำคัญทางประวัตศิาสตร์ วฒันธิรรม 

และขนบธิรรมเน่ยมประเพณ่ท่�ด่งามของประเทศไทย

ใบอนุญาตั้ปีริะกอบกิจการิโริงแริม

ใบอนญาต์ปรีะกอบกิจการีโรีงแรีม

  วันออกใบอน้ญาต์  วันครีบกำหุ้นดใบอน้ญาต์ 

  26 กรกฎาคม 2564  25 กรกฎาคม 2569

ใบอนญาต์ปรีะกอบกิจการี ท่ี�เป็นอันต์รีายต์่อส้ขุภูาพ

  วันออกใบอน้ญาต์  วันครีบกำหุ้นดใบอน้ญาต์ 

  12 พฤษัภาคม 2564 -

ใบปีริะกอบกิจการิร้ิานอาห้าริ

ใบอนญาต์การีจัดต์ั�งสถืานท่ี�จำหุ้น่ายอาหุ้ารีหุ้รืีอสถืานท่ี�สะสมอาหุ้ารี 

  วันออกใบอน้ญาต์  วันครีบกำหุ้นดใบอน้ญาต์ 

  12 พฤษัภาคม 2564 10 พฤษัภาคม 2565
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1.2 การิให้บริิการิด้านห้องพัก

โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา ร่สอร์ต ม่ให�บริการห�องพักดังน่�

หุ้มายเหุ้ต์้  * ราคาห�องพักตาม website ของโรงแรม

    ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2565

          ** เป็นราคาท่�ยังไม่รวม Service Charge 10% และ VAT 7%

นอกจากน่� บริษัทัยังได�ต่อยอดรับบริหารโรงแรม “ระรินวลิลา่ส ์เช่ยงใหม่” 

ซี้�งเป็นพล้วิลล่าส์ส่วนตัวท่�ภายในวิลล่าส์มอ่อนเซีนและน�ำตก ขนาด 2 ห�อง

นอน และ 3 ห�องนอน จำนวน 7 หลัง

1.3 การิบริิการิอาหาริและเคริื�องดื�ม

โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา ร่สอร์ท มบ่ริการร�านอาหารเดค วัน 

(Deck One) ตั�งอย้่ติดกับริมแม่น�ำปิง เน�นม๊มมองแบบเปิดโล่งและ

บรรยากาศแบบสบายๆ ทั�งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ม่บรกิารด�าน

อาหารและเครื�องดื�ม รวมทั�งการจัดเล่�ยง การจัดงานแต่งงาน โดยเน�นท่�

ค๊ณภาพของบริการท่�ประทับใจ และค๊ณภาพของอาหารท่�จัดเตร่ยมโดย 

พ่อครัวท่�มป่ระสบการณ์ เพื�อบริการสำหรับลก้ค�าท่�มาพักและล้กค�าทั�วไป 

และมบ่รกิารร�านอาหาร ORB CAFE & BAR ท่�จงัหวดัเชน่งใหมแ่ละพทัยา

รายละเอย่ดดังน่�

• รี�านอาหุ้ารี Deck One บริการอาหารแบบเน�นส๊ขภาพ แบบชาวเอเซ่ีย 

(Modern Asian Fusion) เปิดบริการท๊กวัน ตั�งแต่ 7.00 น. – 24.00 น. 

ขนาดความจ๊รวม 80 ท่�นั�ง โดยในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลสงกรานต์ 

หรือเทศกาลปีใหม่ สามารถืเพิ�มความจ๊บริเวณด�านนอกอาคารบริเวณ 

ติดริมน�ำปิงรวมเป็น 120 ท่�นั�ง สามารถืแบ่งช่วงเวลาการให�บริการดังน่�

บริการอาหารเช�า  07.00 – 10.00 น.

บริการอาหารกลางวัน  11.00 – 14.00 น.

บริการอาหารว่างยามบ่าย 14.00 – 17.00 น.

บริการอาหารค�ำ  17.00 – 24.00 น.

นอกจากน่�บริษััทฯ ยังได�ต่อยอดรับบริหารคาเฟ์่และร�านอาหารเพิ�มอก่ 2 

แห่งคือ

• “โอบ คาเฟ่” เช่ยงใหม่ เป็นคาเฟ์่จำนวน 40 ท่�นั�ง เปิดให�บริการ ตั�งแต่ 

09.00-17.30 น.

• “โอบ คาเฟ่ แอนด์ บารี์” พัทยา เป็นคาเฟ์่และบาร์จำนวน 50 ท่�นั�ง  

เปิดให�บริการ 8.30-23.00 น.

2. การิต่ลาด 

2.1 ลักษัณะลูกค้าและกล๊่มลูกค้าเป้าหมายของธั๊ริกิจำโริงแริม

บริษััทม่สัดส่วนล้กค�าต่างประเทศต่อล้กค�าในประเทศเท่ากับร�อยละ 

80 : 20 สำหรับสัดส่วนล้กค�าชาวต่างชาติประมาณร�อยละ 60 จะเป็น

ลก้ค�าชาวเอเชย่จากประเทศจน่ ฮอ่งกง ไต�หวนั ญ่�ป๊น่ และเกาหลใ่ต� โดยท่�

ล้กค�าจากประเทศจ่นจะเป็นกล๊่มล้กค�ารายใหญ่ท่�ส๊ด ในขณะท่�อ่กร�อยละ 

10 จะเป็นล้กค�าจากกล๊่มประเทศอาเซ่ียนเเละโอเช่ยเน่ย เช่น มาเลเซ่ีย 

สิงคโปร์ ออสเตรเล่ย และนิวซี่เเลนด์ และท่�เหลืออ่กร�อยละ 10 จะเป็น

ล้กค�าจากทางย๊โรปและสหรัฐอเมริกา

แตส่บืเนื�องจากวกิฤตการณโ์ควดิ-19 ทำให�นกัทอ่งเท่�ยวไมส่ามารถืเดนิทาง

มาท่องเท่�ยวได�ต่อเนื�องเป็นปีท่� 3 และต่อมาม่การผู่้อนคลายมาตรการ  

บริษััทฯ ได�ม่การปรับตัวโดยเพิ�มการทำการขาย การตลาดและ

ประชาสัมพันธิ์กับฐานล้กค�าคนไทยมากข้�น ทำให�ในปี 2564 ล้กค�า 

คนไทยคิดเป็นกว่าร�อยละ 80 ของล้กค�าทั�งหมด ส่วนท่�เหลือเป็นล้กค�า 

ชาวต่างชาติท่�พำนักหรือทำงานในประเทศไทย (Ex-pat) และล้กค�า 

ชาวต่างชาติท่�เดินทางมาท่องเท่�ยวในประเทศไทย

2.2 สัดส่วนลูกค้าที�ใช้บริิการิริะริินจำินดา เวลเนส สปา ริีสอริ์ท

เนื�องจาก โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา ร่สอร์ท ม่การให�บริการแบบ 

Luxury Boutique Hotel เท่ยบเท่ากับโรงแรมระดับ 5 ดาว คือประกอบ

ด�วยห�องพกัหร้ รวมถ้ืงสิ�งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างพร�อมมล้ ดงันั�น

ล้กค�ากล๊่มเป้าหมายสำหรับธิ๊รกิจจะเป็นกล๊่มผู้้�มร่ายได�ส้ง เช่น พนักงาน

ระดบัสง้ของบรษิัทั เจ�าของธิร๊กจิขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถืง้เจ�าของ

ธิร๊กจิขนาดใหญ ่เพื�อให�สอดคล�องกบัราคาห�องพกัท่�อย่้ระหวา่ง 6,500 บาท 

ถื้ง 27,000 บาท ต่อคืน

2.3 การิจำำาหน่ายและช่องทางการิจำำาหน่ายของธั๊ริกิจำโริงแริม

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายสำหรับกล๊่มล้กค�าของโรงแรม

ระรินจินดา เวลเนส สปา ร่สอร์ท สามารถืแบ่งได�ดังน่�

 1) การจำหน่ายผู่้านระบบสำรองห�องพักผู้่านทางอินเตอร์เน็ต 

 2) การจำหน่ายผู้่านตัวแทนจำหน่าย

 3) การจำหน่ายผู่้านฝ่ึายขายและการตลาด 

2.4 กลย๊ทธั์การิแข่งขันของธั๊ริกิจำโริงแริม

กลย๊ทธิ์ด�านราคา

สำหรับการตั�งราคาห�องพักของ SWR นั�น เนื�องจากกล๊่มบริษััทได� 

ทำการวางตำเเหน่งธิ๊รกิจเป็นบ้ติคโฮเต็ลหรร้ะดับ 5 ดาว (Luxury Bou-

tique Hotel) โดยเน�นกล่๊มล้กค�าท่�ม่ไลฟ์์สไตล์ท่�ใส่ใจในส๊ขภาพ โดยม่

บริการสปา รวมทั�งร�านอาหารประเภท Healthy Food เพื�อส๊ขภาพ ตลอด

จนบรกิารเเละความเปน็สว่นตวัแบบมาตรฐานระดบัโรงแรม 5 ดาว บรษิัทั

จ้งใช�กลย๊ทธิ์การตั�งราคาส้ง (Price Skimming) เพื�อสร�างภาพลักษัณ์ของ

บ้ติคโฮเต็ลหร้ระดับ 5 ดาว เเละใช�กลย๊ทธิ์การปรับลดราคาข้�นอย้่กับ
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ฤด้กาลท่องเท่�ยว เเละอัตราการเข�าพัก (Occupancy Rate) โดยม่ราคา

ตั�งสำหรับลก้ค�า walk-in ท่� 6,500 – 27,000 บาทต่อคืน ข้�นอย้่กับขนาด

ห�องพักและการตกแต่งภายใน

กลย๊ทธ์ิการสร�างความแตกต่างในด�านคณ๊ภาพและผู้ลิตภัณฑ์์

SWR มล่กัษัณะการสร�างความแตกตา่งในด�านคณ๊ภาพและผู้ลติภณัฑ์์จาก

โรงแรมในบรเิวณพื�นท่�เดย่วกนั โดยให�บรกิารแบบครบครนัแกน่กัทอ่งเท่�ยว

ชาวต่างชาติ และชาวไทย เน�นกลยท๊ธ์ิท่�สามารถืให�บรกิารได�แบบครบวงจร

ในบริเวณสถืานท่�ของ SWR  

1. เน�นการให�บริการสำหรับผู้้�รักและใส่ใจส๊ขภาพ

2. มท่ำเลท่�ตั�งอย้ก่ลางใจเมอืงเชย่งใหม ่สะดวกสบายใกล�กบัตลาด

ไนท์ บาร์ซ่ีา และห่างจากสนามบินเพ่ยง 15 นาท่ นอกจากนั�น

แล�วยังเน�นความสวยงาม โดยท๊กห�องพักยังม่ระเบ่ยงส่วนตัว ซี้�ง

สามารถืมองเหน็สระวา่ยน�ำในสว่นกลาง เทอืกเขาดอยสเ๊ทพ และ

ทัศนย่ภาพของแม่น�ำปิง 

3. เน�นสไตล์การตกแต่งด�วยสไตล์โมเดิร์นก้�งไทยผู้สมผู้สาน 

ความโบราณ (แอนท่ค) หรือการผู้สานความทันสมัยเข�าไปกับ

สไตล์ไทยดั�งเดิม

4. ม่บริการสปาระดับ 5 ดาว อย้่ในบริเวณโรงแรม ซี้�งเป็นสปาท่�

สมบ้รณ์ท่�ส๊ดของเช่ยงใหม่เพ่ยบพร�อมด�วยเทคโนโลย่ล่าส๊ด 

ของสปา และสิ�งอำนวยความสะดวกท่�มม่าตรฐานสง้คอื RarinJinda 

Wellness Spa นำเสนอบริการสปาและการบำบัดหลากหลาย 

ร้ปแบบ โดยแพทย์ผู้้�เช่�ยวชาญและพยาบาลท่�ให�คำปร้กษัาและ 

คำแนะนำ

5. ให�บริการด�านอาหารเพื�อส๊ขภาพโดยร�านอาหาร Deck 1 ท่� 

นำเสนออาหารประเภท Healthy Food เพื�อส๊ขภาพ

3. การิจำัดหาผลิต่ภััณฑ์์หริือบริิการิ

ในการดำเนินธิ๊รกิจโรงแรม และร�านอาหารของ SWR นั�น SWR มก่ารทำ

สัญญาเช่าช่วงท่�ดินระยะยาวระยะเวลา 30 ปี เพื�อดำเนินธิ๊รกิจโรงแรม 

และร�านอาหารเดค วัน (Deck 1) โดยม่สาระสำคัญดังน่�

สริ๊ปสัญญาเช่าช่วงที�ดิน
ค้สั่ญญา : บรษิัทั สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (ผู้้�ให�เชา่ชว่ง) (ปจัจบั๊นเปล่�ยน

ชื�อเป็น บริษััท สยามเวลเนส กร๊�ป จำกัด (มหาชน)) บริษััท ระรินจินดา 

จำกัด (ผู้้�เช่าช่วง) (ปัจจ๊บันเปล่�ยนชื�อเป็น บริษััท สยามเวลเนสรส่อร์ท 

จำกัด)

วันท่ี�ขุองสัญญา : 1 มกราคม 2556

วัต์ถื้ปรีะสงค์ขุอง : เพื�อประกอบกิจการโรงแรมและร�านอาหาร

การีเช่าช่วง

กรีรีมสทิ่ธุิ�ในอาคารี : ค้ส่ญัญาทั�งสองฝึา่ยตกลงเปน็ท่�ยอมรบักนัวา่อาคาร

โรงแรม และอาคารร�านอาหารท่�ได�ก่อและสิ�งปล้กสร�าง สร�างข้�นบนท่�ดิน 

ณ วันท่�เข�าทำสัญญาฉับับน่�เป็นกรรมสิทธิิ�ของผู้้�เช่าช่วงเป็นเหต๊ให�ผู้้�ให�เช่า

ชว่งไมค่ดิคา่เชา่ในสว่นอาคารดงักลา่วนั�นกบัผู้้�เชา่ชว่งตลอดระยะเวลาการ

เช่าโดยจะคิดค่าเช่าแต่เฉัพาะราคาเช่าท่�ดิน

ท่รีัพย์สินท่ี�เช่าช่วง : เฉัพาะท่�ดินขนาดพื�นท่� 0-3-96 ไร่ ซี้�งเป็นท่�ตั�งของ

อาคารโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา ร่สอร์ทและร�านอาหารเดค วัน 

และสิทธิใินการใช�สอยพื�นท่�บางสว่นของบ�านเรอืนไทย ทั�งน่� สำหรับอาคาร

ท่�ผู้้�เช่าช่วงได�ดำเนินการปรับปร๊งใหม่ ปล้กสร�าง หรือต่อเติมอาคารใด ๆ

บนทรัพย์สินท่�เช่า ผู้้�เช่าช่วงยอมให�ตกเป็นกรรมสิทธิิ�ของผู้้�ให�เช่าช่วง

ทั�งหมดเมื�อครบกำหนดระยะเวลาการเช่า 

รีะยะเวลาเชา่ : ระยะเวลาการเชา่ชว่งรวม 30 ป ีนบัตั�งแตว่นัท่� 1 มกราคม 

2556 ถื้ง 31 ธิันวาคม 2585 ทั�งน่�หากครบกำหนดระยะเวลาการเช่าช่วง 

หากผู้้�เช่าช่วงม่ความประสงค์จะเช่าช่วงทรัพย์สินท่�เช่าช่วงต่อไปผู้้�เช่าช่วง

จกัต�องแจ�งเป็นลายลักษัณ์อกัษัรถืง้เจตนาในการต่อสัญญาเช่าช่วงให�แก่ทาง

ผู้้�ให�เช่าช่วงทราบไม่น�อยกว่า 3 ปี ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าช่วง หากผู้้�

ให�เช่าช่วงม่ความประสงค์จะให�ผู้้�เช่าช่วงเช่าทรัพย์สินท่�เช่าช่วงต่อไป ค้่

สัญญาทั�งสองฝึ่ายตกลงให�ข�อกำหนดและเงื�อนไขต่าง ๆ ภายใต�สัญญา 

เช่าช่วงฉับับใหม่ม่ข�อกำหนดเหมือนสัญญาฉับับน่�ท๊กประการ เว�นแต่ข�อ

สัญญาข�อ 3. เรื�องระยะเวลาการเช่าช่วง และข�อ 4. เรื�องค่าเช่าช่วง จะได�

ม่การตกลงกันเป็นลายลักษัณ์อักษัรต่อไป

ค่าเช่าช่วง : ชำระเป็นรายเดือน โดยผู้้�ให�เช่าช่วงจะปรับค่าเช่าช่วงเพิ�มข้�น

ตามสภาวะตลาดแต่ไม่เกนิร�อยละ 15 ของค่าเช่าช่วงท่�ม่ผู้ลบงัคบัอย้ท๊่ก 3 ปี

การีเลิกสัญญา : สัญญาเป็นอันสิ�นผู้ลทันท่ ในกรณ่ดังต่อไปน่�เมื�อครบ

กำหนดระยะเวลาการเช่าช่วง และไม่ม่การใช�สิทธิิต่ออาย๊สัญญาเช่าช่วง

ออกไป ตามข�อกำหนดและเงื�อนไขของสัญญาฉับบัน่�เมื�อค้ส่ญัญาตกลงร่วม

กนัโดยสมัครใจในการเลิกสญัญาฉับบัน่�เมื�อมก่ารเวนคืนท่�ดนิหรอืทรัพยสิ์น

ท่�เช่าช่วงเส่ยหายถื้งขนาดไม่สามารถืจะใช�ประโยชน์ได�ตามวัตถื๊ประสงค์

ของการเช่าตามสัญญาน่�



39.92 0.43 9.75 13.00-20.00

172.74 53.03 155.00 158.5-163.5

70.04% 14.02% 44.00% 52.00%-60.00%

8.35 0.93 3.80 5.00-6.00

ก่อนโควิด
(ปี 2562) ปี 2562p ปี 2565f ปี 2566f

จํานวนนักท่องเที�ยว
ต่างชาติ (ล้านคน)

จํานวนคนไทย
เที�ยวในประเทศ

(ล้านคน-ครั�ง)

อัตราการเข้าพัก
ของสถานพักแรม

ทั�วประเทศ

ที�มา  : กองเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา
 และประมาณการโดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

รายได้โรงแรม
และที�พัก

(แสนล้านบาท)

$
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4. ภัาวะอ๊ต่สาหกริริมและการิแข่งขัน

4.1 ภัาวะอ๊ต่สาหกริริม

หลงัจากประเทศไทยเปดิประเทศอยา่งเตม็ร้ปแบบเมื�อ 1 กรกฎาคม 2565 

เพื�อรับนักท่องเท่�ยวอ่กครั�ง ทำให�นักท่องเท่�ยวต่างชาติเดินทางเข�ามา 

ท่องเท่�ยวในไทยมากข้�น ส่งผู้ลให�ภาพรวมการท่องเท่�ยวไตรมาส 4 ของปี 

2565 มแ่นวโน�มฟ์้�นตวัอยา่งตอ่เนื�อง โดยศน้ยว์จัิยกสกิรไทยคาดการณว์า่ 

ในปีจะม่จำนวนนักท่องเท่�ยวต่างชาติราว 9.75 ล�านคน และจะเพิ�มเป็น 

13-20 ล�านคนในปี 2566 ส่งผู้ลให�ธิ๊รกิจโรงแรมและท่�พักจะทยอย 

“ฟ์้�นตัว” ต่อเนื�อง โดยกล๊่มธิ๊รกิจท่�มโ่อกาสฟ์้�นตัวได�ด่ข้�นคือ กล๊่มท่�อย้่ใน

จด๊หมายปลายทางของนักทอ่งเท่�ยวไทย, กล๊ม่ท่�รองรับนักท่องเท่�ยวต่างชาติ

ในภมิ้ภาคเอเช่ยและตะวันออกกลาง รวมถืง้กล๊ม่โรงแรมท่�ม่รายได�จากการ

จัดอเ่ว�นท์และประช๊มสัมมนา

สำหรับปัจจัยหน๊นการฟ์้�นตัวทางรายได�ของธิ๊รกิจโรงแรมและท่�พักในปี 

2566 ศ้นย์วิจัยกสิกรไทย มองว่ามาจากจำนวนนักท่องเท่�ยวต่างชาติใน

ไทยเพิ�มข้�นซี้�งเปน็แรงบวกสำคัญของธิร๊กิจ แตอ่ยา่งไรกต็าม นกัทอ่งเท่�ยว

ต่างชาติท่�เดินทางเข�ามาท่องเท่�ยวในไทยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่�ยวจาก

ภ้มิภาคเอเช่ย อาทิ มาเลเซ่ีย อินเด่ย สิงคโปร์ และเกาหล่ใต� เป็นต�น 

สำหรับนักท่องเท่�ยวจากจ่นและย๊โรปซี้�งเป็นตลาดหลักในช่วงก่อนโควิด 

แม�ในปี 2566 คาดว่าจะเพิ�มจากปี 2565 แต่ยังไม่มาก เนื�องจากทางการ

จน่ยงัดำเนินนโยบายการควบคม๊การระบาดของโรคท่�เข�มงวด แม�จะยืดหย่๊น

กว่าเดิม (Dynamic Zero-COVID Policy)

สว่นการเดนิทางแบบกร๊�ปทัวร์อาจจะต�องรอความชดัเจนอก่ครั�งในการแถืลง

นโยบายเศรษัฐกิจจ่นในเดือนม่นาคม 2566 นอกจากน่� ยังม่ปัญหา

เศรษัฐกิจในยโ๊รปท่�ส่งผู้ลต่อการเดินทางท่องเท่�ยวต่างประเทศ 

แม�เงินบาทท่�อ่อนค่าลงจะช่วยหน๊นตลาดนักท่องเท่�ยวต่างชาติบางกล๊่ม 

แต่เงินย้โรและเงินปอนด์ท่�อ่อนค่าลงเช่นกัน ทำให�อัตราแลกเปล่�ยน 

อาจจะไม่เป็นปัจจัยหลักสำหรับการตัดสินใจของนักท่องเท่�ยว

ปรุะมาณการุเครุ่�อีงชี�ต่ลาดนักที่่อีงเที่ี�ยว และธุุรุกิจโรุงแรุม และที่ี�พื่ักปี 2565-2566



70.8 14.02 44.00 52.00-60.00

ก่อนโควิด
(ปี 2562) ปี 2562p ปี 2565f ปี 2566f

จังหวัดที�มีอัตราการเข้าพัก
สูงกว่า 50 %

ในช่วง 8 เดือนแรกของป� 2565
อัตราการเข้าพักของสถานพักแรม
หลายจังหวัดปรับตัวดีขึ�น

อัตราการเข้าพักของสถานพักแรมปรับตัวดีขึ�น
จากการท่องเที�ยวที�ฟ�� นตัว

แนวโน้มการฟ�� นตัวของอัตราการเข้าพักของสถานพักแรม
ทั�วประเทศทยอยปรับตัวดีขึ�น

หน่วย %

จังหวัดที�มีอัตราการเข้าพัก
ตํ�ากว่า 40 %

จังหวัดที�มีอัตราการเข้าพัก
40 - 50 %

ที�มา  : กองเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา
 และประมาณการโดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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4.2 ภัาพริวมการิแข่งขัน  

สว่นอตัราการเข�าพกัของสถืานพกัแรมทั�วประเทศ ศน้ยว์จิยักสกิรไทยมอง

วา่ นา่จะปรับตัวดข้่�นตอ่เนื�องมาอย้ท่่�ประมาณ 52%-60% จาก 44% ในปี 

2565 (ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 อัตราการเข�าพักสถืานพักแรม

ทั�วประเทศเฉัล่�ยอย้่ท่� 41.21%) แต่ยังต�ำกว่าปี 2562 ซี้�งอย้่ท่�ประมาณ 

70.08% โดยพื�นท่�ท่�ฟ้์�นตัวด่ยังเป็นกล่๊มท่�เป็นจ๊ดหมายปลายทางของ 

นักท่องเท่�ยวไทยจะม่อัตราการเข�าพักท่�ส้ง เช่น ภาคตะวันตก (เช่น 

กาญจนบ๊ร่ ประจวบค่ร่ขันธิ์ เพชรบ๊ร่) และภาคเหนือ (เช่น เช่ยงใหม่ 

เชย่งราย น่าน) เป็นต�น เช่นเดย่วกนัภาคใต�และกรง๊เทพฯ อตัราการเข�าพกั

สถืานพักแรมทยอยปรับตัวด่ข้�น แต่ยังต�ำกว่าปี 2562 โดยเป็นผู้ลจากใน

พื�นท่�ม่จำนวนห�องพักท่�ค่อนข�างส้ง

ขณะท่�รายได�ธิ๊รกิจโรงแรมและท่�พัก คาดว่าน่าจะอย้่ท่�ประมาณ 5-6 แสน

ล�านบาท เพิ�มข้�นจากปี 2565 ท่�ม่ม้ลค่าประมาณ 3.8 แสนล�านบาท แต่

การฟ์้�นตัวยังไม่ครอบคลม๊ทก๊ตลาด เนื�องจากนักท่องเท่�ยวยังฟ์้�นตัวไม่ทั�ว

ถื้ง โดยเฉัพาะนักท่องเท่�ยวต่างชาติท่�ยังไม่กลับเข�าส้่ระดับปี 2562 ขณะ

เดย่วกนัการแขง่ขนัในธิร๊กจิของโรงแรมและท่�พักท่�สง้ ทำให�ผู้้�ประกอบการ

ไม่สามารถืปรับราคาห�องพักข้�นได�มากนัก ประกอบกับต�องใช�กลย๊ทธ์ิด�าน

ราคาในการกระต๊�นตลาดต่อเนื�อง ซี้�งเป็นข�อจำกัดในการสร�างรายได� 

อย่างไรกด็ ่จากทศิทางตลาดการจดังานและการประช๊มสมัมนาท่�ปรับตวัด่ข้�น 

จะช่วยหน๊นรายได�ของผู้้�ประกอบการ
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คำ. ธุ่รกัิจำจำำาหน�ายผลิุ่ตภัณฑ์์สปา 
การประกอบธิร๊กจิจำหนา่ยผู้ลติภณัฑ์ส์ปา ดำเนนิการโดยบรษิัทัและบรษิัทั

ย่อย คือ บริษััท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด (SWL) โดยม่รายละเอ่ยดดังน่� 

1. ลักษัณะผลิต่ภััณฑ์์หริือบริิการิ 

การดำเนินการของ SWL ดำเนินธิร๊กิจจัดหาสินค�าเก่�ยวกับสปา และสินค�า

ท่�ใช�ในการบริโภค เช่น อาหารว่าง เพื�อจัดจำหน่ายให�แก่บริษััทและล้กค�า

ทั�งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการเลือกซีื�อผู้ลิตภัณฑ์์ได�ทำการเลือกซีื�อ

จากผู้้�ผู้ลิตท่�ม่ความเช่�ยวชาญในการผู้ลิตสินค�าประเภทสปาสำหรับการใช�

ในบ�านและใช�ในร�านสปา ภายใต�เเบรนด์ “LRL (Let’s Relax Lifestyle)” 

โดยผู้ลิตภัณฑ์์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ลิตภัณฑ์์จากธิรรมชาติทั�งหมด (Natural 

Products

บริษััท ไทเกอร์อายส์ เทรดดิ�ง (ประเทศไทย) จำกัด (“TGT”)

เป็นผู้้�ดำเนินการนำเข�าและจัดจำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์บำร๊งผู้ิวหน�า ผู้ิวกาย  

ผู้ลิตภัณฑ์์ลดกระชับสัดส่วน  ผู้ลิตภัณฑ์์แว�กซ์ี ผู้ลิตภัณฑ์์ ทำเล็บ ผู้�าห่ม

ไอร�อน แผู้่นรองเต่ยงนวด เครื�องมือยกกระชับใบหน�า และอ๊ปกรณ์ลด

สัดส่วนกระชับเรือนร่างจากประเทศฝึรั�งเศส อังกฤษั อเมริกา และ 

แคนาดา โดยจำหน่ายให�ร�านเสริมสวย สถืานเสริมความงาม คลินิก 

ความงาม โรงพยาบาล และสปาทั�วประเทศไทย เเละเป็น Sole Agent 

ของผู้ลติภัณฑ์ห์ลากหลายแบรนด ์ชั�นนำสำหรบัประเทศไทย และประเทศ 

ในแถืบ CLMV  อาทิ Dr. Spiller, Biomimetic Skin Care Solutions  และ

ม่ฐานล้กค�าหลักเป็นสปาในโรงเเรมและเดย์สปา ในระดับ 3-6 ดาว

ผู้ลิตภัณฑ์์สปาสำหรับการด้แลผู้ิวหน�า

• Ampoule 

• Serum

• Cleansing

• Moisturizing

• Celltressor

• SummerGlow

• Manage Your Skin

2. การิต่ลาดและภัาวะการิแข่งขัน

2.1 ลักษัณะลูกค้าและกล๊่มลูกค้าเป้าหมายของธั๊ริกิจำผลิต่ภััณฑ์์สปา 

ลก้ค�าส่วนมากของบรษิัทัจะเป็นลก้ค�าท่�เข�ามาใช�บรกิารสปาของ Let’s Relax 

และ RarinJinda Wellness Spa และจากโรงแรม 5 ดาว ท่�นำผู้ลิตภัณฑ์์

ของบรษิัทัไปจำหนา่ย ในขณะท่�ล้กค�าท่�เหลอืเปน็สว่นน�อย จะมาจากลก้ค�า

ธิร๊กิจซี้�งสั�งสินค�าเป็นของพร่เม่�ยมไว�แจกลก้ค�า และลก้ค�าจากต่างประเทศ 

จากการท่�บริษััทไปออกงานแสดงสินค�า

2.2 การิจำำาหน่ายและช่องทางการิจำำาหน่ายของธั๊ริกิจำผลิต่ภััณฑ์์สปา
1) สาขาร�าน RarinJinda Wellness Spa  เเละ Let’s Relax 

ผู้ลิตภัณฑ์์ท๊กชนิดจะม่การจัดจำหน่ายท่�หน�าร�าน RarinJinda 

Wellness Spa เเละ Let’s Relax ท๊กสาขา เพื�อจำหน่ายให�กับ

ล้กค�าท่�มาใช�บริการและผู้้�สนใจ

2) การขายตรง เป็นการจำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์ผ์ู้่านตัวแทนขาย ท่�ม่

ประสบการณ์เก่�ยวข�องกับธิ๊รกิจ ม่ความน่าเชื�อถืือและเป็น 

ท่�ยอมรับของลก้ค�าในธิ๊รกิจเด่ยวกัน

3) งานแสดงสินค�าหรืองานท่องเท่�ยวทั�งในประเทศและต่าง

ประเทศ ซี้�งบริษััทได�ไปร่วมออกบ้ธิในงานดังกล่าว

4) การจำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์สปาผู่้านทางการตลาดออนไลน์ ผู้่าน

ช่องทางบริษััทฯ เช่น Line Official Account, Line My Shop, 

Facebook, Instagram และช่องทางพาร์ทเนอร์ เช่น LAZADA, 

SHOPEE, KING POWER,  เป็นต�น

2.3 กลย๊ทธั์การิแข่งขันของธั๊ริกิจำ

บริษััท ม่กลยท๊ธิ์ดำเนินธิ๊รกิจ โดยมร่ายละเอ่ยดดังน่�

• กลย้ท่ธุ์ด�านผู้ลิต์ภัูณ์ฑ์์ (Product)

เน�นการสร�างความแตกต่างในด�านคณ๊ภาพและผู้ลติภณัฑ์์ LRLเป็นผู้ลติภัณฑ์์ 

จากธิรรมชาติ (Natural Products) และคัดสรรวตัถืด๊บิท่�มค่ณ๊ภาพสง้ ไม่ม่

สารตกค�างท่�เป็นอันตรายใด ๆ เพื�อนำไปเป็นส่วนผู้สมของผู้ลิตภัณฑ์์ 

จนได�ผู้ลิตภณัฑ์ส์มบร้ณ์แบบ ท่�พร�อมจะให�การผู่้อนคลายทั�งกายและจิตใจ 

อด๊มด�วยคณ๊คา่สมน๊ไพรไทยและกลิ�นท่�บำบดัจากน�ำมันหอมระเหยบรสิท๊ธิิ�

ในร้ปแบบท่�หลากหลายเป็นส่วนผู้สมท่�กลมกลืนเข�ากันอย่างลงตัวระหว่าง

ศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก

• กลย้ท่ธ์ุด�านการีต์ลาด

ในด�านกลยท๊ธิท์างการตลาดของ SWL นั�น ทาง SWL ม๊ง่เน�นทำการตลาด

จดัจำหนา่ยไปยงักล๊ม่ผู้้�บรโิภคท่�ม่ความสนใจในด�านสข๊ภาพต�องการบรโิภค

สนิค�าของ SWL โดยตรง โดยเป็นกล๊ม่ผู้้�บรโิภคท่�บริโภคสนิค�าท่�มค่ณ๊ภาพด ่  

ต�องการสนิค�าท่�ผู้ลติจากวตัถืด๊บิจากธิรรมชาต ิโดยให�ความสำคญัตอ่เรื�อง

ปจัจัยราคาเป็นอันดับรองลงมา ซี้�งส่งผู้ลให� SWL สามารถืจัดจำหน่ายสินค�า

ได�ตรงตามความต�องการของกล๊่มผู้้�บริโภคของ SWL ทำให� SWL 

ม่ยอดจัดจำหน่ายท่�เพิ�มข้�น

3. การิจำัดหาผลิต่ภััณฑ์์หริือบริิการิ

ผู้ลติภณัฑ์ส์ปาของ SWL เชน่ น�ำมนันวดและน�ำมนัหอมระเหย ผู้ลติภณัฑ์์

ขดัผู้วิและผู้ลติภณัฑ์์พอกตวั ตลอดจนผู้ลติภณัฑ์์สม๊นไพร เชน่ ลก้ประคบ

สม๊นไพร จะทำการสั�งซีื�อจากผู้้�ผู้ลิตภายในประเทศ โดยบริษััทจะเป็น 

ผู้้�กำหนดส้ตร โดยอาศัยความร้�ประสบการณ์ในการดำเนินธิ๊รกิจสปา 

จากนั�นจะว่าจ�างบริษััทหลายแห่งให�ผู้ลิตตามส้ตรท่�ทางบริษััทต�องการ 

ปัจจ๊บันผู้ลิตภัณฑ์์สปาส่วนใหญ่ท่�วางจำหน่ายผู้ลิตจากผู้้�ผู้ลิตท่�ม่ความ

เช่�ยวชาญในผู้ลิตภัณฑ์์สปา ซี้�งเป็นผู้้�ผู้ลิตและส่งออกผู้ลิตภัณฑ์์สปา

4. ภัาวะอ๊ต่สาหกริริมและภัาวะการิแข่งขัน

ภูาวะอ้ต์สาหุ้กรีรีม

*ขณะน่� ตลาดโลกมค่วามต�องการสมน๊ไพรสง้ และมแ่นวโน�มการขยายตัว

เพิ�มข้�น โดยเฉัพาะสม๊นไพรกล๊่มเครื�องสำอางของไทยม่ม้ลค่าส้งถื้ง 

180,000 ล�านบาท ขณะท่�สม๊นไพรกล๊่มอาหารเสริมม่มล้ค่าใช�และส่งออก

รวม 80,000 ล�านบาท ส่วนสมน๊ไพรกล๊่มสปาและผู้ลิตภัณฑ์์ม่ม้ลค่าใช�

และส่งออก ประมาณ 10,000 ล�านบาท สม๊นไพรกล๊่มยาแผู้นโบราณตาม

ภมิ้ปญัญาการแพทยแ์ผู้นไทย มม่ล้คา่ประมาณ 10,000 ล�านบาท เปน็ต�น 

(*ข�อมล้จากกรมวิชาการเกษัตร)
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ง. ธุ่รกัิจำโรงเรียนสอนนวดแผนไทย 
การประกอบธิ๊รกิจเก่�ยวกับโรงเร่ยนการสอนนวดแผู้นไทย ดำเนินการโดย 

บริษััท สยามเวลเนส เอ็ดย้เคชั�น จำกัด ปัจจ๊บันทำการเปิดสอนให�กับ 

ผู้้�สมคัรเป็นพนักงานเทอราพิสต์ เพื�อสนบัสนน๊ธิร๊กิจสปาของบริษัทัเท่านั�น 

ไม่ได�ม่การสอนให�กับบ๊คคลภายนอก

1. ลักษัณะผลิต่ภััณฑ์์และบริิการิ 

บริษััท สยามเวลเนส เอ็ดย้เคชั�น จำกัด (SWE)  ให�บริการด�านการศ้กษัา 

อบรมหลักส้ตรการสอนนวดทั�งภาคทฤษัฎ่และภาคปฏิิบัติ ได�รับโอนใบ

อนญ๊าตให�จดัตั�งโรงเรย่นสอนความงามและสปา ไทเกอร ์อายส ์ จากบรษิัทั

ไทเกอร์ อายส์ เอ็ดด้เคชั�น จำกัด (TGE) เมื�อวันท่� 24 กรกฎาคม 2561 

และมก่ารเปล่�ยนชื�อโรงเรย่น และตราโรงเรย่น เปน็โรีงเรียีนสอนนวดไท่ย

และสปาสยามเวลเนส  (Siam Wellness Thai Massage and Spa 

School) ม่หลักส้ตรท่�ได�รับการรับรองจากหน่วยงานท่�เก่�ยวข�องจำนวน 5 

หลักส้ตรคือ 1. หลักส้ตรการบริการเพื�อความงาม 2. การนวดไทยเพื�อ

ส๊ขภาพ 3. หลักสต้รการนวดสว่ดิช 4. หลักส้ตรการนวดด�วยน�ำมันหอม

ระเหย 5. หลักส้ตรนวดฝึ่าเท�าเพื�อส๊ขภาพ 

นอกเหนือจากการสอนนวดดังกล่าว ทางพนักงานเทอราพิสต์และ

เทรนเนอร์ของ SWE จะสอนเทคนิคเพิ�มเติมให�แก่ผู้้�ให�บริการนวดเพื�อ

สข๊ภาพ เพื�อให�สามารถืปฏิิบตังิานได�หลากหลายยิ�งข้�น เช่น การนวดกดจด๊

ฝ่ึาเท�า การนวดน�ำมันหอมระเหย การนวดบำบัดด�วยหนิร�อน การขัดผู้วิ 

การพอกตัว การเรย่นสปาทร่ตเมนต์และวาร่บำบัด และการนวดแผู้นไทย

ผู้สมผู้สานเทคโนโลย่ใหม่ ๆ ในวงการสปา ฯลฯ
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1.2.3. ทริัพย์สินท่�ใช้ในการิปริะกอบธ๊ริกิจำ

1. ทรัพื่ย์สินที�ใช้้ในกัารประกัอบธุ่รกัิจำ

ริายการิ	 	 	 	 	 	 	 						กริริมสิที่ธิ์ิ�											มูลี่ค่ัาสุที่ธิิ์ตั้ามบ้ญช่ี

	 	 	 	 	 	 	 	 																			วั้นที่่�	31	ธิ์.คั.	2565

1. ท่ี�ดิน*1 (หมายเหต๊)

1.1) น.ส.3 ก เลขท่� 5241, 5242, 5243, 5896 5918 และ 5919  บริษััท 111,993

เนื�อท่�รวม 112.5 ตารางวา ตั�งอย้่ท่� ถืนนราษัฎร์อ๊ทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง

อำเภอกะท้� จังหวัดภ้เก็ต (Let’s Relax ป่าตองสาย 2 และบ�านพักพนักงานภเ้ก็ต)

1.2) โฉันดเลขท่� 110538  เนื�อท่� 18.1 ตารางวา ตั�งอย้่ท่� ถืนนพัทยาเหนือ บริษััท 7,095

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละม๊ง จังหวัดชลบ๊ร ่(บ�านพักพนักงานพัทยา)

1.3)  โฉันดเลขท่� 20725 เนื�อท่� 26.4 ตารางวา ตั�งอย้่ท่� ถืนนรอบเกาะ บริษััท 3,679

ตำบลบ่อผู้๊ด อำเภอเกาะสมย๊ จังหวัดส๊ราษัฎร์ธิาน่ (บ�านพักพนักงานสม๊ย)

1.4) โฉันดเลขท่� 90025 เนื�อท่� 54 ตารางวา ตั�งอย้่ท่� ซีอยอย้เ่จริญ  บริษััท 15,963

ซีอย 5 แขวงห�วยขวางเขตห�วยขวาง จังหวัดกร๊งเทพฯ(บ�านพักพนักงานกรง๊เทพฯ)

1.5) โฉันดเลขท่� 884,885 กระรน จังหวัดภ้เก็ต บริษััท 29,060

1.6) โฉันดเลขท่� 42920, 42921, 49922 อ่าวนาง จังหวัดกระบ่� บริษััท 26,528

1.7) โฉันดเลขท่� 1288 จังหวัดหนองคาย บริษััท 21,182

1.8) โฉันดเลขท่� 29667 อ.บางละม๊ง จังหวัดชลบ๊ร่ บริษััท 93,386

1.9) โฉันดเลขท่� 110539, 110540 อ.บางละม๊งจังหวัดชลบ๊ร่ บริษััท 13,393

รีวมท่ี�ดิน  322,279

2. ส่วนปรีับปรี้งท่ี�ดิน บรีิษััท่ย่อย 0

3. อาคารีและส่วนปรีับปรี้งอาคารี*1 (หมายเหต๊)

3.1) อาคารพาณิชย์ 5 ชั�น 3 ค้หา เลขท่� 209/22-24 อาคารพาณิชย์ 5 ชั�น บริษััท 8,095

พร�อมดาดฟ์้า 1 คห้า เลขท่� 207/47 และอาคารพาณิชย์ 4 ชั�น 2 ค้หา

เลขท่� 207/5-6  (Let’s Relax ป่าตองสาย 2และบ�านพักพนักงานภ้เก็ต)

3.2) อาคารพาณิชย์ 4 ชั�นพร�อมดาดฟ์้า 1 ค้หา เลขท่� 6/67 (บ�านพักพนักงานพัทยา) บริษััท 272

3.3) อาคารพาณิชย์ 3 ชั�น พร�อมชั�นลอย เลขท่� 119/25 ตำบลบ่อผู้ด๊  บริษััท 1,780

อำเภอเกาะสม๊ย จังหวัดส๊ราษัฎร์ธิาน่ (บ�านพักพนักงานสม๊ย)

3.4) อาคารโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รส่อร์ทและร�านอาหาร Deck 1  บริษััทย่อย 44,723

เลขท่� 14 ถืนนเจริญราษัฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชย่งใหม่

3.5)อาคารบ�านพักพนักงานท่�ซีอยอย้เ่จริญ 5 บริษััท 7,304

3.6) อาคารพาณิชย์ 3 ชั�น เลขท่� 224/2, 224/3 กระรน จังหวัดภ้เก็ต บริษััท 2,934

3.7) อาคารพาณิชย์ 3 ชั�น เลขท่� 437/2-4 อ่าวนาง จังหวัดกระบ่� บริษััท 5,110

3.8) อาคารบนท่�ดินโฉันด 1288 จังหวัดหนองคาย บริษััท 3,614

3.9) อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั�น 2 คห้า อ.บางละม๊ง จังหวัดชลบ๊ร่ บริษััท 2,426

3.10) อาคารพาณิชย์ 4 ชั�น 2 ค้หา ท่�ดินโฉันดเลขท่� 11539-11540 เลขท่� 6-65, 6/66  บริษััท 3,181

3.11) ส่วนปรับปร๊งอาคารประกอบไปด�วย บริษััทและบริษััทย่อย

- อาคารีสำนักงานใหุ้ญ่

- Let’s Relax

สาขาพาวิลเล่�ยน สาขาพร�อมพงษั์ สาขาพัทยา

สาขาป่าตองสาย 2 สาขาเทอร์มินอล 21 สาขาแมนดาริน

สาขาป่าตองสาย 3 สาขาสยามสแควร์วัน  สาขาหัวหิน

สาขาท่าแพ สาขาเอกมัย สาขาสวนพล้

สาขาเดอะสตรท่ สาขามาบ๊ญครอง สาขาเบอร์เคล่ย์ ประต้น�ำ

สาขาพญาไท สาขาทองหล่อ สาขาโรงแรม เวคอัพ
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สาขานิมมาน สาขาป่าตอง สาขาโรงแรมมิลเลนเน่�ยม

สาขากะรน สาขาโบ�ทลาก้น สาขาส๊ข๊มวิท 31

สาขาหัวหิน 100 สาขาพัทยา บ่ชฟ์รอนท์  สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา

สาขาเดอะมาร์เก็ต  สาขากินซ่ีา ทองหล่อ  สาขาบ่ยอนด์ ป่าตอง ภ้เก็ต

สาขาไอบิส ห�วยขวาง  สาขาโรงแรมเรือรัษัฎา  สาขาโรงแรมอโนมา กร๊งเทพฯ

สาขาโรงแรมศร่ลันตา  สาขาแอม ไชน่าทาวน์  สาขาดิ อัลเลซี์ ส๊ข๊มวิท 13 

สาขาโรงแรมคาร์ลตัน  สาขาเซี็นทรัลเวิลด์ สาขาเซี็นทรัล เอมบาสซี่

สาขามหานคร คิวบ์ สาขาเมอเวนพิค พัทย สาขาพอร์โต� เดอ ภ้เก็ต

สาขาตรัยญา  สาขาโรงแรมโนก๊ ภ้เก็ต  สาขาโรงแรมว่รันดา พัทยา

สาขาศ้นย์สิริกิติ�  สาขาสามย่าน มิตรทาวน์ 

สาขาโรงแรมโนโวเทล แพลตินัม ประต้น�ำ

สาขาโรงแรม แกรนด์ เซีนเตอร์ พอยต์ สเปซี พัทยา

สาขาเทอร์มินอล 21 พระราม 3

- Dr. Spiller

กินซี่า ทองหล่อ เทอร์มินอล 21 พัทยา เซี็นทรัลเวิลด์

- Stretch Me 

เซี็นทรัลเวิลด์ กินซ่ีา ทองหล่อ เดอะ อัลเลซี ส๊ข๊มวิท 13

- Stretch me Clinic เซี็นทรัลเวิลด์

- Rarinjinda Wellness Spa

สาขาเช่ยงใหม่ สาขาราชดำริ สาขาเพลินจิต (ปัจจ๊บันเป็น Let’s Relax)

- โรีงแรีมรีะรีินจินดา เวลเนส สปา รีีสอรี์ท่ 

ร�านอาหาร Deck1

- Baan Suan

สาขานนทบ๊ร่ สาขาประชาน๊กล้ สาขาบรมราชชนน่

สาขาเจริญนคร 68 สาขาเทอมินอล โคราช สาขาหนองคาย

สาขาเพชรเกษัม สาขาอ๊ดรธิาน่

- ORB cafe พัท่ยา

- ต์้�คอนเท่นเนอรี์โกดังสินค�า

- สำนักงานท่ี� บี.ย.้เพลส

ริายการิ	 	 	 	 	 	 	 						กริริมสิที่ธิ์ิ�											มูลี่ค่ัาสุที่ธิิ์ตั้ามบ้ญชี่
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รีวมอาคารี และส่วนปรีับปรี้งอาคารี  659,064

4. เครีื�องต์กแต์่งต์ิดต์ั�ง และอป้กรีณ์์ บริีษััท่และบรีิษััท่ย่อย 39,891

5. ยานพาหุ้นะ บริีษััท่และบรีิษััท่ย่อย 2,317

6. งานรีะหุ้ว่างก่อสรี�าง บริีษััท่และบรีิษััท่ย่อย 7,269

รีวม ท่ี�ดิน อาคารี และอป้กรีณ์์ ส้ท่ธุิ  1,030,821

หุ้มายเหุ้ต์้ 1 ท่�ดินและสิ�งปลก้สร�างบนท่�ดินดังกล่าวใช�สำหรับค�ำประกันวงเงินก้�ของบริษััทและบริษััทย่อย

            รวมถื้งเงินเบิกเกินบัญช่และหนังสือค�ำประกันกับธินาคารแห่งหน้�ง
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2. สิทธิุกัารเช้�าที�ดิน/อาคำาร
บริษััทประกอบธิ๊รกิจสปา โดยสาขาส่วนใหญ่เป็นการเช่าพื�นท่�อาคารในการดำเนินงาน ม่มล้ค่าตามงบการเงินรวมของบริษััทและบริษััทย่อย ดังน่�

ทั�งน่� รายการทางบัญช่ในส่วนของสิทธิิการเช่าท่�ดินจะเป็นเฉัพาะสินทรัพย์เช่าท่�ต�องชำระเงินค่าสิทธิิการเช่าล่วงหน�า โดยระยะในการตัดจำหน่าย 

เป็นเวลาตามสัญญาเช่ารวมสิทธิิในการต่ออาย๊ท่�ระบ๊ไว�ในสัญญาโดยบริษััทและบริษััทย่อยม่การทำสัญญาเช่าท่�ดินและสิ�งปล้กสร�างเพื�อใช�เป็นอาคาร

สำนักงาน บ�านพักพนักงานเทอราพิสต์และใช�ในการประกอบธิ๊รกิจสปาของบริษััท และใช�ดำเนินธิ๊รกิจโรงแรมเเละร�านอาหารของบริษััทย่อยดังน่�

ริายการิ		 	 	 	 					กริริมสิที่ธิ์ิ								มูลี่คั่าสุที่ธิิ์ตั้ามบ้ญช่ี		 																			เง่�อนไข
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		วั้นที่่�ตั้าม	 ริายลี่ะเอย่ด์			 	 	 	 														ริะยะเวัลี่า			 		 		การิตั้่ออายุ

ส้ญญาเชี่า	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ส้ญญาเชี่า

	ห้นว่ัย	:	พ้ันบาที่

สิทธิิการเช่าท่�ดิน/อาคาร (Let’s Relax พัทยา, SQ1,    

สวนพล้, ทา่แพ, Beyond Patong Phuket, ระรินจนิดา

เชย่งใหม,่ บ�านสวนมาสสาจ บรมราชชนน่ เพชรเกษัม

และรามอินทรา 62)

บริษััททำสัญญาเช่าท่�ดินและสิ�งปล้กสร�าง เป็นท่�ดินตามโฉันด

เลขท่� 117, 2875, 8985, 554, 3010, 3009 และ 103754 

รวม 7 โฉันด เนื�อท่�รวม 2 ไร่ 3 งาน 62.4 ตารางวา เพื�อ

ประกอบธิ๊รกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa สาขา

เช่ยงใหม่) และท่�ดินบางส่วนให�เช่าช่วงต่อ ในการประกอบ

ธิ๊รกิจโรงแรม และร�านอาหาร (โรงแรมระรินจินดา เวลเนส 

สปา ร่สอร์ท และร�านอาหาร Deck 1) 

บริษััททำสัญญาเช่าอาคาร ชั�นท่� 1 และ 2 ของอาคารเลขท่� 

483 – 483/6 และชั�นท่� 3 ของอาคารเลขท่� 483/6 ซีอย

ส๊ทธิิพร ถืนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรง๊เทพมหานคร รวมพื�นท่�ใช�สอย 1,392 ตารางเมตร เพื�อใช�

เป็นอาคารสำนักงานของบริษััท และบริษััทย่อย

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการ พื�นท่�อาคารส้ง 3 ชั�น พร�อม

ชั�นลอยตั�งอย้เ่ลขท่� 97/2-5 ถืนนราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง

เชย่งใหม่ จ.เช่ยงใหม่ มพ่ื�นท่�เช่าประมาณ 920 ตารางเมตร 

เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขาท่าแพ)

บริษััททำเช่าและบริการพื�นท่�อาคาร ตั�งอย่้เลขท่� 184/13, 

184/15 ถืนนผู้ังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะท้� จังหวัด

ภเ้กต็ พื�นท่�ใช�สอยอาคารเอเช่�ยนฟ์อร์จน้ เนื�อท่� 1,468 ตารางเมตร 

เพื�อใช�เป็นท่�พักพนักงาน (Let’s Relax สาขา ป่าตองสาย 3 

(พื�นท่�ส่วนขยาย))

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการพื�นท่� ชั�นท่� 22 ของอาคาร 

บ.่ย.้เพลส จำนวน 966 ตารางเมตร เพื�อใช�เปน็สำนกังานของ 

บริษััทฯ

บริษััท

26 ส.ค. 2557

14 ม.ค. 2565

22 พ.ย. 2564

1 ม.ค. 2563

15 ม.ค. 2563

4,116

30  ปี

เริ�มต�น  1 มกราคม 2556 

ถื้ง 31 ธัินวาคม 2585

3 ปี 

เริ�มต�น 1 มกราคม 2565  

ถื้ง 31 ธิันวาคม 2567

3 ปี

เริ�มต�น 1 ต๊ลาคม 2564

ถื้ง 30 กันยายน 2567

3 ปี 

เริ�มต�น 1 ก๊มภาพันธิ์ 2563 

สิ�นส๊ด 31 มกราคม 2566

3 ปี 

 เริ�มต�น 1 มกราคม 2563

สิ�นส๊ด 31 ธิันวาคม 2565

สิทธิิการเช่าแสดงในราคาท๊น หักค่า

ตัดจำหน่ายสะสม คำนวณโดยวิธิ่เส�น

ตรงตามอาย๊สัญญาเช่า

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่โอกาส

ขอต่อสัญญา

ม่สิทธิิต่อ



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 53

		วั้นที่่�ตั้าม	 ริายลี่ะเอย่ด์			 	 	 	 													ริะยะเวัลี่า			 	 		การิตั้่ออายุ

ส้ญญาเชี่า	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ส้ญญาเช่ีา

บรษิัทัทำสญัญาเชา่และบริการพื�นท่� ตั�งอย่้เลขท่� 184/14 ถืนน

ผู้ังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะท้� จังหวัดภ้เก็ต พื�นท่�

ใช�สอยอาคารเอเช่�ยนฟ์อร์จ้น เนื�อท่� 2,418 ตารางเมตร  

เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขาป่าตองสาย 3)

บรษิัทัทำสัญญาเช่าพื�นท่�อาคารตั�งอย้ซ่ีอยสท๊ธิพิร แยกจากซีอย

รชัดาภิเษัก 3 (ข�างสถืานทต้จ่น) ถืนนรัชดาภิเษัก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรง๊เทพมหานคร บนพื�นท่�ตามโฉันดเลขท่� 65264 

(1 งาน 23 ตารางวา) และเลขท่� 65265 (1 งาน 17 ตารางวา) 

เพื�อใช�เก็บสินค�าของบริษััทฯ

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการพื�นท่� โรงแรมแมนดารินเพื�อใช�

ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขาโรงแรมแมนดาริน)

บรษิัทัทำสญัญาเชา่และบรกิารพื�นท่� โรงแรมแกรนด์ เซีนเตอร์ 

พอยต์ ราชดำร ิเนื�อท่� 823 ตารางเมตร และพื�นท่�อาคารจอดรถื 

ชั�น 6 เนื�อท่� 80 ตารางเมตร เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ 

(RarinJinda Wellness Spa สาขาราชดำริ)

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการพื�นท่� อาคารเซีนต์เตอร์ พอยต์ 

เรซิีเดนซ์ี พร�อมพงษั์ เนื�อท่�รวม 706.82 ตารางเมตร และ

พื�นท่�อาคารจอดรถืชั�น 3 เนื�อท่� 100 ตารางเมตรเพื�อใช� 

ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขาส๊ข๊มวิท 39)

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการพื�นท่�ศ้นย์การค�า Terminal 21 

เนื�อท่�ใช�สอยประมาณ 752 ตารางเมตร เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ 

(Let’s Relax สาขาเทอร์มินอล 21)

บริษััททำบันท้กข�อตกลงแนบท�ายสัญญาเช่า อาคารเลขท่� 

240/9 หม้่ท่� 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละม๊ง จังหวัดชลบ๊ร ่

พื�นท่�ใช�สอยประมาณ 500 ตารางเมตร เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ 

(Let’s Relax สาขาพัทยา)

บริษััททำบันท้กข�อตกลงแนบท�ายสัญญาเช่า อาคารชั�นเด่ยว 

เลขท่� 240/9 หม้่ท่� 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละม๊ง พื�นท่�

ใช�สอยประมาณ 40 ตารางเมตร เพื�อใช�เป็นห�องพักพนักงาน

เทอราพิสต์พัทยา

1 ม.ค. 2563

16 ธิ.ค. 2562

1 ม.ค. 2563

1 ธิ.ค. 2562

1 ม.ค. 2563

11 พ.ย. 2564

3 ปี

เริ�มต�น 1 ก.พ. 2563

สิ�นส๊ด 31 มกราคม 2566

(ต่ออาย๊สัญญาปีท่� 10 – 12)

3 ปี 

เริ�มต�น 1 มกราคม 2563

สิ�นส๊ด 31 ธัินวาคม 2565

3 ปี

เริ�มต�น 1 มกราคม 2563

สิ�นสด๊ 31  ธิันวาคม 2565

3 ปี

เริ�มต�น 1 มกราคม 2563

สิ�นส๊ด 31 ธัินวาคม 2565

3 ปี

เริ�มต�น 1 มกราคม 2563

สิ�นส๊ด 31 ธิันวาคม 2565 

(ต่ออาย๊ปีท่� 16 – ปีท่� 18)

3 ปี

เริ�มต�น 11 ต๊ลาคม 2563

 สิ�นส๊ด 10 ต๊ลาคม 2566

3 ปี

เริ�มต�น 1 พฤษัภาคม 2564 

สิ�นสด๊ 30 เมษัายน 2567

3 ปี

เริ�มต�น 1 พฤษัภาคม 2564 

สิ�นสด๊ 30 เมษัายน 2567

มโ่อกาส

ขอต่อสัญญา

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

มโ่อกาส

ขอต่อสัญญา

มโ่อกาส

ขอต่อสัญญา

มโ่อกาส

ขอต่อสัญญา

มโ่อกาส

ขอต่อสัญญา



54 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565

		วั้นที่่�ตั้าม	 ริายลี่ะเอย่ด์			 	 	 	 														ริะยะเวัลี่า			 	 		การิตั้่ออายุ

ส้ญญาเชี่า	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ส้ญญาเชี่า

บริษััททำสัญญาเช่าพื�นท่�และสัญญาบริการพื�นท่� 

อาคารพาวิลเล่�ยน ไนท์บาซีาร์ เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ

(Let’s Relax สาขาพาวิลเล่�ยน)

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการพื�นท่� อาคารโรงแรมแกรนด์ 

เซีนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต เนื�อท่�รวม 1,087 ตารางเมตร เพื�อ

ใช�ประกอบธิ๊รกิจ (Rarinjinda  สาขาเพลินจิต)

บริษััทต่อการเช่าและบริการพื�นท่� โครงการศ้นย์การค�า 

Hua Hin Market Village พื�นท่�รวม 743 ตรม. เพื�อใช�ประกอบ

ธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขาหัวหิน)

บริษััททำสัญญาเช่าบ�านพร�อมท่�ดิน เลขท่� 236/17 ถืนน

เพชรเกษัม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบค่ร่ขันธิ์ 

เพื�อใช�เป็นท่�พกัพนกังานเทอราพิสต์ท่� Let’s Relax สาขาหวัหิน

บรษิัทัทำสญัญาเชา่พื�นท่�และบรกิาร และสญัญาแก�ไขเพิ�มเตมิ

เช่าพื�นท่� โครงการสยามสแควร์ วัน พื�นท่� 424.43 ตรม.  

เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขาสยามสแควร์วัน 

เฟ์ส 1)

บริษััททำสัญญาเช่า พื�นท่�อาคาร PARK LANE BANGKOK 

พื�นท่�ประมาณ 578.25 ตร.ม. เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ

(Let’s Relax สาขาเอกมัย)

บรษิัทัทำสญัญาตอ่อายก๊ารเชา่สถืานท่�เช่า บนัทก้ข�อตกลงเพิ�ม

เตมิแนบท�ายสญัญาต่ออายก๊ารเชา่สถืานท่� และสญัญาตอ่อาย๊

การเช่าอ๊ปกรณ์งานระบบประกอบอาคาร อาคารเอ็ม บ่ เค 

เซี็นเตอร์  ขนาด 615.49 (ตรม.) เพื�อใช�ประกอบกิจการ

(Let’s Relax สาขามาบ๊ญครอง)

บริษััททำสัญญาเช่า โครงการเดอะ สตรท่ รัชดา

เนื�อท่�ประมาณ 714 ตารางเมตร เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ

(Let’s Relax สาขาเดอะสตร่ท)

บริษััททำสัญญาเช่าท่�ดิน  อาคารเลขท่� 7/24 ซี.สวนพล้ แขวง

ท๊ง่มหาเมฆ เขตสาทร กรง๊เทพมหานคร เพื�อใช�ประกอบธิร๊กจิ 

(Let’s Relax สาขาสวนพล)้

1 ม.ค. 2565

1 เม.ย. 2565

25 พ.ค. 2565

1 ต.ค. 2564

1 ม.ค. 2564

16 ก.ย. 2564

1 ก.ค. 2564

8 ธิ.ค. 2563

3 เดือน

เริ�มต�น 1 มกราคม 2565 

สิ�นส๊ด 31 ม่นาคม 2565

6 เดือน

เริ�มต�น 1 เมษัายน 2565 

สิ�นส๊ด 30 กันยายน 2565

3 เดือน

เริ�มต�น 1 ต๊ลาคม 2565 

สิ�นส๊ด 31 ธิันวาคม 2565

3 ปี

เริ�มต�น 1 ตล๊าคม 2564 

สิ�นส๊ด 30 กันยายน 2567

3 ปี

เริ�มต�น 21 มิถื๊นายน 2563 

สิ�นส๊ด 20 มิถื๊นายน 2565

3 ปี

เริ�มต�น 1 มกราคม 2564 

สิ�นส๊ด 31 ธิันวาคม 2566

3 ปี

เริ�มต�น 1 สิงหาคม 2564 

สิ�นส๊ด 31 กรกฎาคม 2567

3 ปี

เริ�มต�น 1 กรกฎาคม 2564 

สิ�นส๊ด 30 มิถื๊นายน 2567

1 ปี

เริ�มต�น 1 ก๊มภาพันธิ์ 2565 

สิ�นส๊ด 31 มกราคม 2566

3 ปี 

เริ�มต�น 15 ธิันวาคม 2562 

สิ�นส๊ด 14 ธิันวาคม 2565

1 ปี 

เริ�มต�น 15 ธิันวาคม 2565 

สิ�นส๊ด 14 ธิันวาคม 2566

3 ปี 

เริ�มต�น 1 มกราคม 2565

สิ�นส๊ด 31 ธิันวาคม 2567

มโ่อกาส

ขอต่อสัญญา

ม่สิทธิิ

ต่ออาย๊สัญญา

ม่โอกาส

ขอต่อสัญญา

ม่โอกาส

ขอต่อสัญญา

ม่โอกาส

ขอต่อสัญญา

ม่โอกาส

ขอต่อสัญญา

ม่โอกาส

ขอต่อสัญญา

ม่โอกาส

ขอต่อสัญญา

ม่โอกาส

ขอต่อสัญญา



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 55

		วั้นที่่�ตั้าม	 ริายลี่ะเอย่ด์			 	 	 	 													ริะยะเวัลี่า			 	 		การิตั้่ออายุ

ส้ญญาเชี่า	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ส้ญญาเช่ีา

บริษััททำสัญญาเช่าอาคาร เลขท่� 70/40 ม.9 ต.ตลาดขวัญ 

อ.เมือง จ.นนทบ๊ร่ อาคาร 1 และ อาคาร 2 เพื�อใช�ประกอบ

ธิ๊รกิจ (บ�านสวนมาสสาจ สาขานนทบ๊ร)่

บริษััททำสัญญาเช่าสถืานท่� พื�นท่�บางส่วนในอาคารเลขท่� 293 

ถืนนรัชดาภิเษัก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซีื�อ กร๊งเทพมหานคร 

เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (บ�านสวนมาสสาจ สาขา ประชาน๊ก้ล)

บริษััททำสัญญาเช่าพื�นท่� โรงแรมเดอะ เบอร์เคล่ย์โฮเต็ล 

ประตน้�ำ พื�นท่�ประมาณ 260.90 ตารางเมตร เพื�อใช�ประกอบ

ธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขา โรงแรมเดอะเบอร์เคล่ย์ ประต้น�ำ)

บรษิัทัทำสญัญาเชา่พื�นท่� เลขท่� 624 ถืนนเจรญินคร 68 แขวง

ดาวคะนอง เขตธินบ๊ร ่กร๊งเทพมหานคร พื�นท่�ประมาณ 187 

ตารางวา เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (บ�านสวนมาสสาจ สาขา

เจริญนคร 68)

บริษััททำสัญญาเช่าพื�นท่� เลขท่� 47/3-6 ถืนนพญาไท แขวง

ถืนนพญาไท เขตราชเทว่ กร๊งเทพมหานคร พื�นท่�ประมาณ 

969 ตารางเมตร และพื�นท่�ชั�นดาดฟ์้า 223 ตารางเมตร เพื�อ

ใช�ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขา พญาไท)

บริษััททำสัญญาเช่าพื�นท่� เลขท่� 488 ถืนนบรมราชชนน่ แขวง

ศาลาธิรรมสพน ์เขตทววั่ฒนา กรง๊เทพมหานคร พื�นท่�ประมาณ 

583.3 ตารางวา เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (บ�านสวนมาสสาจ 

สาขาบรมราชชนน่)

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการ ภายในอาคารโรงแรมแกรนด์ 

เซีนเตอร์ พอยต์ สข๊ม๊วทิ 55 พื�นท่�ประมาณ 621.2 ตารางเมตร 

สำหรับพื�นท่�สปา และพื�นท่�ประมาณ 1,091.2 ตารางเมตร 

สำหรบัพื�นท่�ออนเซีน็ เพื�อใช�ประกอบธิร๊กจิ (Let’s Relax สาขา

ทองหล่อ)

บริษััททำบันท้กข�อตกลงแนบท�ายสัญญาเช่าและบริการพื�นท่�

โครงการเทอร์มนิอล21 โคราช พื�นท่�ประมาณ 349 ตารางเมตร 

เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (บ�านสวนมาสสาจ สาขาเทอร์มินอล 21 

โคราช)

31 ก.ค. 2564

1 ม.ค. 2565

29 ต.ค. 2562

4 ม่.ค. 2562

10 มิ.ย. 2565

4 ต.ค. 2562

30 ม.ค. 2566

1 ส.ค. 2562

1 ส.ค. 2565

15 พ.ย. 2562

15 พ.ย. 2565

19 ธิ.ค. 2562

16 พ.ย. 2565

3 ปี

เริ�มต�น 1 สิงหาคม 2564 

สิ�นส๊ด 31 กรกฏิาคม 2567

1 ปี

เริ�มต�น 1 มกราคม 2565

สิ�นส๊ด  31 ธิันวาคม 2565

3 ปี

เริ�มต�น 18 กรกฎาคม 2562 

สิ�นส๊ด 17 กรกฎาคม 2565 

ขอต่ออ่กสามปีตามสัญญา

3 ปี 

เริ�มต�น 1 เมษัายน 2562 

สิ�นสด๊ 31 มน่าคม 2565

3 ปี

เริ�มต�น 1 เมษัายน 2565 

สิ�นส๊ด 31 ม่นาคม 2568

3 ปี

เริ�มต�น 14 พฤศจิกายน2562 

สิ�นส๊ด 13 พฤศจิกายน 2565

3 ปี

เริ�มต�น 14 พฤศจิกายน2565 

สิ�นสด๊ 13 พฤศจิกายน 2568

3 ปี

เริ�มต�น 1 สิงหาคม 2562 

สิ�นส๊ด 31 กรกฎาคม 2565

3 ปี

เริ�มต�น 1 สิงหาคม 2565 

สิ�นสด๊ 31 กรกฎาคม 2568

3 ปี

เริ�มต�น 15 พฤศจิกายน2562 

สิ�นส๊ด 14 พฤศจิกายน 2565

3 ปี

เริ�มต�น 15 พฤศจิกายน2565 

สิ�นส๊ด 14 พฤศจิกายน 2568

3 ปี

เริ�มต�น 19 ธิันวาคม 2562 

สิ�นส๊ด 18 ธิันวาคม 2565

6 เดือน

เริ�มต�น 19 ธัินวาคม 65

สิ�นส๊ด 18 มิถื๊นายน 66

ม่ิสิทธิิต่อ

ม่โอกาส

ขอต่อสัญญา

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ



56 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565

		วั้นที่่�ตั้าม	 ริายลี่ะเอย่ด์			 	 	 	 																ริะยะเวัลี่า				 		การิตั้่ออายุ

ส้ญญาเชี่า	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ส้ญญาเชี่า

บริษััททำหนังสือสัญญาเช่า เลขท่� 673 ถืนนเพชรเกษัม แขวง

หนองค�างพล้ เขตหนองแขม กรง๊เทพมหานคร พื�นท่�ประมาณ 

532 ตารางเมตร เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (บ�านสวนมาสสาจ 

สาขาเพชรเกษัม)

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการ เลขท่� 121/3 ม.2 ต.อ่าวนาง 

อ.เมืองกระบ่� จ.กระบ่� พื�นท่�ประมาณ 638 ตารางเมตร และ

บริเวณชั�นใต�ดินพื�นท่�บางส่วนเนื�อท่�ประมาณ 60 ตารางเมตร 

เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขากระบ่� เวคอัพ)

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการพื�นท่�ประมาณ 2.84 ไร่ ตั�งอย้่

เลขท่� 20/64 ม.2 ต.เกาะแก�ว อ.เมืองภ้เก็ต จ.ภ้เก็ต เพื�อใช�

ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขาภ้เก็ต โบ�ทลาก้น) 

บริษัทัทำสญัญาเชา่พื�นท่� โรงแรมเดอะ ซีสิ กะตะ ร่สอรท์ พื�นท่�

ประมาณ 300 ตารางวา เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s Relax 

สาขาเดอะซีิส กะตะ ร่สอร์ท)

บริษััททำสัญญาเช่าอาคาร เลขท่� 5/2 ซี.ส๊ข๊มวิท 31 (สวัสด่) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กร๊งเทพมหานคร พื�นท่�รวม

ประมาณ 60 ตารางวา เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s Relax 

สาขาส๊ขม๊วิท 31)

บริษััทต่อสัญญาเช่าและบริการ ศ้นย์การค�าวัน นิมมาน พื�นท่�

ประมาณ 812 ตารางเมตร เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s 

Relax สาขาวัน นิมมาน)

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการ โรงแรมมิลเลนเน่ยม ร่สอร์ท 

ปา่ตอง เพื�อใช�ประกอบธิร๊กจิ (Let’s Relax สาขามลิเลนเนย่ม 

ภ้เก็ต)

บริษัทัทำสญัญาเชา่อาคารท่�พักอาศยัสง้ 4 ชั�น ถืนนรัชดาภเิษัก 

ซีอย 3 เพื�อใช�เป็นบ�านพักพนักงาน อาคาร เลขท่� 582/449 

ซี้�งตั�งอย้่ท่�ถืนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กร๊งเทพมหานคร

30 มิ.ย. 2561

6 มิ.ย. 2565

1 พ.ย. 2562

23 ธิ.ค. 2562

28 พ.ค. 2564

27 ก.ค. 2563

10 ธิ.ค. 2564

1 พ.ย. 2560

16 ธิ.ค. 2562

3 ปี

เริ�มต�น 1 กรกฎาคม 2562 

สิ�นส๊ด 30 มิถื๊นายน 2565

3 ปี

เริ�มต�น 1 กรกฎาคม 2565 

สิ�นส๊ด 30 มิถื๊นายน 2568

3 ปี

เริ�มต�น 19 พฤศจิกายน2562 

สิ�นส๊ด 18 พฤศจิกายน 2565

ขอต่ออ่กสามปีตามสัญญา

3 ปี

เริ�มต�น 1 มกราคม 2563

สิ�นส๊ด 31 ธิันวาคม 2565

2 ปี

เริ�มต�น 17 มิถื๊นายน 2564 

สิ�นส๊ด 16 มิถื๊นายน 2566

3 ปี 

เริ�มต�น 1 เมษัายน 2563

สิ�นส๊ด 31 ม่นาคม 2566

1 ปี

เริ�มต�น 1 ธิันวาคม 2564

สิ�นสด๊ 30 พฤศจกิายน 2565

3 ปี 

เริ�มต�น 1 ธิันวาคม 2565

สิ�นสด๊ 30 พฤศจกิายน 2568

3  ปี 

เริ�มต�น 30 พฤศจิกายน2560 

สิ�นส๊ด 31 ต๊ลาคม 2563

(โรงแรมปิดชั�วคราว)

3 ปี

เริ�มต�น 1 มกราคม 2563

สิ�นส๊ด 31 ธิันวาคม 2565

มโ่อกาส

ขอต่อสัญญา

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 57

		วั้นที่่�ตั้าม	 ริายลี่ะเอย่ด์			 	 	 	 										ริะยะเวัลี่า			 	 		การิตั้่ออายุ

ส้ญญาเชี่า	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ส้ญญาเช่ีา

บริษััททำสัญญาเช่าบ�านพักพนักงาน (ของสาขา บ�านสวน

มาสสาจ โคราช) เป็น ทาวน์เฮ�าส์เลขท่�58/26-27

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชส่มา จังหวัดนครราชส่มา

บรษิัทัทำสญัญาเชา่และบรกิาร โรงแรม อโนมา กรง๊เทพ พื�นท่�

ประมาณ 154.50  ตารางเมตร เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ

(Let’s Relax สาขาโรงแรม  อโนมา กรง๊เทพฯ)

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการพื�นท่�ในอาคารบิยอนด์ป่าตอง 

พื�นท่�ประมาณ 597 ตารางเมตร เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ

(Let’s Relax สาขา บ่ยอนด์ ป่าตอง ภ้เก็ต)

บรษิัทัทำสัญญาเช่าและบริการ พื�นท่�ประมาณ 934.8 ตารางเมตร 

ตั�งอย้เ่ลขท่� 8/62 ซีอยหม่้บ�านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบค่ร่ขันธิ์ เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจสปา 

(Let’s Relax สาขา หัวหิน ซีอย 100)

บรษิัทัทำสญัญาเชา่และบรกิาร พื�นท่�ในศน้ย์การค�าเทอร์มนิอล 

21 พัทยา พื�นท่�ประมาณ 113 ตารางเมตร

เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขา เทอร์มินอล 21 

พัทยา - แกรนด์ เซีนเตอร์ พอยต์ พัทยา)

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการพื�นท่� ในโรงแรมแกรนด์ 

เซีนเตอร์ พอยต์ พัทยา พื�นท่�ประมาณ 1,100 ตารางเมตร 

เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขา เทอร์มินอล 21 

พัทยา - แกรนด์ เซีนเตอร์ พอยต์ พัทยา)

บริษััททำสัญญาเช่าพื�นท่�และแบ่งปันรายได� ภายในดิ อัลเลซี์ 

ส๊ข๊มวิท 13 พื�นท่�ประมาณ 851ตารางเมตร เพื�อใช�ประกอบ

ธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขา ดิ อัลเลซี์ ส๊ข๊มวิท 13)

บรษิัทัทำสญัญาเชา่และบรกิาร พื�นท่�ในศน้ย์การค�าเทอร์มนิอล 

21 พัทยา พื�นท่�ประมาณ 212  ตารางเมตร เพื�อใช�ประกอบ

ธิ๊รกิจด้แลผู้ิวหน�า (Dr. Spiller สาขา เทอร์มินอล 21 พัทยา)

1 ม.ค. 2565

1 ก.ค. 2565

15 มิ.ย. 2561

1 ก.ค. 2561

5 ส.ค. 2564

1 ธิ.ค. 2564

10 ม.ค. 2565

28 พ.ย. 2565

5 ส.ค. 2564

6 เดือน

เริ�มต�น 1 มกราคม 2565

สิ�นส๊ด 30 มิถื๊นายน 2565

1 ปี

เริ�มต�น 1 กรกฎาคม 2565 

สิ�นส๊ด 30 มิถื๊นายน 2566

3 ปี

เริ�มต�น 9 กรกฎาคม 2564 

สิ�นส๊ด 8  กรกฎาคม 2567

3 ปี

เริ�มต�น 20 กันยายน  2561 

สิ�นส๊ด 19 กันยายน 2564

(สถืานประกอบการปิดให�

บริการชั�วคราว)

3 ปี

เริ�มต�น 1 กรกฎาคม 2564 

สิ�นส๊ด 30 มิถื๊นายน 2567

3 ปี

เริ�มต�น 19 ตล๊าคม 2565 

สิ�นส๊ด 18 ต๊ลาคม 2568

3 ปี

เริ�มต�น 1 ธิันวาคม 2564

สิ�นสด๊ 30 พฤศจิกายน 2567

1 ปี

เริ�มต�น 1 กันยายน 2564 

สิ�นสด๊ 31 สิงหาคม 2565

1 ปี

เริ�มต�น 1 กันยายน 2565 

สิ�นสด๊ 31 สิงหาคม 2565

1 ปี

เริ�มต�น 19 ต๊ลาคม 2564 

สิ�นสด๊ 18 ต๊ลาคม  2566

6 เดือน

เริ�มต�น 19 ต๊ลาคม 2565 

สิ�นสด๊ 18 เมษัายน 2566

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ



58 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565

		วั้นที่่�ตั้าม	 ริายลี่ะเอย่ด์			 	 	 	 																ริะยะเวัลี่า				 			การิตั้่ออายุ

ส้ญญาเชี่า	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 			ส้ญญาเชี่า

บรษิัทัทำสญัญาเช่าและบริการ พื�นท่�ประมาณ 765 ตารางเมตร 

ตั�งอย้ภ่ายในโครงการเดอะ มาร์เกต็ แบงคอก ของอาคารเดอะ 

มาร์เก็ต แบงคอก เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขา

เดอะมาร์เก็ต ประต้น�ำ)

บริษัทัทำสญัญาเช่าและบรกิาร พื�นท่�ประมาณ 1,481 ตารางเมตร 

ตั�งอย้่อาคารโรงแรมนิกโก� กร๊งเทพ เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ 

(Let’s Relax สาขากินซ่ีา ทองหล่อ)

บริษััททำข�อตกลงแบ่งปันรายได� (ให�บริการสปา-นวดเพื�อ

ส๊ขภาพในโรงแรม) พื�นท่�ประมาณ 420 ตารางเมตร โรงแรม

ไอบิส สไตล์ กร๊งเทพฯ รัชดา เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ

(Let’s Relax สาขาโรงแรมไอบิส สไตล์ กรง๊เทพฯ รัชดา)

บริษัทัทำสัญญาเช่าและบริการ พื�นท่�ประมาณ 241.48 ตาราง

เมตร ศ้นย์การค�าเซี็นทรัล แอมบาสซ่ี

เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขาเซี็นทรัลเอ็มบาสซ่ี�)

บริษััททำสัญญาเช่าพื�นท่� พื�นท่�ประมาณ 1,318 ตารางเมตร 

ตั�งอย้่เลขท่� 111 หม่้ท่� 6 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอ

เกาะลันตา จังหวัดกระบ่� เพื�อใช�ประกอบธิร๊กิจ (Let’s Relax 

สาขากระบ่�เกาะลันตา รส่อร์ท)

บรษิัทัทำสญัญาให�บรกิารสปา-นวดเพื�อสข๊ภาพในโรงแรม พื�นท่�

ประมาณ 200 ตารางเมตร โรงแรมเรือรัษัฎา เพื�อใช�ประกอบ

ธิ๊รกิจ(Let’s Relax สาขาตรัง โรงแรมเรือรัษัฎา)

บริษัทัทำสญัญาเช่าและบริการ พื�นท่�ประมาณ 536.33  ตาราง

เมตร อาคารศ้นย์การค�าแอมไชน่าทาวน์

เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขาแอม ไชน่าทาวน์)

5 เม.ย. 2562

1 ก.พ. 2562

2 ก.ค. 2561

1 ก.ค. 2562

4 ม.่ค. 2562

18 ก.ค. 2562

10 พ.ค. 2562

3 ปี

เริ�มต�น 14 ก๊มภาพันธิ์ 2562 

สิ�นส๊ด 13 ก๊มภาพันธิ์ 2565

1 ปี 
เริ�มต�น 14 ก๊มภาพันธิ์ 2565 

สิ�นส๊ด 13 ก๊มภาพันธิ์ 2566

3 ปี 

เริ�มต�น 1 มิถืน๊ายน 2562 

สิ�นส๊ด 31 พฤษัภาคม 2565

3 ปี 

เริ�มต�น 1 มิถื๊นายน 2565 

สิ�นส๊ด 31 พฤษัภาคม 2568

3 ปี

เริ�มต�น 14 ก๊มภาพันธิ์2562 

สิ�นส๊ด 13 ก๊มภาพันธิ์2565 

(ปิดชั�วคราว)

3 ปี

 เริ�มต�น 17 กรกฎาคม 2562 

สิ�นส๊ด 16 กรกฎาคม 2565

3 ปี

 เริ�มต�น 17 กรกฎาคม 2565 

สิ�นส๊ด 16 กรกฎาคม 2568

3 ปี 

เริ�มต�น 1 ต๊ลาคม 2562

สิ�นส๊ด 30 กันยายน 2565 

ขอต่ออ่กสามปีตามสัญญา

3 ปี

เริ�มต�น 15 กันยายน 2562 

สิ�นส๊ด 14 กันยายน 2565 

ขอต่ออก่สามปีตามสัญญา

3 ปี

เริ�มต�น 15 พฤศจิกายน2562 

สิ�นส๊ด 14 พฤศจิกายน 2565

3 ปี

เริ�มต�น 15 พฤศจิกายน2565 

สิ�นสด๊ 14 พฤศจิกายน 2568

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่โอกาส

ขอต่อสัญญา

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 59

		วั้นที่่�ตั้าม	 ริายลี่ะเอย่ด์			 	 	 	 															ริะยะเวัลี่า			 	 		การิตั้่ออายุ

ส้ญญาเชี่า	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ส้ญญาเช่ีา

บริษััททำสญัญาเชา่พื�นท่� พื�นท่�ประมาณ 741 ตารางเมตร ศน้ย์

การค�าปอรโ์ต เดอ ภเ้ก็ต (Porto de Phuket) เพื�อใช�ประกอบ

ธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขาภ้เก็ต ลาก้น่า ปอร์โต เดอ ภ้เก็ต)

บรษิัทัทำสัญญาเช่าพื�นท่� พื�นท่�ประมาณ 452 ตารางเมตร โรง

แรมคาร์ลตัน กร๊งเทพฯ ส๊ข๊มวิท เพื�อใช�ประกอบธิร๊กิจ

(Let’s Relax สาขาโรงแรมคาร์ลตัน ส๊ข๊มวิท)

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการ พื�นท่�ประมาณ 1,821.98 

ตารางเมตร อาคารศ้นย์การค�าเซ็ีนทรัลเวิลด์ เพื�อใช�ประกอบ

ธิร๊กจิ (Let’s Relax, Dr. Spiller สาขาเลยเ์ชอรส์เปซี เซีน็ทรัล

เวิลด์, Stretch me คลินิกกายภาพบำบัด, Stretch.me

สต้ดิโอ)

บรษิัทัทำสญัญาเช่าและบรกิาร พื�นท่�ประมาณ 663 ตารางเมตร 

อาคารมหานครควิบ์ เพื�อใช�ประกอบธิร๊กจิ (Let’s Relax สาขา

มหานคร คิวบ์) 

บริษััททำสัญญาให�บริการสปา-นวดเพื�อส๊ขภาพในโรงแรม โรง

แรมเมอเวนพิค สยาม โฮเทล นาจอมเท่ยน พัทยา พื�นท่�

ประมาณ 287 ตารางเมตร เพื�อใช�ประกอบธิร๊กจิ (Let’s Relax 

สาขาโรงแรมเมอเวนพิค สยาม นาจอมเท่ยน)

บริษััททำบันท้กข�อตกลงให�บริการสปา-นวดเพื�อส๊ขภาพ 

ในโรงแรม โรงแรมวร่นัดา รส่อรท์ พทัยา  พื�นท่�ประมาณ 267 

ตารางเมตร เพื�อใช�ประกอบธิร๊กจิ  (Let’s Relax สาขาโรงแรม

ว่รันดา พัทยา)

บริษััททำสัญญาให�บริการสปา-นวดเพื�อส๊ขภาพในโรงแรม 

โรงแรมโนโวเทล กร๊งเทพ แพลทินัม ประต้น�ำ พื�นท่�ประมาณ 

197.20 ตารางเมตร เพื�อใช�ประกอบธิร๊กจิ (Let’s Relax สาขา

โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประต้น�ำ)

บริษััททำสัญญาให�บริการสปา-นวดเพื�อส๊ขภาพในโรงแรม 

โรงแรมโนก๊ ภ้เก็ต พื�นท่�ประมาณ 330 ตารางเมต

เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขาโรงแรมโนก๊ ภ้เก็ต)

บรษิัทัทำสญัญาเช่าและบรกิาร พื�นท่�ประมาณ 3,866 ตารางเมตร 

โรงแรมแกรนด์ เซี็นเตอร์ พอยต์ สเปซี พัทยาเพื�อใช�ประกอบ

ธิ๊รกิจ (Let’s Relax ออนเซ็ีน แอนด์ สปา โรงแรมแกรนด์ 

เซีนเตอร์ พอยต์ สเปช)

16 เม.ย. 2563

19 เม.ย. 2561

1 ต.ค. 2563

16 ธิ.ค. 2563

1 ธิ.ค. 2563

1 ม่.ค. 2564

14 ก.พ. 2564

6 มิ.ย. 2565

9 ม.ค. 2563

3 ปี

เริ�มต�น 1 มกราคม 2563

สิ�นส๊ด 31 ธัินวาคม 2565

3 ปี 

เริ�มต�น 19 ก๊มภาพันธ์ิ 2563 

สิ�นสด๊ 18 ก๊มภาพันธิ์ 2566

3 ปี 

เริ�มต�น 1 ต๊ลาคม 2563

สิ�นส๊ด 30 กันยายน 2566

3 ปี

เริ�มต�น 16 ธัินวาคม 2563 

สิ�นส๊ด 15 ธิันวาคม 2566

3 ปี 

เริ�มต�น 1 ธิันวาคม 2563

สิ�นส๊ด 30 พฤศจิกายน 

2566

3 ปี 

เริ�มต�น 15 ต๊ลาคม 2564 

สิ�นส๊ด 14 ตล๊าคม 2567

3 ปี 

เริ�มต�น 1 พฤศจิกายน 2564 

ถืง้ 31 ต๊ลาคม 2567

1 ปี

เริ�มต�น 15 กรกฎาคม 2565 

ถืง้ 14 กรกฎาคม 2566

 3 ปี 

เริ�มต�น 1 สิงหาคม 2565 ถื้ง 

31 กรกฎาคม 2568

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่โอกาส

ขอต่อสัญญา

ม่สิทธิิต่อ 

ม่สิทธิิต่อ
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		วั้นที่่�ตั้าม	 ริายลี่ะเอ่ยด์			 	 	 	 														ริะยะเวัลี่า			 		 				การิตั้่ออายุ

ส้ญญาเชี่า	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				ส้ญญาเชี่า

บริษััท (SWR) ทำสัญญาเช่าและบริการ พื�นท่�ประมาณ 178 

ตารางเมตร โรงแรมแกรนด์ เซีนเตอร์ พอยต์ สเปซี พัทยา 

เพื�อใข�ประกอบธิ๊รกิจ (ร�าน Orb Cafe สาขาพัทยา)

บรษิัทัทำสญัญาให�บรกิารสปา-นวดเพื�อสข๊ภาพศน้ยส์ข๊ภาพของ

โรงพยาบาล พื�นท่�ประมาณ 1,878 ตารางเมตร เพื�อใช�ประกอบ

ธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขาตรัยญา)

บรษิัทัทำสัญญาเช่าและบริการ พื�นท่�ประมาณ 359 ตารางเมตร 

อาคารศ้นย์การค�าเทอร์มินอล 21 พระราม 3 เพื�อใช�ประกอบ

ธิ๊รกิจ (Let’s Relax สาขา เทอร์มินอล 21 พระราม 3)

บรษิัทัทำสญัญาเช่าและบริการพื�นท่�ประมาณ 301.40 ตารางเมตร 

อาคารศ้นย์การค�าสามย่านมิตรทาวน์ เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ 

(Let’s Relax สาขา สามย่าน มิตรทาวน์)

บรษิัทัทำสญัญาเชา่และบรกิารพื�นท่�ประมาณ 252 ตารางเมตร 

อาคารศ้นย์การประช๊มแห่งชาติสิริกิติ� เพื�อใช�ประกอบธิ๊รกิจ 

(Let’s Relax สาขา ศ้นย์สิริกิติ�)

26 พ.ค. 2565

11 ส.ค. 2565

23 ก.ย. 2564

3 ปี 

เริ�มต�น 1 กรกฎาคม 2565 

ถื้ง 30 มิถื๊นายน 2568

3 ปี

 เริ�มต�น 9 สิงหาคม 2565 

ถื้ง 8 สิงหาคม 2568

3 ปี

เริ�มต�น 20 ต๊ลาคม 2565

ถื้ง 19 ต๊ลาคม 2568

3 ปี 

เริ�มต�น 1 พฤศจิกายน 2565 

ถื้ง 30 ต๊ลาคม 2568

3 ปี 

เริ�มต�น 24 ธิันวาคม 2565 

ถื้ง 23 ธัินวาคม 2568

ม่โอกาส

ขอต่อสัญญา

ม่สิทธิิต่อ

ม่สิทธิิต่อ

ม่โอกาส

ขอต่อสัญญา

ม่โอกาส

ขอต่อสัญญา
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3.เคำร่�องหมายกัารคำ้า

บริษััทม่เครื�องหมายสินค�าและบริการท่�จดทะเบ่ยนกับสำนักเครื�องหมายการค�า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังน่�

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : บ64221 / ปรีะเท่ศไท่ย

สำหรับการให�บริการบริการ สถืานด้แลรักษัาส๊ขภาพแบบสปา

สปาเพื�อด้แลรักษัาส๊ขภาพ สถืานนวดตัว

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : บ64220 / ปรีะเท่ศไท่ย

สำหรับการให�บริการ โรงแรม ร่สอร์ท โรงแรมตากอากาศ

เลขุท่ะเบียน : บ64219 / ประเทศไทย 

สำหรับการให�บริการ สถืานด้แลรักษัาส๊ขภาพแบบสปา สปาเพื�อด้แล

รักษัาส๊ขภาพ สถืานนวดตัว 

เลขุท่ะเบียน : บ64713 / ปรีะเท่ศไท่ย 

สำหรับการให�บริการ จัดงานเล่�ยง

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 191118467 / ปรีะเท่ศไท่ย 

สำหรับการให�บริการ ร่สอร์ท โรงแรม  นวดเพื�อส๊ขภาพ

สปาเพื�อด้แล รักษัาส๊ขภาพ

เลขุท่ะเบียน : 35021668 / ปรีะเท่ศจีน 

ให�คำแนะนำเก่�ยวกับอาหารและโภชนาการ

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 38271382 /ปรีะเท่ศจีน

บริการโฆษัณา การจัดการธิ๊รกิจ

เลขุท่ะเบียน : 38545978 /ปรีะเท่ศจีน

สำหรับบริการประเภทนวด นวดเพื�อส๊ขภาพ

บริการเก่�ยวกับความงาม

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : ค395322 /ปรีะเท่ศไท่ย 

สำหรับสินค�าภาชนะเครื�องเคลือบดินเผู้า

เลขุท่ะเบียน : ค407800 /ปรีะเท่ศไท่ย

สำหรับสินค�าผู้ลไม�อบแห�งบรรจ๊ห่อผู่้านกรรมวิธิ่

ใช�รับประทานเป็นอาหารว่าง

เลขุท่ะเบียน : ค407393 /ปรีะเท่ศไท่ย

สำหรับสินค�า ชาชงสมน๊ไพร สำหรับชงดื�มท่�ไม่ได�ใช�ในทางการแพทย์ 

เครื�องดื�มชาท่�มร่สผู้ลไม� ขนมค๊กก่�

เลขุท่ะเบียน : ค420344 /ปรีะเท่ศไท่ย

สำหรับสินค�า ลก้ประคบสม๊นไพร

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 181106444 /ปรีะเท่ศไท่ย

สำหรับการให�บริการสถืานเสริมความงาม

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(10 พ.ค. 56 – 9 พ.ค. 66)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(10 พ.ค. 56 – 9 พ.ค. 66)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(10 พ.ค. 56 – 9 พ.ค. 66)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(10 พ.ค. 56 – 9 พ.ค. 66)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(8 ก.ย. 60 – 7 ก.ย.70)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(28 ต.ค. 62 – 27 ต.ค. 72)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(7 ก.พ. 63 – 6 ก.พ. 73)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(21 ก.พ. 63 – 20 ก.พ. 73)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(10 พ.ค. 56 – 9 พ.ค. 66)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(10 พ.ค. 56 – 9 พ.ค. 66)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(10 พ.ค. 56 – 9 พ.ค. 66)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

( 3 ม่.ค. 58 – 2 ม่.ค. 68)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

( 24 พ.ย. 59 – 23 พ.ย. 69)

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า
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เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 181106445 / ปรีะเท่ศไท่ย

นวดแผู้นโบราณ/ นวดเพื�อส๊ขภาพ/สถืานด้แลรักษัาส๊ขภาพแบบสปา/ 

สถืานนวดตัว/ สปาเพื�อด้แลรักษัาส๊ขภาพ

เลขุท่ะเบียน : 201127935 / ปรีะเท่ศไท่ย

สำหรบัธิร๊กจิให�คำแนะนำและให�คำปรก้ษัาเก่�ยวกบัธิร๊กจิแฟ์รนไชส,์ แฟ์

รนไชส์ธิ๊รกิจสถืานประกอบการนวดเพื�อส๊ขภาพและสปา, จัดจำหน่าย

ผู้ลิตภัณฑ์์เครื�องสำอาง

เลขุท่ะเบียน : 221118707 / ปรีะเท่ศไท่ย

สำหรับสินค�า ผู้ลิตภัณฑ์์สปา

เลขุท่ะเบียน : 221118708 / ปรีะเท่ศไท่ย

สำหรับสินค�า ผู้ลิตภัณฑ์์สปา

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 29314930 / ปรีะเท่ศจีน

บริการโฆษัณา การจัดการธิ๊รกิจ

เลขุท่ะเบียน : 29313575 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับการให�บริการนวดเพื�อสข๊ภาพ

สปาเพื�อด้แลรักษัาส๊ขภาพ และสินค�าประเภทผู้ลิตภัณฑ์์สปา

เลขุท่ะเบียน : 29318280 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับให�คำแนะนำเก่�ยวกับอาหารและโภชนาการ เนอร์สซีิ�งโฮม

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 23699883 / 23699743 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับการให�บริการนวดเพื�อสข๊ภาพ

สปาเพื�อด้แลรักษัาส๊ขภาพ และสินค�าประเภทผู้ลิตภัณฑ์์สปา

เลขุท่ะเบียน : 23699922 / ปรีะเท่ศจีน

บริการโฆษัณา การจัดการธิ๊รกิจ

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 181106446 / ปรีะเท่ศไท่ย

นวดแผู้นโบราณ/ นวดเพื�อส๊ขภาพ/สถืานด้แลรักษัาส๊ขภาพแบบสปา/ 

สถืานนวดตัว/ สปาเพื�อด้แลรักษัาส๊ขภาพ

เลขุท่ะเบียน : 201102324 / ปรีะเท่ศไท่ย

คร่มขัดตัว คร่มขัดเท�า ครม่บำรง๊มือ เจลขัดผู้ิว เจลออาบน�ำ แชมพ้

สระผู้มท่�ไม่ม่โอสถืผู้สม ถืง๊บ๊หงาเครื�องหอม ธิ้ป น�ำมันนวดเผู้ื�อผู่้อน

คลาย น�ำมันหอมระเหย เพื�อผู้่อนคลาย บาล์มทาบนร่างกายเพื�อผู่้อน

คลาย โลชั�นทาผู้ิว สบ้่ท่�ไม่ม่สารต�านแบคท่เร่ย และโอสถืผู้สม

เลขุท่ะเบียน : 201127947 /ปรีะเท่ศไท่ย

สำหรบัธิร๊กจิให�คำแนะนำและให�คำปรก้ษัาเก่�ยวกบัธิร๊กจิแฟ์รนไชส,์ แฟ์

รนไชส์ธิ๊รกิจสถืานประกอบการนวดเพื�อส๊ขภาพและสปา, จัดจำหน่าย

ผู้ลิตภัณฑ์์เครื�องสำอาง

เลขุท่ะเบียน : 1436125 / ปรีะเท่ศกัมพ้ชา - ลาว - เวียดนาม

   (หุ้มายเหุ้ต์:้ ยื�นจดท่ะเบยีนภูายใต์�พธิุสีารีมาดรีดิ)

สำหรับการให�บริการร่สอร์ท โรงแรม นวดเพื�อสข๊ภาพ

สปาเพื�อด้แลรักษัาส๊ขภาพ สำหรับสินค�า ผู้ลิตภัณฑ์์สปา

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(28 เม.ย. 60 – 27 เม.ย. 70)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(17 มิ.ย. 62 – 16 มิ.ย. 72)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(16 ต.ค. 60 – 15 ต.ค. 70)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(24 มิ.ย. 62 – 23 มิ.ย. 72)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(7 ม.ค. 62 – 6  ม.ค. 72)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(21 เม.ย. 62 – 20 เม.ย. 72)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(14 พ.ย. 63 – 13 พ.ย. 73)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(28 ก.ค.61 – 27 ก.ค.71)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(7 เม.ย. 61 – 6  เม.ย. 71)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(28 เม.ย. 60 – 27 เม.ย. 70)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(16 ต.ค.60 – 15 ต.ค.70)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(17 มิ.ย. 62 – 16 มิ.ย. 72)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(8 ม่.ค. 61 – 7 ม่.ค. 71)

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า
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เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 23699998 / ปรีะเท่ศจีน

บริการโฆษัณา การจัดการธิ๊รกิจ

เลขุท่ะเบียน : 29316366 / ปรีะเท่ศจีน

บริการโฆษัณา การจัดการธิ๊รกิจ

เลขุท่ะเบียน : 29314922 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับการให�บริการนวดเพื�อส๊ขภาพ

สปาเพื�อด้แลรักษัาส๊ขภาพ และสินค�าประเภทผู้ลิตภัณฑ์์

เลขุท่ะเบียน : 29317276 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับให�คำแนะนำเก่�ยวกับอาหารและโภชนาการ เนอร์สซีิ�งโฮม

เลขุท่ะเบียน : 49783025 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับบริการนวด นวดเพื�อส๊ขภาพ บริการเก่�ยวกับความงาม

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 23700357 / 23699769 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับการให�บริการนวดเพื�อส๊ขภาพ

สปาเพื�อด้แลรักษัาส๊ขภาพ และสินค�าประเภทผู้ลิตภัณฑ์์สปา

เลขุท่ะเบียน : 23699866 / ปรีะเท่ศจีน

บริการโฆษัณา การจัดการธิ๊รกิจ

เลขุท่ะเบียน : 38567459 / ปรีะเท่ศจีน

ให�คำแนะนำเก่�ยวกับอาหารและโภชนาการ

เลขุท่ะเบียน : 43584616 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับให�คำแนะนำเก่�ยวกับอาหารและโภชนาการ เนอร์สซีิ�งโฮม

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 27357998 / 27365877 / 27365891 /

   ปรีะเท่ศจีน

สำหรับการให�บริการนวดเพื�อส๊ขภาพ

สปาเพื�อด้แลรักษัาส๊ขภาพ และบริการ โฆษัณา การจัดการธิ๊รกิจ

รวมถืง้สินค�าประเภทผู้ลิตภัณฑ์์สปา

เลขุท่ะเบียน : 43584667 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กล�อง อ๊ปกรณ์วิทย๊ แบตเตอร่�

อนิเมชัน

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 27365353 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับสินค�าประเภทผู้ลิตภัณฑ์์สปา

เลขุท่ะเบียน : 27358581 / 27351157 / ปรีะเท่ศจีน

ส๊ขภาพ บริการเก่�ยวกับความงาม บริการโฆษัณา จัดการธิ๊รกิจ

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 43791283 / ปรีะเท่ศจีน

บริการโฆษัณา การจัดการธิ๊รกิจ

เลขุท่ะเบียน : 43598379 /ปรีะเท่ศจีน

สำหรับบริการเก่�ยวกับนวด บริการเก่�ยวกับความงาม

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(14 เม.ย. 61 – 13 เม.ย. 71)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(7 ม.ค. 62 – 6  ม.ค. 72)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(21 เม.ย. 62 – 20 เม.ย. 72)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(14 พ.ย. 63 – 13 พ.ย. 73)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(7 ม่.ค. 65 – 6 ม่.ค. 75)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(28 ก.ค.61 – 27 ก.ค.71)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(14 เม.ย. 61 – 13 เม.ย. 71)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(28 ม่.ค. 63 – 27 ม่.ค. 73)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(7 ต.ค.  64 – 6 ต.ค. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(21 ต.ค. 61 – 20  ต.ค. 71)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(21 ต.ค. 63 – 20 ต.ค. 73)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(21 ต.ค. 61 – 20  ต.ค. 71)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(28 ต.ค. 62 – 27 ต.ค. 72)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(28 พ.ย. 63 – 27 พ.ย. 73)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(14 ต.ค. 64 – 13 ต.ค. 74)

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า
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เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 02160632 / ไต์�หุ้วัน

สำหรับสินค�าเครื�องสำอาง น�ำมันนวด สบ้่ ยาสระผู้ม น�ำหอม

เลขุท่ะเบียน : 02162817 / ไต์�หุ้วัน

สำหรับบริการโฆษัณา บริการเก่�ยวกับการออกแบบ

เลขุท่ะเบียน : 02163858 / ไต์�หุ้วัน

สำหรับบริการเก่�ยวกับนวด สปา บริการเก่�ยวกับความงาม

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 
เลขุท่ะเบียน : 02160644 / ไต์�หุ้วัน

สำหรับสินค�าเครื�องสำอาง น�ำมันนวด สบ้่ ยาสระผู้ม น�ำหอม

เลขุท่ะเบียน : 02162833 / ไต์�หุ้วัน

สำหรับบริการโฆษัณา บริการเก่�ยวกับการออกแบบ

เลขุท่ะเบียน : 02163861 / ไต์�หุ้วัน

สำหรับบริการเก่�ยวกับนวด สปา บริการเก่�ยวกับความงาม

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 305900256 / ฮ่่องกง

สำหรับสินค�าเครื�องสำอาง ผู้ลิตภัณฑ์์ทำความสะอาดร่างกาย/ บริการ

แฟ์รนไชส์ ให�คำปร้กษัาเก่�ยวกับการจัดการธิ๊รกิจ/ บริการเก่�ยวกับการ

นวด สปา บริการเก่�ยวกับความงาม บริการเก่�ยวกับส๊ขภาพ

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 305516460 / ฮ่่องกง

สำหรับสินค�าเครื�องสำอาง ผู้ลิตภัณฑ์์ทำความสะอาดร่างกาย/ บริการ

แฟ์รนไชส์ ให�คำปร้กษัาเก่�ยวกับการจัดการธิ๊รกิจ/ บริการเก่�ยวกับการ

นวด สปา บริการเก่�ยวกับความงาม บริการเก่�ยวกับส๊ขภาพ

บริิษ้ัที่ม่เคัริ่�องห้มายสินค้ัาแลี่ะบริิการิที่่�ได้์ย่�นคัำาขอจด์ที่ะเบ่ยน
ก้บสำาน้กเคัริ่�องห้มายการิคั้ากริมที่ริ้พัย์สินที่างปีัญญา	ด์ง้น่�

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : T / 2020 / 13029 / ปรีะเท่ศพม่า

สำหรับสินค�าประเภทผู้ลิตภัณฑ์์เก่�ยวกับสปา เครื�องสำอาง

ของใช�ส่วนตัว แฟ์รนไชส์ ให�คำปร้กษัาเก่�ยวกับธิ๊รกิจสปา นวด

นวดเพื�อส๊ขภาพ สปา สปาเพื�อส๊ขภาพ

เลขุท่ะเบียน : 62869298 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับบริการเก่�ยวการโฆษัณา ธิ๊รกิจแฟ์รนไชส์

เลขุท่ะเบียน : 62819722 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับบริการนวดบริการเก่�ยวกับความงาม

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 43597457 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับบริการเก่�ยวกับนวดบริการเก่�ยวกับความงาม

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 4361033 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับบริการเก่�ยวกับนวดบริการเก่�ยวกับความงาม

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(16 ส.ค. 64 – 15 ส.ค. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(16 ส.ค. 64 – 15 ส.ค. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(16 ส.ค. 64 – 15 ส.ค. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(16 ส.ค. 64 – 15 ส.ค. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(16 ส.ค. 64 – 15 ส.ค. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(16 ส.ค. 64 – 15 ส.ค. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(9 ม่.ค. 65 – 8 ม่.ค. 75)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(25 ม.ค. 64 – 24 ม.ค. 74)

วันท่ี�ยื�น :

22 ธิ.ค. 2563

วันท่ี�ยื�น :

25 ก.พ. 2565

วันท่ี�ยื�น :

24 ก.พ. 2565

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(21 พ.ค. 64 – 20 พ.ค. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

14 ต.ค. 64 – 13 ต.ค. 74)

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า
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เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 211103503 / ปรีะเท่ศไท่ย

สำหรับการให�บริการฟ์้�นฟ์ส้มรรถืภาพร่างกาย นวดเพื�อส๊ขภาพ

สถืานนวดตัว ให�คำแนะนำเก่�ยวกับการด้แลส๊ขภาพและอนามัย

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 38370882 / ปรีะเท่ศจีน

บริการโฆษัณา การจัดการธิ๊รกิจ

เลขุท่ะเบียน : 43597463  /ปรีะเท่ศจีน

สำหรับบริการนวด นวดเพื�อส๊ขภาพ

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 305516488 / ฮ่่องกง

สำหรับสินค�าเก่�ยวกับการนวด/เครื�องออกกำลังกาย/บริการแฟ์รนไชส์ 

ให�คำปร้กษัาเก่�ยวกับการจัดการธิ๊รกิจ/ บริการเก่�ยวกับการนวดสปา 

บริการเก่�ยวกับความงาม บริการเก่�ยวกับส๊ขภาพ

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 211113351 / ปรีะเท่ศไท่ย 

สำหรบับรกิารนวดแผู้นโบราณ บรกิารนวดเพื�อสข๊ภาพและจดัจำหนา่ย

เครื�องสำอาง  ค�าส่งและขายปล่กเครื�องสำอาง  จัดจำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์

ใช�สำหรบันวดและสปา ค�าสง่และขายปลก่ผู้ลิตภณัฑ์์ใช�สำหรับนวดและ

สปา

เลขุท่ะเบียน : 38261766 / ปรีะเท่ศจีน

บริการโฆษัณา การจัดการธิ๊รกิจ

เลขุท่ะเบียน : 41867625 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับบริการประเภทนวด นวดเพื�อส๊ขภาพ

บริการเก่�ยวกับความงาม

เลขุท่ะเบียน : 38256052 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับผู้ลิตภัณฑ์์ประเภทเครื�องสำอาง

ผู้ลิตภัณฑ์์ท่�ใช�ทำความสะอาดร่างกาย เครื�องหอม

เลขุท่ะเบียน : 1510523 / ปรีะเท่ศอินโดนีเซิีย - กัมพ้ชา -

   ลาว - เวียดนาม

   (หุ้มายเหุ้ต้์: ยื�นจดท่ะเบยีนภูายใต์�พิธุสีารีมาดริีด)

สำหรบับรกิารนวดแผู้นโบราณ บรกิารนวดเพื�อสข๊ภาพและจดัจำหนา่ย

เครื�องสำอาง ค�าสง่และขายปลก่เครื�องสำอาง จดัจำหนา่ยผู้ลติภณัฑ์์ใช�

สำหรับนวดและสปา ค�าส่งและขายปล่กผู้ลิตภัณฑ์์ใช�สำหรับนวดและ

สปา

บริิษ้ัที่ม่เคัริ่�องห้มายสินค้ัาแลี่ะบริิการิที่่�ได์้ย่�นคัำาขอจด์ที่ะเบ่ยน
ก้บสำาน้กเคัริ่�องห้มายการิคั้ากริมที่ริ้พัย์สินที่างปีัญญา	ด์้งน่�

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : T / 2020 / 13028 / ปรีะเท่ศพม่า

สำหรบัสนิค�าประเภทผู้ลิตภณัฑ์์เครื�องสำอาง ของใช�ส่วนตวั แฟ์รนไชส์ 

ให�คำปร้กษัาเก่�ยวกับธิ๊รกิจสปา นวด นวดเพื�อส๊ขภาพ สปา สปาเพื�อ

ส๊ขภาพ

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(21 พ.ย. 61 – 20 พ.ย. 71)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(7 เม.ย. 63 – 6 เม.ย. 73)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(14 พ.ย. 63 – 13 พ.ย. 73)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(25 ม.ค. 64 – 24 ม.ค. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

 (29 เม.ย.62 – 28 เม.ย. 72)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(28 ม.ค. 63 – 27 ม.ค. 73)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(28 ส.ค. 63 – 27 ส.ค. 73)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(21 ก.ย. 63 – 20 ก.ย. 73)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(7 พ.ย. 62 – 6 พ.ย. 72)

วันท่ี�ยื�น :

22 ธิ.ค. 2563

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า
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เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 221128523 / ปรีะเท่ศไท่ย

สำหรับสินค�าประเภทเครื�องดื�ม ขนม

เลขุท่ะเบียน : 55630538 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับสินค�าชา ขนมขบเค่�ยว อาหารสำเร็จรป้

เลขุท่ะเบียน : 02148391 / ไต์�หุ้วัน

สำหรับบริการโฆษัณา บริการเก่�ยวกับการออกแบบ

เลขุท่ะเบียน : 02152991 / ไต์�หุ้วัน

สำหรับสินค�าเครื�องสำอาง น�ำมันนวด สบ้่ ยาสระผู้ม น�ำหอม

เลขุท่ะเบียน : 02156220 / ไต์�หุ้วัน

สำหรับบริการเก่�ยวกับการนวด สปา บริการเก่�ยวกับความงาม

เลขุท่ะเบียน : 305516479 / ฮ่่องกง

สำหรับสินค�าเครื�องสำอาง ผู้ลิตภัณฑ์์ทำความสะอาดร่างกาย/ บริการ

แฟ์รนไชส์ ให�คำปร้กษัาเก่�ยวกับการจัดการธิ๊รกิจ/ บริการเก่�ยวกับการ

นวด สปา บริการเก่�ยวกับความงาม บริการเก่�ยวกับสข๊ภาพ

บริิษ้ัที่ม่เคัริ่�องห้มายสินค้ัาแลี่ะบริิการิที่่�ได์้ย่�นคัำาขอจด์ที่ะเบ่ยน
ก้บสำาน้กเคัริ่�องห้มายการิคั้ากริมที่ริ้พัย์สินที่างปีัญญา	ด์้งน่�

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 52429945 / ปรีะเท่ศจีน

สำหรับผู้ลิตภัณฑ์์ประเภทเครื�องสำอาง ของใช�ส่วนตัว

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 02148442 / ไต์�หุ้วัน

สำหรับบริการโฆษัณา บริการเก่�ยวกับการออกแบบ

เลขุท่ะเบียน : 02153013 / ไต์�หุ้วัน

สำหรับสินค�าเครื�องสำอาง น�ำมันนวด สบ้่ ยาสระผู้ม น�ำหอม

เลขุท่ะเบียน : 02163862 / ไต์�หุ้วัน

สำหรับบริการเก่�ยวกับนวด สปา บริการเก่�ยวกับความงาม

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : บ64222 / ปรีะเท่ศไท่ย

สำหรับการให�บริการโรงเร่ยนสถืานเสริมส๊ขภาพแบบสปา

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : 201113246 / ปรีะเท่ศไท่ย

สำหรับการให�บริการด�านเสริมความงาม ผู้ิวพรรณ และเส�นผู้มให�คำ

แนะนำปรก้ษัาเก่�ยวกับเครื�องสำอาง และการดแ้ลผู้ิวพรรณ

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)
เลขุท่ะเบียน : บ34727 / ปรีะเท่ศไท่ย

สำหรบัการให�บริการ นวดเพื�อสข๊ภาพ ดแ้ลรักษัาสข๊ภาพแบบสปา

เจำ้าของ : บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน)

เลขุท่ะเบียน : 201114876 / ประเทศไทย

สำหรับการให�บริการนวดเพื�อส๊ขภาพสปาเพื�อด้แลรักษัาส๊ขภาพ

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(26 พ.ย. 64 – 25 พ.ย. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(7 ธิ.ค. 64 – 6 ธิ.ค. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(16 ม.ิย. 64 – 15 ม.ิย. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(16 ก.ค. 64 – 15 ก.ค. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(16 ก.ค. 64 – 15 ก.ค. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(25 ม.ค. 64 – 24 ม.ค. 74)

วันท่ี�ยื�น :

23 ธิ.ค. 2563

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(16 ม.ิย. 64 – 15 มิ.ย. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(16 ก.ค. 64 – 15 ก.ค. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(16 ส.ค. 64 – 15 ส.ค. 74)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(10 พ.ค. 56 – 9 พ.ค. 66)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(23 พ.ย. 61 – 22 พ.ย. 71) 

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(15 ก.ย. 59 – 14 ก.ย. 69)

รีะยะเวลาค้�มครีอง : 10 ปี

(29 ก.ย. 60 – 28 ก.ย. 70)

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า

รููปแบบเครู่�องหมายการูค้า



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 67

1.2.4.นโยบายการิลงท๊นในบริิษััทย�อยและ
บริิษััทริ�วม

1.2.4.1 ข้อกัำาหนดหลุ่ักั
1. คำจำกัดความ ในนโยบายน่�

(1) “บริษััทฯ” หมายถื้ง บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด 

(มหาชน)

(2) “บริษัทัย่อย” “บริษัทัร่วม” และ “บค๊คลท่�อาจม่ความขัดแย�ง” 

ให�ม่ความหมายเช่นเด่ยวกันกับท่�กำหนดไว�ในประกาศของคณะ

กรรมการ ก.ล.ต.ท่� กจ. 17/2551 เรื�องการกำหนดบทนิยามใน

ประกาศเก่�ยวกับการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ฯ (รวมทั�ง

ท่�แก�ไขเพิ�มเติม)

2. นโยบายน่�นอกจากให�ใช�กับกรณ่ “บริษััทฯ” เป็นผู้้�ลงท๊นแล�ว ยังให� 

นำไปใช�กับบริษััทย่อยและบริษััทร่วมท่�ม่การลงท๊นในบริษััทอื�น จนทำให�

บรษิัทัอื�นนั�นมส่ถืานะเป็นบริษัทัย่อย และบรษิัทัร่วมของ “บริษัทัฯ“ ทางอ�อม 

ในท๊กๆ ทอด ด�วย

1.2.4.2 ธุ่รกัิจำที�จำะพื่ิจำารณาลุ่งท่น
1. บริษััทท่�อย้่ในข่ายพิจารณาลงท๊น

(1) ไม่ประกอบธ๊ิรกิจท่�ผู้ิดกฎหมายหรือม่ส่วนสนับสน๊นการ 

กระทำท่�ผู้ิดกฎหมาย

(2) ไม่ประกอบธิ๊รกิจท่� “บ๊คคลท่�อาจม่ความขัดแย�ง” ดำเนินการ

อย้่ก่อนแล�ว

(3) ม่การประเมินความค๊�มค่าหรือความเป็นไปได�อย่างจำเป็น 

และเหมาะสม

(4) “บริษััทฯ” “บริษััทย่อย” และ “บริษััทร่วม” จะไม่ถืือห๊�นย�อน

กลับไปยังบริษััทท่�เป็นผู้้�ถืือห๊�นของตนในลักษัณะท่�เป็นการถืือห๊�น

ไขว� ยกเว�นม่เหต๊จำเป็น แต่ทั�งน่�ต�องไม่ขัดกับกฎหมายจนทำให�

บริษััทฯ ขาดค๊ณสมบัติท่�จะได�รับอน๊ญาตให�เสนอขายห๊�นต่อ

ประชาชน ตามกฎหมายท่�เก่�ยวข�อง

2. บ๊คคลท่�บริษััทฯ จะพิจารณาร่วมลงท๊นด�วย

(1) บริษัทัฯ จะไม่รว่มลงทน๊กับ “บค๊คลท่�อาจม่ความขัดแย�ง” เว�น

แตม่เ่หตจ๊ำเป็น ทั�งน่�ให�บค๊คลท่�อาจม่ความขัดแย�งนั�นรว่มลงทน๊ใน

จำนวนท่�ไมท่ำให�บรษิัทัฯ ขาดคณ๊สมบตัทิ่�จะได�รบัอนญ๊าตให�เสนอ

ขายห๊�นต่อประชาชน

(2) หลักเกณฑ์พ์ื�นฐานท่�บริษััทฯ ใช�พิจารณาคัดเลือกบ๊คคลท่�จะ

ร่วมลงท๊นด�วย เป็นดังน่�

ไม่ม่ประวัติการกระทำการท่�ผู้ิดกฎหมาย

มค่วามร้� ประสบการณ ์ความสามารถื หรอืเครอืขา่ยความสมัพนัธิ์

ในวงกว�าง ท่�จะช่วยสนับสนน๊การดำเนินธิร๊กิจของบริษัทัย่อยหรือ

บริษััทร่วม ท่�จะลงท๊นร่วมกันนั�นได�เป็นอย่างด่

3. สัดส่วนหรือจำนวนเงินลงท๊นในบริษััทย่อยหรือบริษััทร่วม

(1) ถื�าไม่เป็นการขัดกับข�อกำหนดอื�นใด บริษััทฯ ควรถืือห๊�นใน

บริษััทท่�บริษััทฯ ไปลงท๊นนั�นในทางตรง และ/หรือ ทางอ�อมรวม

กนัแล�วในสัดส่วนหรือในลักษัณะท่�บริษัทัฯ สามารถืควบคม๊หรือม่

ส่วนรว่มในการกำหนดนโยบายและบรหิารกจิการของบรษิัทัท่�

บริษััทฯ เข�าไปลงทน๊ได�หรือจะได�รับประโยชน์อย่างอื�นซี้�งบริษััทฯ 

ต�องการ

(2) จำนวนเงนิลงทน๊ในแตล่ะธิร๊กจิให�ผู้้�มอ่ำนาจอนม๊ตัเิปน็ไปตาม

ค้่มือการปฏิิบัติงานเรื�องอำนาจดำเนินการของบริษััทฯ

4. การช่วยเหลือทางการเงินอื�นใดต่อบริษััทย่อยและบริษััทร่วม

(1) การให�เงินก้�ยมืแก่บริษัทัท่�ไปลงทน๊ ต�องมก่ารคิดอตัราดอกเบ่�ย

ตามอัตราท่�ใช�อย่้ในตลาดหรือท่�ใกล�เค่ยงกับอัตราดอกเบ่�ยท่�

สถืาบันการเงินคิดสำหรับล้กค�าชั�นด่หรือล้กค�าทั�วไป หรือสง้กว่า

ต�นท๊น การก้�ยมืของบรษิัทัผู้้�ให�ก้�เลก็น�อย เพื�อบริษัทัผู้้�ให�ก้�จะได�ไม่

เสย่เปร่ยบและจะได�ขจดัข�อสงสยัในเรื�องการถ่ืายโอนทรพัย์สนิ

(2) ให� “บริษััทฯ” ค�ำประกันได�เฉัพาะกับบริษััทย่อยหรือบริษััท

รว่ม ท่� “บริษัทัฯ” ถือืห๊�นโดยตรงเทา่นั�น และเงื�อนไขการค�ำประกนั

ต�องสมเหตส๊มผู้ลกบัหน่�ท่�บรษิัทัยอ่ย หรอืบรษัิัทรว่มนั�นได�รบั ทั�งน่�

วงเงินท่�บริษััทฯ ค�ำประกันต�องไม่เกินสัดส่วนท่�บริษััทฯ ถืือห๊�นใน

บริษััทนั�นๆ

5. การบริหารงานในบริษััทย่อยและบริษััทร่วม

(1) บริษัทัฯ ควรมตั่วแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทั

ย่อย หรือบริษััทร่วมโดยจำนวนตัวแทนของบริษััทฯ เป็นไปตาม

สัดส่วนการถืือห๊�นของบริษััทฯ เป็นอย่างน�อย

(2) กรรมการผู้้�ม่อำนาจลงนามผู้้กพันบริษััทย่อยหรือบริษััทร่วม 

ควรให�ม่ตัวแทนของบริษััทฯ ร่วมลงนามด�วยเสมอ

(3) ตวัแทนของบรษิัทัฯ ควรจะม่สทิธิิ�เข�าร่วมการพิจารณาคดัเลอืก

ผู้้�บรหิารระดบัสง้ หรือบค๊คลใด ๆ  ท่�รับผู้ดิชอบด�านบัญชแ่ละการเงิน

(4) ในกรณ่ท่�บริษััทย่อยตกลงเข�าทำรายการท่�เก่�ยวโยงกันหรือ

รายการได�มาหรือจำหน่ายซี้�งทรัพย์สินท่�ม่นัยสำคัญ บริษััทจะ

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์์ท่�กฎหมายกำหนดไว�สำหรับการทำ

รายการดังกล่าว

6. ขั�นตอนการอน๊มัติการลงทน๊และการประเมินผู้ล

(1) การดำเนินการอน๊มัติการลงท๊น

การอนม๊ตักิารเข�าลงทน๊ซีื�อห๊�น ควรมก่ารประเมนิความค๊�มคา่หรอื

ความเปน็ไปได�ของการลงทน๊โดยการประเมินดงักลา่วจะมข่อบเขต

และรายละเอ่ยดเพ่ยงใดให�ฝ่ึายบริหารพิจารณาให�เหมาะสมกับ

โครงการลงท๊นดังกล่าว ก่อนเสนอให�คณะกรรมการบริษััทหรือ 

ผู้้�ถืือห๊�นอน๊มัติ

(2) การประเมินผู้ลการลงท๊น

ฝึ่ายบริหารของบริษััทฯ ต�องติดตามผู้ลการดำเนินงานของบริษััท

ย่อยและบรษิัทัรว่มอยา่งสม�ำเสมอ และสรป๊ผู้ลการดำเนนิงานเปน็

รายไตรมาสเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อให�ความเห็นและ

นำเสนอต่อให�คณะกรรมการบริษััท ภายใน 45 วันนับแต่วันสิ�น

ส๊ดแต่ละไตรมาสให�ฝ่ึายบริหารของบริษััทฯ ประสานงานกับฝึ่าย

บริหารของบริษััทย่อยหรือบริษััทร่วม ในการอำนวยความสะดวก

ให�คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทัฯ เข�าชมกิจการหรือซีกัถืาม

การดำเนินงานอย่างน�อยปีละหน้�งครั�ง
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(3) การตรวจสอบการปฏิบิัติตามนโยบายน่�

- ให�ฝึ่ายบริหารของบริษััทฯ ดำเนินการให�ผู้้�ตรวจสอบภายในหรือ

ฝ่ึายตรวจสอบภายในของบริษััทฯ ตรวจสอบการปฏิิบัติตาม

นโยบายน่� ทั�งน่�ในกรณข่องบริษัทัย่อย หรือบริษัทัร่วม โดยให�ฝ่ึาย

บริหารของบริษััทฯ ประสานงานกับตัวแทนของบริษััทฯ ในบริษััท

นั�น ๆ ให�จัดส่งเอกสารให�เพ่ยงพอท่�ผู้้�ตรวจสอบภายในหรือฝ่ึาย

ตรวจสอบภายในจะสามารถืตรวจสอบได�

- ให�ผู้้�ตรวจสอบภายในหรือฝึ่ายตรวจสอบภายในของบริษััทฯ นำ

เสนอรายงานผู้ลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

45 วัน นับแต่วันสิ�นส๊ดแต่ละไตรมาส เพื�อท่�คณะกรรมการตรวจ

สอบจะได�รายงานและให�ความเห็นต่อท่�ประช๊มคณะกรรมการ

บริษััท

1.2.5. นโยบายการิเปิดสาขาใหม�

ทั�งน่� การเปิดสาขาแห่งใหม่จะดำเนินการโดยบริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป 

จำกัด(มหาชน) หรือหากม่โครงการโรงแรมหรือร�านอาหารแห่งใหม่ใน

อนาคต จะดำเนินการโดยบริษััท สยามเวลเนสรส่อร์ท จำกัด

โดยในการท่�บริษััทจะเปิดสาขาเพิ�มเติมในแต่ละแห่งทางฝึ่ายบริหารจะ

ทำการศ้กษัาข�อม้ลถื้งความเหมาะสมประกอบไปด�วย

• พื�นท่�โดยรอบของสาขาท่�จะเปิดว่าเป็นแหล่งท่�ม่ล้กค�ากล๊่มเป้าหมายจะ

เข�ามาใช�บริการได�สะดวก 

• ขนาดพื�นท่�อาคารท่�จะใช�ดำเนนิการสาขาเหมาะสม และเพย่งพอสำหรบั

การเปิดสาขา

• ราคาคา่เชา่ และคา่บรกิารของพื�นท่�อย้ใ่นระดบัท่�เหมาะสม และสามารถื

ต่ออาย๊สญัญาเชา่ได�ในระยะเวลาปานกลาง คอื รวมระยะเวลาเชา่และการ

ต่ออาย๊แล�วสามารถืเช่าได�ประมาณ 6 - 9 ปี

• สามารถืจัดหาท่�พกัให�พนักงานเทอราพิสตข์องบริษััทได� ในพื�นท่�ใกล�เคย่ง

ในราคาไม่แพง 

• จัดทำประมาณการทางการเงินแล�ว คาดว่าสาขาจะสามารถืทำกำไรได� 

และม่จ๊ดค๊�มท๊นไม่เกินระยะเวลา 3-4 ปี

สำหรับในกรณ่การจะเปิดกิจการโรงแรมเพิ�มเติมของบริษััทย่อยนั�น หาก

จะทำการลงท๊นเพิ�มเติมจะเป็นโรงแรม ในลักษัณะของ Wellness Spa 

Resort ขนาดเล็ก แบบ Low Rise ขนาดไม่น�อยกว่า 35 ห�องพัก โดย

ประมาณ 50 ห�องพัก จะทำให�เกิดความค๊�มค่าในการลงท๊น โดยจะทำเป็น

โรงแรมเพื�อส๊ขภาพค้่ไปกับสปาของบริษััท เพื�อสนับสน๊นธิ๊รกิจร่วมกัน

เท่านั�น ซี้�งบริษััทและบริษััทย่อยไม่ม่นโยบายจะเน�นทำธิ๊รกิจโรงแรมเป็น

หลัก ทั�งน่� การดำเนินการข้�นอย้่กับความเหมาะสมของพื�นท่� มก่ล๊่มลก้ค�า

เป้าหมายท่�ชัดเจน การศ้กษัาถื้งความเป็นไปได�ของโครงการ แหล่งเงินทน๊ 

และโอกาสของการลงท๊นในขณะนั�น ๆ โดยไม่ม่ข�อกำหนดตายตัวว่าจะ

ทำการลงท๊นในพื�นท่�ของบริษััทเองหรือบนท่�ดินเช่า อย่างไรก็ตาม หาก

เปน็การดำเนนิการบนท่�ดนิเชา่กจ็ะต�องมส่ญัญาเชา่ไมน่�อยกวา่ 30 ป ีและ

ให�สิทธิิในการเช่าต่อเนื�องได� เพื�อใช�ให�ค๊�มค่ากับการลงทน๊ก่อสร�างโรงแรม

ท่�ต�องใช�เงินลงท๊นจำนวนมาก และม่จ๊ดค๊�มท๊นท่�นานกว่า 

ทั�งน่� จากข�อม้ลการศ้กษัาความเป็นไปได�ของการลงท๊นสาขาดังกล่าว หาก

ทางฝ่ึายบริหารเห็นว่าม่เหมาะสมท่�จะลงท๊น ก็จะนำเข�าเสนอผู่้าน 

คณะกรรมการบรหิารพจิารณา เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัทัพจิารณา 

เพื�ออน๊มัติ หรือเสนอต่อท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�น ตามหลักเกณฑ์์การได�มาซี้�ง

สนิทรัพย ์เพื�อพจิารณาให�ความเห็นชอบก่อนดำเนินการลงทน๊สาขาดังกล่าว

ต่อไป
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1.3  โครงสร้างการถืือหุ้้้นของกลุ่้�มบริษััท

1.3.1 โครงสร้างการถืือหุ้้้น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวัาคม 2565 กลุ่่�มบริิษััที่ม่โคริงสริ้างการิถืือหุ้่้น ดัังน่�่�

SWG Shanghai 100%
บริษัท เซี�ยงไฮ้ เจียไถ่ 

เฮลท์ เมเนจเมนท์ จํากัด
ทุนจดทะเบียน

1,000,000 หยวน

100%

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
(ฮ่องกง) จํากัด

ทุนจดทะเบียน
1 เหรียญฮ่องกง

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั�น จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท 

บริษัท สยามเวลเนส แล็บ จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท 

บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เทรดดิ�ง
(ประเทศไทย) จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท 

บริษัท สยามเวลเนส รีสอร์ท จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 60,000,000.00 บาท 

SPA

SWE

SWR

SWL
TGT

100%

99.99%

99.99%

99.99%

51%

99.97%
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 
213,750,000.00 บาท 

บริษัท สยามเวลเนส เอมารา จํากัด
ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท

SWA
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1.3.2 ผูู้้ถืือห๊้น
ณ วันที่ี� 17 มกรุาคม 2566 บรุิษัทัี่มีผิู้ถ่อีหุ้น้ต่ามสมุดที่ะเบียนดังนี�

ริายการิ		 ริายชี่�อ		 	 	 	 	 												ผูู้้ถื่อหุ้น้จำานวันหุ้น้	 														ร้ิอยลี่ะ

1 กล้่มอ้ต์สาหุ้จิต์

  นายวิบ้ลย์ อ๊ตสาหจิต  94,953,900  11.11

 นางปราณ ่ศ๊ภวัฒนเกย่รติ 74,080,000 8.66

 นางฐานิศร์ อมรธิ่รสรรค์ 69,855,000 8.17

 นายณรัล วิวรรธินไกร 30,360,000 3.55

 นายณภัทร วิวรรธินไกร 25,700,000 3.01

 นายณร๊จ วิวรรธินไกร 23,854,550 2.79

  นายชโนดม อ๊ตสาหจิต 12,000,000 1.40

  นางสาวชาลิสา อ๊ตสาหจิต 9,906,650 1.16

  นางสาวธินัชพร อ๊ตสาหจิต 9,200,000 1.08

  นางสาวรัตน์ปาล ่ศภ๊วัฒนเก่ยรติ 4,008,600 0.47

 รีวมจำนวนหุ้้�น 353,918,700 41.39

2 กล้่มจิรีาวรีรีณ์สถืิต์ย์

  นายประเสริฐ   จิราวรรณสถืิตย์ 88,312,450  10.33

 นางประอร จิราวรรณสถิืตย์ 27,879,150 3.26

 นางสาวพรพิศ จิราวรรณสถืิตย์ 26,365,000 3.08

 รีวมจำนวนหุ้้�น 142,556,600  16.67

3 บริษััท ไทยเอ็นว่ด่อาร์ จำกัด  22,732,467.00 2.66

4 กองท๊นเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 ห๊�นระยะยาวปันผู้ล 17,620,450 2.06

5 กองท๊นผู้สมบ่ซ่ีเน่ยร์สำหรับวัยเกษั่ยณ 11,184,350 1.31

6 กองท๊นเปิด เค Mid Small Cap ห๊�นท๊นเพื�อการเล่�ยงช่พ 10,937,400 1.28

7 BBHISL NOMINEES LIMITED 10,109,900 1.18

8 นายไอศ้รย์ เทพสาสน์ก๊ล 9,300,100 1.09

9 กองท๊นเปิดบัวหลวงห๊�นระยะยาว  7,103,850 0.83

10 กองท๊นเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื�อการเล่�ยงช่พ  6,482,700 0.76

11 นายทรงพล ซีำศิริพงษั์ 5,581,550 0.65

12 JPMORGAN THAILAND FUND 5,031,800 0.59

13 BBHISL NOMINEES LIMITED 4,964,500 0.58

14 นายพิสิฐ ด๊รงคพิทยา 4,596,000 0.54

15 กองท๊นเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 4,285,050 0.50

16 นางอ๊ไรพร เฉัลิมทรัพยากร 4,200,000 0.49

17 กองท๊นผู้สมบ่ซ่ีเน่ยร์สำหรับวัยเกษั่ยณ เอ็กซี์ตร�า 3,827,850 0.45

18 กองท๊นเปิดบัวแก�ว 3,774,900 0.44

19 กองท๊นเปิดบัวหลวงห๊�นไทยเพื�อการออม 3,720,600 0.44

20 MR.Sukit Tangmanenimit 3,633,450 0.42

  รีวมจำนวนหุ้้�น 139,086,917 16.27

21. ผู้้�ถืือห๊�นอื�นๆ 219,437,711.00  25.67

  รีวมจำนวนหุ้้�นท่ั�งสิ�น 854,999,928.00 100.00
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1.3.3  คัวามสัมพันธ์กับกล๊�มธ๊ริกิจำของผูู้้ถืือห๊น้ใหญ�
ภายหลังการปรับโครงสร�างกล๊ม่บริษััทในปี 2556 ทำให�กล๊่มบริษััท และกล๊่มผู้้�ถืือห๊�นใหญ่ครอบครัวอ๊ตสาหจิต และครอบครัวจิราวรรณสถืิตย์ ไม่ม่การ

ดำเนินธิ๊รกิจในลักษัณะเด่ยวกัน หรืออาจแข่งขันกับบริษััทได� 

1.3.4    การิเปล่�ยนแปลงการิถืือคัริองห๊้นของกริริมการิและผูู้้บริิหาริริะดับสูงของบริิษััท

ริายชี่�อกริริมการิ/ผูู้้บริิห้าริ		 จำานวันหุ้น้ที่่�ถื่อ	ณ	 								การิซ่ื้�อขาย	 								จำานวันหุ้้นที่่�ถื่อ	ณ																			การิถื่อหุ้้น	

	 	 	 		ว้ันที่่�	31.1.2565	 				ริะห้วั่างปีี	2565	 											วั้นที่่�	17.1.2566																								ของคัู่สมริส

นางปราณ่ ศ๊ภวัฒนเก่ยรติ  78,080,000 (4,000,000) 74,080,000(8.66%) 30,000

นายวิบ้ลย์ อ๊ตสาหจิต 94,953,900 ไม่ม่ 94,953,900(11.11%) ไม่ม่

นายประเสริฐ จิราวรรณสถืิตย์ 88,312,450 ไม่ม่ 88,312,450(10.33%) ไม่ม่

นางฐานิศร์ อมรธิ่รสรรค์ 71,855,000 (2,000,000) 69,855,000(8.17%) ไม่ม่

นายณรัล วิวรรธินไกร 30,360,000 ไม่ม่ 30,360,000(3.55%) ไม่ม่

นายพลเชษัฐ์ ลิขิตธินสมบัติ ไม่ม่ ไม่ม่ ไม่ม่ ไม่ม่

หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธิ๊์ ไม่ม่ ไม่ม่ ไม่ม่ ไม่ม่

นางกอบบ๊ญ ศร่ชัย ไม่ม่ ไม่ม่ ไม่ม่ ไม่ม่

นายภ้มิพันธิ์ บ๊ญญาปะมัย 1,269,500 470,000 1,739,500(0.20%) ไม่ม่

นางสาวยลวรรณ เอ่�ยมอลงกรณ์ ไม่ม่ ไม่ม่ ไม่ม่ ไม่ม่

นางสาวชต๊าภรณ์ จิราวรรณสถืิตย์ 750,000 ไม่ม่ 750,000(0.09%) ไม่ม่

นายปริญ เอกมโนชัย 36,450 ไม่ม่ 36,450(0.00) 242,400

1.4 จำำานวนท๊นจำดทะเบย่น
      และท๊นชำาริะแล้ว
ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2565 บริษััทม่ท๊นจดทะเบ่ยน 213,750,000 บาท 

เร่ยกชำระแล�ว 213,749,982 บาท โดยคิดเป็นจำนวนห๊�นสามัญ  

854,999,928 ห๊�น มล้ค่าท่�ตราไว�ห๊�นละ 0.25 บาท

1.5   นโยบายการิจำ�ายเงินปันผู้ล

บรษิัทัมน่โยบายการจา่ยเงนิปนัผู้ลไมต่�ำกวา่ร�อยละ 40 ของกำไรสท๊ธิหิลงั

หกัภาษั ่สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื�น (ถื�าม)่ ตามงบการเงินเฉัพาะ

ของบริษัทั ทั�งน่� โดยคำนง้ถืง้ความต�องการกระแสเงินสด และเงนิทน๊สำรอง

สำหรบัการลงทน๊ และการดำเนนิกจิการในอนาคตของบรษิัทั นโยบายการ

จ่ายปันผู้ลดังกล่าวอาจม่การแก�ไขเปล่�ยนแปลงได�เป็นครั�งคราว ตามท่�ท่�

ประชม๊ผู้้�ถืือห๊�น หรือท่�ประชม๊คณะกรรมการบริษััทจะพิจารณาอน๊มัติ





บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 73

2การจัดการ และ
บริหารความเสี่ยง



74 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565

2
นโยบาย

แลุ่ะแผนบริหารจำัดกัารคำวามเสี�ยง
บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) ให�ความสำคัญต่อการกำกับ

ด้แลกิจการท่�ด ่(Corporate Governance) โดยเฉัพาะอย่างยิ�งการบริหาร

ความเส่�ยงท่�ม่ประสิทธิิภาพ ตั�งแต่ระดับการวางกลย๊ทธ์ิ การปฏิิบัติงาน 

และการตัดสินใจในการลงทน๊ประกอบธิร๊กิจใหม่ ๆ  และสร�างความตระหนัก

ร้�ในเรื�องการบริหารจัดการความเส่�ยงให�แก่ท๊กคนในบริษััทฯ เพื�อเป็นการ

สร�างมล้ค่าเพิ�มให�แก่องค์กร ผู้้�ถือืห๊�น สงัคม ชม๊ชน และผู้้�มส่่วนได�เสย่ต่าง ๆ 

ช่วยให�บริษััทฯ เติบโตได�อย่างยั�งยืน 

นโยบายและค่้มือบริหารความเส่�ยงของบริษััทฯ ได�กำหนดนโยบายความ

เส่�ยงครอบคลม๊ทั�งองคก์ร โดยเริ�มจากกระบวนการการระบค๊วามเส่�ยง การ

ประเมินความเส่�ยง การติดตามและควบค๊มความเส่�ยง ตลอดจนการสร�าง

มาตรฐานความเส่�ยงเพื�อป้องกัน ให�เกิดการบริหารความเส่�ยงอย่างม่

ประสิทธิิภาพและสม�ำเสมอ รวมถ้ืงได�ม่การระบ๊ความเส่�ยงใหม่ ๆ ให�

ครอบคล๊มท๊กความเส่�ยงและการเปล่�ยนแปลงท่�สำคัญของบริษััทในธิ๊รกิจ

นวดและสปา เพื�อให�บริษััทสามารถืบริหารจัดการความเส่�ยงได�ทันต่อการ

เปล่�ยนแปลงในวิถื่ช่วิตใหม่ (New Normal) สืบเนื�องจากการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19(COVID-19) ซี้�งส่งผู้ลกระทบต่ออ๊ตสาหกรรมท่องเท่�ยว

และเศรษัฐกิจทั�งในประเทศและทั�วโลก

คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง (คณะกรรมการฯ) และคณะทำงาน

บริหารความเส่�ยง ร่วมกันพิจารณาความเส่�ยง ในด�านต่าง ๆ ของบริษััทฯ 

ซี้�งประกอบด�วย ความเส่�ยงด�านกลย๊ทธิ์ ความเส่�ยงด�านปฏิิบัติตาม

กฎหมาย ความเส่�ยงด�านการเงิน ความเส่�ยงด�านการปฏิบัิตกิาร และความ

เส่�ยงด�านทรัพย์สินรวมทั�งโอกาสเกิดความเส่�ยงและผู้ลกระทบท่�เกิดข้�น  

และได�ศ้กษัาเพิ�มเติมเรื�อง The Global Risks Report 2018 ของ World 

Economic Forum เพื�อใช�เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ หาความเส่�ยงเชิง 

กลย๊ทธิ์ท่�อาจกระทบต่อการดำเนินงานให�บรรล๊เป้าหมายขององค์กรทั�งใน

ระยะสั�นและระยะยาว พร�อมเฝึา้ระวงัความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงของ

นโยบายภาครัฐซี้�งอาจส่งผู้ลต่อการดำเนินงานขององค์กร

คณะกรรมการฯได�ใช�กรอบการบรหิารความเส่�ยงองค์กร (ERM Framework) 

ประกอบกับนโยบายการบริหารความเส่�ยงองค์กร (Enterprise Risk 

Management Policy) ซี้�งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื�อใช�เป็นหลักในการประเมินความเส่�ยง ของบริษััทในส่วนของผู้ลกระทบ

และโอกาสท่�จะเกิด โดยครอบคลม๊ความเส่�ยงท่�สำคัญ ซี้�งแบ่งออกเป็น 3 

ระดับ คือ ความเส่�ยงในระดับกลย๊ทธิ์ (Strategic Risk) ความเส่�ยงใน

ระดบัธิร๊กิจ (Business Risk) และความเส่�ยงระดับกระบวนการปฏิบัิตงิาน 

(Process Risk)

คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเส่�ยงของบริษััทฯ ร่วมกัน

พิจารณามาตรการ สำหรับรองรับความเส่�ยงท่�อาจจะเกิดข้�นกับบริษััทฯ 

โดยเสนอให�ม่ทั�งแนวทางการป้องกัน (ก่อนท่�จะเกิดความเส่�ยง) และ

กลย๊ทธิ์ลดความเส่�ยง (ภายหลังจากท่�เกิดความเส่�ยงแล�ว) โดยได�ติดตาม

และรายงานคณะกรรมการเรื�องความเส่�ยงท่�เกิดจากการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ซี้�งถืือว่าเป็น Global Pandemic ท่�ส่งผู้ลกระทบอย่างมาก

กับผู้ลการดำเนินงานของบริษััทฯ ของปี 2564 นอกจากน่�ยังจัดให�ม ่

การเตรย่มความพร�อมกบัการประกาศ พรบ. ค๊�มครองข�อมล้ส่วนบค๊คล 2562 

ท่�จะเริ�มบังคับใช�ในปี 2565 อ่กด�วย

ปัจำจำัยคัวามเส่�ยง
คัวามเส่�ยงจำากการิแพริ�ริะบาด
ของไวริัสโคัวิด 19
การปรับพฤติกรรมการใช�ช่วิตมาอย้่ท่�บ�านเพื�อป้องกันการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด 19 หลายธิ๊รกิจได�รับผู้ลกระทบ อาทิ การหดตัวในการใช�จ่าย 

การชะลอตัวในภาคการท่องเท่�ยวจากจำนวนนักท่องเท่�ยวต่างชาติ ปัจจัย

ด�านเศรษัฐกิจท่�ชะลอตัว กำลังซีื�อของผู้้�บริโภคลดลง เป็นต�น มิติความ

ร๊นแรงส่งผู้ลกระทบกับธิร๊กิจสปา ซี้�งเปน็ธิร๊กิจท่�มค่วามใกล�ชิดระหว่างผู้้�ให�

บริการและผู้้�รับบริการ และม่บริการจำกัดท่�ตั�งอย้่ในสาขาท่�ตั�ง และคงยัง

มแ่นวโน�มเผู้ชญิความท�าทายสง้อก่สกัระยะ จนกวา่จะม่วคัซีน่ท่�เข�ามาชว่ย

ลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

คัวามเส่�ยงจำากพฤติิกริริมผูู้้บริิโภคั
ท่�เปล่�ยนไป
โลกกำลังอย้ใ่นกระแสการเปล่�ยนแปลงหลายอย่างท่�จะเกิดข้�นอย่างรวดเร็ว

และรน๊แรงข้�น โดยการระบาดของโควิด 19 เป็นหน้�งในปัจจัยท่�เร่งเรื�องของ 

Digital Disruption อาทิเช่น การซีื�อของออนไลน์บนแพลตฟ์อร์ม 

E-Commerce หรือ E-Marketplace การชำระเงินด�วยระบบดิจิตอล 

Cashless Society การเตบิโตของตลาด Online Delivery เปน็ต�น สิ�งเหลา่
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น่�นบัเปน็การกระต๊�นให�แบรนดต์�องพาตวัเองส้ร่ะบบออนไลนเ์พื�อเพิ�มโอกาส

ในการตลาดและการเข�าส้่ระบบออนไลน์ไม่ได�แค่เพ่ยงยอดขาย แต่ยังได�

ดาต�าเบสของผู้้�บริโภคเพื�อให�แบรนด์ร้�จักผู้้�บริโภคมากข้�นและนำมาใช�ใน

การทำการตลาดในการเพิ�มยอดจำหน่ายผู้่านการซีื�อซี�ำ ขยายฐานล้กค�า

และการนำ Big Data มาใช�ในการจัดการในด�านต่าง ๆ ได�อย่างม่

ประสิทธิิภาพมากข้�น การใส่ใจเรื�องสข๊อนามัยได�กลายมาเป็นกิจวัตรสำคัญ

ของผู้้�บริโภค

คัวามเส่�ยงจำากคัวามผัู้นผู้วน
ของอ๊ติสาหกริริม การิท�องเท่�ยว
การประกอบธิ๊รกิจสปาและโรงแรมของบริษััทและบริษััทย่อย ม่กล๊่มล้กค�า

ส่วนใหญ่คือ นักท่องเท่�ยวชาวต่างประเทศ ซี้�งในบางปัจจัยท่�ส่งผู้ลกระทบ

กบัความเชื�อมั�นในการเดนิทางมาท่องเท่�ยวนั�น บรษิัทัไม่สามารถืควบคม๊ได� 

เชน่ การก่อการร�าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ภยัธิรรมชาติ เหต๊การณ์

ท่�ก่อให�เกิดความไมส่งบภายในประเทศ และภาวะเศรษัฐกิจถืดถือยทั�วโลก 

เปน็ต�น ซี้�งผู้ลกระทบดังกล่าวส่งผู้ลเป็นวงกว�างไม่เพย่งเฉัพาะประเทศไทย

เท่านั�น แต่รวมถืง้อต๊สาหกรรมการท่องเท่�ยวในประเทศอื�น ๆ ด�วยเช่นกนั 

บริษััทม่นโยบายการบริหารความเส่�ยงดังกล่าวผู้่านการกระจายธ๊ิรกิจตาม

แหล่งท่องเท่�ยวหลักของประเทศเพื�อลดความเส่�ยงในกรณท่่�แหล่งท่องเท่�ยว

แหล่งใดแหล่งหน้�งประสบปัญหา และม่แผู้นการดำเนินธิ๊รกิจเพื�อเพิ�ม 

สดัสว่นลก้ค�าในประเทศ เพื�อลดความเส่�ยงจากการพ้�งพงิลก้ค�ากล๊ม่ใดกล๊ม่

หน้�งด�วย

คัวามเส่�ยงจำากการิแข�งขันกับคัู�แข�ง
ในธ๊ริกิจำหลัก
บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธิ๊รกิจสปาเพื�อส๊ขภาพ 

นอกจากนั�น บริษััทยังม่บริษััทย่อย คือ บริษััท สยามเวลเนสร่สอร์ท จำกัด 

ซี้�งดำเนินธิ๊รกิจด�านโรงแรม และร�านอาหารท่�จังหวัดเช่ยงใหม่ ซี้�งม่ค้แ่ข่ง

เป็นจำนวนมาก ซี้�งบริษััทม่การวางกลย๊ทธิ์เพื�อสร�างความเเตกต่างจากค้่

เเข่งทั�งในเชิงสถืานท่� การบริการ วัตถื๊ดิบ ผู้ลิตภัณฑ์์เเละเทคโนโลย่ โดย

ม๊ง่เน�นการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื�อง เพื�อสร�างสรรค์ประสบการณ์ให�

กับลก้ค�า ให�มค่วามประทับใจในการใช�บริการท่�เปน็เอกลักษัณ์ในแบบฉับับ

ของเเต่ละเเบรนด์ของบริษััท

การิแข่งขันในธั๊ริกิจำสปา

ปัจจ๊บันธิ๊รกิจสปามก่ารแข่งขันส้ง ทั�งตลาดระดับล่างจนถื้งตลาดระดับบน 

โดยตลาดระดับล่างจะเน�นแข่งขันในเรื�องราคา ซี้�งอาจจะส่งผู้ลกระทบกับ

รายได�และกำไรของบริษััท อย่างไรก็ด่บริษััทวางตำแหน่งการบริการของ

บริษััทเพื�อแข่งขันกับตลาดระดับบน แต่กำหนดราคาท่�ค๊�มค่ากว่าค้่แข่งท่�

เปน็โรงแรมระดับห�าดาว นอกจากน่�ยังมผู่้้�เล่นรายใหม่ท่�ให�บริการในร้ปแบบ

ใหม่ ๆ เช่น นวดตามบ�าน หรือ นวดตามออฟ์ฟ์ิศ ซี้�งอาจจะกลายเป็นค้่

แขง่ขันของธิร๊กิจในอนาคต บริษัทัจง้ให�ความสำคัญกับการเลือกสถืานท่�ตั�ง 

โดยเลอืกในจด๊ท่�ตรงกบัตลาดเปา้หมาย และสะดวกในการเดนิทาง ใกล�กบั

ระบบขนส่งมวลชน หรืออย้่ในแหล่งท่องเท่�ยว นอกจากน่�บริษััทม่ระบบใน

การจองเวลาเข�ารับบริการและชำระเงินโดยตรงผู้่านระบบอินเตอร์เน็ต ซี้�ง

ทำให�บริษััทสามารถืวางแผู้นบริหารบ๊คคลากรได�อย่างม่ประสิทธิิภาพ 

บริษัทัเชื�อมั�นวา่ด�วยกลย๊ทธิด์งักลา่วจะทำให�บรษิัทัมค่วามได�เปรย่บในการ

แข่งขัน (Competitive advantage) กับค้่แข่งในธิ๊รกิจสปา

การิแข่งขันในธั๊ริกิจำโริงแริม

บริษัทัมบ่รษิัทัยอ่ย คอื บริษัทั สยามเวลเนสรส่อร์ท จำกดั ซี้�งดำเนินธิร๊กจิ

ด�านโรงแรมและร�านอาหารท่�จังหวัดเช่ยงใหม่ ซี้�งม่ค้่แข่งเป็นจำนวนมาก 

ซี้�งปัจจ๊บันอ๊ตสาหกรรมการท่องเท่�ยวม่การแข่งขันเพิ�มข้�น จากการเปิด

โรงแรมของผู้้�ประกอบการรายต่าง ๆ  ในจังหวัดเช่ยงใหม่ ส่งผู้ลให�เกิดการ

แข่งขันในเรื�องราคา ซี้�งอาจจะส่งผู้ลกระทบกับรายได�และกำไรของบริษััท 
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นอกจากน่�ยังม่ผู้้�เล่นรายใหม่ท่�ให�บริการในร้ปแบบใหม่ ๆ เช่น AirBnb 

อย่างไรก็ด่บริษััทเชื�อมั�นว่าด�วยกลย๊ทธิ์ท่�เน�นการให�บริการในแบบเฉัพาะ

เจาะจงในแนวทางธ๊ิรกิจสปาและเวลเนสโดยม่จำนวนห�องจำกัด และหลก่เล่�ยง

การแข่งขนัทางด�านราคา ประกอบกับการวางแผู้นการตลาดและการบรหิาร

จัดการต�นท๊นค่าใช�จ่ายท่�ม่ประสิทธิิภาพจะช่วยให�บริษััท สยามเวลเนส

ร่สอร์ท จำกัด สามารถืแข่งขันกับค้่แข่งได� โดยจ๊ดเด่นของโรงแรม ระริน

จินดา เวลเนส สปา ร่สอร์ท อย้่ท่�ความม๊่งมั�นท่�จะให�ล้กค�าได�สัมผู้ัสถื้ง

วัฒนธิรรมและประเพณ่ของเช่ยงใหม่ผู้สมผู้สานกับการบำบัดสปาด�วย

เทคโนโลย่ชั�นนำ และค๊ณภาพการให�บริการและสิ�งอำนวยความสะดวก 

ต่าง ๆ ท่�ม่เอกลักษัณ์เฉัพาะ

คัวามเส่�ยงจำากเริื�องการิติ�อสัญญาเช�า
สัญญาเช่ากับบ๊คคลภัายนอก

ส่วนใหญ่บริษััทจะใช�วิธ่ิการเช่าพื�นท่�เพื�อประกอบกิจการสปาของบริษััท 

ซี้�งหากบริษััทไม่ได�รับการต่ออาย๊สัญญาเช่าดังกล่าวอาจจะทำให�บริษััท 

ส้ญเส่ยรายได�จากสาขาของบริษััทได� อย่างไรก็ด่บริษััทจะทำข�อตกลง 

ตั�งแต่ก่อนเริ�มทำสัญญาเช่า โดยให�สามารถืต่ออาย๊สัญญาเช่าได�อย่างน�อย 

ประมาณ 9 - 12 ปี (3 ปีต่อ 3 ปี ต่อ 3 ปี และ /หรือ ต่อ 3 ปี) เพื�อ

ลดความเส่�ยงในการลงทน๊ในสาขาท่�เชา่ นอกจากน่�การเชา่สถืานท่�ประกอบ

กจิการแทนท่�การลงทน๊ซีื�อสถืานประกอบการเปน็ของตวัเองซี้�งเทย่บเทา่กบั

การลงท๊นในอสังหาริมทรัพย์ จะทำให�บริษััทม่ความยืดหย๊น่ในการดำเนิน

ธ๊ิรกิจโดยทำให�สามารถืบริหารต�นทน๊ในการขยายหรือลดสถืานท่�ให�บริการ

ซี้�งจะทำให�ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย (Stakeholders) ได�รับผู้ลตอบแทนส้งส๊ด 

ทั�งน่�บรษัิัทมค่วามสมัพนัธิท์่�ดกั่บผู้้�ให�เชา่ทก๊รายโดยเปน็ผู้้�เชา่ท่�ด ่ทำน๊บำร๊ง

รักษัาสถืานท่�ให�แก่ผู้้�ให�เช่าเป็นอย่างด่ และปฏิิบัติตามเงื�อนไขสัญญาเช่า

ท๊กประการ จ้งทำให�บริษััทได�รับการต่ออาย๊สัญญาเช่าจากผู้้�ให�เช่าท๊กราย

ตลอดมา ซี้�งหากบรษิัทัไมไ่ด�รบัการตอ่อายส๊ญัญาเชา่สำหรบัสาขาใด บรษิัทั

กส็ามารถืท่�จะจัดหาท่�ตั�งสาขาใหม่ทดแทนสาขาท่�ไมไ่ด�รับการต่ออาย๊สัญญา

เช่าดังกล่าวได�

สัญญาเช่ากับบ๊คคลที�เกี�ยวข้องกัน

ในการเช่ากบับค๊คลท่�เก่�ยวข�องในกรณข่องการเปิดสาขาสปาและสำนักงาน

ของบริษััท บริษััทม่การทำสัญญาเช่าในลักษัณะเด่ยวกันกับการทำสัญญา

เช่ากับบ๊คคลภายนอก โดยม่เงื�อนไขการต่ออาย๊สัญญาเช่าประมาณ 6 - 9 

ปี (3 ปี ต่อ 3 ปี และ/หรอื ต่อ 3 ปี) สำหรบัท่�ดนิท่�เชย่งใหม่บรษิัทัม่การเช่า

กบับค๊คลท่�เก่�ยวข�องกันเพื�อใช�ทำ RarinJinda Wellness Spa สาขาเชย่งใหม่ 

และให�บริษััท สยามเวลเนสร่สอร์ท จำกัด เช่าช่วงท่�ดินเพื�อดำเนินธิ๊รกิจ

โรงแรม และร�านอาหารท่�จังหวัดเชย่งใหม่ โดยบริษััทดำเนินการเช่าท่�ดิน

จากบ๊คคลท่�เก่�ยวข�องกัน เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยม่เงื�อนไขว่าบริษััท

สามารถืตอ่อายส๊ญัญาเชา่ได�โดยแจ�งให�ค้ส่ญัญารบัทราบและตกลงลว่งหน�า

ก่อนครบอายสั๊ญญาอย้แ่ล�วซี้�งถือืเป็นการผู้ก้พันระยะยาวและลดความเส่�ยง

ต่อความไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามหากครบกำหนดสัญญาเช่าแล�วไม่

สามารถืต่ออาย๊สัญญาเช่าดังกล่าวได� บริษััทอาจม่ความจำเป็นต�องดำเนิน

การจัดหาท่�ดนิแปลงใหม่เพื�อดำเนินธิร๊กิจต่อไป ซี้�งบริษัทัได�มก่ารทำสัญญา

เช่ากับบ๊คคลท่�เก่�ยวข�องตามเงื�อนไขและระยะเวลาดังกล่าวในอัตราธิ๊รกิจ

ปกติ (Fair market rate) โดยมบ่ริษััทผู้้�ประเมินราคาอิสระเป็นผู้้�ประเมิน

ราคาเช่าท่�เหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อให�ความ

เห็นชอบก่อนแล�วท๊กรายการ อน้�งบริษััทได�ก่อตั�งโรงแรมระรินจินดา 

เวลเนส สปา ร่สอร์ท เป็นต�นแบบในการดำเนินธิ๊รกิจโรงแรมแบบร่สอร์ท

เพื�อส๊ขภาพ ซี้�งหากประสบความสำเร็จตามท่�คาด และม่ตลาดรองรับ 

เพย่งพอ บริษัทัอาจจะพจิารณาขยายธิร๊กจิน่�ตอ่ไปในตลาดและในชว่งเวลา

ท่�เหมาะสม การเชา่สถืานท่�ดงักลา่วทำให�บริษัทัลดความเส่�ยงจากการลงท๊น

ในทรพัยส์นิประเภทอสงัหารมิทรพัยแ์ละสามารถืบรหิาเงนิลงทน๊ได�อยา่งม่

ประสทิธิภิาพส้งสด๊ อยา่งไรกต็ามเมื�อใกล�ครบกำหนดอาย๊สญัญาเชา่บริษัทั

จะทำการประเมินความเหมาะสมในการต่อสัญญาต่อไปโดยจะคำน้งถื้ง

ประโยชน์ส้งส๊ดของผู้้�ม่ส่วนได�เสย่ (Stakeholders) ทก๊ราย

คัวามเส่�ยงจำากการิพ่�งพิงผูู้้บริิหาริ

บริษััทดำเนินธิ๊รกิจโดยอย่้ภายใต�การจัดการโดยผู้้�ก่อตั�งและผู้้�บริหาร 

ของกล๊่มบริษััท 2 ท่าน คือ นายวิบล้ย์ อ๊ตสาหจิต และ นายประเสริฐ 

จิราวรรณสถืิตย์ ซี้�งม่ส่วนสำคัญในการบริหารงานบริษััทจนม่ชื�อเส่ยงและ

เปน็ท่�ยอมรับในอต๊สาหกรรม และทำให�บริษัทัมผู่้ลการดำเนินงานท่�ดอ่ย่าง

ตอ่เนื�อง หากบรษิัทัขาดผู้้�บรหิารดงักลา่วไปอาจสง่ผู้ลกระทบตอ่การบรหิาร

จดัการของบรษัิัทได� อย่างไรกต็าม บริษัทัม่การกระจายอำนาจการดำเนินงาน 

ขอบเขตหน�าท่� และความรับผู้ิดชอบให�แก่ผู้้�บริหารสายงานต่าง ๆ 

ตามความร้�ความสามารถืและประสบการณ์ เพื�อลดความเส่�ยงจากการ 

พ้�งพิงผู้้�บริหารดังกล่าว ซี้�งจากการจดทะเบ่ยนในตลาดหลักทรัพย์เอม็ เอ ไอ 

จะทำให�บริษััทสามารถืปรับปร๊งระบบการปฏิิบัติงานให�เป็นแบบสากลได�

อย่างต่อเนื�อง

คัวามเส่�ยงจำากการิถืูกฟ้อ้งริ้อง
จำากลูกคั้าผูู้้ใช้บริิการิ
บริษััทประกอบธิ๊รกิจสปาเพื�อส๊ขภาพ ซี้�งในการให�บริการของพนักงาน 

เทอราพิสต์แก่ล้กค�าท่�เข�ามาใช�บริการ หากพนักงานเทอราพิสต์ขาดความ

ระมัดระวังในการให�บริการนวดแก่ล้กค�า อาจก่อให�เกิดการบาดเจ็บต่อ

รา่งกายของลก้ค�าได� ดงันั�นทางบรษิัทัจง้ได�จดัทำประกนัความเส่�ยงในกรณ่

บาดเจ็บของล้กค�าไว� เพื�อป้องกันความเส่�ยงจากการถื้กฟ์้องร�องจากลก้ค�า

ผู้้�ใช�บริการ โดยบริษััทได�จัดทำประกันภัย Professional Liability ซี้�งจะรับ

ผู้ิดชอบค่าใช�จ่ายจากการถื้กฟ์้องร�องไว�ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ในระหวา่งชว่งอาย๊กรมธิรรม ์ทั�งน่� โดยบรษิัทัต�องรบัผู้ดิชอบคา่ใช�จา่ยสว่น

แรกไม่เกนิ 200,000 บาทต่อครั�ง นอกจากน่�บรษัิัทยังม่การอบรมพนักงาน

ให�ระมัดระวังในการให�บริการแก่ล้กค�าด�วย ซี้�งท่�ผู้่านมานับจากเริ�มดำเนิน

กิจการบริษััทยังไม่เคยถื้กล้กค�าฟ์้องร�องในกรณ่ดังกล่าวเลย

คัวามเส่�ยงจำากการิขาดแคัลน
พนักงานเทอริาพิสติ์
บรษิัทัประกอบธิร๊กจิสปาเพื�อสข๊ภาพ ซี้�งเปน็ธิร๊กจิท่�ใช�พนกังานเทอราพสิต์

จำนวนมาก ซี้�งหากขาดแคลนแรงงานดังกล่าว อาจส่งผู้ลกระทบต่อธิ๊รกิจ

ของบริษััทอย่างม่นัยสำคัญได� ดังนั�นบริษััทได�จัดให�ม่ระบบการบริหาร

จัดการพนักงานดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยจัดสรรพนักงานให�เหมาะสม

กับการให�บริการในสาขาต่าง ๆ ของบริษััท ซี้�งหากสาขาใดม่ล้กค�าเข�าใช�

บริการมากหรือน�อย บริษััทจะทำการบริหารจัดการพนักงานให�เหมาะสม

กบัจำนวนลก้ค�าและม่สวสัดกิารให�แกพ่นกังานประเภทดงักลา่ว โดยมก่าร

ประกันค่าแรงขั�นต�ำให�แก่พนักงานท่�ทำงานในสาขาท่�เปิดใหม่ของบริษััทม่
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บ�านพกัพนกังาน และการทำประกนัชว่ติให�กบัพนกังานเทอราพสิต ์เปน็ต�น 

ส่งผู้ลให�พนักงานม่ความมั�นใจในบริษััท และอย้่ทำงานกับบริษััทเป็นระยะ

เวลานาน นอกจากนั�นบริษััทยังได�เปิดโรงเร่ยนสอนนวดภายใต�บริษััทย่อย 

เพื�อพฒันาพนกังานให�เปน็ไปตามมาตรฐานของบรษิัทั และเพื�อรองรับการ

ขยายธิร๊กจิและทดแทนพนกังานเทอราพสิตท์่�ลาออกไป ทำให�เชื�อมั�นได�วา่

บริษัทัจะไมม่ป่ญัหาเรื�องการขาดแคลนพนกังานเทอราพสิตใ์นอนาคตด�วย 

ในปี 2565 อัตราการลาออกของพนักงานเทอราพิสต์ของบริษััทฯ 

ลดลงอย้่ท่�ประมาณ 5-7% ซี้�งต�ำกว่าอัตราการลาออกของพนักงาน 

เทอราพิสต์ของอ๊ตสาหกรรมซี้�งอย้่ท่� 15-20% สาเหต๊การลาออกส่วนใหญ่ 

คือ ป่วย ชราภาพ และกลับไปด้แลบิดา มารดา บ๊ตรท่�ต่างจังหวัด

คัวามเส่�ยงจำากการิถืูกลอกเล่ยน
เคัรืิ�องหมายการิค้ัา
ด�วยบริษััทได�ประกอบกิจการนวดเพื�อส๊ขภาพภายใต�แบรนด์ Let’s Relax 

ซี้�งเป็นแบรนด์ท่�เป็นท่�ร้�จักกันอย่างกว่างขวางและเป็นแบรนด์ท่�นิยมท่�ส๊ด

หากเท่ยบกับอ่ก 4 แบรนด์ของบริษััทโดยเฉัพาะชาวจ่นท่�มาท่องเท่�ยวใน

ประเทศไทย แต่ในทางกลับกันชื�อ Let’s Relax นั�นเป็นชื�อท่�ยังไม่สามารถื

นำไปจดทะเบ่ยนเครื�องหมายการค�าท่�ประเทศจน่ได� จ้งม่ผู้้�ประกอบการท่�

เมืองจน่นำแบรนด ์Let’s Relax ไปใช�ในการประกอบกจิการ ซี้�งเมื�อบรษิัทั

ทราบเรื�องก็ได�ดำเนินการทางคด่ไปเป็นท่�เร่ยบร�อยแล�ว จ้งมแ่นวโน�มท่�จะ

ม่ผู้้�ประกอบการรายอื�นในประเทศจน่นำแบรนด์ Let’s Relax ไปใช�ในการ

ประกอบกิจการ 

บริษััทได�ตระหนักถื้งความสำคัญของระบบบริหารจัดการความเส่�ยงทั�ง

องค์กรเพื�อสนับสน๊นประสิทธิิภาพในการดำเนินธิ๊รกิจสปาและนวดเพื�อ

สข๊ภาพให�ดย่ิ�งข้�นตามกรอบการบริหารความเส่�ยงองค์กร (ERM Framework) 

ประกอบกับนโยบายการบริหารความเส่�ยงองค์กร (Enterprise Risk 

Management Policy) ซี้�งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยม่คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง  3 ท่าน (คณะกรรมการฯ) ดังน่� 

1.  นางกอบบญ๊ ศร่ชัย  ประธิานคณะกรรมการบรหิารความเส่�ยง

2.  นายภ้มิพันธิ์ บ๊ญญาปะมัย กรรมการบริหารความเส่�ยง

3.  นายณรัล วิวรรธินไกร กรรมการบริหารความเส่�ยง
   และหัวหน�าคณะทำงาน

ในปี 2565 ท่�ผู้่านมานั�น ได�ม่การประช๊มของคณะกรรมการบริหาร 

ความเส่�ยงทั�งสิ�น 4 ครั�ง โดยการประช๊มแต่ละครั�งนั�น คณะกรรมการฯ 

และหัวหน�าคณะทำงานบริหารความเส่�ยง (ฝึ่ายจัดการ) ร่วมกันพิจารณา

ความเส่�ยงในด�านต่าง ๆ ของบริษััทฯ ซี้�งประกอบด�วยความเส่�ยงด�าน

กลยท๊ธิ ์ความเส่�ยงด�านปฏิิบตัติามกฎหมาย ความเส่�ยงด�านการเงนิ ความ

เส่�ยงด�านการปฏิบิัติการ และความเส่�ยงด�านทรัพย์สิน รวมทั�งโอกาสเกิด

ความเส่�ยงและผู้ลกระทบท่�เกิดข้�นในแตล่ะไตรมาส เพื�อประเมินความเส่�ยง 

และวางแผู้นรองรับผู้ลกระทบท่�อาจจะเกิดข้�นต่อการประกอบธิ๊รกิจ 

รวมทั�งได�ม่การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง เพื�อให�

สอดคล�องกับแนวปฏิบัิตขิองหนว่ยงานกำกับดแ้ลหลักการกำกับดแ้ลกจิการ

ท่�ม่การปรับปร๊ง (หลักการกำกับด้แลกิจการท่�ด่ สำหรับบริษััทจดทะเบ่ยน 

ปี 2560 (Corporate Governance Code 2017)

1. การประช๊มของคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง ครั�งท่� 1 ในวันท่� 28 

ก๊มภาพันธ์ิ 2565

• คณะกรรมการฯ ได�พิจารณารายงานสรป๊ความเส่�ยงในด�านต่าง ๆ ของ 

บรษิัทัฯ ในปี 2564 และร่วมกันพิจารณาผู้ลการประเมินความเส่�ยงใน 

ไตรมาสท่� 1 ปี 2565 และมาตรการรองรับความเส่�ยงท่�อาจจะเกิดข้�นกับ

บริษััทฯ รวมถืง้รบัทราบสถืานการณ์และพจิารณาแผู้นบรหิาร ความเส่�ยง 

ของบริษััทฯ เรื�องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ิใหม่ 

โอมิครอนท่�ส่งผู้ลกระทบกับธิ๊รกิจบริการท่�ม่ความใกล�ชิดระหว่างผู้้�ให� 

บริการและผู้้�รับบริการและการยกเลิกระบบ Test & Go ส่งผู้ลกับตัวเลข

นักท่องเท่�ยว โดยในท่�ประช๊มม่การปรับแผู้น 3 ระดับ (Best / Base / 

Worst Case Scenario) ให�สอดคล�องกับสถืานการณ์

2. การประช๊มของคณะกรรมการบริหารความเส่�ยงครั�งท่� 2 ในวันท่� 13 

พฤษัภาคม 2565

• คณะกรรมการฯ ได�พิจารณารายงานสรป๊ความเส่�ยงในด�านต่าง ๆ ของ 

บรษิัทัฯ ในไตรมาสท่� 1 ปี  2565 และร่วมกันพิจารณาผู้ลการประเมิน

ความเส่�ยงในไตรมาสท่� 2 และ 3 ปี 2565 รับทราบสถืานการณ์และ

พิจารณาแผู้นบริหารความเส่�ยงของบริษััทฯ รวมถื้งรับทราบสถืานการณ์

และพิจารณาแผู้นบริหารความเส่�ยงของบริษััทฯ หลังจากประเทศไทยเปิด

ประเทศผู่้านระบบ Thailand Pass และการเตรย่มความพร�อมให�โควิด-19 

ได�รับการพิจารณาเป็นโรคประจำถืิ�น รวมถื้งปรับแผู้น 3 ระดับ (Best / 

Base / Worst Case Scenario) ให�สอดคล�องกับสถืานการณ์อ่กครั�ง

3. การประช๊มของคณะกรรมการบริหารความเส่�ยงครั�งท่� 3 ในวันท่� 10 

สิงหาคม 2565

• คณะกรรมการฯ ได�พิจารณารายงานสรป๊ความเส่�ยงในด�านต่าง ๆ ของ 

บริษัทัฯ ในไตรมาสท่� 2 ปี  2565 และร่วมกันพิจารณาผู้ลการประเมิน

ความเส่�ยงในไตรมาสท่� 3 และ 4 ปี 2565 รับทราบสถืานการณ์และ

พิจารณาแผู้นบริหารความเส่�ยงของบริษััทฯ รวมถื้งรับทราบสถืานการณ์

และพิจารณาแผู้นบริหารความเส่�ยงของบริษััทฯ หลังประเทศไทยเปิด

ประเทศอย่างเป็นทางการ โดยม่การพิจารณารายงานจากผู้้�ตรวจสอบ

ภายใน และเทรนด์ทางธิร๊กจิ เช่น BCG (Bio-Circular Green Economy) 

และ Cybersecurity เพื�อให�รายงานสรป๊ความเส่�ยงม่ความครอบคล๊ม

4. การประช๊มของคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง ครั�งท่� 4 ในวันท่� 9 

พฤศจิกายน 2565

• คณะกรรมการฯ ได�พิจารณารายงานสร๊ปความเส่�ยงในด�านต่าง ๆ ของ 

บริษัทัฯ ในไตรมาสท่� 3 ปี 2565 และร่วมกันพิจารณาผู้ลการประเมิน

ความเส่�ยงในไตรมาสท่� 4 ป ี2565 รับทราบสถืานการณ์และพิจารณาแผู้น

บริหารความเส่�ยงของบริษััทฯ รวมถื้งรับทราบสถืานการณ์และพิจารณา

แผู้นบริหารความเส่�ยงของบริษััทฯ รวมถื้งปัจจัยต�นทน๊การให�บริการ เช่น 

ค่าแรง ค่าน�ำ ค่าไฟ์ ค่าดอกเบ่�ย เพื�อให�งบกระแสเงินสดสนับสน๊นธิร๊กิจ 

และประเมินโอกาสและความท�าทายของอ๊ตสาหกรรมท่องเท่�ยวในย๊ค 

Post-COVID-19

ทั�งน่� บริษัทัฯ ได�ทบทวนพัฒนาและปรับปรง๊กระบวนการบริหารความเส่�ยง

เป็นประจำท๊กปี เพื�อให�สามารถืตอบรับกับสภาพแวดล�อมทั�งภายในและ 

ภายนอกของธิร๊กิจท่�เปล่�ยนแปลงไปตามเหตก๊ารณ์ท่�เกิดข้�นในปัจจบั๊นและ

คาดว่าจะเกิดข้�นในอนาคต  และจัดทำมาตรการป้องกันความเส่�ยงท่�จะเกิด

ข้�น และแผู้นบรหิารความเส่�ยงท่�มป่ระสทิธิภิาพ โดยม๊ง่หวงัลดระดบัความ

เส่�ยงด�านต่าง ๆ ขององค์กรให�อย้ใ่นระดับท่�ยอมรับได� เพื�อให�มั�นใจได�ว่า 

การดำเนินธิ๊รกิจจะเกิดผู้ลสำเร็จได�ตามวัตถื๊ประสงค์และเป้าหมายทั�งใน

ระยะสั�นและระยะยาวของบริษััทอย่างยั�งยืน  
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กัารขับเคำลุ่่�อนธุ่รกัิจำเพื่่�อคำวามยั�งย่น 

  (รายงานความย่�งยืน)

ริายงานเนื�อหาส�วนหลัก

ข้อมูลบริิษััท
ปริะวัต่ิและลักษัณะการิปริะกอบธั๊ริกิจำ

บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) “บริษััท” หรือ “SPA” เดิมชื�อ 

“บริษััท บล้มมิ�งสปา จำกัด” ก่อตั�งข้�นในปี 2544 โดยกล่๊มครอบครัว 

อ๊ตสาหจิตและกล๊่มครอบครัวจิราวรรณสถืิตย์ ด�วยท๊นจดทะเบ่ยนเริ�มแรก 

3 ล�านบาท โดยเริ�มต�นประกอบธ๊ิรกิจสปาเพื�อส๊ขภาพภายใต�แบรนด์ 

“Let’s Relax” ซี้�งม๊่งเน�นในการให�บริการสปาแบบเดย์สปา เป็นการให�

บริการในระดับ 4 ดาวในร้ปแบบท่�ผู้้�ใช�บริการใช�เวลาน�อย ซ้ี�งส่วนใหญ่ 

ใช�เวลาในเข�ารับการบริการประมาณ 1-2 ชั�วโมง 

ในปี 2549 บรษิัทัได�เลง็เหน็ถ้ืงชอ่งทางในการให�บรกิารแกล้่กค�าท่�ต�องการ

การด้แลด�านส๊ขภาพมากข้�น จง้ได�ทำการขยายกิจการโดยการก่อตั�งสถืาน

ให�บริการสปาเพิ�มข้�นภายใต�แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” ม๊่งเน�น

การให�บริการแบบเวลเนสสปา เป็นสปาระดับ 5 ดาว ม่มาตรฐานระดับ

ชั�นนำ ผู้สมผู้สานเทคโนโลย่ใหม่ ๆ ในวงการสปาเพิ�มมากข้�น ม่ลักษัณะ

การให�บริการแก่ล้กค�าท่�ต�องการด้แลส๊ขภาพมากข้�น และใช�เวลา 

ในการรับบริการตั�งแต่ 1 ชั�วโมงคร้�งข้�นไป 

ในปี 2550 ได�ทำการก่อตั�งบริษััท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด หรือ “SWL” 

เดิมชื�อ “บริษััท บล้มมิ�งแล็บ จำกัด” ด�วยท๊นจดทะเบ่ยน 1 ล�านบาท 

เพื�อดำเนนิธิร๊กิจจำหน่ายผู้ลติภณัฑ์์เก่�ยวกบัสปา สข๊ภาพ และขนมขบเค่�ยว 

ภายใต�เเบรนด์ “Blooming” สำหรับจำหน่ายทั�งในประเทศเเละต่างประเทศ

ในปี 2551 บริษััทได�ทำการเพิ�มท๊นจดทะเบ่ยนเป็น 40 ล�านบาทเพื�อใช�

เป็นเงินท๊นหม๊นเว่ยนในบริษััท และเพื�อรองรับการขยายตัวของธิ๊รกิจ 

จากการขยายสาขา

ในปี 2554 บริษััทได�ดำเนินการจัดตั�งบริษััท สยามเวลเนส เอ็ดย้เคชั�น 

จำกัด หรือ “SWE” เดิมชื�อ “บริษััท บล้มมิ�งสปา เอ็ดย้เคชั�น จำกัด” ด�วย

ทน๊จดทะเบย่น 1 ล�านบาท ดำเนนิธิร๊กจิสถืานศก้ษัาประเภทโรงเรย่นเก่�ยวกบั

การสอนนวดแผู้นไทยท่�ได�รับการรับรองจากกระทรวงศ้กษัาธิิการ โดยม่

วัตถื๊ประสงค์เพื�อฝึึกอบรมพนักงานให�เป็นพนักงานบริการของบริษััทเพื�อ

รองรับการขยายตัวของสาขาของ SPA

ในปี 2556 กล๊่มบริษััทได�ทำการปรับโครงสร�างการถืือห๊�นเพื�อเตร่ยมเข�า

จดทะเบย่นในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบรษิัทั สยามเวลเนสกร๊�ป 

จำกัด ได�ออกห๊�นเพิ�มท๊นเพื�อเข�าซีื�อห๊�นของบริษััท สยามเวลเนสร่สอร์ท 

จำกัด เดิมชื�อ “บริษััท ระรินจินดา จำกัด” ในสัดส่วนร�อยละ 99.99 

ของท๊นจดทะเบ่ยน

ในปี 2558 บริษััทได�ดำเนินการซีื�อกิจการบ�านสวน มาสสาจ สปาระดับ 

3 ดาว จำนวน 4 สาขา ในกร๊งเทพฯ เเละปริมณฑ์ล เพื�อขยายตลาดสปา 

3 ดาวของบริษััทฯ 

ในปี 2560 บริษััทได�ดำเนินการซีื�อกิจการบริษััท ไทเกอร์อายส์ เทรดดิ�ง 

(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษััท ไทเกอร์อายส์ เอ็ดดเ้คชั�น จำกัด เพื�อ

ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์และยกระดับโรงเร่ยนสอนนวด 

ในปี 2561 บริษััทได�แตกไลน์ธิ๊รกิจเพิ�มคือ Stretch me by Let’s Relax 

สต้ดิโอยืดคลายกล�ามเนื�อเพื�อส๊ขภาพ และ Face Care by Let’s Relax 

ศน้ยป์รนนบิตัผิู้วิหน�าอยา่งมอือาช่พ เพื�อตอบรบัไลฟ์สไตลใ์หม ่ๆ  ของกล๊ม่

ผู้้�บริโภค 

ในปี 2562 บริษััทฯ ได�ออกผู้ลิตภัณฑ์์ส่วนบ๊คคลท่�ม่ค๊ณสมบัติใน 

การผู่้อนคลาย (Therapeutic Personal Care) ตอบโจทย์ไลฟ์์สไตล์คนร๊น่ใหม่

ภายใต�แบรนด์ LRL – Let’s Relax Lifestyle 

ในปี 2563 บริษััทได�เพิ�มท๊นจดทะเบ่ยนเป็น 213.75 ล�านบาท แตกไลน์

ธิ๊รกิจเพิ�มคือ Stretch me Clinic คลินิกกายภาพบำบัดและร่แบรนด์ Face 

Care by Let’s Relax เป็น Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions นอกจาก

น่�ยังม่การขยายตลาด E-Commerce สำหรับสินค�า LRL – Let’s Relax 

Lifestyle และ Dr. Spiller

ในปี 2565 บริษััท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด ได�จัดตั�งบริษััทร่วมท๊นชื�อ 

บริษััท สยามเวลเนส เอมารา จำกัด (SWA) โดยบริษััท สยามเวลเนส 

แล็บ จำกัด (SWL) (ซี้�งเป็นบริษััทย่อยของบริษััท) ถืือห๊�นร�อยละ 51.00 
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ร่วมกับ บริษััท เอมารา เอเช่ย จำกัด ถืือห๊�นร�อยละ 49.00 เพื�อดำเนิน

กิจการเก่�ยวกบัการบำบดัและรกัษัาอาการนอนไม่หลบัด�วยยา หรอืสารสกดั

ท่�ทำมาจากกัญชาและกัญชง รวมถื้งการจำหน่ายสินค�าและผู้ลิตภัณฑ์์ 

ท่�ทำมาจากกัญชาและกัญชงเพื�อช่วยรักษัาอาการนอนไม่หลับหรือทำให�

หลับได�ด่ข้�นด�วยทน๊จดทะเบ่ยน 1 ล�านบาท

วิสัยทัศน์ พันธักิจำ และกลย๊ทธั์การิเติ่บโต่

กล๊่มบริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธิ๊รกิจสปาเพื�อ

ส๊ขภาพและธิ๊รกิจท่�เก่�ยวเนื�องกับธิ๊รกิจสปา ทั�งน่�กล๊ม่บริษััทได�กำหนดวิสัย

ทศัน ์และเปา้หมายในการดำเนนิงานเพื�อการขยายตวัและการเจรญิเตบิโต

ในอนาคตไว�ดังต่อไปน่�

วิสัยทัศน์

กล๊่มบริษััทม่การกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธิ๊รกิจคือ

“เราให�บริการด�านส๊ขภาพแบบองค์รวมท่�เข�าถื้งง่าย และม่ความเป็นไทย 

เพื�อให�คนอย้่ด่ม่ส๊ขมากข้�น”

กล๊่มบริษััทได�กำหนดพันธิกิจในการดำเนินธิร๊กิจไว� 4 ประการคือ 

• เป็นองค์กรท่�สร�างมาตรฐานของสปาไทยให�เป็นท่�ยอมรับในระดับ

นานาชาติ และสร�างชื�อเส่ยงสปาไทยในระดับนานาชาติ จนถื้งระดับโลก

ต่อไป 

• เปน็องคก์รท่�ม่๊งเน�นการประย๊กตก์ารผู้สมผู้สานระหวา่งศาสตรต์ะวนัตก

และไทย เพื�อให�การบริการของบริษััทฯ ม่การพัฒนายิ�งข้�น 

• เป็นองค์กรท่�ส่งเสริมและสนับสน๊นให�พนักงานท๊กส่วนม่การเร่ยนร้�และ

พัฒนาตนเองอย่างสม�ำเสมอและต่อเนื�อง เพื�อประโยชน์ของบริษััท และ

เพื�อประโยชน์ส้งส๊ดของล้กค�าต่อไป 

• เป็นองค์กรท่�ให�ความสำคัญต่อข�อบังคับพื�นฐาน กฎหมาย โดยย้ดการ

ประกอบการธิร๊กิจอย่างส๊จริต เท่�ยงตรง และม่จริยธิรรม ตระหนักถื้งผู้ลก

ระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล�อม และชม๊ชนเป็นสำคัญ
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เป้าหมายในการิดำาเนินธั๊ริกิจำ

ธั๊ริกิจำสปาและนวดเพื�อสข๊ภัาพ
บรีิษััท่ สยามเวลเนสกรี้�ป จำกัด(มหุ้าชน) : SPA

พันธุกิจ (MISSION) :  SPA กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธิ๊รกิจท่�จะขยายธิ๊รกิจเพิ�มข้�นโดยตั�งเป้าหมายต�องการเป็นผู้้�นำในธิ๊รกิจสปาและ
เวลเนสของเอเช่ยซี้�งม่ตราสัญลักษัณ์ในใจของล้กค�า และต�องการขยายธิ๊รกิจการให�บริการนวดสปาเพื�อส๊ขภาพและสต้ดิโอยืดคลายกล�ามเนื�อ
เพื�อส๊ขภาพ เพื�อให�บรกิารครบทก๊ความต�องการของลก้ค�าในกล๊ม่เป้าหมาย โดยบริษัทัได�แบง่แยกตามแบรนดใ์นการให�บรกิาร ตั�งแตล่ก้ค�าระดับ
บนท่�มเ่วลาในการเข�ารบับรกิาร และกำลงัการซีื�อมาก จนถืง้ล้กค�าท่�ม่เวลาจำกดั กำลงัซีื�อน�อยเพื�อเข�าถ้ืงผู้้�บรโิภคครบทก๊ความต�องการ โดยเน�น
ให�พนกังานของบรษิัทัผู้า่นการฝึึกอบรมท่�ดจ่ากบริษัทัฯ ในการให�บรกิารท่�ดท่่�สด๊แกล่ก้ค�าเพื�อให�ลก้ค�าประทบัใจและเกิดการใช�บรกิารซี�ำ รวมถืง้
การรักษัาความสัมพันธิ์อันด่กับล้กค�า และทำการสร�างฐานล้กค�ารายใหม่เพิ�มข้�น เพื�อให�รายได�ของสปาท๊กสาขาเติบโตอย่างต่อเนื�อง และส่งผู้ล
ให�ผู้ลกำไรสท๊ธิิเติบโตอย่างต่อเนื�องในอนาคต

ธั๊ริกิจำโริงแริมและริ้านอาหาริ
บรีิษััท่ สยามเวลเนสรีีสอรี์ท่ จำกัด : SWR

พันธุกิจ (MISSION) : SWR กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธิ๊รกิจโรงแรม และร�านอาหาร โดยในส่วนโรงเเรมม๊่งเน�นการเพิ�มอัตราการเข�า
พักและรายได�เฉัล่�ยต่อคืนของลก้ค�าให�มากข้�น โดยการประชาสัมพันธิ์การจัดจำหน่ายห�องพัก การจัดประช๊มสัมมนาให�องค์กรภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ทั�งในประเทศและต่างประเทศ การจัดสง่เสริมการขายในช่วงเทศกาล สำหรับธิร๊กิจร�านอาหาร SWR ม่แผู้นท่�จะเพิ�มอัตราการใช�บริการ
ของล้กค�าเเละรายได�เฉัล่�ยต่อบิลให�มากข้�น โดยการประชาสัมพันธิ์เเละจัดการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพื�อเป็นการช่วยเพิ�มราย
ได�ให�แก่ SWR ให�มากข้�น

ธั๊ริกิจำผลิต่ภััณฑ์์และไลฟ์์สไต่ล์
บรีิษััท่ สยามเวลเนสแล็บ จำกัด : SWL

พนัธุกจิ (MISSION) :  SWL กำหนดเปา้หมายในการดำเนนิธิร๊กจิจดัจำหนา่ยผู้ลติภณัฑ์เ์ก่�ยวกบัสปา และผู้ลติภณัฑ์ส์ว่นบค๊คลท่�มค่ณ๊สมบติั
ในการผู่้อนคลาย ตอบโจทย์ไลฟ์์สไตล์คนร๊น่ใหม่ โดยม่เป้าหมายท่�จะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั�งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับตลาด
ในประเทศม๊่งเน�นการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปในสถืานประกอบกิจการสปาท่�จัดตั�งในโรงแรม จำหน่ายสินค�าในร�านสปาระดับกลางใน
ห�างสรรพสินค�า การจัดจำหน่ายสินค�าเป็นสินค�าของขวัญช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื�น ๆ เป็นต�น สำหรับตลาด 
ต่างประเทศ SWL มเ่ป้าหมายในการจัดหาตวัแทนจัดจำหน่ายเพิ�มเตมิ การจดัส่งสนิค�าไปจำหน่ายในสถืานประกอบการธิร๊กจิสปาในโรงแรมชั�นนำ
ของต่างประเทศเพื�อเพิ�มรายได�ให�แก่ SWL มากข้�น และสร�างโอกาสทางธิร๊กจิให�มโ่อกาสขยายตวั และมก่ารเจริญเตบิโตในอนาคตอย่างต่อเนื�อง

ธั๊ริกิจำโริงเริียน
บรีิษััท่ สยามเวลเนส เอ็ดย้เคชั�น จำกัด : SWE

พันธุกิจ (MISSION) : SWE กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธิ๊รกิจโรงเร่ยนสอนนวดแผู้นไทย โดยเน�นการฝึึกอบรมพนักงาน เพื�อรักษัา
มาตรฐานและสอนผู้้�ท่�สมัครเข�าทำงานเป็นพนักงานเทอราพิสต์ของบริษััทและรองรับในการเปิดสาขาของ SPA ในอนาคต ซี้�งจะช่วยส่งเสริม
การเจริญเติบโตของ SPA ในอนาคต

ธั๊ริกิจำนำาเข้าผลิต่ภััณฑ์์
บรีิษััท่ ไท่เกอรี์ อายส์ เท่รีดดิ�ง(ปรีะเท่ศไท่ย) จำกัด : TGT

พันธุกิจ (MISSION) :  TGT กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธิ๊รกิจจัดจำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์บำรง๊ผิู้วหน�า ผู้ิวกาย ผู้ลิตภัณฑ์์ลดกระชับสัดส่วน 
ผู้ลิตภัณฑ์์แว�กซี์ ผู้ลิตภัณฑ์์ทำเล็บ ผู้�าห่มไอร�อน แผู้่นรองเต่ยงนวด เครื�องมือยกกระชับใบหน�าและอ๊ปกรณ์ลดสัดส่วนกระชับเรือนร่าง โดย
จำหน่ายให�ร�านเสริมสวย สถืานเสริมความงาม คลินิกความงาม โรงพยาบาล และสปาทั�วประเทศไทย ซี้�งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ 
SWL ในอนาคต



SWG Shanghai 100%
บริษัท เซี�ยงไฮ้ เจียไถ่ 

เฮลท์ เมเนจเมนท์ จํากัด
ทุนจดทะเบียน

1,000,000 หยวน

100%

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
(ฮ่องกง) จํากัด

ทุนจดทะเบียน
1 เหรียญฮ่องกง

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั�น จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท 

บริษัท สยามเวลเนส แล็บ จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท 

บริษัท ไทเกอร์ อายส์ เทรดดิ�ง
(ประเทศไทย) จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท 

บริษัท สยามเวลเนส รีสอร์ท จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 60,000,000.00 บาท 

SPA

SWE

SWR

SWL

TGT

100%

99.99%

99.99%

99.99%

51%

99.97%
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 
213,750,000.00 บาท 

บริษัท สยามเวลเนส เอมารา จํากัด
ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท

SWA
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โครงสร้างการบริหาร ผลิิตภััณฑ์์ แลิะบริการ

ยุุทธศาสตร์์ในการ์ดำำา เนินธุร์กิจสปา และนวดำเพื่่�อสุขภาพื่

บริษิัทัได้ก้ำหนด้ยุุทธศาสตริก์าริเตบิโตของธรุิกิจโด้ยุต้องการิยุกริะด้บัองค์ก์ริใหเ้ป็น็ผู้้น้ำด้า้นธรุิกิจสป็าและนวด้เพื่่�อสขุภาพื่ในภม้ิภิาค์อาเซียีุน และมิุ�งมิั�น

ส้�ผู้้้นำด้้านธุริกิจเวลเนสในอนาค์ต โด้ยุมิีสาขาของแบรินด้์ในเค์ริ่อสยุามิเวลเนสกริุ�ป็ค์ริอบค์ลุมิแหล�งท�องเที�ยุวสำค์ัญของป็ริะเทศไทยุ และขยุายุธุริกิจไป็

ยุังภ้มิิภาค์อาเซีียุนและเอเชีียุในอนาค์ต โด้ยุมิุ�งเน้นสริ้างสริริค์์แบรินด้์ที�เป็็นที�ยุอมิริับ มิาตริฐานการิบริิการิ และค์ุณภาพื่การิบริิการิเป็็นสำค์ัญ

ยุุทธศาสตร์์ในการ์ดำำาเนินธุร์กิจโร์งแร์มและร์้านอาหาร์

การิสร้ิางค์วามิแตกต�างในด้า้นคุ์ณภาพื่และผู้ลิตภณัฑ์จ์ากโริงแริมิและร้ิานอาหาริในบริิเวณจังหวัด้เชีียุงใหมิ� เน้นการิให้บริิการิสำหรัิบผู้้้รัิกและใส�ใจสุขภาพื่ 

บริิการิแบบค์ริบค์ริันแก�นักท�องเที�ยุวชีาวต�างชีาติและชีาวไทยุค์่อยุุทธศาสตริ์ในการิด้ำเนินธุริกิจโริงแริมิและริ้านอาหาริของ SWR

ยุุทธศาสตร์์ในการ์ดำำาเนินธุร์กิจสปา และนวดำเพื่่�อสุขภาพื่

ผู้ลิตภัณฑ์์ LRL และ Dr. Spiller มิุ�งส้�การิเป็็นผู้้้นำด้้าน Everyday Lifestyle Therapeutic Products & Natural Beauty Products ผู้ลิตภัณฑ์์จาก

ธริริมิชีาต ิ(Natural Products) ที�ค์ดั้สริริวตัถุดุ้บิที�มิคี์ณุภาพื่สง้ ไมิ�มิสีาริตกค์า้งที�เป็น็อนัตริายุใด้ ๆ  เพื่่�อนำไป็เป็น็ส�วนผู้สมิของผู้ลติภณัฑ์ ์จนได้ผู้้ลติภณัฑ์์

สมิบ้ริณ์แบบที�พื่ริ้อมิจะให้การิผู้�อนค์ลายุทั�งกายุและจิตใจ อุด้มิด้้วยุค์ุณค์�าสมิุนไพื่ริไทยุและกลิ�นที�บำบัด้จากน�ำมิันหอมิริะเหยุบริิสุทธิ�ในริ้ป็แบบที�หลาก

หลายุ เป็็นส�วนผู้สมิที�กลมิกล่นเข้ากันอยุ�างลงตัวริะหว�างศาสตริ์ตะวันออกและตะวันตก ตอบโจทยุ์ไลฟ์์สไตล์ผู้้้บริิโภค์ริุ�นใหมิ� 
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ขอบเขติการิริายงาน

รายงานการพัฒนาความยั�งยืน ประจำปี 2565 ของ บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป

บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) หรือ “SPA” ดำเนินธิ๊รกิจสปาทั�งหมด 67 สาขาแบ่งเป็น “ระรินจินดาเวลเนส สปา”สปาระดับ 5 ดาว 

จำนวน 3 สาขา “เล็ทส์ ร่แลกซี์” สปาระดับ 4 ดาว จำนวน 45 สาขา “บ�านสวนมาสสาจ” สปาระดับ 3 ดาว จำนวน 10 สาขา “Stretch me by 

Let’s Relax” สต้ดิโอยืดคลายกล�ามเนื�อเพื�อส๊ขภาพ จำนวน 5 สาขา “Stretch me Clinic”คลินิคกายภาพบำบัดครบวงจร จำนวน 1 สาขา และ “Dr. 

Spiller Pure Skin Care Solutions” ศ้นย์ปรนนิบัติผู้ิวหน�า จำนวน 3 สาขา นอกจากนั�นยังดำเนินธิ๊รกิจร่สอร์ทเพื�อส๊ขภาพ “ระรินจินดา เวลเนสสปา 

ร่สอร์ท” และร�านอาหาร “Deck One” ท่�จังหวัดเช่ยงใหม่ ธิ๊รกิจผู้ลิตภัณฑ์์สปา “LRL” และผู้ลิตภัณฑ์์บำร๊งผู้ิวหน�า “Dr. Spiller” ธิ๊รกิจโรงเร่ยนสอน

นวดแผู้นไทยและสปาสยามเวลเนส

สถานประกอบการสปา

ในสายธุรกิจ (BUSINESS UNIT)
สายธุรกิจ 1: SPA &WELLNESS
สายธุรกิจ 2: HOTEL & RESTAURANT
สายธุรกิจ 3: SPA PRODUCT
สายธุรกิจ 4: SPA ACADEMY 

สํานักงานใหญ่

1
สาขาสปา

67

ธุรกิจสปา 
ภายใต้แบรนด์

ธุรกิจโรงแรม
และร้านอาหาร

สตูดิโอยืดคลายกล้ามเนื�อ
และคลีนิคกายภาพบําบัด

เดย์สปา และ 
เวลเนสสปา

ศูนย์ปรนนิบัติผิวหน้า

SPA

ไลฟ�สไตล์
โปรดักส์

โรงเรียน
สอนนวดไทย

SWR SWL

Let's Relax Lifestyle
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ห่วงโซ่คุณค่า

• การผลิตวัตถุดิบโดยคูคา
• การขนสงวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ/เครื่องมือ/เครื่องจักร มายังบริษัท
• การจัดเก็บวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ ที่มาจากคูคา
• การขออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

การจัดหา (sourcing) 

จัดซื้อ จัดจาง (procurement)

• การประกอบกิจการหลัก 
  (ไดแก กิจการการโรงแรม นำเที่ยว ขนสง)
• การใหบริการ (ไดแก พื้นที่จำหนายสินคา จำหนายสินคา 
บริการทางการแพทย บริการเฉพาะดาน)
• บริการสนับสนุน เชน หองอาหาร ซักรีด รานคา

• การจัดการคลังสินคา การจัดการพนักงานผูใหบริการ
• การจัดการขอมูล การจัดเก็บและการกระจายสินคา และบริการ

• การโฆษณา ประชาสัมพันธ
• โปรแกรมการสงเสริมการตลาด
• การสื่อสารขัอมูลสินคาและบริการสูลูกคาหรือผูบริโภค

การบริหาร
ป�จจัยการผลิต

การจัดซื�อจัดจ้าง

การคิดคนผลิตภัณฑใหม 

การปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การรักษา

และสรรหาบุคลากร

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ

การพัฒนาเทคโนโลยี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชุมชนสัมพันธ์

การกระจายสินค้า
และบริการ

การปฎิบัติการ

การตลาด
และการขาย

กิจกรรมสนับสนุน

• การเปดชองทางการใหบริการลูกคาหลังการขายสินคา 
หรือหลังการใหบริการ
• การเปลี่ยนสินคา การรับประกันสินคา การเรียกคืนสินคา 
การสงตอการใหบริการ

การบริการ
หลังการขาย

%
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นโยบายและเป้าหมายด้านคัวามยั�งยืน

SPA ได�กำหนดนโยบายการดำเนนิงานด�านการพฒันาอยา่งยั�งยนืเพื�อเปน็แนวทางในการดำเนนิธิร๊กจิให�เตบิโตมั�นคงยั�งยนื ครอบคลม๊ทก๊มติ ิทั�งเศรษัฐกจิ 

สังคม และสิ�งแวดล�อม โดยการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั�งยืนเข�ามาเป็นแกนหลักในกระบวนการดำเนินงานท๊กขั�นตอน ม๊ง่เน�นการยกระดับการให�

ความสำคัญด�านความยั�งยืนในท๊กมิติของ Value Chain เน�นเพิ�มม้ลค่าในกิจกรรมท่�อย้ใ่นกระบวนการให�บริการและขายสินค�า (In-process Activities) 

โดยให�ความสำคญักบัผู้้�มส่ว่นได�เสย่ (Stakeholders) ในกระบวนการ โดยม่คณะทำงานภายใต�การกำกบัดแ้ลของคณะกรรมการธิรรมาภบิาลเปน็ผู้้�สร�าง

แนวปฎิบัติการดำเนินการ โดยวางกรอบและเป้าหมายในการขับเคลื�อนความยั�งยืนใน 3 ด�านคือ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การกํากับดูแล

การพัฒนา
ด้านสังคม

การพัฒนา
ด้านสิ�งแวดล้อม

สุขอนามัยและความปลอดภัย
ของลูกค้า

การบริหารความเสี�ยง องค์กร

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
และการป�องกันข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายโครงสร้างและ
การกํากับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

การให้โอกาสเข้าถึงทางด้าน
การรักษาและการมีสุขภาพที�ดี 

การจ้างงานท้องถิ�น

การให้โอกาสเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การใช้บรรจุภัณฑ์

การจัดการขยะ

นโยบายการจัดการด้านนํ�า

1 5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

23

4 5

9

1011

12 6

7
8

ระดับความสําคัญ / ผลกระทบต่อธุรกิจ

ระ
ด

ับค
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มสํ
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 /

 ผ
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มิติด้านเศรษฐกิจ
การกํากับดูแล

มิติสังคม

มิติสิ�งแวดล้อม

สุขอนามัยและความปลอดภัย
ของลูกคา

การบริหารความเสี่ยงองคกร

ความปลอดภัยทางไซเบอรและ
การปองกันขอมูลสวนบุคคล

นโยบายโครงสรางและ
การกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบตอลูกคา

การใหโอกาสเขาถึงทางดาน
การรักษาและการมีสุขภาพที่ดี

การจางงานทองถิ่น

การใหโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสาร

ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ

การใชบรรจุภัณฑ

การจัดการขยะ

นโยบายการจัดการดานน้ำ

มุงเนนสรางสรรคสถานประกอบการใหเปนพื้นที่ที่มีสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัยสำหรับลูกคา โดยเสริม
มาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกคาใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันภายใตมาตรการฅ
A Place you can trust

มุงเนนการสรางองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืนประเมินความเสี่ยงขององคกรอยางสม่ำเสมอดวยขอมูล
การวิเคราะหและการติดตามสถานการณอยางใกลชิด

มุงเนนสรางสรรคองคกรใหมีความปลอดภัยทางไซเบอรและการปองกันขอมูลสวนบุคคล โดยมีคณะทำงาน
ที่ติดตามและอัพเดทความปลอดภัยทางไซเบอรและการปองกันขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามขอกฎหมาย
และนโยบายการปฎิบัติ

มุงเนนการสรางองคกรใหสามารถดำเนินกิจการภายใตโครงสรางองคกรที่มีเสถียรภาพ ใหความสำคัญ
กับผูมีสวนไดเสียทั้งหมด โดยยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มุงเนนสรางสรรคสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอลูกคาตลอดกระบวนการ โดยเนนการใหบริการ
ที่เปนมาตรฐาน บริการที่เปนมิตร สถานที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ในราคาที่เหมาะสม ใหความสําคัญในเรื่อง
ความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของลูกคาเปนสําคัญ

การใหโอกาสเขาถึงทางดานการรักษาและการมีสุขภาพที่ดี
มุงเนนการสรางองคกรที่ใสใจในสุขภาพของพนักงานและลูกจางโดยมีสวัสดิการดานสุขภาพครอบคลุม
ที่เหมาะสม เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหกับพนักงานในการทำงาน

มุงเนนการจางงานบุคลากรในทองถิ่น เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู ความเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถตอยอดสู
การพัฒนาชุมชน

มุงเนนการสรางองคกรท่ีใหโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารอยางเทาเทียม เพ่ือการทำงานและการตัดสินไดครบถวน

นําเสนอขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑที่ถูกตอง สงมอบความหลายหลายของผลิตภัณฑ
เพื่อใหบริการกับลูกคาไดตรงกับความตองการ

มุงเนนสรางวัฒนธรรมองคกรในการใสใจเร่ืองส่ิงแวดลอมสรางสรรคสินคาและบริการคุณภาพ โดยใชบรรจุภัณฑ
ท่ีดีตอส่ิงแวดลอมภายใต 3 R (Reduce, Reuse, Recycle)

มุงเนนสรางวัฒนธรรมองคกรในการใสใจเรื่องสิ่งแวดลอม ดูแล และบริหารจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ปรับปรุงกระบวนการดําเนินธุรกิจเพื่อลด ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางสม่ำเสมอ

มุงเนนสรางวัฒนธรรมองคกรในการใสใจเรื่องสิ่งแวดลอม ดูแล และบริหารจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ปรับปรุงกระบวนการดําเนินธุรกิจเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางสม่ำเสมอ
สรางองคกรที่ใหโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารอยางเทาเทียม เพื่อการทำงานและการตัดสินไดครบถวน
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ช่องทางในการสื�อสารของบริษัท
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(สามารถมีได้หลากหลายช่องทาง)

พนักงาน (employee)

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทของท่าน /

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

การตอบสนองของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

• ประชุม Weekly, Monthly 
ในแตละสวนงาน

• การประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปของพนักงาน

• การตรวจสอบการทำงานภายในองคกร 
(Internal Audit)

• จัดทำ Employee Engagement Survey 
ระหวางพนักงาน

• ชองทาง Email/Line ของ HR ในเรื่อง
ของการรับขอรองเรียนของพนักงาน

• คาตอบแทน สวัสดิการ การปรับเงินเดือน
ประจำป

• โอกาสกาวหนาในตำแหนงงาน
การทำงาน

• การสรางคุณคาพนักงานใหมีสิทธิเทาเทียมกัน

• ความสุขในการทำงานรวมกันของพนักงาน

• พัฒนาแผนการยกระดับทักษะและความรู 
ความสามารถของพนักงาน

• นําขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของ 
พนักงานมาวิเคราะหและจัดทําาแผนงาน เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของพนักงาน

ประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน

กลุมผูมีสวนไดเสีย การสานสัมพันธและการตอบสนองการระบุประเด็นสําคัญและการจัดลําดับความสําคัญ
SPA ไดกําหนดกลุมผูมีสวนไดเสียออกเปนกลุมตางๆ โดยมีชองทางในการสื่อสารเพื่อรับฟงความคิดเห็น ความคาดหวัง นำไปสูการพัฒนากระบวนการ เพื่อตอบ
สนองตอขอคิดเห็น และความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

กลุมผูมีสวนไดเสีย (เฉพาะ 3 ระดับที่มีความสําคัญ)
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คู่ค้าที�ส่งมอบสินค้า/วัตถุดิบ (supplier)

ช่องทางในการสื�อสารของบริษัท
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(สามารถมีได้หลากหลายช่องทาง)

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทของท่าน /

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

การตอบสนองของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

ผู้ให้บริการหรือผู้รับเหมา (service provider)

ช่องทางในการสื�อสารของบริษัท
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(สามารถมีได้หลากหลายช่องทาง)

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทของท่าน /

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

การตอบสนองของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

• การประชุมหรือคุยโทรศัพทการประเมินผล 
supplier

• On-site, ผานผูจัดการ, LINE

• ประเภทและราคาสินคาและบริการ
• คุณภาพสินคาและบริการ
• การจัดขนสงถูกตองและตรงเวลา
• ตรงกับความตองการหรือไม
• การพัฒนาสินคาและบริการ

• คาตอบแทน
• Scope of Service
• Other Benefits (e.g Insurance,
Accommodation etc.)

• กระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีโปรงใสและยุติธรรม
และตรวจสอบได

•ดูแลใสใจพนักงานเหมือนคนในครอบครัว เพื่อ
สรางความภักดีตอองคกรผานกิจกรรมตาง ๆ
• กําหนดมาตรการชวยเหลือพนักงานที่ไดรับ 
ผลกระทบจากสถานการณโควิด-19

ผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้าน (specialist)

ช่องทางในการสื�อสารของบริษัท
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(สามารถมีได้หลากหลายช่องทาง)

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทของท่าน /

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

การตอบสนองของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

• Face to Face, E-mail • คำปรึกษา / ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน • ดูแลใสใจพนักงานเหมือนคนในครอบครัว เพื่อ
สรางความภักดีตอองคกรผานกิจกรรมตางๆ
• กําหนดมาตรการชวยเหลือพนักงานที่ไดรับ 
ผลกระทบจากสถานการณโควิด-19

ลูกค้า (customer and consumer)

ช่องทางในการสื�อสารของบริษัท
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(สามารถมีได้หลากหลายช่องทาง)

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทของท่าน /

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

การตอบสนองของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

• Offline (POSM โปสเตอรในหาง สื่อทีวี 
วิทยุ ฯลฯ) และ Online (E-mail, Website, 
Social Media, Line OA,)

• ขอมูลสินคา / บริการ
• โปรโมชั่น / รายการสงเสริมการขาย
• รายการสะสมคะแนน / เมมเบอร

• นําเสนอการบริการที่ประทับใจดวย
เอกลักษณ
• ใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยและ 
ความเปนสวนตัวของลูกคาเปนสําคัญ

ชุมชน (community)

ช่องทางในการสื�อสารของบริษัท
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(สามารถมีได้หลากหลายช่องทาง)

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทของท่าน /

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

การตอบสนองของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

• On-site, Press Release, Social Media • นโยบายเรื่องสังคม สิ่งแวดลอม ชุมชน 
ของบริษัทฯ
• กิจกรรมดานสังคม สิ่งแวดลอม ชุมชน 
ของบริษัทฯ

• สงเสริม พัฒนา และสรางสัมพันธอันดีตอ 
ชุมชนและสังคมใหสามารถอยูรวมกันอยางมี
คุณคาและยั่งยืน
• สรางรายไดสูชุมชนทั้งทางตรงและทางออม 
เพื่อใหเศรษฐกิจของชุมชนเติบโต

ช่องทางในการสื�อสารของบริษัท
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(สามารถมีได้หลากหลายช่องทาง)

พนักงาน (employee)

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทของท่าน /

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

การตอบสนองของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

• ประชุม Weekly, Monthly 
ในแตละสวนงาน

• การประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปของพนักงาน

• การตรวจสอบการทำงานภายในองคกร 
(Internal Audit)

• จัดทำ Employee Engagement Survey 
ระหวางพนักงาน

• ชองทาง Email/Line ของ HR ในเรื่อง
ของการรับขอรองเรียนของพนักงาน

• คาตอบแทน สวัสดิการ การปรับเงินเดือน
ประจำป

• โอกาสกาวหนาในตำแหนงงาน
การทำงาน

• การสรางคุณคาพนักงานใหมีสิทธิเทาเทียมกัน

• ความสุขในการทำงานรวมกันของพนักงาน

• พัฒนาแผนการยกระดับทักษะและความรู 
ความสามารถของพนักงาน

• นําขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของ 
พนักงานมาวิเคราะหและจัดทําาแผนงาน เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของพนักงาน

ประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน

กลุมผูมีสวนไดเสีย การสานสัมพันธและการตอบสนองการระบุประเด็นสําคัญและการจัดลําดับความสําคัญ
SPA ไดกําหนดกลุมผูมีสวนไดเสียออกเปนกลุมตางๆ โดยมีชองทางในการสื่อสารเพื่อรับฟงความคิดเห็น ความคาดหวัง นำไปสูการพัฒนากระบวนการ เพื่อตอบ
สนองตอขอคิดเห็น และความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

กลุมผูมีสวนไดเสีย (เฉพาะ 3 ระดับที่มีความสําคัญ)
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ช่องทางในการสื�อสารของบริษัท
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(สามารถมีได้หลากหลายช่องทาง)

สังคม (SOCIETY)

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทของท่าน /

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

การตอบสนองของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

• On-site, Press Release, Social Media • นโยบายเรื่องสังคม สิ่งแวดลอม ชุมชนของ
บริษัทฯ
• กิจกรรมดานสังคม สิ่งแวดลอม ชุมชน 
ของบริษัทฯ

• แบงปนความรูเพื่อสรางชุมชมใหเขมแข็ง
และ เติบโตไปพรอมกับธุรกิจของบริษัท

ช่องทางในการสื�อสารของบริษัท
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(สามารถมีได้หลากหลายช่องทาง)

คู่แข่งขัน (COMPETITOR)

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทของท่าน /

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

การตอบสนองของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

• Online channels เชน Website บริษัท, 
Facebook, Instagram, Line
• Offline channels เชน Annual report, 
56-1, งบการเงิน

• ขอมูลสินคา / บริการ
• การแขงขันที่เปนธรรม

• รวมระดมสมองในรูปแบบสมาคมสมาพันธ
เพ่ือผลักดันประโยชนสูธุรกิจในภาพรวม เชน 
นโยบายสงเสริม ฯลฯ

ช่องทางในการสื�อสารของบริษัท
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(สามารถมีได้หลากหลายช่องทาง)

พันธมิตรทางธุรกิจ (ฺBUSINESS PARTNER)

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทของท่าน /

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

การตอบสนองของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

• Online channels เชน Website บริษัท, 
Facebook, Instagram, Line
• Offline channels เชน โทรศัพท

• ขอมูลสินคา / บริการ
• Business Plan
• Collaboration Plan

• แบงปนความรูเพ่ือสรางวงจรธุรกิจท่ีแข็งแรง
และ เติบโตไปพรอมกับธุรกิจของบริษัท
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ช่องทางในการสื�อสารของบริษัท
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(สามารถมีได้หลากหลายช่องทาง)

เจ้าหนี� (CREDITOR)

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทของท่าน /

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

การตอบสนองของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

• Offline channels เชน โทรศัพท • ขอมูลสินคา / บริการ
• ขอมูลทางการเงิน
• ระเบียบวิธีปฎิบัติในการเปนคูคา

• ใหความรวมมือในการปฎิบัติตามขอ
กำหนดการชำระ เงื่อนไขการคา ฯลฯ

ช่องทางในการสื�อสารของบริษัท
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(สามารถมีได้หลากหลายช่องทาง)

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (SHAREHOLDER AND INVESTOR)

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทของท่าน /

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

การตอบสนองของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

• Report, AGM, Opportunity Day, 
โทรศัพท, Online (IRSection Website, เว็บ
ตลาดหลักทรัพย, สื่อดานหุน)

• ผลประกอบการบริษัท
• MD&A
• Business Plan
• การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณใน
การดำเนินกิจการ

• นําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ
ที่ถูกตอง
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สื�อมวลชน (MEDIA)

ช่องทางในการสื�อสารของบริษัท
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(สามารถมีได้หลากหลายช่องทาง)

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทของท่าน /

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

การตอบสนองของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

หน่วยงานกํากับดูแลท้องถิ�นและภาครัฐ (GOVERNMENT AUTHORITY)

ช่องทางในการสื�อสารของบริษัท
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(สามารถมีได้หลากหลายช่องทาง)

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทของท่าน /

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

การตอบสนองของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

• Press Release, สัมภาษณ

• ติดตอสอบถามประสานงานกับผัูท่ีเก่ียวของ 
เปนการติดตอสองดาน

• ประเด็นขาว
ผลกระทบของประเด็นขาว

• ดำเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด
การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณใน
การดำเนินกิจการ

• นําเสนอขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับบริการและ 
ผลิตภัณฑที่ถูกตอง

• ใหความรวมมือในการปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ
ที่ถูกตอง

องค์กรอิสระ (NGO)

ช่องทางในการสื�อสารของบริษัท
กับผู้มีส่วนได้เสีย

(สามารถมีได้หลากหลายช่องทาง)

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทของท่าน /

ประเด็นที�ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

การตอบสนองของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

• Face to Face, E-mail • คำปรึกษา / ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน • ใหขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับบริ๋ษัทฯ ที่ถูกตอง
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ลําดับ ตัวชี�วัด
ขอบเขต
ภายใน

ขอบเขต
ภายนอก

การระบุประเด็นสําคัญ

การทําความเข้าใจประเด็นที�มีความสําคัญต่อองค์กรเป�นสิ�งสําคัญสําหรับอนาคตที�ยั�งยืนของ SPA
SPA ไดนำประเด็นความเส่ียงท่ีมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจนวดและสปาเพ่ือสุขภาพ รวมถึงธุรกิจในเครือท่ีเก่ียวของ และประเด็นสำคัญจากกลุม
ผูมีสวนไดเสีย จากกระบวนการการมีสวนรวมมาศึกษา เปรียบเทียบกับประเด็นความย่ังยืนของธุรกิจทองเท่ียวและสุขภาพ (Tourism & Wellness)
ที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมใกลเคียงในภูมิภาคใหความสําคัญ โดยมีการดําเนินการวิเคราะหและพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน
ที่ผูมีสวนไดเสียใหความสําคัญและประเด็นที่มีกระทบกับธุรกิจ รวม 12 ประเด็น โดยแบงเปน 3 ลำดับคือ ความสำคัญสูง ความสำคัญกลางและ
ความสำคัญต่ำดังนี้

ความสำคัญสูง
• สุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกคา

• ความรับผิดชอบตอลูกคา

• การใหโอกาสเขาถึงดานการรักษา
และการมีสุขภาพที่ดี

• การบริหารความเสี่ยงองคกร

• ความปลอดภัยทางไซเบอรและการปองกัน
ขอมูลสวนบุคคล

• นโยบายโครงสรางและการกำกับดูแล
กิจการ

• นโยบายการจัดการน้ำ

ความสำคัญกลาง
• ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ
• การใชบรรจุภัณฑ

ความสำคัญต่ำ
• การจางงานทองถิ่น
• การใหโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสาร
• การจัดการขยะ

• %  จำนวนรองเรียน
• จำนวนเคลมประกันอุบัติเหตุ

• %  จำนวนรองเรียน
• ผลวัดคะแนนความพึงพอใจ
• อัตราการใชบริการซ้ำในรอบ 6 เดือน

• จำนวนลูกคาที่มาใชบริการ

• การประเมินความเสี่ยงประจำไตรมาส
• ผลกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัท (รายได, กำไร)
 
• การประเมินความเสี่ยงประจำไตรมาส
• ผลกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัท (รายได, กำไร)

• จำนวนการปฏิบัติตามกฎ เกณฑ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กำหนดและจำนวนผูมีสวนไดเสียรองเรียน

• จำนวนการวัดคุณภาพน้ำเปนไปตามที่กำหนด

• % negative complaint ตอผลิตภัณฑของบริษัท
• % การใชนวัตกรรมการใชบรรจุภัณฑใหม ๆ

• มีการจางงานทองถิ่นมากกวา50% ในสาขาตางจังหวัด
• จำนวนผู visit กด like กด share ผาน online channels ตาง ๆ

• ปริมาณขยะนอยลง และมีการแยกประเภทขยะ
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ด้านเศรษฐกิจ

ความปลอดภัยทางไซเบอรและการปองกันขอมูลสวนบุคคล
• พ.ร.บ คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีมีผลบังคับใช
ในป 2565 และบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและจำเปนตอ 
พ.ร.บ ดังกลาว
• มีความเส่ียงหากขอมูลสวนบุคคลร่ัวไหลออกไปท้ังตอบริษัทและ
ลูกคา

หากไมปฎิบัติการตามอาจจะเกิดโทษทางแพง โทษทางอาญา
และโทษทางปกครองกับทางบริษัทฯ

คำประกาศนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของกลุมบริษัท 
การเก็บรักษา ใชเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทเก็บไวให
เปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด ทานสามารถเขาไปศึกษา
รายละเอียดของนโยบายไดท่ี www.siamwellnessgroup.com

ผลการดําเนินงานและตัวชี�วัดด้านความยั�งยืน

การบริหารประเด็นสําคัญด้านความยั�งยืน
ประเด็นที� 1 ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป�องกันข้อมูลส่วนบุคคล

เปาหมายและผลการดำเนินงาน

เป�าหมายระยะยาว (3-5 ป�)

• หนวยงานที่เกี่ยวของปฎิบัติตาม
นโยบาย PDPA อยางเครงครัด 100%
ภายใน 3 ป

• ปฏิบัติตามนโยบายครบ 100% 
ภายในป 2566 

• ปองกันการร่ัวไหลขอมูลสำคัญของ
ผูมีสวนไดเสียใน PDPA

• %การปฎิบัติตามขอกฎหมาย
ประเมินโดยหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน และ/หรือผูตรวจสอบภายใน
 

• หนวยงานที่เกี ่ยวของปฎิบัติตาม
นโยบาย PDPA อยางเครงครัด 80% 
ภายใน 2565

เป�าหมายรายป� ผลการดําเนินงาน 3 ป�ย้อนหลัง

• จัดตั้งคณะทำงานเรื่อง PDPA
• วางโครงสรางของขอมูลสวนบุคคล
และระบบความปลอดภัยของขอมูล
• รางนโยบายคุมครองขอมูลสวน
บุคคล
• นำไปปฏิบัติใหเปนไปตามนโนบาย
ที่ไดประกาศไว

• ผูรับผิดชอบ :
  › เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวน
    บุคคล (DPO)
  › ผูจัดการฝายไอที
• การลงทุน :
  › ลงทุนระบบบริหารขอมูลสวน
    บุคลล
  › ลงทุนหองจัดเก็บเอกสารที่ได      
    มาตรฐาน
• อื่นๆ

ผลการดำเนินงานและการแก้ไข
จะมีการสุ ่มตรวจโดยตัวแทนคณะ
ทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท ท่ีจะไปทำการสุ่มตรวจการเก็บ 
รวมรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของแต่ละแผนกว่าได้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายท่ีได้วางไว้หรือไม่ หากไม่เป็น
ไปตามท่ีกำหนดก็จะมีการแจ้งให้แผนก
ที่รับผิดชอบกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง

แผนงานหรือวิธีการจัดการประเด็น ทรัพยากร กระบวนการติดตาม

นโยบาย: นโยบายจัดการ

ความเสี่ยงความสำคัญของประเด็น

83แบบ 56-1 ONE REPORT 2565
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ด้านเศรษฐกิจ

ความปลอดภัยทางไซเบอรและการปองกันขอมูลสวนบุคคล
• พ.ร.บ คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีมีผลบังคับใช
ในป 2565 และบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและจำเปนตอ 
พ.ร.บ ดังกลาว
• มีความเส่ียงหากขอมูลสวนบุคคลร่ัวไหลออกไปท้ังตอบริษัทและ
ลูกคา

หากไมปฎิบัติการตามอาจจะเกิดโทษทางแพง โทษทางอาญา
และโทษทางปกครองกับทางบริษัทฯ

คำประกาศนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของกลุมบริษัท 
การเก็บรักษา ใชเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทเก็บไวให
เปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด ทานสามารถเขาไปศึกษา
รายละเอียดของนโยบายไดท่ี www.siamwellnessgroup.com

ผลการดําเนินงานและตัวชี�วัดด้านความยั�งยืน

การบริหารประเด็นสําคัญด้านความยั�งยืน
ประเด็นที� 1 ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป�องกันข้อมูลส่วนบุคคล

เปาหมายและผลการดำเนินงาน

เป�าหมายระยะยาว (3-5 ป�)

• หนวยงานที่เกี่ยวของปฎิบัติตาม
นโยบาย PDPA อยางเครงครัด 100%
ภายใน 3 ป

• ปฏิบัติตามนโยบายครบ 100% 
ภายในป 2566 

• ปองกันการร่ัวไหลขอมูลสำคัญของ
ผูมีสวนไดเสียใน PDPA

• %การปฎิบัติตามขอกฎหมาย
ประเมินโดยหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน และ/หรือผูตรวจสอบภายใน
 

• หนวยงานที่เกี ่ยวของปฎิบัติตาม
นโยบาย PDPA อยางเครงครัด 80% 
ภายใน 2565

เป�าหมายรายป� ผลการดําเนินงาน 3 ป�ย้อนหลัง

• จัดตั้งคณะทำงานเรื่อง PDPA
• วางโครงสรางของขอมูลสวนบุคคล
และระบบความปลอดภัยของขอมูล
• รางนโยบายคุมครองขอมูลสวน
บุคคล
• นำไปปฏิบัติใหเปนไปตามนโนบาย
ที่ไดประกาศไว

• ผูรับผิดชอบ :
  › เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวน
    บุคคล (DPO)
  › ผูจัดการฝายไอที
• การลงทุน :
  › ลงทุนระบบบริหารขอมูลสวน
    บุคลล
  › ลงทุนหองจัดเก็บเอกสารที่ได      
    มาตรฐาน
• อื่นๆ

ผลการดำเนินงานและการแก้ไข
จะมีการสุ ่มตรวจโดยตัวแทนคณะ
ทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท ท่ีจะไปทำการสุ่มตรวจการเก็บ 
รวมรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของแต่ละแผนกว่าได้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายท่ีได้วางไว้หรือไม่ หากไม่เป็น
ไปตามท่ีกำหนดก็จะมีการแจ้งให้แผนก
ที่รับผิดชอบกลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง

แผนงานหรือวิธีการจัดการประเด็น ทรัพยากร กระบวนการติดตาม

นโยบาย: นโยบายจัดการ

ความเสี่ยงความสำคัญของประเด็น
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โครงการที�น่าสนใจ

PDPA
One Trust
Quarterly
Workshop

PDPA One Trust Quarterly Workshop

วัตถุประสงค์โครงการ :
จัด Workshop ใหผูบริหารและพนักงานไดทบทวนและพัฒนา

ระบบคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

เป้าหมาย 
รายละเอียดโครงการ :    

· ชวงดำเนินการ : ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ป 2565

· ผูรับผิดชอบ : ทีมตรวจสอบภายใน

· วิธีการดำเนินงาน : จัด Workshop ทบทวนความเขาใจเก่ียวกับ

การดำเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

กับทุกแผนกที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล

โดยมีการทดลองทำ Simulation ตามคูมือปฎิบัติงานและตามพ.ร.บ.

ผลสำเร็จของโครงการ :

› ผูไดรับการมอบหมายมีความ
เขาใจ ระบบ PDPA และปฎิบัติ
ตามคูมือไดครบถวนและภายใน
เวลาที่กำหนดตามพ.ร.บ.

10
คน

› จำนวนผูเขารวม 10 คน

84 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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ด้านสังคม

การสรางสรรคสถานประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบตอลูกคา
ตลอดกระบวนการเปนอีกแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทยึดถือปฏิบัติมา
อยางตอเน่ือง โดยบริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารอยางเทาเทียมและครบถวน เพ่ือการทำงานและ
การตัดสินใจไดครบถวนอีกท้ังยังชวยลด Turn Over
ของพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีเปาหมายในการสงเสริมการพัฒนาบุคลกรและระบบ
การส่ือสารภายใน เพ่ือใหพนักงานมีความรูความสามารถและ
มีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดีข้ึน

บริษัทมีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

ผลการดําเนินงานและตัวชี�วัดด้านความยั�งยืน

การบริหารประเด็นสําคัญด้านความยั�งยืน
ประเด็นที� 1 การให้โอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรับผิดชอบต่อลูกค้า

เปาหมายและผลการดำเนินงาน

เป�าหมายระยะยาว (3-5 ป�)

• มีการส่ือสารท่ีเขาถึงพนักงานทุกระดับ

• มีการใชระบบสารสนเทศใหเปนประโยชนระดับองคกร
  และระดับพนักงาน

• มุงเนนเพิ ่มความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน
 

ผลการดําเนินงาน 3 ป�ย้อนหลัง

• บริษัทมุงเนนในการพัฒนาระบบ
เพื่อใหพนักงานทุกคนเขาถึงขอมูล
อันเปนประโยชนในการปฎิบัติงาน 
เชน คูมือปฎิบัติงาน แนวทาง    
การปฎิบัติการ ขอมูลขาวสาร ขอมูล
โปรโมช่ัน ฯลฯ เพ่ือใหเกิดการทำงาน
ไดเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงระบบ
สวัสดิการตาง ๆ ใหสามารถใชไดงาย
และสะดวก

• ผูรับผิดชอบ :
  › แผนก IT
  › ผูจัดการ / ผูจัดการสาขา
  › พนักงานระดับปฎิบัติการ
• การลงทุน :
  › ระบบสารสนเทศ
• อื่นๆ

ผลการดำเนินงานและการแกไข
• มีการจัดทำระบบสารสนเทศ
• มีการอัพเดทขอมูลสม่ำเสมอ
• มีการตรวจเช็คอยางสม่ำเสมอ

แผนงานหรือวิธีการจัดการประเด็น ทรัพยากร กระบวนการติดตาม

นโยบาย

เปาหมายความสำคัญของประเด็น

83แบบ 56-1 ONE REPORT 2565
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โครงการที�น่าสนใจ
ระบบ SWG Prompt วัตถุประสงค์โครงการ :

เพือ่ใหพนกังานสามารถเขาถงึขอมลูจากสวนตาง ๆ เพือ่ใชใน

การบรกิารลกูคา อยางมปีระสทิธภิาพ รวมไปถงึการเขาถึงระบบ

สวสัดกิารตาง ๆ (การลาและ Incentive) ท่ีงายและสะดวก

เป�าหมาย 
รายละเอียดโครงการ :    

· ชวงดำเนินการ : ไตรมาส 4 ของป 2565

         ถึงไตรมาส 4 ของป 2566

· ผูรับผิดชอบ :

 › IT Team(ผูพัฒนาระบบ) 

 › HR Team

 › ผูจัดการ / ผูจัดการสาขา

 › พนักงานระดับปฎิบัติการ

· วิธีการดำเนินงาน : 

 › มกีารจดั Training การใช SWG Prompt

   แกพนกังานทกุสาขา

 › มีการจัดทำคูมือการใชงานใหแกผูบริหาร  / 

   ผูจัดการ / พนักงานเพื่อทบทวนและสามารถ

   ใชระบบไดครบถวน

ผลสำเร็จของโครงการ :

› เมื่อเปลี่ยนมาใชระบบ SWG Prompt ชวยลด
โอกาสในการเกิดความผิดพลาดในการใหบริการ 
เชน ขอมูลโปรโมชั่น ขั้นตอนการใหบริการ ขั้นตอน
การทำงาน ฯลฯ

› พนักงานทุกคนสามารถใชงานระบบ SWG Prompt 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

84 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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ด้านสิ�งแวดล้อม

ในทุกๆ ปบริษัทฯ ไดมีการใชทรัพยากรที่ไมเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม กอใหเกิดผลกระทบกับชุมชนและสังคม 

ปจจุบันผูบริโภคมีความใสใจในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมและดานความยั่งยืน Let's Relax Spa Goes Green

ผลการดําเนินงานและตัวชี�วัดด้านความยั�งยืน

การบริหารประเด็นสําคัญด้านความยั�งยืน
ประเด็นที� 1 การลดใช้พลาสติก

เปาหมายและผลการดำเนินงาน

เป�าหมายระยะยาว (3-5 ป�)

• ลดการใชวัสดุที่ใชในกระบวนการใหบริการลูกคาที่ไมเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมลดลง 50% ภายใน 5 ป

• ลดการใชวัสดุที ่ใชในกระบวนการใหบริการลูกคา
ที ่ไมเปนมิตรตอสิ ่งแวดลอมลดลง 15% ภายใน 1 ป

 

ผลการดําเนินงาน 3 ป�ย้อนหลัง

• คณะทำงาน CSR ไดประชุมรวมกับ
ผู เกี ่ยวของ อาทิ ฝายปฎิบัติการ
ฝายจัดซื้อ ฝายการตลา
• ลิสตวัสดุตางๆ ที่ไม Eco-Friendly 
• จัดหา Alternative Packaging   
พรอม Spec และราคา
• จัดซื้อและเริ่มเปลี่ยนในทุกสาขา
• ส่ือสารใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของทราบ

• ผูรับผิดชอบ :
  › ผจก ฝายปฎิบัติการ
  › ผจก ฝายจัดซื้อ
  › ผจก แผนกการตลาด

• การลงทุน :
  › Purchase / Production 
    Alternative Packaging
• อื่นๆ

ผลการดำเนินงานและการแก้ไข
• ติดตามการทำงานของสาขาวา
มีผลกระทบกับการปฎิบัติการหรือไม
• สอบถามความพึงพอใจลูกคา
• ดู Social Listening 
• ดูยอดส่ังซ้ือพลาสติกท่ีลดลง

แผนงานหรือวิธีการจัดการประเด็น ทรัพยากร กระบวนการติดตาม

นโยบาย

ความสำคัญของประเด็น

83
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ด้านสิ�งแวดล้อม

ในทุกๆ ปบริษัทฯ ไดมีการใชทรัพยากรที่ไมเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม กอใหเกิดผลกระทบกับชุมชนและสังคม 

ปจจุบันผูบริโภคมีความใสใจในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมและดานความยั่งยืน Let's Relax Spa Goes Green

ผลการดําเนินงานและตัวชี�วัดด้านความยั�งยืน

การบริหารประเด็นสําคัญด้านความยั�งยืน
ประเด็นที� 1 การลดใช้พลาสติก

เปาหมายและผลการดำเนินงาน

เป�าหมายระยะยาว (3-5 ป�)

• ลดการใชวัสดุที่ใชในกระบวนการใหบริการลูกคาที่ไมเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมลดลง 50% ภายใน 5 ป

• ลดการใชวัสดุที ่ใชในกระบวนการใหบริการลูกคา
ที ่ไมเปนมิตรตอสิ ่งแวดลอมลดลง 15% ภายใน 1 ป

 

ผลการดําเนินงาน 3 ป�ย้อนหลัง

• คณะทำงาน CSR ไดประชุมรวมกับ
ผู เกี ่ยวของ อาทิ ฝายปฎิบัติการ
ฝายจัดซื้อ ฝายการตลา
• ลิสตวัสดุตางๆ ที่ไม Eco-Friendly 
• จัดหา Alternative Packaging   
พรอม Spec และราคา
• จัดซื้อและเริ่มเปลี่ยนในทุกสาขา
• ส่ือสารใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของทราบ

• ผูรับผิดชอบ :
  › ผจก ฝายปฎิบัติการ
  › ผจก ฝายจัดซื้อ
  › ผจก แผนกการตลาด

• การลงทุน :
  › Purchase / Production 
    Alternative Packaging
• อื่นๆ

ผลการดำเนินงานและการแก้ไข
• ติดตามการทำงานของสาขาวา
มีผลกระทบกับการปฎิบัติการหรือไม
• สอบถามความพึงพอใจลูกคา
• ดู Social Listening 
• ดูยอดส่ังซ้ือพลาสติกท่ีลดลง

แผนงานหรือวิธีการจัดการประเด็น ทรัพยากร กระบวนการติดตาม

นโยบาย

ความสำคัญของประเด็น

83

โครงการที�น่าสนใจ
Eco Friendly Thai Massage Pyjamas

วัตถุประสงค์โครงการ :
ลดการใชพลาสติก แกวที่ใชในการบรรจุชุดนวดไทยที่ผาน

การซักรีดแลวโดยเปลี่ยนเปนผามัด พรอม Key Message 

Eco-Friendly 

เป้าหมาย 
รายละเอียดโครงการ :    

· ชวงดำเนินการ : ดำเนินการตั้งแต ม.ค. 2563

· ผูรับผิดชอบ :

 › ฝายปฎิบัติการ

 › ฝายจัดซื้อ

 › ฝายการตลาด

· วิธีการดำเนินงาน :

 › จัดซ้ือและเร่ิมเปล่ียนในทุกสาขา

 › ส่ือสารใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของทราบ

ผลสำเร็จของโครงการ :

ปริมาณการใช้
พลาสติกลดลงเหลือ

84 บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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PDPA
One Trust
Quarterly
Workshop

ตารางสรุปผลการดําเนินงานด้านความยั�งยืน

ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นที� 1 ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป�องกันข้อมูลส่วนบุคคล

ด้านสังคม
ประเด็นที� 1 การให้โอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ด้านสิ�งแวดล้อม
ประเด็นที� 1 การลดใช้พลาสติก

2563
2564
2565

แตงตั้งคณะทำงาน PDPA ตามมติ BOD ครั้งที่ 1/2564
ขึ้นโครงการและบังคับใช PDPA และประกาศนโยบาย คุมครองขอมูลสวนบุคคล

หมายเหตุ การละเวนไมรายงาน
ป 2563 ไมมีผลการดำเนินงาน เนื่องจากอยูในชวงศึกษาและเตรียมความพรอมในการจัดทำ

2563

2564

2565

มีการจางงานทองถิ่นไมต่ำกวา 50%
ในสาขาตางจังหวัดทั้งอัตราใหมและอัตราทดแทน

_
_
_

มีการจางงานทองถิ่นไมต่ำกวา 50%
ในสาขาตางจังหวัดทั้งอัตราใหมและอัตราทดแทน
อยูระหวางดำเนินการรวมรวบขอมูล

หมายเหตุ การละเวนไมรายงาน

2563
2564
2565

หมายเหตุ การละเวนไมรายงาน

เนื่องจากป 2563-2565 บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19
ซึ่งสงผลใหสถานประกอบการปดใหบริการเปนระยะเวลารวมประมาณ 10 เดือน
แบงเปน 3 เดือนในป 2563 (มีนาคม - มิถุนายน) และ 6 ½ เดือน ในป 2564 
(มกราคม, เมษายน - กันยายน) อาจจะทำใหขอมูลในการเก็บไมครบถวน

เนื่องจากป 2563-2565 บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19
ซึ่งสงผลใหสถานประกอบการปดใหบริการเปนระยะเวลารวมประมาณ 10 เดือน
แบงเปน 3 เดือนในป 2563 (มีนาคม - มิถุนายน) และ 6 ½ เดือน ในป 2564 
(มกราคม, เมษายน - กันยายน) อาจจะทำใหขอมูลในการเก็บไมครบถวน
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4
การวิเคราะห
และคําอธิบาย

ของฝายจัดการ

MD&A
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4
กัารวิเคำราะห์

แลุ่ะคำำาอธุิบายของฝ่่ายจำัดกัาร
(MD&A)

บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) (“บริษััท”) ขอช่�แจงคำอธิิบายและวิเคราะห์ของฝึ่ายจัดการโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษััทฯ และ 

บริษััทย่อย ประจำปี 2565 สิ�นส๊ดวันท่� 31 ธินัวาคมพ.ศ. 2565 และช่�แจงสาเหตข๊องผู้ลการดำเนนิงานท่�เปล่�ยนแปลงจากปีก่อนเกนิกว่าร�อยละ 20 

ทั�งน่�บรษิัทัฯ และบรษิัทัย่อยมร่ายได�รวม 721.37 ล�านบาท เพิ�มข้�นจากปีก่อน 546.42 ล�านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ�มข้�นร�อยละ 312.34 โดยม่ขาดทน๊

ส๊ทธิิ 88.03 ล�านบาท คิดเป็นร�อยละ 12.38 ของรายได�จากการขายและบริการซี้�งขาดท๊นส๊ทธิิของบริษััทฯ และบริษััทย่อยลดลง 198.69 ล�านบาท 

โดยม่รายละเอ่ยดดังน่�

สริ๊ปผู้ลปริะกอบการิท่�สำาคััญในปี 2565

ริายได้
บริษััทฯและบริษััทย่อยม่รายได�ในปี 2565 จำนวน 721.37 ล�านบาท เพิ�มข้�นจากปีก่อน 546.42 ล�านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ�มข้�นร�อยละ 312.34 

โดยเป็นรายได�จากธิร๊กิจสปาในสัดส่วนร�อยละ 83 ของรายได�รวม รายได�ท่�เพิ�มข้�นสาเหต๊หลักจากสถืานการณ์การแพร่ระบาดโรคระบาดไวรัสโควิด 19

ทั�วโลกรวมถืง้ประเทศไทยคล่�คลายลงตั�งแต่ช่วงไตรมาส 3 ทำให�ลก้ค�าคนไทยม่ความมั�นใจในการกลบัมาใช�บรกิารมากข้�น ม่การเปิดประเทศให�นกัท่องเท่�ยว

ต่างชาติเข�ามาได�สะดวกมากยิ�งข้�น ทำให�สัดส่วนล้กค�าต่างชาติเพิ�มมากข้�นและม่กล๊่มล้กค�าต่างชาติสัญชาติใหม่ ๆ ได�แก่ ตะวันออกกลาง ย๊โรป และ

อินเด่ย เป็นต�น

จำนวนลก้ค�าท่�เข�ามาใช�บริการเพิ�มข้�นเรื�อย ๆ  โดยเฉัพาะในไตรมาส 4 ท่�เป็น High season ของการท่องเท่�ยวจำนวนสาขา ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2565 

ม่ทั�งหมด 70 สาขา (68 สาขาในประเทศ 2 สาขาในต่างประเทศ) (เปิดเพิ�ม 6 สาขา และ ปิดให�บริการ 6 สาขา) (ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2564 

ม่จำนวน 65 สาขาในประเทศ 5 สาขาในต่างประเทศ)



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 103

2565 2564 2563
Chg	(%)
65	vs	64

Chg	(%)
64	vs	63

รายได�จากการขายและบริการ 711,282  167,614  426,912   324% -61%

รายได�อื�น 10,084   7,329  8,712  38% -16%

รายได�รวม 721,366  174,943  435,624  312 -60%

ต�นท๊นขายและบริการ 630,832 89% 318,517 190% 506,641 119% 98% (37%)

กำไรขั�นต�น 80,450 11% (150,903) (90%) (79,729) (19%) (153%) 89%

คชจ.ขายและบริหาร 127,159 18% 107,694 64% 118,658 28% 18% (9%)

กำไรก่อนหักภาษั่เงินได� (46,709) (7%) (258,597) (154%) (198,387) (46%) (82%) 30%

ส่วนแบ่งขาดท๊น 86 0%  0% - 0%

จากเงินลงท๊นในการร่วมค�า

คชจ.ทางการเงิน 50,351 7% 44,172 26% 21,496  5% 14% 105%

ภาษั่เงินได� 966 0% (8,720) (5%) (2,084)  (0%) (111%) 318%

กำไรส๊ทธิิ (88,028) (12%) (286,720) (171%) (209,085)  (49%) (69%) 37%

NCI (1) (0%) 2 0% - 0% (150%)

กำไรส่วนท่�เป็นของบริษััทใหญ่ (88,029) (12%) (286,718) (171%) (209,085)  (49%) (69%) 37%

	ห้น่วัย	:	พ้ันบาที่

ภาพื่รุวมรุายได้ปี 2565
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การุวิเครุาะห้์รุายได้

• บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) (บริษััทฯ/SWG) ประกอบธิ๊รกิจให�บริการสปาเป็นหลัก รายได�เพิ�มข้�นร�อยละ 283 ของรายได�รวม

• บริษััท สยามเวลเนสรส่อร์ท จำกัด (SWR) ประกอบธิ๊รกิจโรงแรมระรินจินดาและร�านอาหาร Deck1 ท่�จังหวัดเช่ยงใหม่ รายได�เพิ�มข้�นร�อยละ 15 ของ

รายได�รวม

• บรษิัทั สยามเวลเนสแล็บ จำกัด (SWL) และบรษิัทัย่อย ประกอบธิร๊กจิขายผู้ลติภณัฑ์์สปา รายได�เพิ�มข้�นร�อยละ 12 ของรายได�รวม เนื�องจากมร่ายได�

จากการนำเข�า ATK ในช่วงไตรมาส 1 และสามารถืขายสินค�าผู้่านหน�าร�านสปาได�มากข้�น

รายได�จากการให�บริการของสาขาเดิมและสาขาใหม่เพิ�มข้�นร�อยละ 267 และ ร�อยละ 16 ตามลำดับเมื�อเท่ยบกับรายได�รวม

การวิเคราะห์เป็นรายแบรนด์ท่�ให�บริการ รายได�ของ Let’s Relax เพิ�มข้�นร�อยละ 250, ระรินจินดาเพิ�มข้�นร�อยละ 6 บ�านสวนเพิ�มข้�นร�อยละ 18 และ 

แบรนด์อื�นๆเพิ�มข้�นร�อยละ 9

ทั�งน่�รายได�จากการให�บริการสปาแยกตามพื�นท่�นั�น สาขาในกรง๊เทพและต่างจังหวัดเพิ�มข้�นร�อยละ 188 และ 90 ตามลำดับ

ธิร๊กิจโรงแรมและร�านอาหารรายได�เพิ�มข้�นร�อยละ 15 โดยสัดส่วนรายได�ในปี 2565 เท่ากับร�อยละ 5 ของรายได�รวม ภาพรวมของธิ๊รกิจโรงแรมด่ข้�น

เป็นอย่างมากโดยเฉัพาะไตรมาส 4 โดยเพิ�มข้�นทั�ง occupancy rate และ Average room rate

ธิร๊กิจจำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์สปาของบริษััท สัดส่วนรายได�ในปี 2565 ลดลงจากร�อยละ 17 เป็นร�อยละ 10 ของรายได�รวม เนื�องจากสัดส่วนรายได�จากการ

ให�บริการเพิ�มข้�นเป็นอย่างมากจากการกลับมาเปิดให�บริการปกติ
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ติ้นท๊นขายและบริิการิ

ปี 2565 บริษััทฯ และบริษััทย่อย ม่ต�นท๊นขายและบริการ 630.83 ล�านบาท คิดเป็นร�อยละ 80.66 ของรายได�จากการขายและบริการ เพิ�มข้�นจาก 

ปีก่อน 281.83 ล�านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ�มข้�นร�อยละ 96.56 ซี้�งการเพิ�มข้�นดังกล่าวหลัก ๆ เกิดจากรายได�ท่�เพิ�มข้�นจากสถืานการณ์โควิด 19 

ท่�คล่�คลายลง ทำให�ค่าใช�จ่ายผู้ันแปรเพิ�มข้�น เช่น ค่าแรงพนักงานนวด ค่าวัตด๊ดิบ ค่าสาธิารณ้ปโภค ค่าใช�จ่ายอื�น ๆ  ท่�เก่�ยวข�องกับสาขาในการให�บริการ 

เช่น ค่าซีักร่ด ค่าซี่อมบำร๊งต่าง ๆ นอกจากน่�ค่าใช�จ่ายคงท่�บางรายการปรับตัวส้งข้�น เช่น ค่าใช�จ่ายพนักงาน และ ส่วนลดค่าเช่าท่�ได�รับลดลง

ทั�งน่� ค่าใช�จ่ายในภาพรวมท่�เพิ�มข้�นน�อยกว่ารายได�ท่�เพิ�มข้�นเป็นอย่างมากทำให�สัดส่วนต�นท๊นขายและบริการเมื�อเปร่ยบเท่ยบกับรายได�ปรับตัวด่ข้�น 

ส่งผู้ลให�บรษิัทัฯ มก่ำไรขั�นต�นตั�งแต่ช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 ค่าใช�จ่ายในการขายและบรหิารและดอกเบ่�ยจ่าย ปี 2565 บริษัทัฯ และบริษัทัย่อยม่ค่าใช�จ่าย

ในการขายและบรหิารและดอกเบ่�ยจ่ายเท่ากับ 177.51 ล�านบาท คดิเป็นร�อยละ 24.96 ของรายได�จากการขายและบริการ เพิ�มข้�นจากปีก่อน 25.64 ล�านบาท

คดิเปน็อัตราการเพิ�มข้�นร�อยละ 16.89 สาเหตห๊ลกัจากดอกเบ่�ยจา่ยท่�เพิ�มข้�นจากการก้�เงนิเพิ�มระหวา่งป ี2565 การข้�นอตัราดอกเบ่�ยเงนิก้�ยืมของธินาคาร 

และวงเงินก้�บางวงถื้งกำหนดปรับจากอัตราดอกเบ่�ยจากคงท่�เป็นลอยตัวตามเงื�อนไข

นอกจากน่�ยังม่ค่าใช�จ่ายอื�น ๆ ท่�เพิ�มข้�นเช่น ค่าใช�จ่ายพนักงาน ค่าโฆษัณาและส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทั�งน่�สัดส่วนค่าใช�จ่ายในภาพรวมท่�เพิ�มข้�น 

น�อยกว่ารายได�ท่�เพิ�มข้�นเป็นอย่างมาก

ขาดท๊นส๊ทธิ

ปี 2565 บริษััทฯ และบริษััทย่อย ม่ขาดท๊นส๊ทธิิ 88.03 ล�านบาท คิดเป็นร�อยละ 12.38 ของรายได�จากการขายและบริการซี้�งขาดท๊นส๊ทธิิของบริษััทฯ 

และบริษััทย่อยลดลง 198.69 ล�านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร�อยละ 69.30 เมื�อเท่ยบกับปีก่อน ทั�งน่�ในไตรมาส 4 บริษััทฯ สามารถืกลับมาทำกำไร

ได�อ่กครั�ง จากสถืานการณ์การแพร่ระบาดเชื�อโควิด 19 ท่�ด่ข้�น คนไทยกลับมาใช�ช่วิตเป็นปกติ ม่ความมั�นใจในการใช�บริการสปามากข้�น รวมถื้งการ

เปิดรับนักท่องเท่�ยวอย่างเต็มร้ปแบบ และผู้่อนปรนมาตรการและเงื�อนไขต่าง ๆ
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2565 2564 C/SC/S
Chg	(%)
65	vs	64

Chg	(%)
64	vs	63

	ห้นว่ัย	:	พ้ันบาที่

ภาพื่รุวมฐานะการุเงินขอีงบรุิษััที่ฯ

สินท่รีัพย์

สินท่รีัพย์หุ้ม้นเวียน

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 184,903 8% 109,854 5% 75,049 68.32%

เงินลงท๊นชั�วคราว 4 0% 4 0% - 0%

ล้กหน่�การค�าและล้กหน่�อื�น 30,153 1% 15,260 1% 14,893 97.60%

ล้กหน่�ค่าห๊�นรอรับชำระคืน 8,945 0% 9,197 0% (252) (3%)

สินค�าคงเหลือ 37,794 2% 27,812 1% 9,982 36%

สินทรัพย์หมน๊เว่ยนอื�น 9,932 0% 8,371 0% 1,561 19%

สินทรัพย์ไม่หม๊นเว่ยนท่�ถืือไว�เพื�อขาย - 0% 32,295  1% (32,295) (100%)

รีวมสินท่รีัพย์หุ้ม้นเวียน 271,731 11% 202,793 9% 68,938 34%

สินท่รีัพย์ไม่หุ้ม้นเวียน

ล้กหน่�ค่าห๊�นรอรับชำระคืน 31,089 1% 32,192 1% (1,103) (3%)

เงินลงท๊นในกิจการร่วมค�า 424 0%

ท่�ดิน อาคารและอ๊ปกรณ์ 1,030,820 43% 946,642  42% 84,178 8.89%

สินทรัพย์สิทธิิการใช� 970,788 40% 945,575 42% 25,213 3%

ค่าความนิยม 24,536 1% 24,536  1% - 0%

สินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน 7,244 0% 8,005 0% (761) (10%)

สินทรัพย์ภาษัเ่งินได�รอตัดบัญช่ 905 0% 1,187 0% (282) (24%)

เงินมัดจำ 75,984 3% 73,050 3% 2,934 4%

เงินจ่ายล่วงหน�าค่าซีื�อทรัพย์สิน 2,988 0% 16,980 1% (13,992) (82%)

สินทรัพย์ไม่หม๊นเวย่นอื�น 2,594 0% 6,876 0% (4,282) (62%)

รีวมสินท่รีัพย์ไม่หุ้มน้เวียน 2,147,372 89% 2,055,043 91% 92,329 4%

รีวมสินท่รีัพย์ 2,419,103 100% 2,257,836 100% 161,267 7.14%

บริษััทฯและบริษััทย่อยม่สินทรัพย์รวม ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2565 จำนวน 2,419.10 ล�านบาท เพิ�มข้�น 161.27 ล�านบาทจากปี 2564 คิดเป็นร�อยละ 

7.14 โดยรายการสำคัญท่�มก่ารเปล่�ยนแปลงคือ

• เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสดเพิ�มข้�นจาก 109.85 ล�านบาทเป็น 184.90 ล�านบาท (เพิ�มข้�นร�อยละ 68.32) รายการท่�สำคัญได�แก่

บรษิัทัฯ มก่ระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ�มข้�นประมาณ 100 ล�านบาท มก่ารเบกิวงเงนิก้�จากวงเงินเดมิ จำนวน 90 ล�านบาท จา่ยเงินก้�และดอกเบ่�ย

ประมาณ 22 ล�านบาทและจ่ายลงท๊นในสาขาใหม่ๆ

• ล้กหน่�การค�าและล้กหน่�อื�น เพิ�มข้�นจาก 15.26 ล�านบาทในปี 2564 เป็น 30.15 ล�านบาทในปี 2565 (เพิ�มข้�นร�อยละ 97.60) เกิดจากการดำเนิน

ธิ๊รกิจเป็นปกติธิ๊ระ เช่น การให�เครดิตกับ agent ท่�พาลก้ค�ามาใช�บริการ การเข�าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขายกับผู้้�ให�บริการบัตรเครดิตต่าง ๆ หรือ 

ผู้้�ซีื�อ franchise ในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ลก้หน่�มอ่าย๊ไม่เกิน 3 เดือน ทั�งน่�ในหมายเหต๊ประกอบงบการเงินม่ล้กหน่�ค�างชำระเกิน 12 เดือนจำนวน 9 

ล�านบาท บริษััทฯได�ตั�งสำรองน่�สงสัยจะส้ญตามนโยบายบัญช่และการพิจารณาของฝ่ึายบริหารแล�ว

• ล้กหน่�ค่าห๊�นรอรับชำระคืนจำนวน 8.95 ล�านบาท จากการขายห๊�นของบริษััท ชบา เอลลิแกนซี์ จำกัดคืนให�กล๊่มผู้้�ถืือห๊�นเดิม ปัจจ๊บันอย้่ระหว่าง 

การฟ์้องร�อง ให�กล๊่มผู้้�ถืือห๊�นเดิมชำระค่าห๊�น

• ท่�ดนิ อาคารและอป๊กรณ์ คิดเป็นสัดส่วนร�อยละ 43 ของสินทรัพย์ทั�งหมด ซี้�งเป็นสัดส่วนท่�สง้ในงบแสดงฐานะการเงิน มล้ค่าท่�ดนิ อาคารและอป๊กรณ์

เพิ�มข้�นจากปี 2564 เนื�องจากการขยายสาขา การจัดประเภทใหม่ของสินทรัพย์ไม่หมน๊เว่ยนท่�ถืือไว�เพื�อขายหักด�วยค่าเสื�อมราคาระหว่างปี

• สินทรัพย์สิทธิิการใช� 970.79 ล�านบาท คิดเป็นร�อยละ 42 ของสินทรัพย์ทั�งหมดจากการนำมาตรฐานการบัญช่ฉับับท่� 16 เรื�องสัญญาเช่า มาเริ�ม

บังคับใช�ในปี 2563

เหต๊การณ์สำคัญท่�ม่ผู้ลต่อฐานะการเงินของบริษััทหรือการดำเนินงานในอนาคตท่�สำคัญคือการท่�นักท่องเท่�ยวต่างชาติไม่สามารถืเดินทางมาใช�บริการได� 

ซี้�งเป็นกล๊่มล้กค�าหลักของบริษััทฯทางบริษััทจ้งได�บริหารความเส่�ยงโดยหาบริการใหม่ ๆ ท่�ตอบโจทย์และด้งด้ดกล๊่มล้กค�าคนไทย และเพิ�มกล่๊มล้กค�า

สัญชาติใหม่ ๆ นอกจากน่�บริษััทฯ ให�ความสำคัญกับกระแสเงินสดในกิจการโดยให�มเ่พ่ยงพอสำหรับการชำระคืนเงินก้�ตามเงื�อนไขและการดำเนินงาน

ของบริษััทฯ
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2565 2564 C/SC/S
Chg	(%)
65	vs	64

Chg	(%)
64	vs	63

	ห้นว่ัย	:	พ้ันบาที่

งบการุเงินรุวม

หุ้นี�สินและส่วนขุองผู้้�ถืือหุ้้�น

หุ้นี�สินหุ้ม้นเวียน

เจ�าหน่�การค�าและเจ�าหน่�อื�น 94,140 4% 37,039 2% 57,101 154%

ส่วนของเงินก้�ยืมระยะยาว 169,918 7% 114,469 5% 55,449 48%

ท่�ถื้งกำหนดชำระภายในหน้�งปี

หน่�สินตามสัญญาเช่า 179,702 7% 175,496 8% 4,206 2%

ท่�ถื้งกำหนดชำระภายในหน้�งปี

ภาษั่เงินได�ค�างจ่าย 1,765 0% 316 0% 1,449 459%

รายได�รับล่วงหน�า-ส่วนท่� 57,194 2% 45,140 2% 12,054 27%

ถื้งกำหนดรับร้�ภายในหน้�งปี

หน่�สินหม๊นเว่ยนอื�น 7,410 0% 1,780 0% 5,630 316%

รีวมหุ้นี�สินหุ้ม้นเวียน 510,129 21% 374,240 17% 135,889 36%

หุ้นี�สินไม่หุ้ม้นเวียน

เงินก้�ยืมระยะยาว-สท๊ธิิจากส่วนท่� 441,717 18% 407,166 18% 34,551 8%

ถื้งกำหนดชำระใน 1 ปี

หน่�สินตามสัญญาเช่า - ส๊ทธิิจากส่วนท่� 863,745 36% 822,644  36% 41,101 5%

ถื้งกำหนดชำระภายในหน้�งปี

รายได�รับล่วงหน�า-ส๊ทธิิจากส่วนท่� 971 0% 5,989 0% (5,018) (84%)

ถื้งกำหนดรับร้�ภายในหน้�งปี

สำรองผู้ลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5,513 0% 9,951 0% (4,438) (45%)

หน่�สินภาษั่เงินได�รอตัดบัญช่ 10,870 0% 3,025 0% 7,845 259%

หน่�สินไม่หม๊นเว่ยนอื�น 17,158 1% 16,329 1% 829 5%

รีวมหุ้นี�สินไม่หุ้ม้นเวียน 1,339,974 55% 1,265,104 56% 74,870 6%

  0%

รีวมหุ้นี�สิน 1,850,103 76% 1,639,344 73% 210,759 12.86%

บรษิัทัฯ และบรษิัทัย่อยม่หน่�สนิรวม ณ วนัท่� 31 ธินัวาคม 2565 จำนวน 1,850.10 ล�านบาทเพิ�มข้�นจากปีก่อน 210.76ล�านบาท (เพิ�มข้�นอัตราร�อยละ 

12.86) โดยรายการท่�สำคัญได�แก่

• เจ�าหน่�การค�าและเจ�าหน่�อื�น จำนวน 94.14 ล�านบาทซี้�งเป็นหน่�สินท่�เกิดตามปกติธิ๊ระของบริษััทฯ เช่น ค่าก่อสร�างและตกแต่งสถืานท่�ให�บริการ

ค่าสินค�าและวัตถื๊ดิบ ค่าเช่าพื�นท่� เป็นต�น

• เงินก้�จากสถืาบันการเงินทั�งส่วนท่�ถืง้กำหนดชำระภายในหน้�งปีและเกินกว่าหน้�งปี จำนวน611.64 ล�านบาท โดยเงินก้�จากสถืาบันการเงินเป็นแหล่งเงิน

ท๊นหลักของบริษััทฯ

กรณ่ท่�ต�องการขยายกิจการหรือขาดสภาพคล่องเนื�องจากต�นท๊นทางการเงินค่อนข�างต�ำเมื�อเปร่ยบเท่ยบกับแหล่งเงินท๊นอื�น ๆ ซ้ี�งบริษััทฯ เห็นว่า 

ม่ความเหมาะสมกับสถืานการณ์ปัจจ๊บัน

• หน่�สินตามสัญญาเช่าทั�งส่วนท่�ถื้งกำหนดชำระภายในหน้�งปีและเกินกว่าหน้�งปี จำนวน1,043.45 ล�านบาท จากการนำมาตรฐานการบัญช่ฉับับท่� 16 

เรื�องสัญญาเช่ามาเริ�มบังคับใช�ในปี 2563
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2565 2564 C/SC/S Chg	(%)
65	vs	64

Chg	(%)
64	vs	63

	ห้น่วัย	:	พ้ันบาที่

งบการุเงินรุวม

ส่วนขุองผู้้�ถืือหุ้้�น

ท๊นเรือนห๊�น

ท๊นจดทะเบ่ยน

 ห๊�นสามัญ 213,750 9% 213,750 9% - 0%

 855,000,000 ห๊�น ม้ลค่าห๊�นละ 0.25 บาท

 (31/12/19 570 ล�านห๊�น)

 (2562: ห๊�นสามัญ 570,000,000 ห๊�น

 ม้ลค่าห๊�นละ 0.25 บาท)

ท๊นท่�ออกและชำระแล�ว

 ห๊�นสามัญ 213,750 9% 213,750 9% - 0%

 854,999,928 ห๊�น ม้ลค่าห๊�นละ 0.25 บาท

 (31/12/19 570 ล�านห๊�น)

 (2562: ห๊�นสามัญ 570,000,000 ห๊�น

 ม้ลค่าห๊�นละ 0.25 บาท) 

ส่วนเกินมล้ค่าห๊�นสามัญ 278,906 12% 278,906 12% - 0%

ส่วนต�ำกว่าท๊นจากการรวมธิ๊รกิจ (46,226)  -2% (46,226) -2% - 0%

ภายใต�การควบค๊มเดย่วกัน

กำไรสะสม

 จัดสรรแล�ว - สำรองตามกฎหมาย 17,399 1% 17,399 1% - 0%

 ยังไม่ได�จัดสรร (20,209) -1% 64,093  3% (84,302) (132%)

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้้�ถืือห๊�น 125,377 5% 90,567 4% 34,810 38%

ส่วนของผู้้�ถืือห๊�นของบริษััทฯ 568,997 24% 618,489 27% (49,492) (8%)

ส่วนของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย 3 0% 3 0% - 0%

ท่�ไม่มอ่ำนาจควบค๊มของบริษััทย่อย

รีวมส่วนขุองผู้้�ถืือหุ้้�น 569,000 24% 618,492 27% (49,492) (8.00%)

รีวมหุ้นี�สินและส่วนขุองผู้้�ถืือหุ้้�น 2,419,103 100% 2,257,836 100% 161,267 7%

บริษััทฯและบริษััทย่อยม่ส่วนของผู้้�ถืือห๊�นรวม ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2565 จำนวน 569.00 ล�านบาท ลดลงจากสิ�นปี 2564 จำนวน 49.49 ล�านบาท 

(ลดลงอัตราร�อยละ 8.00) จากการต่ราคาท่�ดินเพิ�มตามนโยบายบัญช่หักด�วยผู้ลขาดท๊นส๊ทธิิในระหว่างปี



ภัาพริวมกริะแสเงินสดของบริิษััทฯ

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2565 ม่จำนวน 184.90 ล�านบาท เพิ�มข้�นจากสิ�นปี 2564 จำนวน 75.05 ล�านบาท 

คิดเป็นอัตราการเพิ�มข้�นร�อยละ 68.32 โดยม่รายการท่�สำคัญดังน่�

• กระแสเงินสดส๊ทธิิจากการดำเนินงานประมาณ 100 ล�านบาท

• เบิกเงินก้�จากวงเงินเดิมจำนวน 90 ล�านบาท

• จ่ายคืนเงินก้�และดอกเบ่�ยจำนวน 22 ล�านบาท

• จ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานตามปกติธิ๊ระของบริษััท
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อัีต่รุาส่วนที่างการุเงินที่ี�สำาคัญ

Ratio	 	 	 	 	 2022	 			 						2021	 	 						2020

Ratio	 	 	 	 	 2022	 			 						2021	 	 						2020

Ratio	 	 	 	 	 2022	 			 						2021	 	 						2020

Liquidity Ratio

Current Ratio 0.53 0.54  0.64

Receivable turnover 31.33 9.05 14.47

Collection period (Days) 11 40 25

Inventory turnover 1.74 0.78 0.86

Holding period (Days) 207  460 417

Profitability Ratio

Gross Profit Margin 11.31% -90.03% -18.68%

Net profit Margin -12.38% -171.06% -48.98%

Return on Asset -3.76% -11.73% -10.08%

Return on Equity -14.83% -37.63% -21.00%

Debt Management Ratio

Debt to Equity Ratio 3.25 2.65 1.91

Interest coverage Ratio (2.77) (7.29) (10.63)

• Current Ratio ปี 2565 เท่ากับ 0.53 ใกล�เค่ยงกับสิ�นปี 2564 ทั�งน่�หากไม่รวมหน่�สินสัญญาเช่าท่�ครบกำหนดภายใน 1 ปีจำนวน 179.70 ล�านบาท

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉับับท่� 16 เรื�องสัญญาเช่าท่�เริ�มม่ผู้ลบังคับใช�ในปี 2563 current ratio จะเท่ากับ 0.82 ใกล�เค่ยงกับปีก่อนได�รับ 

ผู้ลกระทบจากโควิด 19

• Receivable turnover และ Collection period ระยะเวลาในการเร่ยกเกบ็หน่�ลดลงจากป ี2564เนื�องจากสถืานการณก์ารแพรร่ะบาดโควดิ19 คล่�คลาย

• Inventory turnover และ Holding period ระยะเวลาในการขายสินค�าลดลงเป็นอย่างมากในปี2565 เนื�องจากร�านสปากลับมาเปิดให�บริการปกติ ม่

การนำสินค�ามาใช�ในการให�บริการและสามารถืนำสินค�ามาขายผู่้านหน�าร�าน รวมถื้งม่การจัดโปรโมชั�นผู่้านทั�งช่องทาง offline และ online

• อัตราส่วนความสามารถืในการทำกำไรม่ทิศทางท่�ด่ข้�นเป็นอย่างมากเมื�อเปรย่บเท่ยบกับปีก่อน ๆ เนื�องจากสถืานการณ์โควิด 19 คล่�คลาย ลก้ค�าทั�ง 

ชาวไทยและต่างประเทศมาใช�บริการเพิ�มมากข้�นโดยเฉัพาะช่วงไตรมาส 3 และ 4 ทำให�บริษััทฯ กลับมาม่ผู้ลกำไรส๊ทธิิอ่กครั�งในไตรมาส 4 ปี 2565

• Debt to Equity Ratio ปี 2565 เท่ากับ 3.25 เพิ�มข้�นจาก 2.65 ในปี 2564 หน่�สินท่�เพิ�มข้�นเป็นอย่างมากจากหน่�สินสัญญาเช่าท่�ครบกำหนดภายใน 

1 ปี จำนวน 1,043.45 ล�านบาทตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉับับท่� 16 เรื�องสัญญาเช่าท่�เริ�มม่ผู้ลบังคับใช�ในปี 2563 ทั�งน่�หากไม่รวมหน่�สิน

รายการดังกล่าว Debt to Equity ratio จะเท่ากับ 1.42 ซี้�งอย้่ในระดับท่�ทางฝึ่ายบริหารเห็นว่ายังสามารถืบริหารจัดการได� บริษััทฯ จ้งเชื�อมั�นว่าม่ 

สภาพคล่องท่�เพ่ยงพอในการดำเนินกิจการ หากไม่ม่เหต๊การณ์ท่�กระทบต่อการดำเนินงานของธิ๊รกิจอย่างเป็นสาระสำคัญ

• Interest coverage Ratio ปี 2565 เท่ากับ -2.77 ด่ข้�นเป็นอย่างมากเมื�อเทย่บกับปีก่อน
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สริ๊ปเหติ๊การิณ์สำาคััญในปี 2565

• สถืานการณ์การแพร่ระบาดโรคระบาดไวรสัโควดิ 19 ท่�คล่�คลายลงทำให�ผู้ลประกอบการของบรษิัทัฯ ดข่้�นเป็นอย่างมาก คนไทยกลบัมาใช�ชวิ่ตตามปกติ

ในขณะท่�ประเทศไทยเปิดรับการท่องเท่�ยวจากต่างชาติทำให�สปากลับมาเปิดได�เต็มรป้แบบอ่กครั�ง รวมถื้งยังได�กล๊่มล้กค�าใหม่ ๆ เช่น ตะวันออกกลาง

อินเด่ย ย๊โรป

• สภาพคล่องและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษััทฯด่ข้�นเป็นอย่างมากโดยเริ�มเป็นบวกตั�งแต่ช่วงไตรมาส 2 จนถื้งปัจจ๊บัน

• จำนวนสาขา ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2565 ม่ทั�งหมด 70 สาขา (68 สาขาในประเทศ 2 สาขาในต่างประเทศ) (เปิดเพิ�ม 6 สาขา และปิดให�บริการ 

6 สาขา)
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5
ขอมูลทั่วไป
ของบริษัท
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5
ข้อมูลุ่ทั�วไป

แลุ่ะข้อมูลุ่สำาคำัญอ่�น

1. ข้อมูลทั�วไปของบริิษััท

ชี่�อบริิษ้ัที่	:

ชี่�อย่อห้ลี่้กที่ริ้พัย์	:

เลี่ขที่ะเบย่นบริิษ้ัที่	:

ลี่้กษัณะการิปีริะกอบธิ์ุริกิจ	:

ที่่�ตั้้�งสำาน้กงานให้ญ่	:

แบรินด์	์:	 													ที่่�ตั้้�งสาขา	:

บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน)

Siam Wellness Group Public Company Limited

SPA

0107557000144

ประกอบธิ๊รกิจสปา นวดเพื�อส๊ขภาพ นวดเพื�อเสริมความงาม และคลินิกกายภาพบำบัด ภายใต� 6 แบรนด์

• ระรินจินดา เวลเนส สปา  

• เล็ทส์ ร่เเล็กซี์    

• บ�านสวนมาสสาจ 

• เสตรชม ่บาย เล็ทส์ ร่แลกซ์ี

• ดร. สปิลเลอร์ เพ่ยว สกินแคร์ โซีล้ชั�น

• เสตรชม ่คลินิกกายภาพบำบัด

565,567 อาคารบ.่ย.้เพลส ชั�น 22 ซีอยส๊ทธิพิร ถืนนประชาสงเคราะห ์แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กร๊งเทพมหานคร 10400

1) รีะรีินจินดา เวลเนส สปา • 14 ถื.เจริญราษัฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเช่ยงใหม่ จ. เช่ยงใหม่    

  โรงแรมแกรนด์ เซีนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ชั�น 6,8 เลขท่� 13/2

  ซี.มหาดเล็กหลวง 1 ถื.ราชดำริ แขวงล๊มพิน ่เขตปท๊มวัน กร๊งเทพมหานคร
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แบรินด์	์:	 													ที่่�ตั้้�งสาขา	:

2) เล็ท่ส์ รีีแลกซิ์ กรุุงเทพฯ 
 • เลขท่� 1 ชั�นท่� 3 ซีอยส๊ข๊มวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา   

  กร๊งเทพมหานคร 

 •  ศ้นย์การค�า Terminal 21 ชั�น 6 ห�องเลขท่� SH-6-003,004 เลขท่� 2,88

  ซีอยส๊ข๊มวิท 19 ถืนนส๊ข๊มวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กร๊งเทพมหานคร

 • เลขท่� 5/2-3 ซีอยส๊ข๊มวิท 31 (สวัสด่)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา   

  กรง๊เทพมหานคร 

 • เลขท่� 77 ซี.สข๊ม๊วทิ 39 ถื.สข๊ม๊วทิ แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กร๊งเทพมหานคร  

 • เลขท่� 491 อาคารโรงแรม คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก ชั�นท่� 10 ถืนนส๊ขมวิท  

  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรง๊เทพมหานคร

 • โรงแรมนิกโก� กร๊งเทพ ห�องเลขท่� 201 โซีน A ชั�น 2 เลขท่� 27 ซีอยส๊ข๊มวิท 55  

  (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรง๊เทพมหานคร 

 • โรงเเรมแกรนด์ เซี็นเตอร์พ�อยท์ ส๊ข๊มวิท 55 ชั�น 5 เลขท่� 300 ซี. ส๊ข๊มวิท 55  

  ถื. ส๊ข๊มวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กร๊งเทพมหานคร

 • ศ้นย์การค�า Park Lane Bangkok ชั�น 2 ห�องเลขท่� B205-B214 เลขท่�18   

  ซี.ส๊ข๊มวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรง๊เทพมหานคร

 • ศ้นย์การค�า I’m Chinatown ห�องเลขท่� F3-2 ชั�น 3 เลขท่� 531 ถืนนเจริญกรง๊    

  แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตร้พ่าย กร๊งเทพมหานคร

 • โรงแรมแมนดาริน ชั�น M เลขท่� 662 ถื.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม  

  เขตบางรัก กรง๊เทพมหานคร

 • เลขท่� 944/1 อาคารศ้นย์การค�าสามย่านมิตรทาวน์ ชั�นท่� 2 ห�องเลขท่�   

  2U014-2U015 ถืนนพระรามท่� 4 แขวงวังใหม่ เขตปทม๊วัน กรง๊เทพมหานคร
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แบรินด์	์:	 													ที่่�ตั้้�งสาขา	:

 •  ศ้นย์การค�าเอ็ม บ่ เค เซี็นเตอร์ ชั�นท่� 5 ห�องเลขท่� PLA.F05.A010000 

  เลขท่� 444 ถื. พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทม๊วัน กร๊งเทพมหานคร

 • ศ้นย์การค�าสยามสแควร์วัน ชั�น 6 ห�องเลขท่� SS6032 เลขท่� 388 ถื.พระราม1

  แขวงปท๊มวัน เขตปท๊มวัน กร๊งเทพมหานคร

 • เลขท่� 4,4/1-4/2,4/4 อาคารศ้นย์การค�าเซี็นทรัลเวิลด์ ชั�นท่� 2 ห�องเลขท่� D205

  ถืนนราชดำริห์ แขวงปท๊มวัน เขตปท๊มวัน กร๊งเทพมหานคร 

 •  ห�องเลขท่� LG-03 ชั�น LG ของ ศ้นย์การค�าเซี็นทรัล แอมบาสซี่ เลขท่� 1031

  ถืนนเพลินจิต แขวงลม๊พิน ่เขตปท๊มวัน กร๊งเทพมหานคร 

 • เลขท่� 99 ถืนนราชดำริห์ แขวงลม๊พิน่ เขตปท๊มวัน กร๊งเทพฯ 

 • เลขท่� 111 อาคารเดอะ มาร์เก็ต แบ็งคอก ชั�นท่� 4 ห�องเลขท่� M14SA01  

  ถืนนราชดำริห์ แขวงลม๊พิน่ เขตปท๊มวัน กร๊งเทพมหานคร

 • โรงเเรมเดอะเบอร์เคล่ย์ ประต้น�ำ ชั�นท่� 10 เลขท่� 559 ถื. ราชปรารภ   

  แขวงมักกะสัน เขตราชเทว่ กรง๊เทพมหานคร

 •  เลขท่� 220 อาคารโรงแรมโนโวเทล กรง๊เทพ แพลทินัม ชั�นท่� 9 ถืนนเพชรบ๊ร่  

  แขวงถืนนเพชรบ๊ร่ เขตราชเทว่ กร๊งเทพมหานคร

 • เลขท่� 100 อาคารโรงแรมแกรนด์ เซีนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ชั�น 30 โซีน A,  

  ชั�น 31 ถืนนวิทย๊ แขวงลม๊พิน ่เขตปทม๊วัน กร๊งเทพมหานคร 

 • 47/3-6 ถื. พญาไท แขวงถืนนพญาไท เขตราชเทว่ กรง๊เทพมหานคร 

 • 7/24 ซี.สวนพล้ แขวงท๊ง่มหาเมฆ เขตสาทร กร๊งเทพมหานคร

 • เลขท่� 96 อาคารมหานครคิวบ์ ชั�นท่� 4 ห�องเลขท่� F401    

  ถืนนนราธิิวาสราชนครินทร์ แขวงส่ลม เขตบางรัก กร๊งเทพมหานคร 

 • ศ้นย์การค�า The Street ชั�น 3 เลขท่� 139 ถื.รัชดาภิเษัก แขวงดินแดง   

  เขตดินแดง กรง๊เทพมหานคร

 • เลขท่� 212 ชั�นท่� 2 ถืนนรัชดาภิเษัก แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง กร๊งเทพมหานคร 

 • เลขท่� 998/9 ถืนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห�วยขวาง กร๊งเทพมหานคร 

 • เลขท่� 356 อาคารศน้ย์การประช๊มแห่งชาติสิริกิติ� ชั�นท่� LM    

  ห�องเลขท่� LM00U008,LM00I002-03 ถืนนรัชดาภิเษัก แขวงคลองเตย  

  เขตคลองเตย กร๊งเทพมหานคร 

 • เลขท่� 356 อาคารศ้นย์การค�าเทอร์มินอล 21 พระราม 3 ชั�นท่� 4   

  ห�องเลขท่� 4001,4002,4003,4004,4005 ถืนนพระรามท่� 3   

  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรง๊เทพมหานคร 

 เชียงใหม่ 
 • โครงการพาวิลเล่�ยน ไนท์บาร์ซี่า ชั�น 1เเละ 2 เลขท่� 145 ถื.ช�างคลาน   

  ต.ช�างคลาน อ.เมืองเชย่งใหม่ จ.เช่ยงใหม่

 •  97/2,97/3-4,97/5 ถื.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชย่งใหม่ จ.เช่ยงใหม่

 •  เลขท่� 1/5 ถืนนนิมมานเหมินทร์ ต.ส๊เทพ อ.เมืองเช่ยงใหม่ จ.เช่ยงใหม่

 พัทยา
 •  เลขท่� 224/27-28 หม้่ท่� 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมง๊ จ.ชลบ๊ร่

 •  240/9 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละม๊ง จ.ชลบ๊ร่

 •  เลขท่� 777 ชั�นท่� 1 ห�องเลขท่� SH-1054A,1054B หม้่ท่� 6 ต.นาเกลือ   

  อ.บางละมง๊ จ.ชลบ๊ร่

 •  เลขท่� 211,211/1,211/2 อาคารโรงแรมว่รันดา บ่ช พัทยา อาคาร B ชั�นท่� 1  

  หม้่ท่� 1 ตำบลนาจอมเทย่น อำเภอสัตหบ่ จังหวัดชลบ๊ร ่

 • เลขท่� 55 อาคารโรงแรมเมอเวนพิค สยาม โฮเทล นาจอมเทย่น พัทยา หม้่ท่� 2   

  ถืนนส๊ข๊มวิท ตำบลนาจอมเทย่น อำเภอสัตห่บ จังหวัดชลบ๊ร ่
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แบรินด์์	:	 													ที่่�ตั้้�งสาขา	:

 • เลขท่� 888 อาคารโรงแรมแกรนด์ เซีนเตอร์ พอยต์ สเปช พัทยา    

  ชั�นท่� Lobby ,7,8 หม้่ท่� 5 ถืนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละม๊ง   

  จังหวัดชลบ๊ร ่

 ภูัเก็ต่
 • 209/22-24 ถื.ราษัฎร์อ๊ทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะท้� จ.ภ้เก็ต

 • 184/14 ถื.ผู้ังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กระท้� จ.ภ้เก็ต

 •  เลขท่� 224/2-3 ถืนนกะรน ต.กะรน อ.เมืองภ้เก็ต จ.ภ้เก็ต 

 • เลขท่� 255 ถืนนโคกโตนด ต.กะรน อ.เมืองภ้เก็ต จ.ภ้เก็ต

 • เลขท่� 20/64 หม้่ท่� 2 ถืนนเทพกระษััตร่ ต.เกาะแก�ว อ.เมืองภ้เก็ต จ.ภเ้ก็ต

 • เลขท่� 199 ถืนนราษัฎร์อ๊ทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะท้� จ.ภ้เก็ต

 • เลขท่� 8 ถืนนสวัสดิรักษั์ ต.ป่าตอง อ.กะท้� จ.ภ้เก็ต

 • Porto de Phuket ห�องเลขท่� 509 ชั�น 1 เลขท่� 19/1, 19/2, 19/3, 19/4,

  19/5, 19/6 ถืนนบ�านดอน-เชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถืลาง จังหวัดภ้เก็ต

 • เลขท่� 48/13 อาคารโรงแรมโนก ๊ภเ้กต็ หม้ท่่� 6 ซีอยใสน�ำเย็น ถืนนเจ�าฟ้์าตะวนัตก  

  ตำบลฉัลอง อำเภอเมืองภ้เก็ต จังหวัดภ้เก็ต

 หัวหิน
 • เลขท่� 8/62 ซีอยหม้่บ�านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบค่ร่ขันธิ์

 • ศ้นย์การค�าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ ชั�น 2 และ 3 ห�องเลขท่� E201, E201

  Terrace, E301, A313 เลขท่� 234/1 ถื.เพชรเกษัม ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคร่่ขนัธิ์ 

 กริะบี�
 • เลขท่� 121/3 อาคารโรงแรม เวคอัพ อ่าวนาง ชั�นท่� 1 ต.อ่าวนาง   

  อ.เมืองกระบ่� จ.กระบ่�

 • เลขท่� 111 หม้่ท่� 6 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่� 

 ต่รัิง
 • โรงแรมเรือรัษัฎา เลขท่� 188 ถืนนพัทล๊ง ตำบลทับเท่�ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

3) บ�านสวนมาสสาจ • เลขท่� 673 ถืนนเพชรเกษัม แขวงหนองค�างพล้ เขตหนองแขม กร๊งเทพมหานคร 

 • เลขท่� 624/2 ถืนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กร๊งเทพมหานคร 

 • 293 ถื. รัชดาภิเษัก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซีื�อ กรง๊เทพมหานคร

 • 624 ถื. เจริญนคร 68 แขวงดาวคะนอง เขตธินบ๊ร่ กรง๊เทพมหานคร

 • 488 ถื. บรมราชชนน่ แขวงศาลาธิรรมสพน์ เขตทว่วัฒนา กรง๊เทพมหานคร

 • 27 ถืนนนครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบ๊ร่

 • ศ้นย์การค�าเทอร์มินอล 21 โคราช ชั�น 2 ห�องเลขท่� 2020-2021 เลขท่� 99 

   ถื. มิตรภาพ-หนองคาย ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชส่มา

 • เลขท่� 1245-1245/1 หม้่ท่� 5 ซีอยวรรณอ๊ทิศ ถื.ประจักษั์ศิลปาคม ต.ในเมือง  

  อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

4) เสต์รีชมี • โรงแรมนิกโก� กรง๊เทพ ห�องเลขท่� 201 โซีน B ชั�น 2 เลขท่� 27 

   บาย เล็ท่ส์ รีีแลกซิ์  ซีอยส๊ข๊มวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กร๊งเทพมหานคร 

 • เลขท่� 4,4/1,4/2 อาคารศ้นย์การค�าเซี็นเทรัลเวิล์ด ชั�นท่� 2 

  ห�องเลขท่� D204 ถืนนราชดำริห์ แขวงปท๊มวัน เขตปท๊มวัน กร๊งเทพมหานคร 
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โที่ริศ้พัที่์	/	โที่ริสาริ	:

เว็ับไซื้ตั้์	:

ทีุ่นที่่�เริ่ยกชีำาริะแลี่้วั	:

มูลี่คั่าที่่�ตั้ริาไว้ัหุ้้นลี่ะ	:

213,749,982.00  บาท (สองร�อยสิบสามล�านเจ็ดแสนส่�หมื�นเก�าพันเก�าร�อยแปดสิบสองบาทถื�วน) 

(662) 641 6619-20 / (662) 641 6621

www.siamwellnessgroup.com 

0.25 บาท (ย่�สิบห�าสตางค์)

แบรินด์	์:	 													ที่่�ตั้้�งสาขา	:

5) ดรี. สปิลเลอรี์  • 4.4/1-4/2,4/4 อาคารศ้นย์การค�าเซี็นทรัลเวิล์ด ชั�นท่� 2 

   เพียว สกินแครี์ โซิล้ชั�น  ห�องเลขท่� D205 ถืนนราชดำริห์ แขวงปทม๊วัน เขตปท๊มวัน กรง๊เทพมหานคร 

 • โรงแรมนิกโก� กรง๊เทพ ห�องเลขท่� 201 โซีน B ชั�น 2 เลขท่� 27 

  ซีอยส๊ข๊มวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรง๊เทพมหานคร 

 • เลขท่� 777 ชั�นท่� 1 ห�องเลขท่� SH-1067,1068 หม้่ท่� 6 ต.นาเกลือ

  อ.บางละม๊ง จ.ชลบ๊ร่

6) เสต์รีชมี • 4.4/1-4/2,4/4 อาคารศ้นย์การค�าเซี็นทรัลเวิล์ด ชั�นท่� 2 ห�องเลขท่� D202/2

   คลินิกกายภูาพบำบัด  ถืนนราชดำริห์ แขวงปท๊มวัน เขตปท๊มวัน กรง๊เทพมหานคร
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565,567 อาคารบี.ียู.ูเพลส ชั้้�น 22 ซอยูสทุธิพิร ถนนประชั้าสงเคราะห์ ์แขวงดินิแดิง เขตดินิแดิง กรงุเทพมห์านคร 10400

483 ซอยูสุทธิิพร ถนนประชั้าสงเคราะห์์ แขวงดิินแดิง เขตดิินแดิง กรุงเทพมห์านคร 10400

รีสอร์ทและร้านอาห์าร

จั้ดิจัำห์น่ายูผลิตภั้ณฑ์์สปา

60,000,000 บีาท (ห์กสิบีล้านบีาทถ้วน)

1,000,000 บีาท (ห์น่�งล้านบีาทถ้วน)

ร้อยูละ 99.99

ร้อยูละ  99.99

2. ข้้อมููลนิิติิบุุคคลที่่�บุริิษััที่ถืือหุุ้้นิติั�งแติ่ริ้อยละ 10 ข้้�นิไป
    ข้องจำำ�นิวนิหุุ้้นิที่่�จำำ�หุ้นิ่�ยแล้วที่ั�งหุ้มูด

ที่่�ตั้้�งสำำ�นั้กง�นั :

ที่่�ตั้้�งสำำ�นั้กง�นั :

ประเภที่ธุุรกิจ :

ประเภที่ธุุรกิจ :

ทีุ่นัจดที่ะเบี่ยนั (บี�ที่) :

ทีุ่นัจดที่ะเบี่ยนั (บี�ที่) :

ส้ำดส่ำวนัก�รถืือหุุ้�นั :

ส้ำดส่ำวนัก�รถืือหุุ้�นั :

2.1 บุริิษััที่ สย�มูเวลเนิสริ่สอริ์ที่ จำำ�กััด

2.2 บุริิษััที่ สย�มูเวลเนิสแล็บุ จำำ�กััด

565,567 อาคารบี.ียู.เูพลส ชั้้�น 21 ซอยูสทุธิพิร ถนนประชั้าสงเคราะห์ ์แขวงดินิแดิง เขตดินิแดิง กรงุเทพมห์านคร 10400

โรงเรียูนสอนนวดิ

1,000,000 บีาท (ห์น่�งล้านบีาทถ้วน)

ร้อยูละ  99.97

ที่่�ตั้้�งสำำ�นั้กง�นั :

ประเภที่ธุุรกิจ :

ทีุ่นัจดที่ะเบี่ยนั (บี�ที่) :

ส้ำดส่ำวนัก�รถืือหุุ้�นั :

2.3 บุริิษััที่ สย�มูเวลเนิส เอ็ดยูเคชั่ั�นิ จำำ�กััด
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บริิษััท ศููนย์์ริับฝากหลัักทริัพย์์ (ปริะเทศูไทย์) จำกัด

93 อาคาริตลัาดหลัักทรัิพย์แ์ห่งปริะเทศูไทย์ ทาวเวอร์ิ เอ ชัั้�น 14 ถนนรัิชั้ดาภิเิษัก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุิงเทพมหานคริ 

โทริศูัพท์ : (662) 009-9000

โทริสาริ  : (662) 009-9992 

Website : http://www. set.or.th

นาย์ชั้ย์พลั ศูุภิเศูริษัฐนนท์   ผูู้�สอบบัญชั้ีริับอนุญาตเลัขที� 3972  แลัะ/หริือ

นางสาวอริวริริณ เตชั้วัฒนสิริิกุลั  ผูู้�สอบบัญชั้ีริับอนุญาตเลัขที� 4807  แลัะ/หริือ

นางสาวริสพริ เดชั้อาคม   ผูู้�สอบบัญชั้ีริับอนุญาตเลัขที� 5659  แลัะ/หริือ

นางสาวเกิดศูิริิ กาญจนปริะกาศูิต  ผูู้�สอบบัญชั้ีริับอนุญาตเลัขที� 6014

บริิษััท สำนัักงานั อีีวาย จำกัด 

ชั้ั�น 33 อาคาริเลัคริัชั้ดา 193/136-137 ถนนริัชั้ดาภิิเษัก เขตคลัองเตย์ กริุงเทพฯ 10110

โทริศูัพท์ : 662)  264-9090

โทริสาริ  : (662)  264-0789-90

ผู้้�ลงทุนัสามาริถศึึกษัาข้�อีม้ลข้อีงบริิษััทที�อีอีกหลักทริัพย์เพิ�มเติิมได�จากแบบแสดงริายการิข้�อีม้ลปริะจำปี แบบ 56-1 One Report  

ข้อีงบริิษััทที�แสดงไว�ในั www.sec.or.th หริือีเว็บไซติ์ข้อีงบริิษััท

3. บุุคคลอ้้างอ้ิงอ้่�น ๆ
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์ :

ผู้้�สอบีบีัญชีีรัับีอนุญาต :

4. ข้้อ้มููลสำำาคัญอ้่�น
- ไม่่ม่ี -

Room 1027A, Ocean Centre, 5 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,Hongkong 

การิลังทุน (Investment Holding)

1 เหริีย์ญฮ่่องกง

ริ�อย์ลัะ 100

ที�ตั�งสำานักงาน :

ปรัะเภทธุุรักิจ :

ทุนจดทะเบีียน :

สัดส่วนการัถืือหุ�น :

2.4 บุริิษััท สำยามูเวลเนสำกริุ�ป (ฮ่่อ้งกง) จำำากัด
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ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2565 บริษััทม่ข�อพิพาททางกฎหมายหรือมค่ด่ท่�อย้่

ระหวา่งการฟ์อ้งร�อง ซ้ี�งอาจม่ผู้ลกระทบด�านลบตอ่การดำเนนิธิร๊กจิอยา่งม่

นัยสำคัญ หรือต�องชดใช�ค่าเส่ยหายเป็นม้ลค่าเกินกว่าร�อยละ 5 ของส่วน

ของผู้้�ถืือห๊�นของบริษััท ดังน่�

1. คดศ่าลแพ่ง เลขคดด่ำท่� พ.5544/2563  และเลขคดด่ำท่� พ.3817/2564 

ระหว่างบริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด(มหาชน) โจทก์ กับ บริษััท ชบา 

เนล เวลเนส สปา แอท ดิ อ่สท์ จำกัด จำเลยท่� 1 กับพวกรวม 3 คน เป็น

คด่ข�อหาผิู้ดสัญญาไม่ชำระหน่� ศาลมค่ำสั�งรวมคด่ท๊นทรัพย์ทั�งสองคด่เป็น

เงนิจำนวน  46,125,000 บาท สบืเนื�องมาจากบริษัทัทำสญัญายกเลกิการ

ประกอบกิจการร่วมกันกับจำเลยทั�งสาม โดยบริษััทได�คืนห๊�นของบริษััท 

ชบาเอลิแกนซ์ี จำกัด จำนวน 349,600 ห๊�นให�กับจำเลยทั�งสาม และจำเลย

ทั�งสามต�องชำระเงนิคา่ห๊�นคืนให�กับบรษิัทัเปน็เงินจำนวน 93,750,000 บาท 

โดยการแบ่งชำระเป็น 8 งวด และจำเลยทั�งสามได�ตกลงให�จำเลยท่� 1 โดย

จำเลยท่� 2 สั�งจ่ายเช็คจำนวน 8 ฉับับเพื�อเป็นการชำระหน่�ในแต่ละงวดให�

กับบริษััท ต่อมาจำเลยทั�งสามผู้ิดนัดไม่ชำระหน่�ในงวดท่� 4 ถืง้ 8 รวมเป็น

เงนิจำนวน 45,000,000 บาท บรษิัทัจง้ได�ทวงถืามให�จำเลยทั�งสามรว่มกนั

ชำระหน่�ให�กับบรษิัทั แตจ่ำเลยทั�งสามไม่ชำระหน่�ให�บรษิัทัจง้ได�ฟ้์องจำเลย

ทั�งสามต่อศาลแพ่งเมื�อวันท่� 30 ต๊ลาคม 2563 และศาลแพ่งได�ม่ 

คำพพิากษัาเมื�อวันท่� 12 พฤษัภาคม 2565 ให�จำเลยทั�งสามร่วมกนัชำระหน่�

ให�กับบริษััท ขณะน่�คด่อย้่ในชั�นอ๊ทธิรณ์แต่อย่างไรก็ตามบริษััทได�ม่การ 

ย้ดอายัดทรัพย์ของจำเลยทั�งสามด�วยขณะน่�อย้่ระหว่างการบังคับคด่

ในส่วนของบริษัทัย่อยมข่�อพิพาททางกฎหมายท่�บริษัทั สยามเวลเนสร่สอร์ท 

จำกัด (SWR) เป็นค้่ความหรือค่้กรณ่ ซี้�งเป็นคด่หรือข�อพิพาทท่�ยังไม่ 

สิ�นส๊ดและเป็นคด่ท่�อาจม่ผู้ลกระทบต่อการดำเนินธิ๊รกิจของ SWR อย่างม่

นัยสำคัญ ดังม่รายละเอ่ยดดังน่�

1. คด่ศาลปกครองกลางคด่หมายเลขดำท่� 1261/2559 ระหว่างบริษััท 

สยามเวลเนสรส่อร์ท จำกัด (ผู้้�ฟ์้องคด่) กับนายกเทศมนตรน่ครเช่ยงใหม่ 

(ผู้้�ถืก้ฟ์อ้งท่� 1) และคณะกรรมการพจิารณาอท๊ธิรณใ์นเขตเทศบาลหรอืเขต

ราชการส่วนท�องถืิ�นอื�นในจังหวัดเช่ยงใหม่ตามพระราชบัญญัติควบค๊ม 

อาคารพ.ศ. 2522 (ผู้้�ถื้กฟ์้องท่� 2) เป็นคด่ขอให�ศาลปกครองกลางมค่ำสั�ง

เพกิถือนคำวินจิฉัยัและคำสั�งของผู้้�ถืก้ฟ้์องทั�งสอง สบืเนื�องจากเมื�อวนัท่� 18 

ม่นาคม 2559 ผู้้�ถื้กฟ์้องท่� 1 ได�ม่หนังสือแจ�งมายังกรรมการของผู้้�ฟ์้อง 

เพื�อให�ระงับการก่อสร�างอาคาร ห�ามใช�อาคาร และให�รื�อถือนอาคารร�าน

อาหาร เดควัน โดยอ�างว่าอาคารดังกล่าว ม่บางส่วนปลก้สร�างอย้น่อกเขต

โฉันดและร๊กล�ำแม่น�ำปิง ซี้�งผู้้�ฟ์้องได�ดำเนินการยื�นอ๊ทธิรณ์คำสั�งข�างต�น

ตอ่ผู้้�ถืก้ฟ้์องท่� 2 เมื�อวนัท่� 25 เมษัายน 2559 และเมื�อวนัท่� 14 กรกฎาคม 

2559 ผู้้�ถืก้ฟ้์องท่� 2 ได�แจ�งคำวนิจิฉัยัอท๊ธิรณม์ายังผู้้�ฟ้์อง โดยได�ยกอท๊ธิรณ์

ของผู้้�ฟ้์องและไม่เพิกถือนคำสั�งของผู้้�ถื้กฟ้์องท่� 1 ดังนั�นเมื�อวันท่� 10 

สิงหาคม 2559 ผู้้�ฟ้์องจ้งได�ฟ์้องคด่ผู้้�ถื้กฟ์้องทั�งสองต่อศาลปกครองกลาง 

ขอให�ศาลปกครองกลางม่คำสั�งหรือคำพิพากษัาให�เพิกถือนคำสั�งและคำ

วินิจฉััยของผู้้�ถื้กฟ์้องทั�งสอง ต่อมาเมื�อวันท่� 27 ก๊มภาพันธิ์ 2562 

ศาลปกครองกลางพิพากษัาไม่เพิกถือนคำสั�งเทศมนตร่และให�ผู้้�ฟ้์องคด่รื�อ

ถือนสิ�งปล้กสร�างออก ซี้�งผู้้�ฟ์้องคด่ได�ยื�นอ๊ทธิรณ์ต่อศาลปกครองส้งส๊ดไป

เมื�อวันท่� 17 มน่าคม 2562 และผู้้�ถื้กฟ์้องได�ยื�นแก�อ๊ทธิรณ์ เมื�อวันท่� 14 

มิถื๊นายน 2562 ขณะคด่อย้่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครองส้งส๊ด

2. คดศ่าลปกครองกลางคดห่มายเลขดำท่� 15/2560 ระหว่างบริษัทั สยาม

เวลเนสรส่อร์ท จำกัด (ผู้้�ฟ้์องคด)่ กบัผู้้�อำนวยการสำนักงานเจ�าท่าภม้ภิาค

สาขาเชย่งใหม่ (ผู้้�ถื้กฟ์้องท่� 1) และผู้้�อำนวยการสำนักงานเจ�าท่าภ้มิภาค

ท่� 1 (ผู้้�ถื้กฟ์้องท่� 2) เป็นคด่ขอให�ศาลปกครองกลางม่คำสั�งเพิกถือนคำ

วนิจิฉัยัและคำสั�งของผู้้�ถืก้ฟ้์องทั�งสอง สบืเนื�องจากเมื�อวนัท่� 15 กรกฎาคม 

2559 ผู้้�ถื้กฟ์้องท่� 1 ได�ม่หนังสือแจ�งมายังกรรมการของผู้้�ฟ์้อง เพื�อให�

ดำเนินการรื�อถือนอาคารร�านอาหาร เดควัน โดยอ�างว่าอาคารดังกล่าว 

ม่บางสว่นปลก้สร�างอย่้นอกเขตโฉันดและร๊กล�ำแม่น�ำปงิ ซี้�งผู้้�ฟ์อ้งได�ดำเนนิ

การยื�นอ๊ทธิรณ์คำสั�งข�างต�นต่อผู้้�ถื้กฟ์้องท่� 2 เมื�อวันท่� 2 สิงหาคม 2559 

และเมื�อวันท่� 4 ต๊ลาคม 2559 ผู้้�ถื้กฟ้์องท่� 2 ได�แจ�งคำวินิจฉััยอท๊ธิรณ์

มายังผู้้�ฟ์อ้ง โดยได�ยกอท๊ธิรณ์ของผู้้�ฟ้์องและไม่เพกิถือนคำสั�งของผู้้�ถ้ืกฟ้์อง

ท่� 1 ดังนั�นเมื�อวันท่� 6 มกราคม 2560 ผู้้�ฟ์้องจ้งได�ฟ์้องคดผู่้้�ถื้กฟ์้องทั�งสอง

ต่อ ศาลปกครองกลางขอให�ศาลปกครองกลางม่คำสั�งหรือคำพิพากษัาให�

เพิกถือนคำสั�งและคำวินิจฉััยของผู้้�ถื้กฟ์้องทั�งสอง ซี้�งขณะน่�คด่อย้่ระหว่าง

พิจารณาของศาลปกครองกลาง

อน้�งหากคดใ่นลำดับท่� 1 และ 2 ศาลมค่ำพิพากษัาถื้งท่�ส๊ดไม่เพิกถือนคำ

สั�งของผู้้�ถืก้ฟ้์อง จะมผู่้ลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการดำเนินงานของ

บริษััทคือบริษััทอาจจะต�องรื�อถือนร�านอาหาร Deck 1 ออกจากพื�นท่� 

คิดเป็นม้ลค่าความเส่ยหายประมาณ 13 ล�านบาท  ทั�งน่� ณ สิ�นปี 2565 

บริษัทัไมไ่ด�ม่การตั�งสำรองหรอืคา่เผืู้�อความเสย่หายดงักลา่วไว�เนื�องจากยงั

อย้่ระหว่างการพิจารณาคด่ในชั�นศาลซี้�งขณะน่�คด่ยังไม่ถื้งท่�ส๊ด คาดว่าจะ

ใช�เวลาอ่กประมาณ 1-2 ปี





การกํากับ
ดูแลกิจการ

สวนที่ 2

6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 
     และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
     คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงานและอื่น ๆ
8.  รายงานผลการดําเนินการสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ
9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน 





6
นโยบายการ

กํากับดูแลกิจการ
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6
นโยบายกัารกัำากัับดูแลุ่กัิจำกัาร

6.1 นโยบายและแนวปฏิิบัติิ
การิกำากับดูแลกิจำการิ 

คณะกรรมการบริษัทั ได�ตระหนักถืง้ความสำคัญของการกำกับดแ้ลกิจการ

ท่�ด่ว่าเป็นสิ�งสำคัญท่�จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษััทให�ม่

ประสิทธิิภาพ และม่การเจริญเติบโตอย่างยั�งยืน ซี้�งจะนำไปส้่ประโยชน์

ส้งส๊ดต่อผู้้�ม่ส่วนเก่�ยวข�องท๊กฝึ่าย ตั�งแต่พนักงาน ผู้้�ลงท๊น ผู้้�ถืือห๊�น และ 

ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยอื�น ๆ ดังนั�น คณะกรรมการบริษััทซี้�งเป็นผู้้�นำส้งส๊ดของ

องคก์ร จ้งได�กำหนดนโยบายการกำกบัดแ้ลกจิการท่�ดข่้�น เพื�อให�กรรมการ

บรษัิัท ผู้้�บรหิาร และพนกังานทก๊คนได�ยด้ถือืเปน็แนวทางในการปฏิบิตังิาน

ร่วมกัน โดยครอบคล๊มเนื�อหาหลักการสำคัญตั�งแต่โครงสร�าง บทบาท 

หน�าท่� และความรับผู้ิดชอบของกรรมการ จนถื้งหลักการสำคัญตั�งแต่

โครงสร�าง บทบาทหน�าท่� และความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการ จนถื้ง

หลักการในการบริหารงานของผู้้�บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถื

ตรวจสอบได� เพื�อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให�เกิดความเชื�อมั�น

ว่าการดำเนินงานใด ๆ ของบริษััท กระทำด�วยความเป็นธิรรม และคำนง้

ถ้ืงประโยชน์ส้งส๊ดของผู้้�ถืือห๊�น และผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยท๊กฝึ่าย และได�นำไป 

ปรับใช�ในการกำกับด้แลให�กิจการม่ผู้ลประกอบการท่�ด่ในระยะยาว เพื�อ

ประโยชนใ์นการสร�างคณ๊คา่ในกจิการอยา่งยั�งยนืตรงตามความม๊ง่หวงัของ

ทั�งภาคธิ๊รกิจผู้้�ลงท๊นตลอดจนตลาดท๊น และสังคมโดยรวมภายใต�ระเบย่บ

ปฏิิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักการกำกับด้และ

กิจการท่�ด่ สำหรับบริษััทจดทะเบ่ยนปี 2555 (Principles of Good 

Corporate Governance : “CG Principles”) ซี้�งประกอบด�วย 5 หมวด 

และภายใต�ระเบ่ยบปฏิิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ตามหลักการกำกับดแ้ลและกิจการท่�ด ่สำหรับบริษัทั

จดทะเบ่ยนปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) ใน 

8 หลักปฏิิบัติ ดังน่� 

หุ้ลักปฏิิบัต์ิ 1 ตระหนักถื้งบทบาทและความรับผู้ิดชอบของคณะ

กรรมการในฐานะผู้้�นำองค์กรท่�สร�างค๊ณค่าให�แก่กิจการอย่างยั�งยืน 

Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the 

Board)

หุ้ลักปฏิิบัต์ิ 2 กำหนดวัตถื๊ประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 

ท่�เป็นไปเพื�อความยั�งยืน (Define Objectives that Promote           

Sustainable Value Creation)

หุ้ลักปฏิิบัต์ิ 3 เสริมสร�างคณะกรรมการท่�มป่ระสิทธิผิู้ล (Strengthen 

Board Effectiveness)

หุ้ลักปฏิบิัต์ิ 4 สรรหาและพัฒนาผู้้�บริหารระดับส้งและการบริหาร

บ๊คลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

หุ้ลักปฏิิบัต์ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธิ๊รกิจอย่างม่ความ

รับผิู้ดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

หุ้ลักปฏิิบัต์ิ 6 ด้แลให�ม่ระบบการบริหารความเส่�ยงและการควบค๊ม

ภายในท่�เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and 

Internal Control)

หุ้ลักปฏิิบัต์ิ 7 รักษัาความนา่เชื�อถือืทางการเงินและการเปิดเผู้ยข�อมล้ 

(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หุ้ลักปฏิิบัต์ิ 8 สนับสน๊นการม่ส่วนร่วมและการสื�อสารกับผู้้�ถืือห๊�น 

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได�ม่มติเห็นชอบ “หลักการกำกับดแ้ลกิจการ 

ท่�ด่สำหรับบริษััทจดทะเบย่นปี 2560” (Corporate Governance Code: 

“CG Code”) เพื�อนำมาใช�แทนหลกัการกำกบัด้แลกจิการท่�ด่สำหรบับรษิัทั

จดทะเบ่ยนปี 2555 (Principles of Good Corporate Governance: “CG 

Principles”) ท่�ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 บริษััทได�นำนโยบายเรื�องการกำกับด้แลกิจการท่�ด ่มาส่งเสริม

การดำเนินงานของบริษััทให�เป็นร้ปธิรรมมากข้�น โดยม่การแต่งตั�งคณะ

กรรมการธิรรมาภิบาล ตามมติท่�ประช๊มคณะกรรมการบริษััท ครั�งท่� 

10/2560 เมื�อวันท่� 16 ธิันวาคม 2560  เพื�อให�บริษััทสามารถืดำเนินงาน

ได�อย่างมป่ระสิทธิิภาพ  และท่�สำคัญเพื�อให�การดำเนินงานของบริษััทเป็น

ไปอยา่งโปรง่ใส นา่เชื�อถืือและเปน็ธิรรมตอ่ทก๊ฝึา่ย และสอดคล�องกบัหลกั

ธิรรมาภิบาล (Code of Governance) โดยคณะกรรมการ ผู้้�บริหาร และ

พนักงานท๊กคนได�รับทราบและเข�าใจ “ค้่มือการกำกับด้แลกิจการและ 

จรรยาบรรณธิ๊รกิจ” ตามมติท่�ประช๊มคณะกรรมการธิรรมาภิบาลครั�งท่� 
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2/2561 เมื�อวันท่� 5 ต๊ลาคม 2561 เพื�อย้ดถืือเป็นแนวทางในการปฏิิบัติ

งานร่วมกันอย่างเคร่งครัด

หลักการิกำากับดูแลกิจำการิท่�ด่ สำาหรัิบบริิษััท
จำดทะเบ่ยน ปี 2560 (CG Code)
หากพิจารณาแล�วเนื�อหาส่วนใหญ่ของ CG Code น่� นำมาจากหลักการ

กำกับดแ้ละกจิการท่�ดส่ำหรบับรษิัทัจดทะเบย่นป ี2555 เพย่งแตป่รับลำดบั 

วิธิก่ารนำเสนอให�เปน็ไปตามบริบทการทำหน�าท่�ของคณะกรรมการในแตล่ะ

กระบวนการประกอบธิร๊กิจ รวมทั�งได�เพิ�มประเดน็ใหม ่ๆ  เพื�อให�ครอบคลม๊

ถื้งแนวคิดหรือปัจจัยท่�เปล่�ยนแปลงไป ดังน่�

1. เพิ�มความชัดเจนของบทบาทความเป็นผู้้�นำของคณะกรรมการ และการ

แบ่งบทบาทระหว่างคณะกรรมการและฝึ่ายจัดการ โดยแบ่งเป็น 3 กล๊่ม 

คือ

 (1) เรื�องท่�คณะกรรมการควรด้แลให�ม่การดำเนินการ

 (2) เรื�องท่�คณะกรรมการพิจารณาร่วมกับฝึ่ายจัดการ

 โดยติดตามให�มั�นใจว่าฝึ่ายจัดการได�ไปดำเนินการตามท่�ได� 

 พิจารณาร่วมกันไว�

 (3) เรื�องท่�คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ

2. เพิ�มความชดัเจนของบทบาทคณะกรรมการในการกำหนดวตัถืป๊ระสงค์

และเป้าหมายหลักของกิจการ และบ้รณาการหลักความรับผิู้ดชอบในการ

ประกอบธิ๊รกิจเข�าไปในชั�นวัตถื๊ประสงค์และเป้าหมายหลักดังกล่าวเพื�อ

ให�การสร�างค๊ณค่ากิจการอย่างยั�งยืนแทรกเป็นเนื�อเด่ยวกับการประกอบ

ธิ๊รกิจ โดยคณะกรรมการควรด้แลให�การกำหนดวัตถื๊ประสงค์ เป้าหมาย

ทางธิ๊รกิจนั�นผู่้านการวิเคราะห์สภาพแวดล�อม การวิเคราะห์ ความ

เปล่�ยนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ  ท่�อาจมผู่้ลกระทบต่อธิร๊กจิ และผู้้�มส่่วนได�เส่ย 

การทำความเข�าใจและการม่ส่วนร่วมของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย ตลอดจนม่ 

การปล้กฝึังค่านิยมขององค์กรท่�สะท�อนการกำกับด้แลกิจการท่�ด่ให�เกิด 

การปฏิิบัติจนเป็นวัฒนธิรรมองค์กร

3. ขยายความหน�าท่�ของคณะกรรมการในการกำกับด้แลกลย๊ทธ์ิ นโยบาย 

แผู้นงาน และงบประมาณของกิจการ โดยสนับสน๊นการนำนวัตกรรมและ

เทคโนโลย่มาใช�เพื�อเพิ�มค๊ณค่าให�แก่กิจการ รวมทั�งการกำกับด้แลด�าน

เทคโนโลย่สารสนเทศ

4. เพิ�มคำอธิิบายหน�าท่�ของคณะกรรมการในการกำกับด้แลให�กิจการม่ 

นโยบายการเปิดเผู้ยข�อม้ลการจัดการข�อม้ลลับเพื�อไม่ให�เกิดข�อม้ลรั�วไหล 

การรักษัาความลับของข�อมล้ลับและข�อมล้ท่�อาจมผู่้ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 

(market sensitive information)

5. เพิ�มหน�าท่�ของคณะกรรมการในการด้แลความเพ่ยงพอของสภาพคล่อง

ทางการเงนิและความสามารถืในการชำระหน่� และกลไกท่�จะสามารถืกอบก้�

ฐานะการดำเนนิงานได� ในกรณก่จิการประสบปญัหาทางการเงนิ ตลอดจน

การด้แลให�พนักงานม่ความร้�ความเข�าใจในการบริหารจัดการเงิน และ

กองท๊นสำรองเล่�ยงช่พ

6. เพิ�มความชัดเจนว่า คณะกรรมการควรทำความเข�าใจเรื�องโครงสร�าง

ความสมัพนัธิข์องผู้้�ถือืห๊�นท่�อาจม่ผู้ลกระทบต่ออำนาจการควบค๊มหรอืการ

บริหารจัดการกิจการ

7. เพิ�มความชัดเจนของบทบาทหน�าท่�ของประธิานกรรมการและในกรณ่ท่�

ประธิานกรรมการและกรรมการผู้้�จัดการใหญ่ไม่ได�ม่การแยกออกจากกัน



126 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565

อยา่งชดัเจน คณะกรรมการอาจแต่งตั�งกรรมการอิสระคนหน้�งรว่มพจิารณา

กำหนดวาระการประช๊มคณะกรรมการ เพื�อเป็นอ่กหน้�งทางเลือกในการ

สร�างความถื่วงดล๊ระหว่างคณะกรรมการและฝึ่ายจัดการ

ในทางปฏิิบัตินั�น คณะกรรมการบริษััทได�นำหลักปฏิิบัติ 8 ข�อ ในส่วนท่� 1 

ไปปรับใช� (Apply) ตามความเหมาะสมกับธ๊ิรกิจของบริษััท เพื�อเป็น

ประโยชน์ต่อการสร�างค๊ณค่าให�แก่กิจการอย่างยั�งยืน และในส่วนท่� 2 นั�น 

เปน็แนวปฏิบัิตแิละคำอธิบิายในการปฏิิบัตใิห�เปน็ไปตามแนวปฏิิบัตใินสว่น

ท่� 1 

ดังนั�นบริษััทจ้งได�กำหนดระบบการดำเนินงานและการควบค๊มภายในของ

บริษััท ตามหลักการกำกับด้แลกิจการข�างต�นประกอบด�วยสาระสำคัญ 5 

หมวด ดังต่อไปน่� 

หมวด 1 สิทธิิของผู้้�ถืือห๊�น (The Right of Shareholders)

หมวด 2 การปฏิบิัติต่อผู้้�ถืือห๊�นอย่างเท่าเท่ยมกัน 

 (Equitable Treatment)

หมวด 3  บทบาทของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย (Stakeholders)

หมวด 4  การเปิดเผู้ยข�อมล้และความโปร่งใส (Transparency)

หมวด 5  ความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities) 

หมวดที� 1   สิทธุิของผู้ถื่อห่น้
(The Right of Shareholders)
บริษััท ได�ให�ความสำคัญต่อสิทธิิของผู้้�ถืือห๊�นในการตัดสินใจเก่�ยวกับการ

เปล่�ยนแปลงท่�สำคญัของบรษิัทัและการได�รบัข�อมล้ของบรษิัทัอยา่งถ้ืกต�อง 

ครบถื�วน เพ่ยงพอ ทันเวลา และเท่าเท่ยมกัน เพื�อประกอบการตัดสินใจ

ในท๊ก ๆ เรื�องของบริษััท คณะกรรมการบริษััทจง้ส่งเสริมการใช�สิทธิิของ 

ผู้้�ถืือห๊�น และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิิของผู้้�ถืือห๊�น โดยม่แนวปฏิิบัติดังน่�

1. บริษัทัจะทำการจัดส่งหนังสือเชิญประช๊มฉับับภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั

พร�อมทั�งข�อม้ลประกอบการประช๊มตามวาระต่าง ๆ ให�เพ่ยงพอ ระบ๊

วตัถืป๊ระสงค ์และเหต๊ผู้ล ตลอดจนความเหน็ของคณะกรรมการในทก๊วาระ 

เพื�อเปิดโอกาสให�ผู้้�ถืือห๊�นได�ศ้กษัาข�อม้ลอย่างครบถื�วนล่วงหน�าก่อน 

วันประช๊มผู้้�ถืือห๊�นไม่น�อยกว่า 7 หรือ 14 วัน แล�วแต่กรณ่ ในกรณ่ท่�            

ผู้้�ถืือห๊�น ไม่สามารถืเข�าร่วมประช๊มด�วยตนเองได� บริษััท เปิดโอกาสให� 

ผู้้�ถืือห๊�นสามารถืมอบฉัันทะให�กรรมการอิสระหรือบ๊คคลใด ๆ เข�าร่วม

ประช๊มแทนตนได� โดยใช�หนังสือมอบฉัันทะท่�บริษััทได�จัดส่งไปพร�อมกับ

หนังสือเชิญประช๊ม และบริษััทได�ประกาศรายละเอ่ยดของการประช๊ม

สามัญผู้้�ถืือห๊�นลงในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันต่อเนื�อง 3 วันก่อนวันประช๊ม

อย่างน�อย 3 วัน เพื�อเป็นการบอกกล่าวการเร่ยกประช๊มสามัญผู้้�ถืือห๊�น

เป็นการล่วงหน�าสำหรับให�ผู้้�ถืือห๊�นเตร่ยมตัวมาร่วมประช๊ม

2. มน่โยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให�แก่ผู้้�ถืือห๊�น ซี้�งรวม

ถื้งนักลงท๊นสถืาบันเข�าร่วมประช๊มผู้้�ถืือห๊�น โดยในการจัดประช๊มผู้้�ถืือห๊�น

ของบริษััทจะใช�และจัดเตร่ยมสถืานท่�ท่�เดินทางสะดวก โดยจะแนบแผู้นท่�

จดัประชม๊ผู้้�ถือืห๊�นไว�ในหนงัสอืเชญิประชม๊ รวมถืง้เลอืกวนัเวลาท่�เหมาะสม 

และจัดสรรเวลาในการประช๊มอย่างเพ่ยงพอ

3. กอ่นเริ�มการประชม๊ผู้้�ถือืห๊�น บรษิัทัจะแถืลงให�แกผู่้้�ถือืห๊�นทราบถืง้วธิิก่าร

ใช�สิทธิลิงคะแนน และสทิธิใินการแสดงความเหน็ รวมทั�งการตั�งคำถืามใด ๆ  

ต่อท่�ประช๊มตามระเบ่ยบวาระการประช๊ม ทั�งน่� ในระหว่างการประชม๊จะ

เปิดโอกาสให�ผู้้�ถืือห๊�นม่สิทธิิอย่างเท่าเท่ยมกันในการแสดงความคิดเห็น 

และตั�งคำถืามในท่�ประชม๊อยา่งเตม็ท่�ตามระเบย่บวาระการประชม๊และเรื�อง

ท่�เสนอและออกเสย่งลงมตใินวาระการประช๊ม โดยจดัให�ม่บค๊คลท่�เปน็อสิระ

เป็นสักข่พยานในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเส่ยง และประธิาน

กรรมการจะจัดสรรเวลาให�อย่างเหมาะสม เพื�อให�กรรมการบริษััทท๊กท่าน

รวมทั�งคณะกรรมการเฉัพาะเรื�อง ผู้้�บริหารท่�เก่�ยวข�อง และเลขาน๊การ 

บริษััทฯ เข�าร่วมประช๊มผู้้�ถืือห๊�นท๊กครั�งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื�อตอบ

ข�อซีกัถืามและรบัฟ์งัความคดิเหน็ของผู้้�ถือืห๊�น ผู้้�บรหิารระดบัสง้ ท๊กคนควร

เข�าร่วมการประชม๊สามัญผู้้�ถืือห๊�นเพื�อตอบข�อซีักถืามเช่นกัน

4. เพิ�มช่องทางในการรับทราบข�อม้ลและข่าวสารของผู้้�ถืือห๊�นผู้่านทาง 

website ของบรษิัทั โดยนำข�อมล้และขา่วสารตา่ง ๆ  ตลอดจนรายละเอ่ยด

ตา่ง ๆ  ไว�ท่� website ของบรษิัทั โดยเฉัพาะในกรณข่องหนงัสอืเชญิประชม๊

ผู้้�ถือืห๊�นให�เผู้ยแพร่ก่อนวนัประช๊มล่วงหน�า เพื�อให�ผู้้�ถือืห๊�นสามารถื Download 

ข�อม้ลระเบ่ยบวาระการประชม๊ได�อย่างสะดวกและครบถื�วน และม่เวลาใน

การศก้ษัาข�อมล้ประกอบการประชม๊ล่วงหน�าอย่างเพย่งพอก่อนได�รับข�อมล้

ในร้ปแบบเอกสารจริงจากบริษััท นอกจากน่� ผู้้�ถืือห๊�นสามารถืส่งคำถืาม 

ล่วงหน�าก่อนการประช๊ม โดยบริษััทได�กำหนดหลักเกณฑ์์การส่งคำถืาม 

ลว่งหน�าพร�อมกบัการนำส่งหนงัสอืเชญิประช๊มผู้้�ถืือห๊�น โดยบรษิัทัได�เผู้ยแพร่

หลักเกณฑ์์การส่งคำถืามล่วงหน�าไว�บน website ของบริษััท

5. บรษัิัทนำเทคโนโลย่มาใช�กบัการลงทะเบย่นผู้้�ถือืห๊�น การลงคะแนนเสย่ง 

การนบัคะแนน การแสดงผู้ลการลงคะแนนเสย่งในการประชม๊ผู้้�ถือืห๊�นของ

บริษััท เพื�อให�การประช๊มสามารถืกระทำได�รวดเร็ว ถื้กต�อง แม่นยำ และ

เพื�ออำนวยความสะดวกแก่ผู้้�ถืือห๊�นในการเข�าร่วมประช๊ม

6. บริษััทจัดให�ม่บ๊คคลท่�เป็นอิสระเป็นผู้้�ตรวจนับคะแนนและตรวจสอบ

คะแนนเสย่งในการประชม๊ผู้้�ถือืห๊�นของบริษัทั และเปิดเผู้ยให�ท่�ประช๊มทราบ 

พร�อมทั�งบันทก้ไว�ในรายงานการประช๊ม

7. การจดบันทก้รายงานการประช๊ม บริษััทจะดำเนินการให�บันทก้ให�ครบ

ถื�วน ถืก้ต�อง และบันทก้ประเด็นซัีกถืามและข�อคิดเห็นท่�สำคัญไว�ในรายงาน

การประช๊ม ได�แก ่รายชื�อกรรมการและผู้้�บรหิารท่�เข�าประช๊ม และสดัสว่น

กรรมการท่�เข�ารว่มการประชม๊ หรือไมเ่ข�ารว่มการประชม๊ วธิิก่ารลงคะแนน

และนับคะแนน มติท่�ประช๊มและผู้ลการลงคะแนน (เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ งดออกเส่ยง) ของแต่ละวาระ ประเด็นคำถืามและคำตอบใน

ท่�ประชม๊ รวมทั�งชื�อ-นามสกล๊ของผู้้�ถืามและผู้้�ตอบ เพื�อให�ผู้้�ถือืห๊�นสามารถื

ตรวจสอบได� ซี้�งภายหลังจากบริษัทัเป็นบริษัทัจดทะเบย่นใตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยแล�ว บริษััทม่การบันท้กว่ด่ทัศน์ภาพการประช๊มเพื�อเก็บ

รักษัาไว�อ�างอิง และเผู้ยแพร่ใน website ของบริษััท นอกจากน่� บริษััทได�

นำรายงานการประช๊มผู้้�ถืือห๊�นเผู้ยแพร่ใน website ของบริษััท เพื�อให� 

ผู้้�ถืือห๊�นได�พิจารณา รวมถื้งส่งรายการประช๊มดังกล่าวไปยังระบบของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่�ม่การประชม๊

ผู้้�ถืือห๊�นนั�น

8. บริษััทได�เปิดเผู้ยมติการลงคะแนนของท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นให�แก่

สาธิารณชนทราบหลังจากการประช๊มผู้้�ถืือห๊�นในวันนั�น หรือในวันทำการ

ถืัดไปบนระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของ

บริษััท

9. บริษััททำการเพิ�มความสะดวกให�แก่ผู้้�ถืือห๊�นในการได�รับเงินปันผู้ลโดย

การโอนเงินเข�าบัญช่ธินาคาร หรือสั�งจ่ายผู่้านเช็ค (ในกรณ่ท่�ม่การจ่าย

เงินปันผู้ล) เพื�ออำนวยความสะดวกให�ผู้้�ถืือห๊�นเพื�อให�ได�รับเงินปันผู้ลตรง

เวลาและป้องกันปัญหาเรื�องเช็คชำรด๊ ส้ญหาย หรือส่งถื้งผู้้�ถืือห๊�นล่าช�า

10. ผู้้�ถือืห๊�นของบรษิัทัมส่ทิธิใินการออกเสย่งแสดงความเหน็อยา่งเทา่เท่ยม
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ดังท่�ได�ระบ๊ไว�ในข�อบังคับบริษััท โดยผู้้�ถืือห๊�น 1 ห๊�นม่สิทธิิออกเส่ยงลง

คะแนน 1 เสย่ง

11. ผู้้�ถือืห๊�นของบริษัทัมสิ่ทธิใินการรับทราบถืง้ผู้ลการดำเนินงานของบริษัทั 

โดยเฉัพาะอย่างยิ�งผู้ลการดำเนินงานประจำปี โดยบริษััทจะดำเนินการ 

จัดทำเอกสารประกอบคำอธิิบายผู้ลการดำเนินงานประจำปีท่�ครอบคล๊ม

เนื�อหาสาระท่�สำคัญท่�เก่�ยวข�องกับการดำเนินงานท่�ผู้่านมาของบริษััท 

รวมถืง้งบการเงิน คำอธิิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ึายจัดการ (Management 

Discussion and Analysis) อย่างชดัเจนและครบถื�วน ได�แก่ รายงานประจำปี

ในแผู้่นซี่ด่ท่�ทางบริษััทได�แจกให�แก่ผู้้�ถืือห๊�นพร�อมกับหนังสือเชิญประช๊ม 

และแจกเป็นร้ปเล่มในวันประช๊มผู้้�ถืือห๊�น หรือผู้้�ถืือห๊�นสามารถืดาวน์โหลด

รายงานประจำปีได�บน website ของบริษััท

12. ผู้้�ถือืห๊�นของบริษัทัมสิ่ทธิิในการพิจารณาและอนมั๊ตงิบการเงินของบริษัทั 

โดยบริษััทจะทำการจัดทำงบการเงินท่�ม่ความถื้กต�อง ครบถื�วน เชื�อถืือได� 

และครอบคล๊มสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญช่ท่�รับรองทั�วไป โดยงบ

การเงินของบริษัทัได�ผู่้านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้้�สอบบัญช่

ท่�ม่ความอิสระ และม่ชื�อเส่ยงเป็นท่�ยอมรับโดยทั�วไป

13. ผู้้�ถืือห๊�นของบริษััทม่สิทธิิในการพิจารณาและอน๊มัติการจ่ายเงินปันผู้ล

ของบริษััท โดยบริษััทจัดทำรายละเอ่ยดการคำนวณเงินปันผู้ลท่�ถื้กต�อง 

ชัดเจนและครอบคล๊มเนื�อหาสาระสำคัญต่าง ๆ ท่�เป็นประโยชน์ต่อการ

พิจารณาของผู้้�ถืือห๊�น เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ล ข�อม้ลเปร่ยบเท่ยบ

การจ่ายเงินปันผู้ลกับปีท่�ผู้่านมา โดยบริษััทจะอธิิบายถื้งเหต๊ผู้ลและความ

จำเป็นหากบริษััทไม่สามารถืจ่ายเงินปันผู้ลให�เป็นไปตามนโยบายการจ่าย

เงินปันผู้ลท่�บริษััทเคยประกาศไว� โดยเงินปันผู้ลท่�ถื้กเสนอต่อผู้้�ถืือห๊�นเพื�อ

อน๊มัตินั�น ได�ผู้่านการพิจารณากลั�นกรองอย่างระมัดระวัง รอบคอบและม่

มติเห็นชอบแล�วจากคณะกรรมการบริษััท ก่อนท่�จะเสนอต่อท่�ประช๊มผู้้�ถืือ

ห๊�นเพื�อพิจารณาอน๊มัติ

14. ผู้้�ถืือห๊�นของบริษััทม่สิทธิิในการพิจารณาและแต่งตั�งกรรมการบริษััท

เป็นรายบ๊คคล โดยบริษััทจะดำเนินการจัดทำรายละเอ่ยด/ประวัติของ

กรรมการบริษััท ท่�ถื้กเสนอชื�อเพื�อเข�ารับการแต่งตั�งอย่างถืก้ต�อง ชัดเจน

และครอบคล๊มเนื�อหาสาระสำคัญต่าง ๆ ท่�เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

ของผู้้�ถืือห๊�น เช่น ชื�อ ประวัติ จำนวนปีท่�ดำรงตำแหน่งและผู้ลการปฏิิบัติ

งานในฐานะกรรมการบริษััทท่�ผู้่านมา (กรณ่แต่งตั�งกรรมการรายเดิม) 

ประเภทกรรมการท่�เสนอแต่งตั�ง หลักเกณฑ์์และวิธิส่รรหา การถืือห๊�นใน

บริษััท การดำรงตำแหน่งในบริษััทอื�นทั�งท่�เก่�ยวข�องและไม่เก่�ยวข�องกับ 

การดำเนินธิ๊รกิจของบริษััท เป็นต�น และกำหนดคำนิยามกรรมการอิสระ 

ในกรณ่ท่�ม่การแต่งตั�งกรรมการอิสระ โดยกรรมการท่�ถ้ืกเสนอชื�อต่อ          

ผู้้�ถือืห๊�นเพื�ออนมั๊ตแิตง่ตั�งนั�นจะผู้า่นการพจิารณากลั�นกรองอยา่งระมดัระวงั

รอบคอบ และม่มติเห็นชอบแล�วจากคณะกรรมการ ก่อนท่�จะเสนอต่อ 

ท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นเพื�อพิจารณาอน๊มัติ

15. ผู้้�ถืือห๊�นของบริษััทม่สิทธิิในการพิจารณาและอน๊มัติค่าตอบแทน

กรรมการบริษััท โดยบริษััทจะดำเนินการจัดทำรายละเอ่ยดค่าตอบแทน

กรรมการบริษััทท่�ถื้กต�อง ชัดเจนและครอบคลม๊เนื�อหาสาระสำคัญต่าง ๆ 

ท่�เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้้�ถืือห๊�น เช่น นโยบายการจ่าย 

ค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่ง 

และ/หรือ หน�าท่�ความรับผิู้ดชอบของกรรมการ ข�อม้ลเปร่ยบเท่ยบกับ 

ค่าตอบแทนกรรมการในปีท่�ผู้่านมา วิธิ่การเสนอค่าตอบแทน เป็นต�น 

โดยค่าตอบแทนกรรมการท่�ถื้กเสนอต่อผู้้�ถืือห๊�นเพื�ออน๊มัตินั�น ได�ผู่้าน 

การพิจารณากลั�นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล�วจากคณะกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทน และมม่ติเห็นชอบแล�วจากคณะกรรมการบริษััทก่อน

ท่�จะเสนอต่อท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นเพื�อพิจารณาอน๊มัติ

16. ผู้้�ถือืห๊�นของบริษัทัมสิ่ทธิใินการพิจารณาแต่งตั�งผู้้�สอบบัญช ่และอนมั๊ติ

ค่าสอบบัญช่ โดยบริษััทจัดทำรายละเอ่ยดข�อม้ลท่�ถื้กต�อง ชัดเจนและ

ครอบคล๊มเนื�อหาสาระสำคัญต่าง ๆ ท่�เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ 

ผู้้�ถือืห๊�น เชน่ ชื�อผู้้�สอบบญัชแ่ละสำนกังานสอบบญัชท่่�สงักดัความเป็นอิสระ

ของผู้้�สอบบัญช่ จำนวนปีท่�ผู้้�สอบบัญช่รายนั�นเป็นผู้้�สอบบัญช่ให�กับบริษััท 

ค่าตอบแทนของผู้้�สอบบัญช่ซี้�งแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญช่

และค่าบริการอื�น ๆ (ถื�าม่) และจัดให�ม่การเปร่ยบเท่ยบค่าสอบบัญช่กับ 

ปีท่�ผู้่านมา เป็นต�น โดยผู้้�สอบบัญชแ่ละค่าสอบบัญช่ท่�ถื้กเสนอต่อผู้้�ถืือห๊�น

เพื�ออน๊มัตินั�นได�ผู่้านการพิจารณากลั�นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล�ว 

จากคณะกรรมการตรวจสอบด�วยการประเมินผู้ลงานท่�ผู้่านมาของผู้้�สอบ

บัญช ่ และม่มติเห็นชอบแล�วจากคณะกรรมการบริษััทก่อนท่�จะเสนอต่อท่�

ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นเพื�อพิจารณาอน๊มัติ

17. เพื�อเป็นการป้องกันผู้ลประโยชน์ของผู้้�ถืือห๊�นของบริษััท ผู้้�ถืือห๊�นของ

บริษัทัมส่ทิธิใินการพจิารณาและอนม๊ตักิารเข�าทำรายการท่�เก่�ยวโยงกนัท่�ม่

ม้ลค่าอย่างม่สาระสำคัญของบริษััท โดยการเข�าทำรายการท่�เก่�ยวโยงกัน

ของบริษััทนั�นจะคำน้งถื้งผู้ลประโยชน์ส้งส๊ดของบริษััท และผู้้�ถืือห๊�นเป็น

สำคญั และผู้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซี้�งประกอบด�วย

กรรมการอิสระทั�งหมด

18. บริษััทจะดำเนินการจัดทำรายละเอ่ยดการเพิ�มทน๊ท่�ถื้กต�องในกรณ่ท่�ม่

การเพิ�มท๊นอย่างชัดเจนและครอบคล๊มเนื�อหาสาระสำคัญต่าง ๆ ท่�เป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้้�ถืือห๊�น เช่น วัตถื๊ประสงค์และความจำเป็น

ในการเพิ�มท๊น วิธิ่การและเงื�อนไขของการเพิ�มท๊น ผู้ลกระทบของการเพิ�ม

ทน๊ท่�มผู่้ลต่อบริษัทั ตลอดจนผู้้�ถือืห๊�น เป็นต�น โดยเรื�องดังกล่าวได�ผู่้านการ

พิจารณากลั�นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบ และม่มติเห็นชอบแล�วจาก

คณะกรรมการบริษัทักอ่นท่�จะเสนอต่อท่�ประชม๊ผู้้�ถือืห๊�นเพื�อพจิารณาอน๊มัติ

หมวด 2   กัารปฏิิบัติต�อผู้ถื่อห่้นอย�างเท�าเทียมกััน
(Equitable Treatment)
บริษััทให�ความสำคัญต่อผู้้�ถืือห๊�นท๊กรายอย่างเท่าเท่ยมกัน ซี้�งได�รับการ

ปฏิิบัติและปกป้องสิทธิิขั�นพื�นฐานอย่างเท่าเท่ยมกันและเป็นธิรรม เช่น 

การเข�าถื้งข�อม้ลข่าวสาร การตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อ 

การดำเนินการของบริษััท โดยม่แนวปฏิิบัติดังน่�

1. อำนวยความสะดวกให�ผู้้�ถือืห๊�นสว่นน�อยสามารถืเสนอชื�อกรรมการ หรอื

เสนอวาระการประช๊มเพิ�มเติมได�ก่อนการประช๊มผู้้�ถืือห๊�นโดยการ

ดาวน์โหลดเอกสารท่�ทางบริษััทได�จัดเตร่ยมไว�เพื�อเสนอกรรมการ หรือ 

วาระการประช๊ม ผู่้านทาง website บริษััท

2. กำหนดหลกัเกณฑ์์ท่�ชดัเจนเปน็การลว่งหน�าเพื�อพจิารณาวา่จะเพิ�มวาระ

ท่�ผู้้�ถืือห๊�นส่วนน�อยเสนอหรือไม่รวมถื้งม่การกำหนดวิธิ่การให�ผู้้�ถืือห๊�นส่วน

น�อยเสนอชื�อบ๊คคลเพื�อเข�าดำรงตำแหน่งกรรมการ 

3. ในการประชม๊ผู้้�ถือืห๊�นจะพจิารณาและลงคะแนนเสย่งตามวาระท่�กำหนด

โดยไม่เปล่�ยนแปลงข�อม้ลสำคัญ หรือเพิ�มวาระการประช๊มท่�ไม่ได�แจ�ง 

ล่วงหน�า เว�นแต่ท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นให�ความเห็นชอบโดยให�เป็นไปตามท่�

กฎหมายกำหนด
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4. เพิ�มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้้�ถืือห๊�นท่�ไม่สามารถืเข�าร่วมประชม๊ได�

ด�วยตนเองนั�น ผู้้�ถืือห๊�นม่สิทธิิมอบฉัันทะให�บ๊คคลใดบ๊คคลหน้�ง หรือให�ม่

กรรมการอสิระอยา่งน�อย 1 คน เข�ารว่มประชม๊และลงมตแิทนได� และแจ�ง

รายชื�อกรรมการอิสระดังกล่าวไว�ในหนังสือนัดประช๊มผู้้�ถืือห๊�น ผู้้�ถืือห๊�นม่

สิทธิิได�รบัประวตัแิละข�อมล้การทำงานของกรรมการอสิระแตล่ะทา่นท่�ครบ

ถื�วนเหมาะสมในการพิจารณา

5. ให�ปฏิิบัติต่อผู้้�ถืือห๊�นท๊กรายอย่างเท่าเท่ยมกันไม่ว่าจะเป็นผู้้�ถืือห๊�นราย

ใหญ่หรอืผู้้�ถือืห๊�นส่วนน�อย ไม่ว่าจะเป็นผู้้�ถืือห๊�นชาวไทยหรอืผู้้�ถืือห๊�นต่างชาติ 

เช่น เอกสารต่างจะจัดทำข้�นทั�งภาษัาไทย และภาษัาอังกฤษั

6. สนับสนน๊ให�มก่ารใช�บัตรลงคะแนนเส่ยงในท๊กวาระ เพื�อความโปร่งใส

และตรวจสอบได� ในกรณ่ท่�ม่ข�อโต�แย�งในภายหลัง และในวาระการเลือก

ตั�งกรรมการ จะเปิดโอกาสให�ผู้้�ถืือห๊�นใช�สิทธิิในการแต่งตั�งกรรมการเป็น

รายบ๊คคล

7. ม่การกำหนดแนวทางในการเก็บรักษัาและป้องกันการใช�ข�อม้ลภายใน

เป็นลายลักษัณ์อกัษัรและได�แจ�งแนวทางดังกล่าวให�ทก๊คนในบริษััทถือืปฏิบัิต ิ

และได�กำหนดให�กรรมการท๊กคน และผู้้�บริหารท่�ม่หน�าท่�รายงาน 

การถืือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และม่หน�าท่�จัดส่งรายงานดังกล่าว

ให�แก่คณะกรรมการ

8. ในกรณ่ท่�กรรมการบริษััท หรือผู้้�บริหารบริษััทรายใดม่ส่วนได�เส่ยหรือ 

มผู่้ลประโยชนข์ดัแย�งกบัการเข�าทำรายการใด ๆ  ให�บค๊คลนั�นเปดิเผู้ยความ

มส่ว่นได�เสย่ของตนและผู้้�ท่�เก่�ยวข�อง เพื�อให�คณะกรรมการบรษัิัทสามารถื

พิจารณาธ๊ิรกรรมของบรษัิัทได�อยา่งเปน็ธิรรมเพื�อประโยชนข์องบรษิัทั ทั�งน่� 

ให�บันท้กความม่ส่วนได�เส่ยดังกล่าวไว�ในรายงานการประช๊ม

9. คณะกรรมการบริษััทได�ตระหนักถื้งสิทธิิของผู้้�ถืือห๊�นและบริษััทได�ให�

ความสำคัญกับการปฏิิบัติต่อผู้้�ถืือห๊�นท๊กรายอย่างเป็นธิรรมและเท่าเท่ยม 

ทั�งผู้้�ถืือห๊�นท่�เป็นผู้้�บริหารและผู้้�ถืือห๊�นท่�ไม่เป็นผู้้�บริหาร รวมทั�งผู้้�ถืือห๊�น 

ผู้้�ถือืห๊�นตา่งชาตแิละผู้้�ถือืห๊�นสว่นน�อย บรษิัทัจง้มน่โยบายปฏิบิตัติอ่ผู้้�ถือืห๊�น

ทก๊รายอย่างเท่าเทย่ม รวมถืง้ปกป้องและรักษัาสทิธิขิั�นพื�นฐานของผู้้�ถือืห๊�น 

ดังน่�ผู้้�ถืือห๊�นท๊กรายท่�สิทธิิเท่าเท่ยมกันในการซืี�อขายหรือโอนห๊�น การม่ 

ส่วนแบ่งในกำไรของบริษััทอย่างเท่าเท่ยมกัน การได�รับข่าวสารข�อม้ลของ

กิจการอย่างเพ่ยงพอ การเข�าร่วมประช๊มเพื�อใช�สิทธิิออกเส่ยงในท่�ประชม๊

ผู้้�ถืือห๊�นเพื�อแต่งตั�งหรือถือดถือนกรรมการ การแต่งตั�งผู้้�สอบบัญช่ และ

เรื�องท่�ม่ผู้ลกระทบต่อบริษััท เช่น การจัดสรรเงินปันผู้ล การกำหนดหรือ

แก�ไขข�อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิิ การลดท๊นหรือเพิ�มท๊น และการ

อน๊มัติรายการพิเศษั เป็นต�น

10. ผู้้�ถือืห๊�นของบรษิัทัมสิ่ทธิใินการออกเสย่งแสดงความเหน็อย่างเท่าเทย่มกนั 

ดังท่�ได�ระบ๊ไว�ในข�อบังคับบริษััท โดยผู้้�ถืือห๊�น 1 ห๊�น ม่สิทธิิออกเส่ยงคง

คะแนนได� 1 เสย่ง

11. บริษััทจะทำการเผู้ยแพร่ข�อม้ลข่าวสารของบริษััทให�แก่ผู้้�ถืือห๊�นโดย

สม�ำเสมอ โดยผู่้านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั�ง 

website ของบริษััท

12. บริษััทเปิดโอกาสให�ผู้้�ถืือห๊�นม่สิทธิิในการเสนอเรื�องเพื�อบรรจ๊เป็นวาระ

การประช๊ม และเสนอชื�อบค๊คลเพื�อพจิารณารับเลอืกตั�งเปน็กรรมการบริษัทั 

เพื�อบรรจ๊เป็นวาระการประช๊มสามัญผู้้�ถืือห๊�นประจำปีเป็นการล่วงหน�า 

ไมน่�อยกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัประชม๊สามญัผู้้�ถืือห๊�นประจำป ีตามหลกัเกณฑ์์

ท่�บริษััทกำหนด

13. บริษััทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประช๊มพร�อมทั�งเอกสารข�อม้ล

ประกอบการประช๊มในวาระต่าง ๆ รวมทั�งม่ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษััทในท๊กวาระ โดยส่งให�ผู้้�ถืือห๊�นล่วงหน�าก่อนวันประช๊มไม่น�อยกว่า 7 

วัน หรือ 14 วัน เว�นแต่กรณ่ท่�ข�อบังคับ ประกาศ คำสั�ง หรือข�อกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก

ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ำหนดไว�เปน็อยา่งอื�น และเผู้ยแพรห่นงัสอืเชญิ

ประชม๊พร�อมทั�งเอกสารข�อมล้ประกอบการประชม๊ทาง website ของบรษิัทั

ล่วงหน�าก่อนวันประช๊มผู้้�ถืือห๊�นไม่น�อยกว่า 30 วัน เพื�อให�ผู้้�ถืือห๊�นม่เวลา

ศก้ษัาข�อม้ลได�อยา่งละเอย่ดและสามารถืตดัสนิใจได�อยา่งเหมาะสม โดยม่

ข�อม้ลเหมือนกับข�อมล้ท่�บริษััทจะส่งให�ผู้้�ถืือห๊�นในร้ปแบบเอกสาร

14. บริษััทจะดำเนินการแจ�งกฎเกณฑ์์และวิธิ่การในการเข�าร่วมประช๊ม 

ผู้้�ถือืห๊�นให�ผู้้�ถือืห๊�นทราบในหนงัสอืเชญิประช๊ม และแจ�งขั�นตอนการออกเสย่ง

ลงมติให�ผู้้�ถืือห๊�นทราบในท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�น รวมทั�งในการประช๊มผู้้�ถืือห๊�น 

ให�ม่การกำหนดเป็นลำดับขั�นตอนอย่างชัดเจน ม่การนำเสนอ ซีักถืาม 

ออกเส่ยงลงคะแนน และสร๊ปมติ ท่�ประช๊มอย่างชัดเจนรวมทั�งเปิดโอกาส

ให�ผู้้�ถืือห๊�นส่งคำถืามล่วงหน�าก่อนวันประช๊ม บริษััทได�อำนวยความสะดวก

ให�กบัผู้้�ถืือห๊�นทก๊รายอยา่งเทา่เทย่มกนั โดยให�ผู้้�ถืือห๊�นสามารถืลงทะเบ่ยน

เข�าร่วมประช๊มได�ล่วงหน�าก่อนเวลาประช๊มอย่างน�อย 2 ชั�วโมง และ 

ต่อเนื�องจนกว่าการประช๊มจะแล�วเสร็จ

15. บริษััทไม่ลิดรอนสิทธิิของผู้้�ถืือห๊�นในการศ้กษัาสารสนเทศของบริษััทท่�

ต�องเปิดเผู้ยตามข�อกำหนดต่าง ๆ และการเข�าร่วมประช๊มผู้้�ถืือห๊�น เช่น 

ไม่แจกเอกสารท่�ม่ข�อม้ลสำคัญเพิ�มเติมในท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นอย่างกะทันหัน 

ไม่เพิ�มวาระการประช๊มหรือเปล่�ยนแปลงข�อม้ลสำคัญ โดยไม่ได�แจ�งให� 

ผู้้�ถือืห๊�นทราบลว่งหน�า ไมจ่ำกดัสทิธิใินการเข�าประชม๊ของผู้้�ถือืห๊�นท่�มาสาย 

เป็นต�น

16. บริษััทได�อำนวยความสะดวก และสนับสน๊นให�ผู้้�ถืือห๊�นเข�าร่วมประช๊ม

ใช�สทิธิอิอกเสย่งลงคะแนนในท่�ประชม๊ผู้้�ถือืห๊�น เชน่ การประชม๊ดำเนนิตาม

ลำดับขั�นตอนท่�แจ�งไว�ในหนังสือเชิญประช๊มในการเลือกตั�งกรรมการ 

ผู้้�ถืือห๊�นสามารถืลงคะแนนเส่ยงเลือกตั�งกรรมการได�เป็นรายบ๊คคล ม่การ

เปิดโอกาสให�ผู้้�ถืือห๊�นซีักถืามหรือแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการท่�

เก่�ยวข�องตอบข�อซีักถืามอย่างเพ่ยงพอ

17. ในกรณ่ท่�ผู้้�ถืือห๊�นไม่สามารถืมาประช๊มด�วยตนเอง บริษััทได�อำนวย

ความสะดวกโดยจัดสง่แบบฟ์อร์มหนงัสอืมอบฉัันทะแบบ ข. ซี้�งเปน็รป้แบบ

ท่�ผู้้�ถืือห๊�นสามารถืระบ๊ความเห็นในการลงคะแนนเสย่งได� โดยผู้้�ถืือห๊�นของ

บริษััทสามารถืดาวน์โหลดหนังสือมอบฉัันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได�ท่� 

website ของบริษััท รวมถื้งหนังสือมอบฉัันทะ แบบ ค. ในกรณ ่             

ผู้้�ถืือห๊�นเป็นผู้้�ลงท๊นต่างประเทศ และแต่งตั�งให�คัสโตเด่ยน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้้�รับฝึากและด้แลห๊�น และเสนอรายชื�อกรรมการอิสระ

ของบรษิัทัอย่างน�อย 1 คน ให�ผู้้�ถือืห๊�นพจิารณามอบฉันัทะให�เข�ารว่มประช๊ม

18. บริษััทจะดำเนินการจัดให�ม่การบันท้กรายงานการประช๊มท่�ชัดเจน 

ถืก้ต�องครบถื�วน เพื�อให�ผู้้�ถือืห๊�นสามารถืตรวจสอบได� ซี้�งบรษิัทัจะเผู้ยแพร่

รายงานการประช๊มผู้่าน website ของบริษััท ภายหลังจากท่�ส่งรายงาน 

การประช๊มให�ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล�ว



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 129

หมวดที� 3 กัารคำำานึงถืึงบทบาทของผู้มีส�วนได้เสีย 
(Stakeholders) 
บริษััท ตระหนักและรับร้�ถืง้สิทธิิของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยท๊กกล๊่มไม่ว่าจะเป็นผู้้�ม่

ส่วนได�เส่ยภายใน ได�แก่ ผู้้�ถืือห๊�น พนักงาน และผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยภายนอก 

ได�แก ่ลก้ค�า ค้ค่�า เจ�าหน่� ค้แ่ขง่ ภาครฐั และหนว่ยงานอื�น ๆ  รวมทั�งชม๊ชน

ใกล�เคย่งท่�เก่�ยวข�อง เนื�องจากบรษิัทั ได�รบัการสนบัสนน๊จากผู้้�มส่ว่นได�เสย่

ตา่ง ๆ  ซี้�งสร�างความสามารถืในการแขง่ขนัและสร�างกำไรให�บรษิัทั ซี้�งถือืวา่

เปน็การสร�างคณ๊ค่าในระยะยาวให�กับบรษิัทั โดยบริษัทัจะปฏิิบัตติอ่ผู้้�มส่ว่น

ได�เส่ยแต่ละกล๊่มให�เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือข�อตกลงท่�ม่กับบริษััท 

ในการน่� คณะกรรมการบริษััท จ้งม่นโยบาย ดังน่�

การิปฏิิบัต่ิและความริับผิดชอบที�มีต่่อผู้ถือห๊้น
บริษัทั ตระหนกัดว่่า ผู้้�ถืือห๊�นคอืเจ�าของกจิการและบริษัทั มห่น�าท่�

สร�างม้ลค่าเพิ�มแก่ผู้้�ถืือห๊�นในระยะยาวจ้งกำหนดให�พนักงานรวมถื้ง

กรรมการ และผู้้�บริหารของบริษััท ต�องปฏิิบัติตามแนวทางต่อไปน่� 

1. ปฏิิบัติหน�าท่�ด�วยความซืี�อสัตย์ส๊จริต ตลอดจนตัดสินใจ 

ดำเนินการใด ๆ ด�วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธิรรมต่อผู้้�ถืือห๊�น

ทก๊ราย เพื�อประโยชน์ของผู้้�ถืือห๊�นโดยรวม

2. กำกบัดแ้ลการดำเนนิการเพื�อให�มั�นใจวา่บรษิัทัมส่ถืานะทางการ

เงินและผู้ลการดำเนินงานท่�ด่ และม่การนำเสนอรายงานสถืานภาพของ

บรษิัทั ผู้ลประกอบการ ฐานะข�อม้ลทางการเงนิ การบญัชแ่ละรายงานอื�น ๆ  

โดยสม�ำเสมอและครบถื�วนตามความเป็นจริง

3. รายงานให�ผู้้�ถือืห๊�นทราบอยา่งเท่าเทย่มกนัถืง้แนวโน�มในอนาคต

ของบริษัทั ทั�งในด�านบวกและด�านลบ ซี้�งตั�งอย้บ่นพื�นฐานของความเป็นไป

ได� ม่ข�อม้ลสนับสน๊นและม่เหต๊ม่ผู้ลอย่างเพ่ยงพอ

4. ไม่แสวงหาผู้ลประโยชน์ให�ตนเองและผู้้�อื�น โดยใช�ข�อม้ลใด ๆ 

ของบรษิัทั ซี้�งยงัไมไ่ด�เปดิเผู้ยตอ่สาธิารณะ หรอืดำเนนิการใด ๆ  ในลกัษัณะ

ท่�อาจก่อให�เกิดความขัดแย�งทางผู้ลประโยชน์กับองค์กร

5. บริษััท ต�องปฏิิบัติต่อผู้้�ถืือห๊�นท๊กรายอย่างเท่าเท่ยมกันในการ

ประช๊มผู้้�ถืือห๊�น

การิปฏิิบัต่ิและความริับผิดชอบที�มีต่่อภัาคริัฐ 
ในการดำเนินธิ๊รกิจ บริษััทให�ความสำคัญในการปฏิิบัติตาม

กฎหมาย ระเบ่ยบ ข�อบังคับทั�งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉัพาะในการ 

กระทำธิ๊รกรรม บริษััทจะหล่กเล่�ยงการกระทำท่�อาจจ้งใจให�รัฐ หรือ

พนกังานของรฐัดำเนนิการท่�ไม่ถ้ืกต�องเหมาะสม แตจ่ะเน�นการสร�างความ

สมัพนัธิอ์นัดร่ะหว่างกนัในขอบเขตท่�เหมาะสมและสามารถืทำได� เช่น การ

พบปะพ้ดค๊ยในท่�สาธิารณะต่าง ๆ การไปแสดงความยินด่ในวาระโอกาส 

เทศกาล หรือตามประเพณ่ปฏิิบัติ เป็นต�น โดยม่หลักปฏิิบัติดังต่อไปน่�

1. ดำเนินการอย่างถืก้ต�อง เมื�อต�องมก่ารติดตอ่กบัเจ�าหน�าท่� หรอื

หน่วยงานของรัฐ

2. ตระหนกัอย้เ่สมอวา่กฎหมาย กฎเกณฑ์ ์หรอืข�อบงัคบัในหนว่ย

งานภาครัฐต่าง ๆ  อาจม่เงื�อนไข ขั�นตอน หรือวิธิ่ปฏิิบัติท่�แตกต่างกัน และ

บริษััท พ้งรับร้�และปฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

การิปฏิิบัต่ิและความริับผิดชอบที�มีต่่อพนักงาน
บริษััท ตระหนักอย้่เสมอว่าพนักงานท๊กคนเป็นทรัพยากรท่�ทรง

คณ๊ค่าท่�สด๊ของบริษัทั เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรล๊วัตถืป๊ระสงค์ 

เปา้หมายหลกัของบรษิัทัอยา่งยั�นยนื บรษิัทัจง้กำหนดนโยบายความรบัผู้ดิ

ชอบท่�ม่ต่อพนักงานเพื�อส่งเสริมและสนับสน๊นให�ม่การปฏิิบัติท่�เป็นธิรรม 

โดยย้ดหลักปฏิิบัติดังต่อไปน่�

1. ปฏิิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธิรรม ให�ความเคารพสิทธิิส่วน

บ๊คคลและสิทธิิมน๊ษัยชน ด�วยความด�วยความเสมอภาคอย่างเท่าเท่ยมกัน

2. ด้แลรักษัาสภาพแวดล�อมในการทำงานให�ม่ความปลอดภัยต่อ

ช่วิต ส๊ขภาพ ร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงานอย้่เสมอ

3. การแต่งตั�งและโยกย�าย รวมถื้งการให�รางวัลและการลงโทษั

พนกังานต�องกระทำด�วยความเสมอภาค สจ๊รติใจ และตั�งอย้บ่นพื�นฐานของ

ความร้� ความสามารถื และความเหมาะสมของพนักงานคนนั�น ๆ

4. ให�ความสำคญัต่อการพัฒนาความร้� ความสามารถื และทกัษัะ

ของพนักงาน โดยม่การพัฒนาอย่างสม�ำเสมอ อาทิเช่น การจัดอบรม

สัมมนา การอบรมให�ความร้� พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก�าวหน�า 

รวมถืง้เปดิโอกาสให�พนกังานมโ่อกาสพฒันาทกัษัะการทำงานในด�านอื�น ๆ  

และให�โอกาสอย่างทั�วถื้งกับพนักงานท๊กคน 

 5. กำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และผู้ลประโยชน์อื�น ๆ ท่�

เป็นธิรรมต่อพนกังาน ในระดบัท่�ไม่น�อยกว่าหรือมากกว่าท่�กฎหมายกำหนดไว� 

และเหมาะสมตามความร้� ความสามารถื และผู้ลการปฏิิบัติงานของแต่ละ

บ๊คคล

 6. หลก่เล่�ยงการกระทำใด ๆ  ท่�ไมเ่ปน็ธิรรม ซี้�งอาจมผู่้ลกระทบ 

ต่อความมั�นคงในหน�าท่�การงานของพนักงาน

 7. เปิดโอกาสให�พนักงานเสนอแนะหรือร�องท๊กข์เก่�ยวกับการ

ทำงาน และกำหนดวิธิก่ารแก�ไข เพื�อให�เกดิประโยชน์แกท่ก๊ฝ่ึาย และสร�าง

ความสัมพันธิ์อันด่ในการทำงานร่วมกัน

 8. ปฏิิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ท่�

เก่�ยวข�องกบัพนกังาน โดยปฏิบิตัติอ่พนกังานอยา่งเปน็ธิรรมและเคารพสทิธิิ

มน๊ษัยชนอย่างเคร่งครัด  

 9. รับฟ์งัข�อคดิเหน็และข�อเสนอแนะจากพนักงานทก๊ระดบัอยา่ง

เท่าเท่ยมและเสมอภาค

 10. ส่งเสริมให�พนักงานเข�าใจ ในเรื�องจรรยาบรรณและบทบาท

หน�าท่�ตอ่องคก์ร พนกังานด�วยกนั ผู้้�มส่ว่นได�เสย่และผู้้�ท่�เก่�ยวข�องทั�งภายใน

และภายนอกองค์กร เพื�อสร�างเสริมให�เกิดพฤติกรรมท่�อย้่ในกรอบของ

จรรยาบรรณอย่างทั�วถื้ง

 11. จดัให�มช่่องทางให�พนักงานสามารถืแจ�งเบาะแสการไม่ปฏิบัิติ

ตามกฎหมายและกฎระเบ่ยบของรัฐ หรือหลักการกำกับด้แลกิจการ 

จรรยาบรรณธิ๊รกิจ นโยบาย และระเบ่ยบข�อบังคับของบริษััทฯ หรือการ 

ส่อทจ๊ริตคอร์รปัชนัผู่้านวธิิก่ารต่าง ๆ เช่น ทางเวบ็ไซีต์และรายงานประจำปี

ของบริษััท รวมทั�งได�ม่มาตรการค๊�มครองท่�เหมาะสมแก่ผู้้�ร�องเร่ยนหรือ ผู้้�

แจ�งเบาะแส และบ๊คคลท่�เก่�ยวข�องด�วยเจตนาส๊จริต

การิปฏิิบัต่ิและความริับผิดชอบที�มีต่่อลูกค้า
บริษััท ม๊่งดำเนินธิ๊รกิจการให�บริการสปา นวดเพื�อส๊ขภาพ โดย

ประสงคท์่�จะให�มก่ารสร�างสรรค ์นำเสนอ และบรหิารจดัการผู้ลติภัณฑ์แ์ละ

การบริการของบริษััทแก่ล้กค�าอย่างม่มาตรฐานและม่จริยธิรรมภายใต� 

หลักการดำเนินงานดังน่�

1. ม่๊งมั�นบรกิารลก้ค�าด�วยความสภ๊าพ มค่วามกระตอืรอืร�น พร�อม

ให�บรกิาร ต�อนรบัด�วยความจรงิใจ เตม็ใจ ตั�งใจ และใสใ่จ ดแ้ลผู้้�รบับรกิาร

ด๊จญาติสนิท คำน้งถื้งสข๊ภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธิรรม และความ

พ้งพอใจของล้กค�าเป็นหลัก โดยติดตามผู้ลความพ้งพอใจของล้กค�าเพื�อ

พัฒนาและปรับปร๊งสินค�าและการให�บริการอย่างสม�ำเสมอ

2. ให�คำแนะนำเก่�ยวกับวิธิ่การให�บริการของบริษััทให�ม่

ประสิทธิิภาพ และเป็นประโยชน์กับล้กค�าส้งส๊ด

3. ให�ข�อม้ลเก่�ยวกับผู้ลิตภัณฑ์์และการบริการท่�ถื้กต�อง เพ่ยงพอ 
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เพื�อให�ล้กค�าม่ข�อม้ลเพ่ยงพอในการตัดสินใจ โดยไม่ม่การกล่าวเกินความ

เป็นจริง ทั�งในการโฆษัณาหรือในการสื�อสารช่องทางอื�น ๆ กับล้กค�า 

อันเป็นเหต๊ให�ล้กค�าเกิดความเข�าใจผู้ิดเก่�ยวกับค๊ณภาพ ปริมาณ หรือ

เงื�อนไขใด ๆ ของสินค�าหรือบริการ

4. จดัให�มก่ระบวนการท่�สามารถืให�ล้กค�าแจ�งถืง้ปัญหาหรือการให�

บรกิารท่�ไมเ่หมาะสม เพื�อท่�บรษิัทั จะได�ปอ้งกนัและแก�ไขปญัหาให�กบัลก้ค�า

ได�อยา่งรวดเรว็และนำข�อมล้ดงักลา่วไปปรบัปรง๊หรอืพฒันาผู้ลติภณัฑ์ ์และ

การให�บริการดังกล่าวต่อไป 

5. รักษัาข�อม้ลและความลับของล้กค�า โดยไม่นำไปเปิดเผู้ยหรือ

ใช�ประโยชน์ในทางมิชอบ

การิปฏิิบัต่ิและความริับผิดชอบที�มีต่่อคู่ค้าและคู่สัญญา
บริษััทต�องดำเนินธิ๊รกิจอย่างเป็นกลางและเป็นธิรรมต่อค้่ค�า 

และค้ส่ญัญาซี้�งถือืเปน็ห๊�นสว่นและปจัจัยแหง่ความสำเรจ็ทางธิร๊กจิท่�สำคญั

ประการหน้�งด�วยความเสมอภาค และคำน้งถื้งผู้ลประโยชน์ร่วมกัน โดยม่

ขั�นตอนและวิธิ่ปฏิิบัติในการคัดเลือกค้่ค�า ประพฤติปฏิบิัติตามกรอบกติกา

และการแข่งขันท่�เป็นธิรรมต่อค่้แข่งทางการค�า และปฏิิบัติตามสัญญา  

ข�อตกลง และเงื�อนไขอยา่งเครง่ครดั โดยบรษิัทัมแ่นวทางปฏิบิตัดิงัตอ่ไปน่�

1. บริษััท ประสงค์ท่�จะให�การจัดหาสินค�าและบริการเป็นไปอย่าง

ม่ประสิทธิิภาพภายใต�หลักการดังต่อไปน่�

 - ม่การแข่งขันบนข�อม้ลท่�เท่าเท่ยมกัน

 - ม่หลักเกณฑ์์ในการประเมินและคัดเลือกค้่ค�าและค้่สัญญา

 - จัดทำร้ปแบบสัญญาท่�เหมาะสม และเป็นธิรรมแก่ทั�ง 2 ฝ่ึาย

 - จัดให�ม่ระบบการจัดการ และติดตามเพื�อให�มั�นใจว่าม่การ 

 ปฏิิบัติตามเงื�อนไขของสัญญาครบถื�วน และป้องกันการท๊จริต 

 ประพฤติมิชอบในท๊กขั�นตอนของกระบวนการจัดหา

 - จ่ายเงินให�ค้่ค�าและค้่สัญญาตรงเวลา ตามเงื�อนไขการชำระ 

 เงินท่�ตกลงกัน  

2. บริษััท ม๊่งหมายท่�จะพัฒนาและรักษัาสัมพันธิภาพท่�ยั�งยืนกับ 

ค้่ค�าและค้่สัญญาท่�ม่วัตถ๊ืประสงค์ชัดเจนในเรื�องค๊ณภาพของสินค�าและ

บริการท่�ค๊�มค่ากับม้ลค่าเงินและม่ความเชื�อถืือซี้�งกันและกัน

3. ห�ามผู้้�บรหิารและพนกังานทก๊คนรบัผู้ลประโยชน์ใด ๆ  เป็นส่วนตวั 

จากค้่ค�าและค้่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ�อม

4. ไม่ใช�ข�อมล้ท่�ได�ทราบอันเนื�องมาจากการจัดซีื�อจัดหาเพื�อประโยชน์

ส่วนตัวหรือผู้้�อื�น

การิปฏิิบัต่ิและความริับผิดชอบที�มีต่่อเจำ้าหนี� 
บรษิัทัยด้มั�นในการดำเนนิธิร๊กจิอยา่งมห่ลกัการและวนิยั เพื�อสร�าง

ความเชื�อถืือให�กับเจ�าหน่� โดยบริษััทได�ย้ดหลักปฏิิบัติ ดังต่อไปน่� 

1. ไม่เร่ยก หรือรับ หรือจ่ายผู้ลประโยชน์ใด ๆ ท่�ไม่ส๊จริตใน 

การค�ากับเจ�าหน่�

2. กรณท่่�มข่�อมล้วา่มก่ารเรย่ก หรือรับ หรือการจา่ยผู้ลประโยชน์

ใด ๆ ท่�ไม่สจ๊ริตเกิดข้�น ต�องเปิดเผู้ย รายละเอ่ยดต่อเจ�าหน่� และร่วมกัน

แก�ไขปัญหาโดยย๊ติธิรรมและรวดเร็ว

3. ปฏิบิติัตามเงื�อนไขตา่ง ๆ  ตามสญัญาหรอืท่�ได�ตกลงกนัไว�อยา่ง

เคร่งครัด

4. หากเกิดกรณ่ท่�ไม่สามารถืปฏิิบัติตามเงื�อนไขท่�ตกลงกันไว�ได� 

บรษัิัท จะแจ�งให�เจ�าหน่�ทราบล่วงหน�าเพื�อรว่มกันพจิารณาหาแนวทางแก�ไข

ปัญหา 

การิปฏิิบัต่ิและความริับผิดชอบที�มีต่่อคู่แข่งทางการิค้า 
 บริษััทม๊ง่ดำเนินธิ๊รกิจอย่างเปิดเผู้ย โปร่งใส และไม่สร�างความ

ได�เปร่ยบทางการแขง่ขนัอย่างไมเ่ปน็ธิรรม  ภายใต�กรอบกตกิาการแขง่ขัน

ท่�ด่ โดยม่หลักการปฏิิบัติต่อค้่แข่งทางการค�าดังน่�

1. ประพฤติปฏิิบัติภายใต�กรอบกติกาของการแข่งขันท่�ด่

2. ไม่แสวงหาข�อม้ลท่�เป็นความลับของค้่แข่งทางการค�า ด�วยวิธิ่

การท่�ไม่ส๊จริตหรือไม่เหมาะสม เพื�อผู้ลประโยชน์ในการดำเนินธิ๊รกิจของ

บริษััท

3. ไม่กล่าวหาในทางร�าย หรือม๊่งทำลายชื�อเส่ยงแก่ค้่แข่งทาง 

การค�า เช่น การจ่ายสินจ�างให�แก่พนักงานของค้่แข่ง เป็นต�น

4. ไม่กระทำการใด ๆ ท่�เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ

ผู้้�อื�นหรือค้่แข่งทางการค�า

การิปฏิิบัต่ิและความริับผิดชอบที�มีต่่อสังคมส่วนริวม 

บริษััท ให�ความสำคญักบัช๊มชนและสงัคมโดยรอบ ด�วยตระหนักด่ว่า

บริษััท เปร่ยบเสมือนส่วนหน้�งของสังคมท่�จะร่วมก�าวเดินไปส้่การพัฒนา

สงัคมและสิ�งแวดล�อมเพื�อความยั�งยืนสืบไป บริษัทัจง้ได�ดำเนินกิจกรรมเพื�อ

ช๊มชนและสังคมอย่างต่อเนื�อง ควบค้่ไปกับการดำเนินธิ๊รกิจภายใต�ความ 

รับผู้ิดชอบต่อช๊มชนและสังคมโดยรวม ดังน่�

1. ม่นโยบายในการประกอบธิ๊รกิจโดยคำน้งถื้งสภาพสิ�งแวดล�อม

เปน็สำคัญและปฏิิบตัติามกฎหมายและข�อบงัคบัเก่�ยวกบัสิ�งแวดล�อมท่�บงัคบั

ใช�อย้อ่ย่างเคร่งครัด

2. มน่โยบายการดำเนินงานด�านความรับผู้ดิชอบต่อสงัคม (CSR) 

อย่างชัดเจน และย้ดถืือปฏิิบัติกันภายในองค์กร

3. ส่งเสริมให�พนักงานของบริษัทั ม่จิตสำน้กและความรับผู้ิดชอบ

ต่อสิ�งแวดล�อมและสังคม

4. เคารพต่อขนบธิรรมเน่ยม ประเพณ่ และวัฒนธิรรมของแต่ละ

ท�องถืิ�นท่�บริษััท เข�าไปดำเนินธิ๊รกิจ

5. ดำเนินกิจกรรมเพื�อร่วมสร�างสรรค์สังคม ช๊มชน และ 

สิ�งแวดล�อมอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให�ช๊มชนท่�บริษััท ตั�งอย้่ม่ค๊ณภาพช่วิตท่�ด่

ข้�นทั�งท่�ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ช๊มชน

6. ให�ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับช๊มชนโดยรอบในพื�นท่�ท่�

บริษััทเข�าไปดำเนินธิ๊รกิจอย้่ตามควรแก่กรณ่

7. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและม่ประสิทธิิภาพต่อเหต๊การณ์ท่�ม่

ผู้ลกระทบต่อสิ�งแวดล�อมช๊มชน ช่วิตและทรัพย์สิน อันเนื�องมาจากการ

ดำเนินงานของบริษััท โดยให�ความร่วมมืออย่างเต็มท่�กับเจ�าหน�าท่�ภาครัฐ 

และหน่วยงานท่�เก่�ยวข�อง

การิปฏิิบัต่ิเกี�ยวกับนโยบายการิต่่อต่้านท๊จำริิต่ 

บริษััท ม่นโยบายการต่อต�านท๊จริตและการจ่ายสินบนภายใต� 

หลักการ ดังน่�

1. ห�ามมิให�พนักงานเร่ยกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดท่�ส่อ

ไปในทางจ้งใจให�ปฏิิบัติ หรือละเว�นการปฏิิบัติหน�าท่�ในทางท่�มิชอบ หรือ

อาจทำให�บริษััทเส่ยประโยชน์อันชอบธิรรม

2. พนักงานพง้ละเว�นการเสนอหรือให�ประโยชน์ หรือทรัพย์สนิใด

แก่บ๊คคลภายนอกเพื�อจ้งใจให�ผู้้�นั�นกระทำ หรือละเว�นการกระทำใดท่�ผู้ิด

กฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน�าท่�ของตน

นอกจากน่� ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยสามารถืสอบถืามรายละเอ่ยด แจ�งข�อ

ร�องเร่ยน หรือแจ�งเบาะแสการกระทำผิู้ดทางกฎหมาย ความถื้กต�องของ

รายงานทางการเงนิ ระบบควบคม๊ภายในท่�บกพรอ่ง หรอืการผู้ดิจรยิธิรรม
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ธ๊ิรกิจของบริษััทผู้่าน website ของบริษััท หรือ กรรมการอิสระ หรือ

กรรมการตรวจสอบของบริษััทได� ทั�งน่� ข�อมล้ร�องเร่ยนและแจ�งเบาะแสจะ

ได�รับการค๊�มครองและเก็บไว�เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระ หรือ

กรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั�งการตรวจสอบข�อม้ล และหาแนวทาง

แก�ไข (ถื�าม่) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษััท ต่อไป

นโยบายการิแจำ้งเบาะแสหริือข้อริ้องเริียน
ด�วย บรษัิัท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกดั (มหาชน) ได�ให�ความสำคญั

เก่�ยวกับการรับแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเร่ยน และเปิดโอกาสให�ผู้้�ม่ส่วน 

ได�เสย่ทั�งภายในและภายนอก สามารถืแจ�งเบาะแสหรอืข�อร�องเร่ยนกรณท่่�

ม่ข�อสงสัยว่าม่การกระทำท่�ฝึ่าฝ้ึนกฎหมาย จรรยาบรรณ ละเมิดสิทธิิ 

รายงานทางการเงินท่�ไม่ถื้กต�อง หรือระบบควบค๊มภายในท่�บกพร่องต่อ

บริษััทได� โดยได�กำหนดช่องทางแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเร่ยน และ

กระบวนการดำเนินการแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรย่นดังน่�

 ช่องท่างในการีแจ�งเบาะแสหุ้รีือขุ�อรี�องเรีียน

 ทางไปรษัณ่ย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ

       และสำนักงานเลขาน๊การบริษััท

       บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด(มหาชน)

                 565,567 อาคารบ่.ย้.เพลส ชั�น 22

       ซีอยส๊ทธิิพร ถืนนประชาสงเคราะห์

       แขวงดินแดง เขตดินแดง

                 กร๊งเทพมหานคร 10400

 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : secretary.ir@siamwellness-

group.com

 เว็บไซีค์ของบริษััท : http://www.siamwellnessgroup.com

 โทรศัพท์  :  0 2641 6619

มาต่ริการิค๊้มคริองผู้แจ้ำงเบาะแส
ผู้้�แจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรย่นจะได�รับมาตรการค๊�มครองท่�เหมาะสม 

อย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทั�งให�ความเป็นธิรรมแก่ท๊กฝึ่าย 

กำหนดระยะเวลาสอบสวนอยา่งเหมาะสม ชื�อของผู้้�ร�องเร่ยนจะถ้ืกปดิเปน็

ความลบั ผู้้�ร�องเรย่นจะได�รบัความค๊�มครองไมใ่ห�ถืก้กลั�นแกล�ง ทั�งในระหวา่ง

การสอบสวน และภายหลังการสอบสวนตามหลักเกณฑ์์ดังน่�

1. บริษััทได�จัดทำระบบฐานข�อม้ลเก็บความลับของข�อม้ลผู้้�แจ�ง

เบาะแส และกำหนดบทลงโทษั สำหรบัเจ�าหน�าท่�ผู้้�รบัผู้ดิชอบข�อมล้ดงักลา่ว

เมื�อข�อม้ลถื้กเปิดเผู้ย

2. บรษัิัทถือืเป็นหน�าท่�ของผู้้�บงัคบับัญชาหรอืหวัหน�าหน่วยงานของ

ผู้้�ท่�ถื้กร�องเร่ยนท๊กคน ในการใช�ด๊ลพินิจสั�งการท่�สมควร เพื�อค๊�มครอง 

ผู้้�ร�องเรย่น พยานและบค๊คลท่�ให�ข�อมล้ในการ สบืสวนสอบสวนมใิห�ต�องรบัภยั 

หรอืความไม่ชอบธิรรมอันเนื�องมาจากการร�องเรย่น การเป็นพยานหรือการ

ให�ข�อมล้

หมวด 4 กัารเปิดเผยข้อมูลุ่แลุ่ะคำวามโปร�งใส
(Transparency)
บรษิัทัตระหนักดถ่ืง้ความสำคัญของการเปิดเผู้ยข�อม้ลสำคัญท่�เก่�ยวข�องกับ

บริษััทฯ ทั�งข�อม้ลทางการเงินท่�เป็นไปตามมาตรฐานการบัญช่ท่�รับรองโดย

ทั�วไป ผู้่านการตรวจสอบจากผู้้�สอบบัญช่อิสระและข�อม้ลท่�มิใช่ข�อม้ล

ทางการเงิน ตามข�อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข�อม้ลอื�น ๆ ท่�เก่�ยวข�องอย่าง

ความถื้กต�อง ครบถื�วน ทันเวลาและโปร่งใส

ดังนั�น คณะกรรมการบริษััทม่นโยบายดังน่� 

1. คณะกรรมการบริษััท ม่นโยบายท่�จะเปิดเผู้ยข�อมล้สารสนเทศท่�สำคัญ

และจำเปน็ ไมว่า่จะกอ่ให�เกดิผู้ลดห่รอืผู้ลเสย่ตอ่บรษิัทั ทั�งท่�เปน็สารสนเทศ

ทางการเงนิและท่�ไมใ่ชท่างการเงนิ ท่�เก่�ยวกบัธิร๊กจิและผู้ลประกอบการของ

บรษัิัท ท่�ตรงตอ่ความเปน็จรงิ ครบถื�วน เพย่งพอ สม�ำเสมอ ทนัเวลา แสดง

ให�เห็นถื้งสถืานภาพทางการเงินและการประกอบการท่�แท�จริงของบริษััท 

รวมทั�งอนาคตทางธิ๊รกิจของบริษััท ตามข�อกำหนดของสำนักงานคณะ

กรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและข�อมล้

อื�น ๆ ท่�เก่�ยวข�อง เช่น นโยบายการกำกับด้แลกิจการจรรยาบรรณธิร๊กิจ 

การบริหารความเส่�ยง การด้แลสิ�งแวดล�อมและสังคม ผู้ลการปฏิิบัติตาม

นโยบายดังกลา่ว เปน็ต�น เพื�อให�ผู้้�ถืือห๊�นและผู้้�ม่ส่วนได�เสย่ของบริษัทัฯ ได�

รับสารสนเทศอย่างเท่าเท่ยมกันตามท่�กำหนดโดยกฎหมายและข�อบังคับ

ของบริษััทฯ

2. คณะกรรมการบริษััท ม๊ง่มั�นท่�จะด้แลให�ม่การปฏิิบัติตามกฎหมาย ข�อ

บงัคบั และระเบย่บท่�เก่�ยวข�องเก่�ยวกบัการเปดิเผู้ยข�อม้ลและความโปรง่ใส

อย่างเคร่งครัด จดัให�ม่การเผู้ยแพร่ข�อม้ลใน website ของบรษิัทั ทั�งภาษัาไทย 

และภาษัาอังกฤษั ผู่้านช่องทางเผู้ยแพร่ทางสื�อมวลชน สื�อเผู้ยแพร่ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อให�ผู้้�ถืือห๊�นและผู้้�ท่�เก่�ยวข�องอื�น ๆ 

ได�รับทราบข�อมล้ของบรษิัทัได�อย่างทั�วถืง้ และจะทำการปรบัปรง๊เปล่�ยนแปลง 

ให�สอดคล�องกับแนวทางท่�ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช�บังคับ

3. บริษััท จัดให�ม่เจ�าหน�าท่�ฝึ่ายนักลงท๊นสัมพันธิ์ (Investor Relations) 

รวมทั�งกำหนดหน�าท่�และความรับผิู้ดชอบของนักลงท๊นสัมพันธิ์ให�ชัดเจน  

เพื�อให�การสื�อสารและการเปิดเผู้ยข�อม้ลเป็นไปอย่างม่ประสิทธิิภาพ เพื�อ

ทำหน�าท่�ติดต่อสื�อสารกับนักลงท๊นหรือ ผู้้�ถืือห๊�น รวมถื้งนักลงท๊นสถืาบัน

และผู้้�ถืือห๊�นรายย่อย หรือภาครัฐท่�เก่�ยวข�องอย่างเท่าเท่ยมและเป็นธิรรม 

บริษััทจะจัดให�ม่การประช๊มเพื�อวิเคราะห์ผู้ลการดำเนินงานเป็นประจำ 

รวมทั�งจะเผู้ยแพร่ข�อม้ลขององค์กร ทั�งข�อม้ลทางการเงินและข�อม้ลทั�วไป

ให�แก่ผู้้�ถือืห๊�น นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์บริษัทัจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือื และ

หน่วยงานรัฐท่�เก่�ยวข�อง ผู้่านทางช่องทางต่าง ๆ ได�แก่ การรายงานต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย ์และ website ของบรษิัทั นอกจากน่�บรษิัทัยังให�ความ

สำคัญในการเปิดเผู้ยข�อม้ลอย่างสม�ำเสมอ ทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั 

โดยนำเทคโนโลย่สารสนเทศมาใช�ในการเผู้ยแพร่ข�อมล้ เพื�อให�ผู้้�ถืือห๊�นได�

รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผู้่านช่องทาง website ของบริษััท โดยข�อม้ลท่�

อย้่บน website ของบริษััท จะม่การปรับปร๊งให�ทันสมัยอย้เ่สมอ ไม่ว่าจะ

เป็นวิสัยทัศน์ พันธิกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธิ์ รายงานประจำปี 

โครงสร�างบริษััท และผู้้�บริหาร ตลอดจนโครงสร�างการถืือห๊�นและผู้้�ถืือห๊�น

รายใหญ่

4. บริษััท ให�ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื�อให�แสดงถื้งสถืานะ

ทางการเงนิและผู้ลการประกอบการท่�แท�จรงิของบรษิัทั โดยอย้บ่นพื�นฐาน

ของข�อมล้ทางบัญชท่่�ถืก้ต�อง ครบถื�วน และเพย่งพอตามมาตรฐานการบัญช่

ซี้�งเป็นท่�ยอมรับโดยทั�วไป และผู่้านการสอบบัญช่โดยผู้้�สอบบัญช่ท่�เป็น

อสิระ โดยได�เปิดเผู้ยงบการเงินในแบบ 56-1 One Report สามารถืสะท�อน

ฐานะการเงินและผู้ลการดำเนินงานอย่างเพ่ยงพอ รวมทั�งควรสนับสนน๊ให�

บริษััทจัดทำคำอธิิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ึายจัดการ (management 

discussion and analysis หรือ MD&A) เพื�อประกอบการเปิดเผู้ยงบ 

การเงินท๊กไตรมาส ทั�งน่� เพื�อให�นักลงท๊นได�รับทราบข�อม้ลและเข�าใจ 
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การเปล่�ยนแปลงท่�เกดิข้�นกบัฐานะการเงนิและผู้ลการดำเนนิงานของบรษิัทั

ในแต่ละไตรมาสได�ด่ยิ�งข้�น นอกจากข�อม้ลตัวเลขในงบการเงินเพ่ยงอย่าง

เด่ยว

5. บริษััทจะเปิดเผู้ยข�อม้ลเก่�ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน�าท่�

ของคณะกรรมการบริษัทั และคณะกรรมการชด๊ย่อยของบริษัทั ในรายงาน

ประจำปีของแบบ 56-1 One Report จำนวนครั�งของการประชม๊และจำนวน

ครั�งท่�กรรมการแต่ละท่านเข�าร่วมประช๊มในปีท่�ผู้่านมารวมถ้ืงการเปิดเผู้ย

คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้้�บรหิารระดบัสง้ในแบบ 56-1 One Report 

6. บริษััทจะเปิดเผู้ยข�อม้ลท่�สำคัญทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั ไว�ใน 

website ของบริษััท เช่น วิสัยทัศน์ และพันธิกิจของบริษััท ลักษัณะการ

ประกอบธิร๊กิจของบริษััท งบการเงินและผู้ลการดำเนินงานของบริษัทั ตาม

แบบ 56-1 One Report โครงสร�างการถืือห๊�น หนังสือเชิญประช๊มผู้้�ถืือห๊�น 

ข�อบงัคบั หนงัสอืบรคิณหส์นธิ ินโยบายตา่ง ๆ  ของบรษิัทั กฎบตัรของคณะ

กรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณสำหรับ

พนักงานและกรรมการของบริษััท

7. คณะกรรมการ ได�ด้แลให�ฝ่ึายจัดการ (ฝ่ึายoperation) ติดตามและ

ประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและม่การรายงานต่อคณะกรรมการ

อย่างสม�ำเสมอ โดยคณะกรรมการและฝึ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก�ไข

โดยเร็วหากเริ�มม่สัญญาณบ่งช่�ถื้งปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความ

สามารถืในการชำระหน่� นอกจากน่�ในการอน๊มัติการทำรายการใด ๆ หรือ

การเสนอความเห็นให�ท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นอน๊มัติ คณะกรรมการจะต�องมั�นใจ

ได�ว่า การทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื�องในการดำเนิน

กิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถืในการชำระหน่�

8. ในภาวะท่�กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือม่แนวโน�มจะประสบ

ปัญหา คณะกรรมการต�องมั�นใจได�ว่า กิจการม่แผู้นในการแก�ไขปัญหา 

หรือม่กลไกอื�นท่�จะสามารถืแก�ไขปัญหาทางการเงินได� ทั�งน่� ภายใต�การ

คำน้งถื้งสิทธิิของผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย และการติดสินใจนั�นต�องเป็นไปอย่าง 

สมเหต๊สมผู้ล

9. คณะกรรมการ จัดให�ม่นโยบายการสื�อสาร (communication policy) 

และนโยบายการเปิดเผู้ยข�อม้ล (disclosure policy) เพื�อให�มั�นใจได�ว่า การ

สื�อสารและการเปิดเผู้ยข�อม้ลต่อบ๊คคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม 

เท่าเทย่มกัน ทันเวลา ใช�ช่องทางท่�เหมาะสม ปกป้องข�อม้ลลับและข�อม้ล

ท่�มต่อ่ผู้ลตอ่ราคาหลกัทรพัย ์รวมทั�งมก่ารสื�อสารให�เข�าใจตรงกนัทั�งองคก์ร

ในการปฏิิบัติตามนโยบายดังกล่าว

หมวด 5 บทบาทหน้าที�แลุ่ะคำวามรับผิดช้อบ
ของคำณะกัรรมกัาร  (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทั ประกอบด�วยกรรมการท่�ม่ความร้� ความสามารถืและ

ประสบการณ์ท่�สามารถืบริหารงานให�แก่บริษััทฯ ได�เป็นอย่างด่ ม่ความ

ท๊ม่เท มภ่าวะผู้้�นำ มว่สิยัทศัน์กว�างไกล และมค่วามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ 

เพื�อดแ้ลระบบบรหิารงานกจิการตา่ง ๆ  ของบรษิัทัฯ ได�ดำเนนิไปในลกัษัณะ

ท่�ถื้กต�องตามกรอบของกฎหมายและจริยธิรรมควบค่้กันไป ประกอบกับ

ต�องรบัผู้ดิชอบต่อผู้ลการปฏิบิัตหิน�าท่�ตอ่ผู้้�ถือืห๊�นอยา่งซีื�อสตัย์ส๊จรติ  และ

เป็นธิรรมต่อผู้้�ถืือห๊�น 

ในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษััทฯ ต�องเป็นอิสระจากฝ่ึายจัดการ 

โดยม่ระบบแบ่งแยกหน�าท่�ความรับผู้ิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และ 

ฝึ่ายจัดการท่�ชัดเจน บริษััท ได�วางนโยบายเก่�ยวกับความรับผู้ิดชอบของ

คณะกรรมการไว�โดยม่สาระสำคัญดังน่�

คณะกรรมการบริษััทฯ ได�แต่งตั�งฝึ่ายบริหารเพื�อรับผิู้ดชอบในการดำเนิน

งานทางธิ๊รกิจ และแต่งตั�งคณะกรรมการเฉัพาะเรื�องเพื�อรับผิู้ดชอบเฉัพาะ

เรื�องท่�ได�รับมอบหมาย แต่งตั�งผู้้�สอบบัญช่ของบริษััทฯ รวมทั�งแต่งตั�ง 

เลขาน๊การบริษััทฯ รับผู้ิดชอบการดำเนินการประช๊ม การจัดการเอกสาร

การประชม๊ เอกสารสำคัญต่าง ๆ ของคณะกรรมการรวมทั�งประสานงาน

ให�มก่ารปฏิบิตัติามมตคิณะกรรมการ และการปฏิบัิตติามกฎหมายและกฎ

เกณต่าง ๆ 

ความรัิบผิดชอบของคณะกริริมการิ - โคริงสร้ิางและคณะกริริมการิ
ช๊ดย่อย

            คณะกริริมการิบริิษััท 

              องค์ปริะกอบของคณะกริริมการิบริิษััท  
คณะกรรมการบริษััท ประกอบด�วยกรรมการท่�ม่ความร้� ความ

สามารถื และประสบการณ์ในการดำเนินธิ๊รกิจ ทำหน�าท่�กำหนดนโยบาย

และทบทวนวิสัยทัศน์ กลย๊ทธิ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผู้นธ๊ิรกิจ และงบ

ประมาณของบรษิัทั ตลอดจนกำกบัดแ้ลให�คณะผู้้�บรหิาร บรหิารงานให�เปน็

ไปตามนโยบายท่�กำหนดไว�อยา่งม่ประสทิธิภิาพและเกดิประสทิธิผิู้ลภายใต�

กรอบของกฎหมาย วัตถื๊ประสงค์ ข�อบังคับ มติท่�ประช๊มคณะกรรมการ 

และมติท่�ประชม๊ผู้้�ถืือห๊�น ด�วยความรับผิู้ดชอบ ซีื�อสัตย์ส๊จริต ระมัดระวัง 

ตามหลักการข�อพ้งปฏิิบัติท่�ด่ เพื�อเพิ�มม้ลค่าทางเศรษัฐกิจส้งส๊ดให�แก่

กิจการ และความมั�นคงส้งส๊ดให�แก่ผู้้�ถืือห๊�น

เป็นผู้้�นำองค์กรในการบริหารกิจการโดยกำหนดและทบทวน 

วิสยัทศัน์ วัตถื๊ประสงค ์เป้าหมายหลัก และกลยท๊ธิก์ารดำเนนิงาน รวมถื้ง

แสวงหาข�อมล้ท่�เปน็ประโยชนแ์ละมส่ว่นร่วมแสดงความคดิเหน็อยา่งเตม็ท่�

คณะกรรมการบริษััท ประกอบด�วยกรรมการไม่น�อยกว่า 9 คน 

และเป็นกรรมการอิสระไม่น�อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั�งหมด

ซี้�งต�องไม่น�อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบ๊คคลท่�ม่ค๊ณสมบัติ 

ครบถื�วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดท๊นและประกาศตลาด 

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่�เก่�ยวข�อง ทั�งน่� กรรมการทั�งหมดของบริษัทัม่

ถืิ�นท่�อย้ใ่นประเทศไทย 

กรรมการแต่ละท่านสามารถืปฏิิบัติหน�าท่�และใช�ด๊ลยพินิจอย่าง

เป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื�องต่าง ๆ โดยสามารถืตั�งคำถืาม 

แสดงความคิดเห็น หรือ คัดค�านในกรณ่ท่�ม่ความเห็นขัดแย�งในเรื�องท่�ม่

ผู้ลกระทบต่อผู้ลประโยชน์ของผู้้�ถือืห๊�นหรือผู้้�ม่ส่วนได�เสย่ โดยไม่อย้ภ่ายใต�

อิทธิิพลของกล๊่มบ๊คคลใด

ความริับผิดชอบของคณะกริริมการิ – บทบาท หน้าที� และความริับ
ผิดชอบ 

1. ในการกำกับด้แลกิจการของบริษััท นอกเหนือจากการดำเนิน

ธิ๊รกิจให�เป็นไปตามกฎหมาย วัตถื๊ประสงค์ และข�อบังคับของบริษััท รวม

ทั�งมติของท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�น คณะกรรมการยังได�กำหนดบทบาท หน�าท่� 

และความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการบริษััทด�วย โดยม่รายละเอ่ยดตาม

ท่�ปรากฏิในข�อกำหนดขอบเขต อำนาจ หน�าท่� และความรับผู้ิดชอบของ

คณะกรรมการบริษััท

2. ตดิตามดแ้ลให�ฝ่ึายจัดการนำเสนอแผู้นกลยท๊ธ์ิไปถ่ืายทอดเป็น

แผู้นการดำเนนิงาน (Operational Plan) รวมถืง้การประเมินผู้ลการดำเนนิ

งาน และกำกบัดแ้ลบรษัิัทในกล๊ม่ โดยกำหนดให�ฝ่ึายบริหารรายงานผู้ลการ

ปฏิิบัติงาน ตลอดจนเรื�องท่�สำคัญอื�น ๆ ให�คณะกรรมการบริษััทรับทราบ
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ในการประช๊มคณะกรรมการบริษััทท๊กเดือน

3. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทัจดทะเบย่น

อื�น ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได�ไมเ่กนิ 3 บรษิัทั ทั�งน่� ไมก่ระทบ

การดำรงตำแหน่งในปัจจ๊บันของกรรมการ 

4. บริหารกิจการเพื�อสร�างค๊ณค่าแก่กิจการอย่างยั�งยืนซี้�ง

ครอบคล๊มถื้งการประกอบกิจการท่�ด่ สร�างค๊ณค่าระยะยาว (Creative 

Value with Long-Term Perspective) การประกอบธิร๊กิจอย่างมจ่ริยธิรรม

และรับผู้ิดชอบต่อผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย (Ethical and Responsible Business) 

และเป็นประโยชน์หรือลดผู้ลกระทบต่อสังคมและสิ�งแวดล�อม (Good 

Corporate Citizen) รวมถืง้สามารถืปรับตวัได�ภายในการเปล่�ยนแปลงต่าง ๆ

5. คณะกรรมการไมไ่ด�ม่การประชม๊ทก๊เดอืน คณะกรรมการควร

กำหนดให�ฝ่ึายจัดการรายงานผู้ลการดำเนินงานให�คณะกรรมการทราบใน

เดอืนท่�ไมไ่ด�มก่ารประชม๊ เพื�อให�คณะกรรมการสามารถืกำกบัควบคม๊และ

ด้แลการปฏิิบัติงานของฝึ่ายจัดการได�อย่างต่อเนื�องและทันการณ์

6. คณะกรรมการควรให�ความสำคัญและสนับสน๊นการสร�าง

นวตักรรมท่�ก่อให�เกดิมล้คา่แกธ่ิร๊กจิควบค้ไ่ปกบัการสร�างค๊ณประโยชนต์อ่

ล้กค�าหรือผู้้�ท่�เก่�ยวข�อง และมค่วามรับผู้ิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล�อม 

7. คณะกรรมการควรติดตามด้แลให�ฝึ่ายจัดการประกอบธิ๊รกิจ

อย่างม่ความรับผู้ิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล�อม และสะท�อนอย่้ในแผู้น

ดำเนินการ (operational plan) เพื�อให�มั�นใจได�ว่า ท๊กฝึ่ายขององค์กรได�

ดำเนินการสอดคล�องกับวัตถื๊ประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผู้นกลย๊ทธิ์ 

(strategies) ของกิจการ

8. คณะกรรมการควรตดิตามดแ้ลให�ฝ่ึายจดัการจดัสรรและจดัการ

ทรัพยากรให�เป็นไปอย่างม่ประสิทธิิภาพและประสิทธิิผู้ล โดยคำน้งถื้งผู้ล 

กระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื�อให�สามารถื

บรรล๊วัตถื๊ประสงค์และเป้าหมายหลักได�อย่างยั�งยืน

9.คณะกรรมการควรจัดให�ม่กรอบการกำกับด้แลและการบริหาร

จดัการเทคโนโลยส่ารสนเทศระดับองค์กรท่�สอดคล�องกับความต�องการของ

กจิการ รวมทั�งดแ้ลให�ม่การนำเทคโนโลยส่ารสนเทศมาใช�ในการเพิ�มโอกาส

ทางธิ๊รกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเส่�ยง เพื�อให�กิจการ

สามารถืบรรล๊วัตถื๊ประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

10. คณะกรรมการควรกำกับด้แลให�ม่ระบบการรักษัาความ

ปลอดภัยของข�อม้ล ซี้�งรวมถื้งการกำหนดนโยบายและวิธิ่ปฏิิบัติในการ

รักษัาความลับ (confidentiality) การรักษัาความน่าเชื�อถืือ (integrity) 

และความพร�อมใช�ของข�อม้ล (availability) รวมทั�งการจัดการข�อม้ลท่�อาจ

มผู่้ลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์(market sensitive information) นอกจาก

น่� คณะกรรมการควรด้แลให�กรรมการ ผู้้�บริหารระดับส้ง และพนักงาน 

ตลอดจนบ๊คคลภายนอกท่�เก่�ยวข�อง อาทิ ท่�ปร้กษัาทางกฎหมาย ท่�ปรก้ษัา

ทางการเงิน ปฏิิบัติตามระบบการรักษัาความปลอดภัยของข�อม้ลด�วย

ความริับผิดชอบของคณะกริริมการิ – การิปริะช๊มคณะกริริมการิ
บริิษััท   

บริษััท กำหนดหลักเกณฑ์์การประช๊มคณะกรรมการบริษััท ดังน่�

1. คณะกรรมการบริษััท ม่การกำหนดการประช๊มอย่างน�อย

ไตรมาสละครั�งตอ่ป ีและม่การประชม๊พเิศษั เพิ�มเตมิตามความจำเปน็และ

เหมาะสม โดยแจ�งลว่งหน�าอยา่งน�อย 7 วนั และการประชม๊ทก๊ครั�งจะต�อง

ม่กรรมการมาประช๊มไม่น�อยกว่าก้�งหน้�งของจำนวนกรรมการทั�งหมด จ้ง

จะครบเป็นองค์ประช๊ม

2. มก่ารกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน�า โดยประธิานกรรมการและ

กรรมการผู้้�จัดการควรร่วมกันพจิารณาเลือกเรื�องเข�าวาระการประชม๊คณะ

กรรมการและจะต�องม่การกำหนดวาระให�ชัดเจน ทั�งน่� เลขาน๊การบริษััท

มห่น�าท่�ดแ้ลให�กรรมการได�รับเอกสารการประชม๊ล่วงหน�าก่อนการประชม๊

เปน็เวลาเพย่งพอสำหรบัการศก้ษัา และพจิารณาเรื�องเพื�อการให�ความเหน็ 

และการออกเส่ยงลงคะแนน

3. คณะกรรมการบริษััทได�รับข�อม้ลท่�เพ่ยงพอ ครบถื�วน ต่อเนื�อง 

และทันเวลาก่อนการประชม๊ท๊กครั�ง ทั�งน่� กรรมการบริษััทสามารถืติดต่อ

เลขาน๊การบริษััทได�โดยตรงอย่างอิสระ เลขาน๊การบริษััทม่หน�าท่�ให�คำ

ปร้กษัาแก่คณะกรรมการบริษััทในเรื�องท่�เก่�ยวข�องกับการปฏิิบัติตาม

กฎหมายและระเบ่ยบต่าง ๆ

4. ประธิานกรรมการม่หน�าท่�จัดสรรเวลาให�อย่างเพ่ยงพอท่�ฝึ่าย

จัดการจะเสนอเอกสารข�อม้ลเพื�อการอภิปราย และเพ่ยงพอสำหรับคณะ

กรรมการท่�จะอภิปรายในประเด็นสำคัญ เปิดโอกาส และสนับสน๊นให�

กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสร๊ปความเห็นท่�ได�จากท่�ประชม๊

5. คณะกรรมการมน่โยบายให�กรรมการท่�ไม่เปน็ผู้้�บริหารมโ่อกาส

ท่�จะประช๊มระหวา่งกนัเองตามความจำเปน็เพื�ออภปิรายปญัหาตา่ง ๆ  เก่�ยว

กบัการจัดการท่�อย่้ในความสนใจ โดยไม่ม่ฝ่ึายจัดการร่วมด�วย และควรแจ�ง

ให�ประธิานเจ�าหน�าท่�บริหารทราบถื้งผู้ลการประช๊มด�วย 

6. คณะกรรมการสนับสน๊นให�ประธิานเจ�าหน�าท่�บริหารและ

กรรมการผู้้�จดัการเชญิผู้้�บรหิารระดบัสง้เข�ารว่มประช๊มคณะกรรมการเพื�อ

ให�สารสนเทศรายละเอย่ดตา่ง ๆ  เพิ�มเตมิในฐานะท่�เปน็ผู้้�ปฏิิบติังานโดยตรง 

และเพื�อม่โอกาสทำความร้�จักผู้้�บริหารระดับส้งสำหรับใช�ประกอบการ

พิจารณาแผู้นการสืบทอดงาน

7. ในการพิจารณาระเบ่ยบวาระต่าง ๆ กรรมการซี้�งม่ส่วนได�เส่ย

ในเรื�องท่�พิจารณาจะไม่ม่สิทธิิออกเส่ยงและต�องไม่อย้่ในท่�ประช๊มในวาระ

ดังกล่าว 

8. การประชม๊ทก๊ครั�งต�องมก่ารจดบนัทก้การประชม๊เป็นลายลกัษัณ์

อักษัร และจัดเก็บรายงานการประชม๊ท่�ผู่้านการรับรองจากคณะกรรมการ

พร�อมให�คณะกรรมการและผู้้�ท่�เก่�ยวข�องสามารถืตรวจสอบได�

ความริับผิดชอบของคณะกริริมการิ – การิปฐมนิเทศ
กริริมการิใหม่ 

กรณ่หากม่กรรมการเข�าใหม่ บริษััทฯ จะจัดให�ม่การบรรยายและ

เย่�ยมชมกิจการ รวมถ้ืงจัดทำแนวทางคำแนะนำให�กับกรรมการ เพื�อให�

กรรมการใหมไ่ด�รบัทราบลกัษัณะและแนวทางการดำเนนิธิร๊กจิ กฎระเบย่บ

ท่�เก่�ยวข�องการกำกับด้แลกิจการท่�ด่ และข�อม้ลอื�นท่�จำเป็นและเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิิบัติหน�าท่�ของกรรมการอย่างม่ประสิทธิิภาพ

ความริับผิดชอบของคณะกริริมการิ – การิปริะเมินต่นเอง
และปริะเมินผลการิดำาเนินงานของกริริมการิ 

ภายหลงัจากบริษัทัเปน็บริษัทัมหาชน และการนำห๊�นของบรษิัทัขอ

จดทะเบ่ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการจะจัดให�ม่

การประเมนิผู้ลการงานประจำปทีก๊ปขีองทั�งคณะ และได�เปดิเผู้ยหลกัเกณฑ์์

การประเมนิผู้ลงานคณะกรรมการทั�งคณะ และจดัให�มก่ารประเมนิผู้ลงาน 

เปิดเผู้ยกระบวนการ และหลักเกณฑ์์ในการประเมินผู้ลงานเป็นรายบค๊คล 

ทั�งน่� คณะกรรมการได�จัดให�ม่การประเมินผู้ลงานของคณะกรรมการช๊ด

ยอ่ยทก๊ช๊ด เพื�อประเมนิผู้ลการปฏิบิตังิานในปที่�ผู้า่นมา และหาแนวทางใน

การปรับปร๊งประสิทธิิภาพในการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อ ๆ ไป
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ความริับผิดชอบของคณะกริริมการิ – นโยบายสริริหากริริมการิ 
ในการสรรหากรรมการนั�น บริษััทฯ จะให�ความสำคัญกับบ๊คคลท่�

มค่วามร้� ความสามารถื ประสบการณ์ มป่ระวัตกิารทำงานท่�ด ่และม่ภาวะ

ผู้้�นำ วิสัยทัศน์กว�างไกล รวมทั�งม่คณ๊ธิรรม จริยธิรรม ตลอดจนม่ทัศนคติ

ท่�ด่ต่อองค์กร สามารถือ๊ทิศเวลาให�ได�อย่างพอเพ่ยง อันเป็นประโยชน์ต่อ

การดำเนินกิจการของบริษััทฯ นอกจากน่� ยังคำน้งถื้งความหลากหลายใน

โครงสร�างของคณะกรรมการ และจัดทำตารางความร้�ความชำนาญเพื�อ

กำหนดค๊ณสมบัติของกรรมการท่�ต�องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษัะ

ท่�จำเป็นท่�ยังขาด รวมถื้งค๊ณสมบัติท่�เหมาะสมและสอดคล�องกับองค์

ประกอบโครงสร�างของกรรมการตามกลยท๊ธ์ิทางธิร๊กิจของบริษัทัฯ และจะ

ใช�ฐานข�อม้ลกรรมการสมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) 

เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการคนใหม่ โดยม่กระบวนการท่�

โปร่งใส สร�างความมั�นใจให�ผู้้�ถืือห๊�น

ความริับผิดชอบของคณะกริริมการิ – ค่าต่อบแทนกริริมการิ 
บริษััท ม่นโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริหารในระดับ

ท่�เหมาะสม โดยคำนง้ถืง้ผู้ลการดำเนินงานของบริษัทั และความสอดคล�อง

กับธ๊ิรกิจ รวมถื้งความเหมาะสมกับหน�าท่�และความรับผู้ิดชอบของ

กรรมการและผู้้�บรหิารแตล่ะทา่น โดยบรษิัทัใช�ความระมดัระวงัในการจา่ย

ค่าตอบแทนผู้้�บริหารของบริษััท ให�อย้่ในระดับท่�เหมาะสมและเป็นอัตราท่�

แขง่ขนัได�ในกล๊ม่ธิร๊กิจเดย่วกนั เพื�อท่�จะด้แลและรักษัาผู้้�บรหิารท่�มค่ณ๊ภาพ

ไว� ผู้้�บรหิารท่�ได�รบัมอบหมายภาระหน�าท่�และความรบัผู้ดิชอบเพิ�มข้�นจะได�

รบัค่าตอบแทนท่�เหมาะสมกับหน�าท่�และความรับผิู้ดชอบท่�ได�รับมอบหมาย

เพิ�มมากข้�น ทั�งน่�บริษััท จัดให�ม่ค่าตอบแทนกรรมการไว�อย่างชัดเจนและ

โปรง่ใส และได�ผู้า่นการอนม๊ตัจิากท่�ประชม๊ผู้้�ถือืห๊�นโดยกำหนดให�มก่ารเปดิ

เผู้ยค่าตอบแทนท่�จ่ายให�แก่กรรมการและผู้้�บริหารตามแบบท่�สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

ความริับผิดชอบของคณะกริริมการิ – การิพัฒนากริริมการิ
และผู้บริิหาริ 

คณะกรรมการบริษััทม่นโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวก

ให�ม่การฝึึกอบรมและการให�ความร้�แก่กรรมการผู้้�เก่�ยวข�องในระบบการ

กำกับด้แลกิจการท่�ด่ของบริษััท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการความเส่�ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ

ธิรรมาภิบาล ผู้้�บริหาร เป็นต�น เพื�อให�มก่ารปรับปร๊งการปฏิิบัติงานอย่าง

ต่อเนื�อง และในกรณ่ท่�ม่การเปล่�ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั�งกรรมการ

ใหม ่ฝึา่ยจดัการจะจดัให�ม่เอกสารและข�อม้ลท่�เปน็ประโยชนต์อ่การปฏิบิตัิ

หน�าท่�ของกรรมการใหม่ รวมถื้งการจัดให�ม่การแนะนำลักษัณะธิ๊รกิจ และ

แนวทางการดำเนินธิร๊กิจของบริษััท ให�แก่กรรมการใหม่

กรรมการของบริษััทท๊กท่านได�ผู่้านการอบรมหลักส้ตรกรรมการ

จากสมาคมสง่เสรมิสถืาบันกรรมการบรษิัทัไทย โดยบางทา่นผู้า่นการอบรม

หลักสต้ร Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผู้่านการ

อบรมในหลักสต้ร Director Certification Program (DCP) จากสถืาบัน

เด่ยวกัน และเลขาน๊การบริษััท ได�เข�าร่วมอบรม และสัมมนาหลักสต้รของ

สมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) จัดอบรม

• สัมมนาหลักส้ตร Company Secretary Program (CSP) 

   นายปริญ  เอกมโนชัย

• สัมมนาหลักส้ตร Company Reporting Program (CRP) 

   นายปริญ  เอกมโนชัย

• สัมมนาหลักส้ตร Board Reporting Program (BRP) 

   นายปริญ  เอกมโนชัย

• กรรมการเดินทางศ้กษัาด้งานท่�ประเทศจ่น

ความริับผิดชอบของคณะกริริมการิ – การิควบค๊มภัายใน
และการิกำากับปฏิิบัต่ิงาน 

คณะกรรมการบริษััท จัดให�บริษััทม่ระบบควบค๊มภายในท่�

ครอบคล๊มท๊กด�าน ทั�งด�านการเงินและการปฏิิบัติงาน ให�เป็นไปตาม

กฎหมาย ข�อบังคับ และระเบ่ยบท่�เก่�ยวข�อง และจัดให�ม่กลไกการตรวจ

สอบและถ่ืวงดล๊ท่�มป่ระสิทธิภิาพเพย่งพอในการปกป้องดแ้ลรักษัาทรัพยส์นิ

ของบรษิัทัอย้เ่สมอ จดัให�มก่ารกำหนดลำดบัขั�นของอำนาจอนมั๊ต ิและความ

รับผิู้ดชอบของผู้้�บริหารและพนักงานท่�ม่การตรวจสอบและถ่ืวงด๊ลในตัว 

กำหนดระเบย่บการปฏิบิตังิานอยา่งเปน็ลายลกัษัณอ์กัษัร มห่นว่ยงานตรวจ

สอบภายในท่�เป็นอิสระ ทำหน�าท่�ตรวจสอบการปฏิบัิตงิานของท๊กหน่วยงาน

ให�เป็นไปตามระเบ่ยบท่�วางไว�  รวมทั�งประเมินประสิทธิิภาพและ 

ความเพ่ยงพอของการควบค๊มภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษััท

จัดให�ม่ส่วนกำกับการปฏิิบัติงาน (Compliance Division) หรือ

ฝึ่ายกฎหมาย (Legal Department) เพื�อรับผิู้ดชอบเรื�อง Compliance 

ติดตามด้แลให�ท๊กส่วนของบริษััทฯ ปฏิิบัติตามกฎหมายอย่างถื้กต�อง 

ครบถื�วน อาท ิการกำกบัดแ้ลการตอ่อายใ๊บอนญ๊าตการประกอบธ๊ิรกจิสปา

และนวดเพื�อสข๊ภาพ รวมถืง้การตอ่สญัญาเชา่สถืานท่�เพื�อใช�ในการประกอบ

กิจการ โดยมร่ะบบแจ�งเตือนการต่อใบอน๊ญาตและสัญญาเช่าของบริษััทฯ

ผู้่านทางอ่เมล์ แจ�งไปยังผู้้�บังคับบัญชาและพนักงานท่�รับผิู้ดชอบ 

ความรัิบผิดชอบของคณะกริริมการิ – การิดูแลเริื�องการิใช้ข้อมูล
ภัายใน 

คณะกรรมการบริษััท ตระหนักถื้งความสำคัญของการกำกับด้แล

กิจการท่�ด่และเพื�อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผู้ลประโยชน์ส่วน

ตนจากการใช�ข�อม้ลภายในของบริษััทท่�ยังไม่ได�เปิดเผู้ยต่อสาธิารณชน 

บริษััทได�กำหนดนโยบายการใช�ข�อม้ลของบริษััทตามท่�ปรากฏิในนโยบาย

การใช�ข�อม้ลภายใน  

ความริับผิดชอบของคณะกริริมการิ – ริายงานปริะจำำาปี 
คณะกรรมการบรษิัทั เปน็ผู้้�รบัผู้ดิชอบในการจดัทำรายงานทางการ

เงนิของบริษัทั และสารสนเทศทางการเงินท่�ปรากฏิในรายงานประจำปี การ

จดัทำรายงานทางการเงนิเปน็การจดัทำตามมาตรฐานการบญัชท่่�รับรองโดย

ทั�วไป โดยเลือกใช�นโยบายบัญช่ท่�เหมาะสมและถืือปฏิิบัติสม�ำเสมอ และ

ใช�ด๊ลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั�งกำหนดให�ม่การเปิดเผู้ย

ข�อม้ลสำคัญอย่างเพ่ยงพอในหมายเหต๊ประกอบงบการเงิน โดยคณะ

กรรมการบริษัทั มอบหมายให�คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้้�ดแ้ลเก่�ยวกับ

ค๊ณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้้�ให�ความเห็นต่อคณะกรรมการ

บริษััท

ค่าต่อบแทนของกริริมการิและผู้บริิหาริ 

ค่าต่อบแทนกริริมการิ

ท่�ประช๊มวิสามัญผู้้�ถืือห๊�น ครั�งท่� 1/2557 เมื�อวันท่� 7 พฤษัภาคม 

2557 ได�กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการไว�อย่างชัดเจนและ

โปรง่ใส โดยคา่ตอบแทนอย่้ในระดบัเดย่วกบัอต๊สาหกรรมและสง้เพย่งพอท่�

จะดง้ดด้ และรกัษัากรรมการท่�มค่ณ๊สมบตัทิ่�ต�องการ กรรมการท่�ได�รบัมอบ

หมายให�ม่หน�าท่�และความรับผิู้ดชอบเพิ�มมากข้�น จะได�รับค่าตอบแทน 
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ท่�เหมาะสมกับหน�าท่�และความรับผู้ิดชอบท่�ได�รับมอบหมายท่�เพิ�มมากข้�น

ค่าต่อบแทนผู้บริิหาริ  
ค่าตอบแทนของผู้้�บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่�คณะ

กรรมการบริษััทกำหนด ซี้�งเชื�อมโยงกับผู้ลการดำเนินงานของบริษััท และ

ผู้ลการปฏิิบตังิานของผู้้�บรหิารแตล่ะทา่น ปจัจ๊บนัคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของประธิานเจ�าหน�าท่�บริหาร

และกรรมการผู้้�จัดการโดยใช�ข�อมล้ค่าตอบแทนของบริษััทในอ๊ตสาหกรรม

เด่ยวกัน และม่ขนาดใกล�เค่ยงกัน รวมทั�งผู้ลประกอบการของบริษััทมา

ประกอบการพิจารณา

ริะบบการิควบค๊มภัายในและการิต่ริวจำสอบภัายใน  
คณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทาน

ระบบควบค๊มภายในของบริษััท โดยได�พิจารณาและสอบทานร่วมกับฝึ่าย

บริหารของบริษััท และม่ความเห็นว่าบริษััทม่ความเพ่ยงพอและความ 

เหมาะสมของระบบควบค๊มภายในท่�จะสามารถืป้องกันทรัพย์สิน อันเกิด

จากการท่�ผู้้�บริหารนำไปใช�โดยมิชอบ หรือโดยไม่ม่อำนาจ เช่น ม่การ

กำหนดอำนาจอน๊มัติสั�งการ และม่การจัดทำระเบ่ยบการปฏิิบัติงานท่�เป็น

ลายลกัษัณอ์กัษัร รวมทั�งบรษิัทัยงัได�ให�ความสำคัญของระบบควบคม๊ภายใน 

โดยจดัให�มห่นว่ยงานตรวจสอบภายใน โดยการวา่จ�างผู้้�เช่�ยวชาญเข�าทำการ

ตรวจสอบระบบควบค๊มภายในข้�น เพื�อเป็นกลไกท่�สำคัญท่�เป็นอิสระในการ

ติดตาม และประเมินผู้ลการควบค๊มภายใน นอกจากน่� บริษััทยังมร่ะบบ

การจัดเก็บเอกสารสำคัญท่�ทำให�กรรมการ ผู้้�สอบบัญช ่และผู้้�มอ่ำนาจตาม

กฎหมายสามารถืตรวจสอบได�ภายในระยะเวลาอันควร

6.2 การิกำากับดูแลการิดำาเนินงาน
ของบริิษััทย�อย และบริิษััทริ�วม 
บรษิัทัมน่โยบายการลงทน๊ในกจิการท่�สามารถืเอื�อประโยชนต์อ่บรษิัทั เพื�อ

เป็นการเพิ�มศักยภาพในการแข่งขัน โดยม่การประเมินความค๊�มค่า หรือ

ความเปน็ไปได�อยา่งจำเปน็และเหมาะสม โดยการบรหิารงานในบรษิัทัยอ่ย

และบริษััทร่วมนั�น บริษััทจะม่การกำกับด้แลดังต่อไปน่�  

1. บริษััทจะส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษััทย่อย หรือ

บริษััทร่วม โดยจำนวนตัวแทนของบริษััทเป็นไปตามสัดส่วนการถืือห๊�นของ

บรษิัทัเป็นอย่างน�อย ซี้�งเป็นกรรมการบรษิัทัหรอืบค๊คลอื�นท่�ได�รบัมอบหมาย

2. กรรมการผู้้�ม่อำนาจลงนามผู้้กพันบริษััทย่อยหรือบริษััทร่วมส่วนหน้�ง

เป็นตัวแทนของบริษััท และจะม่ตัวแทนของบริษััทร่วมลงนามด�วยเสมอ

3. ตัวแทนของบริษััทจะม่สิทธิิ�เข�าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผู้้�บริหารระดับ

สง้ หรอืบค๊คลใด ๆ  ท่�รับผู้ดิชอบด�านบญัชแ่ละการเงนิของบรษิัทัยอ่ย และ

บริษััทร่วม

4. ในกรณ่ท่�บริษััทย่อยตกลงเข�าทำรายการท่�เก่�ยวโยงกันหรือรายการได�

มาหรอืจำหน่ายซี้�งทรพัย์สนิท่�ม่นยัสำคญับรษิัทัจะดำเนนิการตามหลกัเกณฑ์์

ท่�กฎหมายกำหนดไว�สำหรับการทำรายการดังกล่าว รวมถืง้นโยบายเก่�ยวกบั

รายการระหว่างกันของบริษััท

6.3 จำริริยาบริริณทางธ๊ริกิจำ
(Code of Conduct) 
บรษิััทได�กำหนดข�อปฏิบิัตเิก่�ยวกบัจรยิธิรรมทางธิ๊รกจิ และข�อพง้ปฏิบัิตใิน

การทำงานเป็นลายลักษัณ์อักษัร และแจ�งให�กรรมการ ฝ่ึายบริหาร และ

พนกังานทก๊คนได�รับทราบ และยด้ถือืเป็นแนวทางในการปฏิิบัตหิน�าท่�ตาม

ภารกจิของบริษัทัด�วยความซีื�อสตัย์ สจ๊ริต อย่างมจ่รยิธิรรม และคณ๊ธิรรม 

เพื�อให�บรรล๊ผู้ลตามเจตนารมณ์ท่�กำหนดไว�ต่อไป  รายละเอ่ยดของจรรยา

บรรณทางธิร๊กิจปรากฏิในเวบไซีด์ของบริษัทัท่� https://www.siamwellness-

group.com/investor_relations/governance/governance_download/

6.4 การิเปล่�ยนแปลง
และพัฒนาการิท่�สำาคััญ

บริษััทได�ม่การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการท่�สาคัญเก่�ยวกับการทบทวน

นโยบาย และแนวปฏิิบัติ และระบบการกับด้แลกิจการอย่างต่อเนื�อง โดย

ได�กำหนดให�ม่การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษััทและคณะ

กรรมการช๊ดย่อยอย่างน�อยปีละ 1 ครั�งเพื�อปรับปรง๊นโยบาย แนวปฏิิบัติ 

และระบบการกำกับด้แลกิจการให�ม่ประสิทธิิภาพ โดยในรอบปีท่�ผู้่านมา

บริษััทได�ม่การการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษััทและคณะ

กรรมการช๊ดย่อยดังต่อไปน่�

คณะกรรมการบรษิัทั ได�มก่ารทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบรษิัทั ใน

การประช๊มคณะกรรมการบริษััทครั�งท่� 4/2565 เมื�อวันท่� 9 พฤศจิกายน 

2565

คณะกรรมการตรวจสอบ ได�ม่การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ในการประชม๊คณะกรรมการตรวจสอบครั�งท่�  4/2565 เมื�อวัน

ท่� 9 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการธิรรมาภิบาล ได�ม่การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ 

ธิรรมภิบาล ในการประชม๊คณะกรรมการภิบาลครั�งท่�  2/2565 เมื�อวันท่� 

9 พฤศจิกายน 2565

นอกจานั�นบริษััทยังได�รับคะแนนจากโครงการประเมินค๊ณภาพการจัดการ

ประช๊มผู้้�ถือืห๊�นประจำปี 2565 ซี้�งจดัโดยสมาคมส่งเสรมิผู้้�ลงทน๊ไทย ด�วย

คะแนน 93 คะแนน
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7
 โครงสราง

การกํากับดูแลกิจการ
     และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

     คณะกรรมการชุดยอย
ผูบริหาร พนักงานและอื่น ๆ
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7
โคำรงสร้างกัารกัำากัับดูแลุ่กัิจำกัาร

แลุ่ะข้อมูลุ่สำาคำัญเกัี�ยวกัับคำณะ
กัรรมกัาร คำณะกัรรมกัารช้่ดย�อย

ผู้บริหาร พื่นักังานแลุ่ะอ่�น
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7.1  โคัริงสริ้างการิกำากับดูแลกิจำการิ 

ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2565 บริษััทมโ่ครงสร�างการจัดการ ดังน่� 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร

คุณวิบูลย์ อุตสาหจิต

กรรมการผู้จัดการ
คุณประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

คุณณรัล วิวรรธนไกร
รก.

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

คุณยลวรรณ เอี�ยมอลงกรณ์ 
คุณชุตาภรณ์ จิราวรรณสถิตย์

คุณปริญ เอกมโนชัย    

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา

และพิจารณาค่า
ตอบแทน

สายงานโครงการ
คุณชุตาภรณ์

จิราวรรณสถิตย์
รก.

สายงานการตลาด
คุณณรัล วิวรรธนไกร

ฝ�าย Software
คุณศิรพจน์ ปรีดาผล

ฝ�าย IT Project
คุณจีรนันท์ วงศ์ชื�น

ฝ�าย IT
คุณสุทัศ วีสี

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล
คุณศิรวรรณ คงชํานาญลิขิต

ฝ�ายการเงิน
คุณมณฑิตา ฉันทะป�ญญา

สายงานปฏิบัติการ
คุณชุตาภรณ์

จิราวรรณสถิตย์

ฝ�ายปฏิบัติการ
คุณอรอนงค์ รังษี

ฝ�ายปฏิบัติการ บ้านสวน
คุณกนกอร เรือนงาม  

ฝ�ายคลังสินค้า
คุณศักดิ�รินทร์ สันทัด

ฝ�ายขาย
คุณอัฐพร ธนสารศิลป�

ฝ�ายการตลาด
คุณป�ยทัศน์ จงรักษ์สิริกุล

ฝ�ายการตลาดต่างประเทศ
คุณนธีกรณ์ จิราวรรณสถิตย์

ฝ�ายประชาสัมพันธ์
ตําแหน่งว่าง

ฝ�ายกราฟฟ�ก
คุณป�ทมา สุขสกุลชัย

ฝ�ายอาคารสถานที�
คุณป�ติพัฒน์ สันติวุฒิเมธี

ฝ�ายจัดซื�อ
คุณเสาวณีย์ ค้วนสมบูรณ์

สายงานการเงิน
คุณยลวรรณ

เอี�ยมอลงกรณ์

ฝ�ายบัญชี
คุณกุลศิริ จงวิวัฒนธรรม

สายงานกฏหมาย
และธุรการ

คุณปริญ เอกมโนชัย

คณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยง

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

ฝ�ายกฏหมาย
คุณปริญ เอกมโนชัย

ฝ�ายธุรการ
คุณปริญ เอกมโนชัย รก.

สํานักเลขานุการ
บริษัท

คุณปริญ เอกมโนชัย

สํานักตรวจสอบภายใน
คุณทัศนีย์ วรรณสินธ์

สายงานบริหารทั�วไป
คุณณรัล วิวรรธนไกร
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7.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกี่ับคณะกี่รรมูกี่าร
คณะกรรมการบรษิัทัประกอบไปด้้วย 1. คณะกรรมการบริษัทั และ 2. คณะกรรมการชุดุ้ย่อย 5 ชุุด้ ได้้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง คณะกรรมการธรรมาภิิบาล โด้ยม่การกำหนด้ขอบเขตอำนจหน้าท่�

และความรับผิิด้ชุอบของคณะกรรมการแต่ละชุุด้ไว้เป็นลายลักษัณ์อักษัร ด้ังน่�

คณะกรรมการบริษััท ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2565  ม่จำำานวัน 9 ท่าน ประกอบด้้วัย

ชื่่�อ-สกุุล	 	 	 																ตำำ�แหน่่ง

1. นางปราณ่  ศุุภิวัฒนเก่ยรติ  ประธานกรรมการ

2. นายวิบูลย์  อุตสาหจิต กรรมการ

 ประธานกรรมการบริหาร

 ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 

3. นายประเสริฐ  จิราวรรณสถิิตย์ กรรมการ

 กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่าตอบแทน

 กรรมการบริหาร

 กรรมการผิู้จัด้การ 

4. นางฐานิศุร์  อมรธ่รสรรค์   กรรมการ

 กรรมการธรรมาภิิบาล

 กรรมการบริหาร

5. นายณรัล  วิวรรธนไกร กรรมการ

 กรรมการบริหารความเส่�ยง

 กรรมการบริหาร

 รองกรรมการผิู้จัด้การ  

6. นายพิลเชุษัฐ์  ลิขิตธนสมบัติ กรรมการ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบผิู้ม่ความรู้ทางด้้านบัญชุ่)

 ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่าตอบแทน

 กรรมการธรรมาภิิบาล

 กรรมการอิสระ 

7. นางกอบบุญ  ศุร่ชุัย กรรมการ

 กรรมการตรวจสอบ

 ประธานกรรมการบริหารความเส่�ยง

 กรรมการธรรมาภิิบาล

 กรรมการอิสระ

8. ม.ร.ว. เพิ็ญศุิริ  จักรพิันธุ์ กรรมการ

 กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่าตอบแทน

 ประธานกรรมการธรรมาภิิบาล

 กรรมการอิสระ

9. นายภิูมิพิันธ์  บุญญาปะมัย กรรมการ

 กรรมการบริหารความเส่�ยง

 กรรมการอิสระ

กรรมการผู้้�มีอำนาจลงนาม

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จิราวรรณสถิิตย์ หรือ นายณรัล วิวรรธนไกร

กรรมการสองในสามคนลงลายมือชุื�อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษััท
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คัอริ์ส	 	 	 	 	 	 ปีีที่่�ริบ้การิอบริม

							ชี่วังเวัลี่า	 ตั้ำาแห้น่ง	 ห้น่วัยงาน/บริิษ้ัที่	 ปีริะเภที่ธุิ์ริกิจ

การิอบริมหลักสูต่ริกริริมการิจำากสมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษััทไทย (IOD)

ปริะสบการิณ์การิทำางาน

ข้อีมูลเบ่�อีงต่้นขอีงคณะกรุรุมการุ

ชื�อ-นามสก้ล นางปราณ ่ ศ๊ภวัฒนเก่ยรติ

อาย้  65 ปี

ต์ำแหุ้น่งในบรีิษััท่ ประธิานกรรมการ

วันท่ี�ดำรีงต์ำแหุ้น่ง 7 ม่นาคม 2556

การีศึกษัา  ปริญญาตร่ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ต่ำาแหน่งปัจำจำ๊บัน ประธิานกรรมการบริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน)

ต่ำาแหน่งอื�นในปัจำจำ๊บัน
 กิจการีท่ี�เป็นบรีิษัทั่จดท่ะเบียน จำนวน 0 บริษััท 

 กิจการีท่ี�มิใช่บรีิษััท่จัดท่ะเบียน จำนวน 5 บริษััท ได�แก่

    - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท บ่.ย้. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

    - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท เอเช่�ยนฟ์อร์จ้น พร็อพเพอร์ต่� จำกัด

    - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท ไซีเบอร์พริ�นท์กร๊�ป จำกัด

    - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท อ๊ตสาหจิตโฮลดิ�ง จำกัด

    - กรรมการบริษััท กลมเกล่ยวพัฒนา จำกัด 

 กิจการีอื�นๆ ท่ี�อาจท่ำใหุ้�เกิดความขุัดแย�งท่างผู้ลปรีะโยชน์กับบริีษััท่ฯ จำนวน 0 บริษััท 

ความเชี�ยวชาญ รัฐศาสตร์

สัดส่วนการีเขุ�าปรีะช้มคณ์ะกรีรีมการีบรีิษััท่ฯ ในรีอบปีผู้่านมา 5/5 ครีั�ง (ระหว่างวันท่� 1 มกราคม 2565 - 31 ธิันวาคม 2565)

Director Accreditation Program (DAP)         2556

Rold of the Chairman Program (RCP)         2557

 2556 - ปัจจ๊บัน ประธิานกรรมการ บริษััทสยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) สปา

  กรรมการ 

 2560 - ปัจจ๊บัน  กรรมการ บริษััท กลมเกล่ยวพัฒนา จำกัด  อสังหาริมทรัพย์

 2532 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท บ่.ย.้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เซีอร์วิสอพาร์ทเม�นท์

  กรรมการบริหาร

 2553 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท เอเช่�ยนฟ์อร์จน้ พร็อพเพอร์ต่� จำกัด ให�เช่าอสังหาริมทรัพย์

  กรรมการบริหาร

 2556 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท ไซีเบอร์พริ�นท์กร๊�ป จำกัด สิ�งพิมพ์

  กรรมการบริหาร

 2556 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท อ๊ตสาหจิตโฮลดิ�ง จำกัด ธิร๊กจิโฮลดิ�ง ถือืห๊�นในบริษัทัในเครือ

  กรรมการบริหาร  ซี้�งดำเนินธิ๊รกิจสิ�งพิมพ์

    และเซีอร์วิส อพาร์ทเม�นท์

 2553 - 2556 กรรมการ บริษััท ไซีเบอร์พริ�นท์ จำกัด สิ�งพิมพ์

  กรรมการบริหาร

 2553 - 2556 กรรมการ บริษััท ศร่สยามพริ�นท์แอนด์แพคก์ จำกัด สิ�งพิมพ์

  กรรมการบริหาร

 2548 - 2556 กรรมการ บริษััท ซี่.พ่.ไอ.อินเตอร์พริ�น จำกัด สิ�งพิมพ์

  กรรมการบริหาร
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คัอริ์ส	 	 	 	 	 	 ปีีที่่�ริบ้การิอบริม

							ชี่วังเวัลี่า	 ตั้ำาแห้น่ง	 ห้น่วัยงาน/บริิษ้ัที่	 ปีริะเภที่ธุิ์ริกิจ

การิอบริมหลักสูต่ริกริริมการิจำากสมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษััทไทย (IOD)

ปริะวัติ่การิอบริมอื�น ๆ
• หลักส้ตรผู้้�บริหารระดับส้งสถืาบันวิทยาการตลาดท๊น (วตท.ร๊่นท่� 27) 

• หลักส้ตรวิทยาการผู้้�นำไทย-จน่ (วทจ.) ร๊่นท่� 3

• หลักส้ตร Wellness & Healthcare Business for Executives (WHB) ร๊่นท่� 1

ปริะสบการิณ์การิทำางาน

ข้อีมูลเบ่�อีงต่้นขอีงคณะกรุรุมการุ

ชื�อ-นามสก้ล นายวิบ้ลย์ อ๊ตสาหจิต

อาย้  59 ปี

ต์ำแหุ้น่งในบรีิษััท่ กรรมการ / ประธิานเจ�าหน�าท่�บริหาร / ประธิานกรรมการบริหาร

วันท่ี�ดำรีงต์ำแหุ้น่ง 28 พฤศจิกายน 2544

การีศึกษัา  ปริญญาตร่ สาขา Computer Science University of

  Southern California, Los Angeles, USA

Director Accreditation Program (DAP) 2556

Financial Statements for Directors 2557

Director Certification Program (DCP) 2557

 2544 - ปัจจ๊บัน กรรมการบริหาร  บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) สปา

  ประธิานกรรมการบริหาร

  ประธิานเจ�าหน�าท่�บริหาร

 2548 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท สยามเวลเนสรส่อร์ท จำกัด โรงเเรมและร�านอาหาร 

 2556 - ปัจจ๊บัน กรรมการบริหาร

 2550 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท สยามเวลเนสเเล็บ จำกัด จำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์สปา

 2554 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท สยามเวลเนส เอ็ดยเ้คชั�น จำกัด โรงเร่ยนสอนนวดแผู้นไทย

  กรรมการบริหาร

 2553 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท เอเช่�ยนฟ์อร์จ้น พร็อพเพอร์ต่� จำกัด ให�เช่าอสังหาริมทรัพย์

 2553 - 2556 กรรมการบริหาร   

 2556 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท ไซีเบอร์พริ�นท์กร๊�ป จำกัด สิ�งพิมพ์

 2556 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท อ๊ตสาหจิตโฮลดิ�ง จำกัด ธิร๊กิจโฮลดิ�งถืือห๊�นในบริษััทใเครือ  

    ซี้�งดำเนินธิร๊กิจสิ�งพิมพ์

    และเซีอร์วิส อพาร์ทเม�นท์

 2553 - 2555 กรรมการ  บริษััท ซี่.พ่.ไอ.อินเตอร์พริ�นท์ จำกัด สิ�งพิมพ์

 2544 - 2555 กรรมการ บริษััท บลม้มิ�ง อินเตอร์กิ�ฟ์ท์ จำกัด ให�เช่าอสังหาริมทรัพย์

 2535 - 2555 กรรมการ บริษััท บล้มมิ�ง จำกัด จำหน่ายสินค�าพรเ่ม่�ยม
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ต่ำาแหน่งปัจำจำ๊บัน กรรมการ ประธิานเจ�าหน�าท่�บริหาร ประธิานกรรมการบริหาร

 บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน)

ต่ำาแหน่งอื�นในปัจำจำ๊บัน
 กิจการีท่ี�เป็นบรีิษัทั่จดท่ะเบียน จำนวน 0 บริษััท 

 กิจการีท่ี�มิใช่บรีิษััท่จัดท่ะเบียน จำนวน 6 บริษััท ได�แก่

    - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท สยามเวลเนสร่สอร์ท จำกัด

    - กรรมการ บริษััท สยามเวลเนสเเล็บ จำกัด

    - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท สยามเวลเนส เอ็ดยเ้คชั�น จำกัด

    - กรรมการ บริษััท เอเช่�ยนฟ์อร์จ้น พร็อพเพอร์ต่� จำกัด

    - กรรมการ บริษััท ไซีเบอร์พริ�นท์กร๊�ป จำกัด

    - กรรมการ บริษััท อ๊ตสาหจิตโฮลดิ�ง จำกัด      

 กิจการีอื�นๆ ท่ี�อาจท่ำใหุ้�เกิดความขุัดแย�งท่างผู้ลปรีะโยชน์กับบริีษััท่ฯ จำนวน 0 บริษััท 

ความเชี�ยวชาญ Computer Science

สัดส่วนการีเขุ�าปรีะช้มคณ์ะกรีรีมการีบรีิษััท่ฯ ในรีอบปีผู้่านมา 5/5 ครีั�ง (ระหว่างวันท่� 1 มกราคม 2565 - 31 ธิันวาคม 2565)
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คัอริ์ส	 	 	 	 	 	 ปีีที่่�ริบ้การิอบริม

							ชี่วังเวัลี่า	 ตั้ำาแห้น่ง	 ห้น่วัยงาน/บริิษ้ัที่	 ปีริะเภที่ธุิ์ริกิจ

การิอบริมหลักสูต่ริกริริมการิจำากสมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษััทไทย (IOD)

ปริะวัติ่การิอบริมอื�น ๆ
• อบรมหลักส้ตรผู้้�บริหารระดับส้ง สถืาบันวิทยาการตลาดท๊น (วตท.32) 

ปริะสบการิณ์การิทำางาน

ข้อีมูลเบ่�อีงต่้นขอีงคณะกรุรุมการุ

ชื�อ-นามสก้ล นายประเสริฐ จิราวรรณสถืิตย์

อาย้  60 ปี

ต์ำแหุ้น่งในบรีิษััท่ กรรมการ / กรรมการผู้้�จัดการ / กรรมการบริหาร /

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันท่ี�ดำรีงต์ำแหุ้น่ง 28 พฤศจิกายน 2544

การีศึกษัา  ปริญญาตร่ สาขา Marketing Bentley University, USA

Director Accreditation Program (DAP) 2556

 2544 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) สปา

  กรรมการผู้้�จัดการ

  กรรมการบริหาร

 2560 - ปัจจ๊บัน กรรมการสรรหา บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) สปา

  และพิจารณาค่าตอบแทน

 2548 - ปัจจ๊บัน กรรมการบริษััท สยามเวลเนสร่สอร์ท จำกัด โรงเเรมและร�านอาหาร

 2556 - ปัจจ๊บัน กรรมการบริหาร

 2550 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท สยามเวลเนสเเล็บ จำกัด จำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์สปา

  กรรมการบริหาร

 2554 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท สยามเวลเนส เอ็ดย้เคชั�น จำกัด โรงเรย่นสอนนวดแผู้นไทย

 2561 - ปัจจ๊บัน กรรมการบริษััท บริษััท จ่. จ่. พ่. พร็อพเพอร์ต่� จำกัด ให�เช่าอสังหาริมทรัพย์

 2556 - ปัจจ๊บัน อ๊ปนายกสมาคม  สมาคมสปาไทย สมาคม

  ประธิานคณะอน๊กรรมการ

  ฝึ่ายความสัมพันธิ์ระหว่างประเทศ 

ต่ำาแหน่งปัจำจำ๊บัน กรรมการ กรรมการผู้้�จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน)

ต่ำาแหน่งอื�นในปัจำจำ๊บัน
 กิจการีท่ี�เป็นบรีิษัทั่จดท่ะเบียน จำนวน 0 บริษััท 

 กิจการีท่ี�มิใช่บรีิษััท่จัดท่ะเบียน จำนวน 5 บริษััท ได�แก่

    - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท สยามเวลเนสร่สอร์ท จำกัด

    - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท สยามเวลเนสเเล็บ จำกัด

    - กรรมการ บริษััท สยามเวลเนส เอ็ดยเ้คชั�น จำกัด

    - บริษััท จ่. จ.่ พ่. พร็อพเพอร์ต่� จำกัด

    - อ๊ปนายก สมาคมสปาไทย       

 กิจการีอื�นๆ ท่ี�อาจท่ำใหุ้�เกิดความขุัดแย�งท่างผู้ลปรีะโยชน์กับบริีษััท่ฯ จำนวน 0 บริษััท 

ความเชี�ยวชาญ Marketing & Operations

สัดส่วนการีเขุ�าปรีะช้มคณ์ะกรีรีมการีบรีิษััท่ฯ ในรีอบปีผู้่านมา 5/5 ครีั�ง (ระหว่างวันท่� 1 มกราคม 2565 - 31 ธิันวาคม 2565)
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คัอริ์ส	 	 	 	 	 	 ปีีที่่�ริ้บการิอบริม

							ชี่วังเวัลี่า	 ตั้ำาแห้น่ง	 ห้น่วัยงาน/บริิษ้ัที่	 ปีริะเภที่ธุิ์ริกิจ

การิอบริมหลักสูต่ริกริริมการิจำากสมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษััทไทย (IOD)

ปริะสบการิณ์การิทำางาน

ข้อีมูลเบ่�อีงต่้นขอีงคณะกรุรุมการุ

ชื�อ-นามสก้ล นางฐานิศร์ อมรธิ่รสรรค์

อาย้  61 ปี

ต์ำแหุ้น่งในบรีิษััท่ กรรมการ /  กรรมการบริหาร/กรรมการธิรรมาภิบาล

วันท่ี�ดำรีงต์ำแหุ้น่ง 28 พฤศจิกายน 2544

การีศึกษัา  ปริญญาตร่ สาขาสถืาปัตยกรรมศาสตร์ จ๊ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาโท สาขา Graphic Design California State University, USA

  ปริญญาโท สาขาบริหารธิ๊รกิจ จฬ๊าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Director Accreditation Program (DAP) 2556

 2553 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) สปา

  กรรมการบริหาร

  กรรมการธิรรมาภิบาล

 2560 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท กลมเกล่ยวพัฒนา จำกัด อสังหาริมทรัพย์

 2550 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท สยามเวลเนสเเล็บ จำกัด จำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์สปา

 2553 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท สยามเวลเนสรส่อร์ท จำกัด โรงเเรมและร�านอาหาร

 2553 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท เอเช่�ยนฟ์อร์จ้น พร็อพเพอร์ต่� จำกัด ให�เช่าอสังหาริมทรัพย์

 2556 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท อ๊ตสาหจิตโฮลดิ�ง จำกัด ธิร๊กจิโฮลดิ�งถือืห๊�นในบริษัทัในเครอื 

    ซี้�งดำเนินธิ๊รกิจสิ�งพิมพ์  

    และเซีอร์วิส อพาร์ทเม�นท์

 2556 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท ไซีเบอร์พริ�นท์กร๊�ป จำกัด สิ�งพิมพ์

 2532 - 2556 กรรมการ บริษััท บ่.ย.้เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เซีอร์วิสอพาร์ทเม�นท์

 2548 - 2556 กรรมการ บริษััท ซี่.พ่.ไอ.อินเตอร์พริ�นท์ จำกัด สิ�งพิมพ์

  กรรมการบริหาร

ต่ำาแหน่งปัจำจำ๊บัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการธิรรมาภิบาล

 บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน)

ต่ำาแหน่งอื�นในปัจำจำ๊บัน
 กิจการีท่ี�เป็นบรีิษััท่จดท่ะเบียน จำนวน 0 บริษััท 

 กิจการีท่ี�มิใช่บรีิษััท่จัดท่ะเบียน จำนวน 6 บริษััท ได�แก่

    - กรรมการ บริษััท กลมเกล่ยวพัฒนา จำกัด

    - กรรมการ บริษััท สยามเวลเนสเเล็บ จำกัด

    - กรรมการ บริษััท สยามเวลเนสร่สอร์ท จำกัด

    - กรรมการ บริษััท เอเช่�ยนฟ์อร์จ้น พร็อพเพอร์ต่� จำกัด

    - กรรมการ บริษััท อ๊ตสาหจิตโฮลดิ�ง จำกัด

    - กรรมการ บริษััท ไซีเบอร์พริ�นท์กร๊�ป จำกัด     

 กิจการีอื�นๆ ท่ี�อาจท่ำใหุ้�เกิดความขุัดแย�งท่างผู้ลปรีะโยชน์กับบริีษััท่ฯ จำนวน 0 บริษััท 

ความเชี�ยวชาญ สถืาปัตยกรรม Graphic Design และบริหารธิ๊รกิจ

สัดส่วนการีเขุ�าปรีะช้มคณ์ะกรีรีมการีบรีิษััท่ฯ ในรีอบปีผู้่านมา 5/5 ครีั�ง (ระหว่างวันท่� 1 มกราคม 2565 - 31 ธิันวาคม 2565)
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คัอริ์ส	 	 	 	 	 	 ปีีที่่�ริบ้การิอบริม

							ชี่วังเวัลี่า	 ตั้ำาแห้น่ง	 ห้น่วัยงาน/บริิษ้ัที่	 ปีริะเภที่ธุิ์ริกิจ

การิอบริมหลักสูต่ริกริริมการิจำากสมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษััทไทย (IOD)

ปริะสบการิณ์การิทำางาน

ข้อีมูลเบ่�อีงต่้นขอีงคณะกรุรุมการุ

ชื�อ-นามสก้ล นายณรัล วิวรรธินไกร

อาย้  35 ปี

ต์ำแหุ้น่งในบรีิษััท่ กรรมการ / รองกรรมการผู้้�จัดการ / กรรมการบริหาร   

        กรรมการบริหารความเส่�ยง 

วันท่ี�ดำรีงต์ำแหุ้น่ง 2 ม่นาคม 2556

การีศึกษัา  ปริญญาตร่ สาขา Economics / Political Studies University

  of Auckland, New Zealand

  ปริญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management

  สถืาบันบัณฑ์ิตบริหารธิ๊รกิจศศินทร์ จฬ๊าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Director Accreditation Program (DAP) 2556

Risk Management Program (RMP) 2557

 2556 - ปัจจ๊บัน กรรมการ  บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน)  สปา

  รองกรรมการผู้้�จัดการ

  กรรมการบริหาร

  กรรมการบริหารความเส่�ยง

 2561 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท จ่.จ่.พ.่พร็อพเพอร์ต่� จำกัด  ให�เช่าอสังหาริมทรัพย์

 2553 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท สยามเวลเนสรส่อร์ท จำกัด โรงแรมและร�านอาหาร

 2556 - ปัจจ๊บัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด  ผู้ลิตภัณฑ์์สปา

 2553 - ปัจจ๊บัน กรรมการ บริษััท เอเช่�ยนฟ์อร์จ้น พร็อพเพอร์ต่� จำกัด ให�เช่าอสังหาริมทรัพย์

 2551 - 2552  ผู้้�จัดการฝึ่ายพัฒนาธิ๊รกิจ บริษััท ไซีเบอร์พริ�นท์ จำกัด สิ�งพิมพ์

ต่ำาแหน่งปัจำจำ๊บัน กรรมการ  รองกรรมการผู้้�จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่�ยง

 บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน)

ต่ำาแหน่งอื�นในปัจำจำ๊บัน
 กิจการีท่ี�เป็นบรีิษัทั่จดท่ะเบียน จำนวน 0 บริษััท 

 กิจการีท่ี�มิใช่บรีิษััท่จัดท่ะเบียน จำนวน 4 บริษััท ได�แก่

    - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท สยามเวลเนสร่สอร์ท จำกัด

    - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด 

    - กรรมการ บริษััท เอเช่�ยนฟ์อร์จ้น พร็อพเพอร์ต่� จำกัด

    - กรรมการ บริษััท จ่.จ่.พ่.พร็อพเพอร์ต่� จำกัด     

 กิจการีอื�นๆ ท่ี�อาจท่ำใหุ้�เกิดความขุัดแย�งท่างผู้ลปรีะโยชน์กับบริีษััท่ฯ จำนวน 0 บริษััท 

ความเชี�ยวชาญ Marketing

สัดส่วนการีเขุ�าปรีะช้มคณ์ะกรีรีมการีบรีิษััท่ฯ ในรีอบปีผู้่านมา 5/5 ครีั�ง (ระหว่างวันท่� 1 มกราคม 2565 - 31 ธิันวาคม 2565)
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คัอริ์ส	 	 	 	 	 	 ปีีที่่�ริ้บการิอบริม

							ชี่วังเวัลี่า	 ตั้ำาแห้น่ง	 ห้น่วัยงาน/บริิษ้ัที่	 ปีริะเภที่ธุิ์ริกิจ

การิอบริมหลักสูต่ริกริริมการิจำากสมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษััทไทย (IOD)

ปริะวัติ่การิอบริมอื�น ๆ
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) 

    และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• ประกาศน่ยบัตร หลักส้ตรนักปกครองระดับสง้ (นปส.) ร๊่นท่� 49 กระทรวงมหาดไทย

ปริะสบการิณ์การิทำางาน

ข้อีมูลเบ่�อีงต่้นขอีงคณะกรุรุมการุ

ชื�อ-นามสก้ล นายพลเชษัฐ์ ลิขิตธินสมบัติ

อาย้  55 ปี

ต์ำแหุ้น่งในบรีิษััท่ กรรมการบริษััทฯ / กรรมการอิสระ / ประธิานกรรมการตรวจสอบ /

  ประธิานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการธิรรมาภิบาล

วันท่ี�ดำรีงต์ำแหุ้น่ง 2 ม่นาคม 2556

การีศึกษัา  ปริญญาตร่ สาขาวิศวกรรมไฟ์ฟ์้า

  สถืาบันเทคโนโลย่พระจอมเกล�าเจ�าค๊ณทหารลาดกระบัง

  ปริญญาโท สาขาบริหารธิ๊รกิจ จฬ๊าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Director Certification Program (DCP)  2549

Audit Committee Program (ACP) 2556

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 2558 

 2556 - ปัจจ๊บัน กรรมการ, กรรมการอิสระ,  บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) สปา

  ประธิานกรรมการตรวจสอบ,

     ประธิานกรรมการสรรหาและ

       พิจารณาค่าตอบแทน

  และกรรมการธิรรมาภิบาล

 2565 - ปัจจ๊บัน รองประธิานกรรมการ บริษััท คอมพิวเตอร์ ย้เน่�ยน จำกัด  เทคโนโลย่

 2564 - ปัจจ๊บัน กรรมการอิสระบริษััท บริษััท ยเ้น่�ยนอ๊ตสาหกรรม  สิ�งทอ

  ประธิานกรรมการตรวจสอบ สิ�งทอ จำกัด (มหาชน)

 2560 - 2561 กรรมการ บริษััท ปร่ชากร๊�ป จำกัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  มิถื๊นายน 2557 -  กรรมการ บริษััท หลักทรัพย์ เออซ่ี่ จำกัด (มหาชน) หลักทรัพย์

 มิถื๊นายน 2560 กรรมการบริหาร

  ท่�ปรก้ษัาคณะกรรมการ

 2556 - 2559 กรรมการ บริษััท อินเตอร์เนชั�นแนล ร่เสริช  เทคโนโลย่สารสนเทศ

  กรรมการบริหาร               คอร์ปอเรชั�น จำกัด (มหาชน)               

 2556 - 2557 กรรมการ บริษััท บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี่ จำกัด บริหารสินทรัพย์

  2553  รองผู้้�อำนวยการ องค์การคลังสินค�า รัฐวิสาหกิจ              

  ท่�ปร้กษัาประธิานคณะกรรมการ 

 2551 - 2552 กรรมการบริหารกิจการ องค์การอ๊ตสาหกรรมป่าไม� รัฐวิสาหกิจ

  อน๊กรรมการกลั�นกรองและพัฒนาองค์กร

 2546 - 2551  ผู้้�อำนวยการฝึ่ายส่งเสริมโครงการ   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง  หน่วยงานของรัฐ

  ตามนโยบายรัฐบาล และขนาดย่อม (สสว)

 2546 - 2551 กรรมการ บริษััท อ๊ตสาหกรรมการบิน จำกัด ซี่อมบำรง๊รักษัาเครื�องบิน

 2546 - 2551 กรรมการ บริษััท อ๊ตสาหกรรมขนมไทย จำกัด จำหน่ายผู้ลิตภัณฑ์์ขนมไทย
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ต่ำาแหน่งปัจำจำ๊บัน 1. ประธิานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษััท ประธิานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

 กรรมการธิรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) 

ต่ำาแหน่งอื�นในปัจำจำ๊บัน
 กิจการีท่ี�เป็นบรีิษัทั่จดท่ะเบียน จำนวน 0 บริษััท 

 กิจการีท่ี�มิใช่บรีิษััท่จดท่ะเบียน จำนวน 2 บริษััท

    - บริษััท คอมพิวเตอร์ ยเ้น่�ยน จำกัด

    - บริษััท ยเ้น่�ยนอ๊ตสาหกรรม สิ�งทอ จำกัด (มหาชน)   

 กิจการีอื�นๆ ท่ี�อาจท่ำใหุ้�เกิดความขุัดแย�งท่างผู้ลปรีะโยชน์กับบริีษััท่ฯ จำนวน 0 บริษััท 

ความเชี�ยวชาญ บริหารธิ๊รกิจและวิศวกรรม

ความมีส่วนได้เสีย
 การีถืือหุ้้�นในบริีษััท่ฯ จำนวน 0 ห๊�น คิดเป็นร�อยละ 0 ของสิทธิิออกเส่ยงทั�งหมด

 ส่วนได�เสียอื�นๆ ในช่วง 2 ปีท่ี�ผู้่านมา

    - ไม่เป็นกรรมการท่�ม่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลก้จ�าง หรือ   

    ท่�ปร้กษัาท่�ได�รับเงินเดือนประจำ

    - ไม่เป็นผู้้�ให�บริการทางวิชาช่พของบริษััทฯ (เช่น ผู้้�สอบบัญช ่ท่�ปร้กษัากฎหมาย)

    - ไม่ม่ความสัมพันธิ์ทางธิ๊รกิจท่�ม่นัยสำคัญอันอาจม่ผู้ลให�ไม่สามารถืทำหน�าท่�

    ได�อย่างเป็นอิสระ

สัดส่วนการีเขุ�าปรีะช้มคณ์ะกรีรีมการีบรีิษััท่ฯ ในรีอบปีผู้่านมา 5/5 ครีั�ง (ระหว่างวันท่� 1 มกราคม 2565 - 31 ธิันวาคม 2565)
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คัอริ์ส	 	 	 	 	 	 ปีีที่่�ริ้บการิอบริม

							ชี่วังเวัลี่า	 ตั้ำาแห้น่ง	 ห้น่วัยงาน/บริิษ้ัที่	 ปีริะเภที่ธุิ์ริกิจ

การิอบริมหลักสูต่ริกริริมการิจำากสมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษััทไทย (IOD)

ปริะวัติ่การิอบริมอื�น ๆ
• Executive Development Program (EDP),สมาคมบริษััทจดทะเบ่ยนไทย (2551)

• โครงการฝึึกอบรมผู้้�บริหารระดับส้งในย๊คโลกาภิวัฒน์ (EX-PSMS) ,

• ม้ลนิธิิสถืาบันวิจัยนโยบายเศรษัฐกิจการคลัง (2552)

• Leadership Succession Program (LSP) ,มล้นิธิิสถืาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (2552)

• หลักส้ตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) ,วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร      (2558 - 2559)

• หลักส้ตร The Rule of Law and Development (ROLD Program) ,สถืาบันเพื�อการย๊ติธิรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) (2560)

• หลักส้ตรวิทยาการประกันภัยระดับส้ง (วปส.) ,สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธิ๊รกิจประกันภัย (คปภ.) 

  (2560 - 2561)

• หลักส้ตรผู้้�บริหารระดับส้ง ,สถืาบันวิทยาการตลาดท๊น (2563)

• หลักส้ตรผู้้�บริหารระดับส้งด�านวิทยาการพลังงาน (วพน.) ,สถืาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) (2563)

ปริะสบการิณ์การิทำางาน

ข้อีมูลเบ่�อีงต่้นขอีงคณะกรุรุมการุ

ชื�อ-นามสก้ล นางกอบบญ๊  ศร่ชัย

อาย้  57 ปี

ต์ำแหุ้น่งในบรีิษััท่ กรรมการบริษัทั / กรรมการอสิระ / ประธิานกรรมการบริหารความเส่�ยง / 

  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธิรรมาภิบาล 

วันท่ี�ดำรีงต์ำแหุ้น่ง 22 ก๊มภาพันธิ์ 2564

การีศึกษัา  ปริญญาตร่ นิติศาสตร์บัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยธิรรมศาสตร์

  ปริญญาโท MBA,International Business , Azusa Pacific University

Ethical Leadership Program (ELP) 2565

Director Leadership Certification Program (DLCP) 2563

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 2560

Director Certificate Program (DCP) 2551

Company Secretary Program  2548

Director Accreditation Program (DAP) 2548

 2564 - ปัจจ๊บัน กรรมการบริษััท บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) สปา

  กรรมการอิสระ 

  ประธิานกรรมการบริหารความเส่�ยง

  กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการธิรรมาภิบาล

 2562 - ปัจจ๊บัน กรรมการบริหาร บริษััท เจริญโภคภัณฑ์์อาหาร จำกัด (มหาชน) เกษัตรอ๊ตสาหกรรมและอาหาร 

  และเลขาน๊การบริษััท

 2566 - ปัจจ๊บัน ผู้้�บริหารส้งส๊ดสายงานกิจการ บริษััท เจริญโภคภัณฑ์์อาหาร จำกัด (มหาชน) เกษัตรอ๊ตสาหกรรมและอาหาร

  องค์กรและลงท๊นสัมพันธิ์      

 2538 - 2566 หัวหน�าสำนักลงท๊นสัมพันธิ์ บริษััท เจริญโภคภัณฑ์์อาหาร จำกัด (มหาชน) เกษัตรอ๊ตสาหกรรมและอาหาร

  และตลาดท๊น

 2565 - ปัจจ๊บัน กรรมการบริษััท ซี่.พ่.เมอร์แชนไดซีิ�ง จำกัด กิจการลงท๊น

    และการค�าระหว่างประเทศ

 2566 - ปัจจ๊บัน กรรมการบริษััท ซี่พเ่อฟ์ เทรดดิ�ง จำกัด ค�าส่งและค�าปลก่ผู้ลิตภัณฑ์์อาหาร
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ต่ำาแหน่งปัจำจำ๊บัน กรรมการบรษิัทั กรรมการอสิระ ประธิานกรรมการบรหิารความเส่�ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธิรรมาภิบาล

 บรษิัทั สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) 

ต่ำาแหน่งอื�นในปัจำจำ๊บัน
 กิจการีท่ี�เป็นบรีิษัทั่จดท่ะเบียน จำนวน 3 บริษััท

 กิจการีท่ี�มิใช่บรีิษััท่จดท่ะเบียน จำนวน 0 บริษััท

 กิจการีอื�นๆ ท่ี�อาจท่ำใหุ้�เกิดความขุัดแย�งท่างผู้ลปรีะโยชน์กับบริีษััท่ฯ จำนวน 0 บริษััท 

ความเชี�ยวชาญ การบริหารจัดการภายในองค์กร, เช่�ยวชาญด�านความยั�งยืน, ด�านธิรรมาภิบาล, ด�านลงทน๊สัมพันธ์ิ,

 ด�านบริหารความเส่�ยง, ด�านกฎหมาย, ด�านเทคโนโลยส่ารสนเทศ และด�านบัญชก่ารเงิน

ความมีส่วนได้เสีย
 การีถืือหุ้้�นในบริีษััท่ฯ จำนวน 0 ห๊�น คิดเป็นร�อยละ 0 ของสิทธิิออกเส่ยงทั�งหมด

 ส่วนได�เสียอื�น ๆ ในช่วง 2 ปีท่ี�ผู้่านมา

    - ไม่เป็นกรรมการท่�ม่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลก้จ�าง หรือ   

    ท่�ปร้กษัาท่�ได�รับเงินเดือนประจำ

    - ไม่เป็นผู้้�ให�บริการทางวิชาช่พของบริษััทฯ (เช่น ผู้้�สอบบัญช ่ท่�ปร้กษัากฎหมาย)

    - ไม่ม่ความสัมพันธิ์ทางธิ๊รกิจท่�ม่นัยสำคัญอันอาจม่ผู้ลให�ไม่สามารถืทำหน�าท่�   

    ได�อย่างเป็นอิสระ        

สัดส่วนการีเขุ�าปรีะช้มคณ์ะกรีรีมการีบรีิษััท่ฯ ในรีอบปีผู้่านมา 5/5 ครีั�ง (ระหว่างวันท่� 1 มกราคม 2565 - 31 ธิันวาคม 2565)

							ชี่วังเวัลี่า	 ตั้ำาแห้น่ง	 ห้น่วัยงาน/บริิษ้ัที่	 ปีริะเภที่ธิ์ุริกิจ

 2559 - ปัจจ๊บัน คณะอน๊กรรมการพิจารณา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

  หลักเกณฑ์์การออกและเสนอขาย และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

  หลักทรัพย์ประเภทตราสารท๊น

  และบริหารกิจการของ

 2562 - 2564 คณะทำงานพิจารณา สถืาบันส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย (IOD)

  แนวปฎิบัติท่�ด่ด�าน ESG

  สำหรับกรรมการ
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ต่ำาแหน่งปัจำจำ๊บัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

 ประธิานกรรมการธิรรมาภิบาล บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) 

ต่ำาแหน่งอื�นในปัจำจำ๊บัน
 กิจการีท่ี�เป็นบรีิษััท่จดท่ะเบียน จำนวน 0 บริษััท 

 กิจการีท่ี�มิใช่บรีิษััท่จดท่ะเบียน จำนวน 1 บริษััท ได�แก่

    - ผู้้�อำนวยการ สำนักงานกิจการพิเศษั มล้นิธิิชัยพัฒนา

 กิจการีอื�นๆ ท่ี�อาจท่ำใหุ้�เกิดความขุัดแย�งท่างผู้ลปรีะโยชน์กับบริีษััท่ฯ จำนวน 0 บริษััท 

ความเชี�ยวชาญ เทคโนโลย่การบริหารสิ�งเเวดล�อม

ความมีส่วนได้เสีย
 การีถืือหุ้้�นในบริีษััท่ฯ จำนวน 0 ห๊�น คิดเป็นร�อยละ 0 ของสิทธิิออกเส่ยงทั�งหมด

 ส่วนได�เสียอื�น ๆ ในช่วง 2 ปีท่ี�ผู้่านมา

    - ไม่เป็นกรรมการท่�ม่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลก้จ�าง หรือ   

    ท่�ปร้กษัาท่�ได�รับเงินเดือนประจำ

    - ไม่เป็นผู้้�ให�บริการทางวิชาช่พของบริษััทฯ (เช่น ผู้้�สอบบัญช ่ท่�ปร้กษัากฎหมาย)

    - ไม่ม่ความสัมพันธิ์ทางธิ๊รกิจท่�ม่นัยสำคัญอันอาจม่ผู้ลให�ไม่สามารถืทำหน�าท่�   

    ได�อย่างเป็นอิสระ        

สัดส่วนการีเขุ�าปรีะช้มคณ์ะกรีรีมการีบริีษััท่ฯ ในรีอบปีผู้่านมา 5/5 ครีั�ง (ระหว่างวันท่� 1 มกราคม 2565 - 31 ธิันวาคม 2565)

คัอริ์ส	 	 	 	 	 	 ปีีที่่�ริ้บการิอบริม

							ชี่วังเวัลี่า	 ตั้ำาแห้น่ง	 ห้น่วัยงาน/บริิษ้ัที่	 ปีริะเภที่ธุิ์ริกิจ

การิอบริมหลักสูต่ริกริริมการิจำากสมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษััทไทย (IOD)

ปริะวัติ่การิอบริมอื�น ๆ
• หลักส้ตรพัฒนาศักยภาพบ๊คลากรและองค์กร จัดโดยมล้นิธิิชัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริะสบการิณ์การิทำางาน

ข้อีมูลเบ่�อีงต่้นขอีงคณะกรุรุมการุ

ชื�อ-นามสก้ล ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธิ๊์

อาย้  57 ปี

ต์ำแหุ้น่งในบรีิษััท่ กรรมการบริษััทฯ /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธิานกรรมการธิรรมาภิบาล 

วันท่ี�ดำรีงต์ำแหุ้น่ง 2 ม่นาคม 2556

การีศึกษัา  ปริญญาตร ่สาขา กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรน่ครินทรวิโรฒ ปท๊มวัน

  ปริญญาโท สาขาเทคโนโลย่การบริหารสิ�งเเวดล�อม มหาวิทยาลัยมหิดล

Director Accreditation Program (DAP) 2556 

 2556 - ปัจจ๊บัน กรรมการอิสระ บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) สปา

  กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการสรรหา

  และพิจารณาค่าตอบแทน

  ประธิานกรรมการธิรรมาภิบาล

 12 พ.ย. 2561 - ผู้้�อำนวยการ สำนักกิจการพิเศษั มล้นิธิิชัยพัฒนา องค์กรการก๊ศล

 ปัจจ๊บัน ผู้้�อำนวยการกล๊ม่งาน โครงการพิเศษั

 2556 - 2561  ผู้้�อำนวยการด�านกิจการพิเศษั

 2550 - 2556 ผู้้�ประสานงานมล้นิธิิชัยพัฒนา

 2548 - 2550
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คัอริ์ส	 	 	 	 	 	 ปีีที่่�ริบ้การิอบริม

การิอบริมหลักสูต่ริกริริมการิจำากสมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษััทไทย (IOD)

ปริะวัติ่การิอบริมอื�น ๆ
 มหุ้าวิท่ยาลัยรีาชภัูฎสวนส้นันท่า

• หลักส้ตรประกาศน่ยบัตรบัณฑ์ิต นวัตกรรมการจัดการส๊ขภาพยค๊ดิจิทัล ร๊่นท่� 1

 สถืาบันพัฒนาส้ขุภูาพอาเซิียน มหุ้าวิท่ยาลัยมหุ้ิดล 

• หลักส้ตรธิ๊รกิจส๊ขภาพและการแพทย์สำหรับผู้้�บริหารระดับสง้ ร๊่นท่� 1

 สมาคมส่งเสรีิมสถืาบันกรีรีมการีบรีิษััท่ไท่ย

• หลักส้ตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ร๊่นท่� 23/2021

 มหุ้าวิท่ยาลัยศรีีปท่้ม

• หลักส้ตรพัฒนาการใช�สื�อดิจิทัลเชิงสร�างสรรค์ (DEF) ร๊น่ท่� 5

 คณ์ะรีัฐปรีะศาสนศาสต์รี์ สถืาบันพัฒนบรีิหุ้ารีศาสต์รี์

• หลักส้ตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับส้ง (วบส.) ร๊่นท่� 5

 สถืาบันบัณ์ฑ์ิต์บรีิหุ้ารีธุ้รีกิจศศินท่รี์แหุ้่งจ้ฬาลงกรีณ์์มหุ้าวิท่ยาลัย

• หลักส้ตรสำหรับผู้้�บริหารระดับส้ง (SEP-33)

 สถืาบันวิท่ยาการีการีค�า มหุ้าวิท่ยาลัยหุ้อการีค�าไท่ย

• หลักส้ตรผู้้�บริหารระดับส้งด�านนวัตกรรม การบริการ (ToPCATS1) 

 ศ้นย์บรีิการีวิชาการีแหุ้่งจ้ฬาลงกรีณ์์มหุ้าวิท่ยาลัย

• หลักส้ตรภ้มิพลังแผู้่นดิน สำหรับผู้้�บริหารระดับสง้ ร๊่นท่� 5

 สถืาบันวิท่ยาการีผู้้�นำไท่ย-จีน มหุ้าวิท่ยาลัยหุ้ัวเฉีียวเฉีลิมพรีะเกียรีติ์ 

• หลักส้ตรวิทยาการผู้้�นำไทย-จ่น ร๊่นท่� 2

 สถืาบันวิท่ยาการีต์ลาดท่้น

• หลักส้ตรผู้้�บริหารระดับส้ง (วตท.) ร๊่นท่� 27.

 Stanford Center for Professional Development,California,USA 

• Leading in a disruptive World Program (Stanford-SEAC) 

 สำนักงบปรีะมาณ์

• หลักส้ตรนักบริหารการงบประมาณระดับสง้ (นงส.) ร๊่นท่� 5

 สมาคมส่งเสรีิมสถืาบันกรีรีมการีบรีิษััท่ไท่ย

• หลักส้ตร Board Matters and Trends (BMT) ร๊่นท่� 3/2017

ข้อีมูลเบ่�อีงต่้นขอีงคณะกรุรุมการุ

ชื�อ-นามสก้ล นายภ้มิพันธิ์ บ๊ญญาปะมัย

อาย้  58 ปี

ต์ำแหุ้น่งในบรีิษััท่ กรรมการบริษััทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่�ยง

วันท่ี�ดำรีงต์ำแหุ้น่ง 22 ก๊มภาพันธิ์ 2564

การีศึกษัา  มหาวทิยาลัยอสัสมัชญั ปรญิญาตร ่คณะบรหิารธิร๊กจิ สาขาการจดัการทั�วไป 

  มหาวิทยาลัยธิรรมศาสตร์ และ Gothenburg University,

  Gothenburg, Sweden (Joint Program) ปริญญาโทการตลาด 

  California School of Professional Psychology,

  Los Angeles, Califonia,USA

  ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการบริหารจัดการองค์กร

Risk Management Program for 2564

Corporate Leaders (RCL) ร๊่นท่� 23/2021

Board Matters and Trends (BMT) ร๊่นท่� 3/2017 2560

Role of the Chaiman Program (RCP) ร๊่นท่� 41/2017  2560

Director Certification Program (DCP 236/2017) 2560
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							ชี่วังเวัลี่า	 ตั้ำาแห้น่ง	 ห้น่วัยงาน/บริิษ้ัที่	 ปีริะเภที่ธิ์ุริกิจ

ปริะสบการิณ์การิทำางาน

 2564 - ปัจจ๊บัน กรรมการบริษััท บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) สปา

  กรรมการอิสระ

  กรรมการบริหารความเส่�ยง

 2545 - ปัจจ๊บัน ประธิานกรรมการ บริษััท ท่เคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด  อัญมณ่ Yong ตัวแทนจำหน่าย 

    นาฬิิกา Patek Philippe ,

    ปากกา Montegrappa,

    กล่องนาฬิิกา Scatola del Tempo

    และ Swiss Kubik 

 2537 - ปัจจ๊บัน ประธิานกรรมการ บริษััท ทเ่คไอ เทรดดิ�ง จำกัด  อสงัหารมิทรพัย์, ตวัแทนอสงัหารมิทรพัย์

 2529 - ปัจจ๊บัน ประธิานกรรมการ กล๊่มบริษััท ท่เคไอ Jewelries,Manufacturer,  

    Wholesaler, Retailer and 

    Watches and

    Luxury Products Retailer

 2558 - ปัจจ๊บัน ประธิานกรรมการ บริษััท ท่เคไอ 1919 จำกัด  การลงท๊น

 2556 - ปัจจ๊บัน ท่�ปร้กษัากิตติมศักดิ�  หอการค�า จังหวัดสม๊ทรปราการ

 สถืาบันส่งเสรีิมสถืาบันกรีรีมการีบรีิษัทั่ไท่ย

• หลักส้ตร Role of the Chairman Program (RCP) ร๊น่ท่� 41/2017

 สมาคมส่งเสรีิมสถืาบันกรีรีมการีบรีิษััท่ไท่ย

• หลักส้ตร Director Certification Program (DCP) ร๊น่ท่� 236/2017 

 สถืาบันวิท่ยาการีการีค�า มหุ้าวิท่ยาลัยหุ้อการีค�าไท่ย

• หลักส้ตรผู้้�บริหารระดับส้ง ด�านการค�าและพาณิชย์ ร๊่นท่� 10 (TEPCoT 10)

 สมาคมบรีิษััท่จดท่ะเบียนไท่ย

• หลักส้ตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ร๊่นท่� 2

 สมาคมบรีิษััท่จดท่ะเบียนไท่ย

• หลักส้ตร TLCA Executive Development Program (EDP) ร๊่นท่� 5

 สำนักบรีิหุ้ารีเครีือขุ่ายท่างธุ้รีกิจ บรีิษััท่ ซีิพี ออลล์ จำกัด (มหุ้าชน) 

• Advanced Retail Management (ARM)

 University of Southern California,Marshall School of Business,USA

• Strategic Leadership Programme

 University of California, Los Angeles USA 

• The Executive Management Academy

 Certified International Property Specialist (CIPS),USA

• Accredited by National  Association of Realtors,USA

 Gemological Institute of America, Santa Monica, california , USA 

 Certified International Property Specialist (CIPS),USA

 Graduate Jeweler Gemologist (สถืาบันอัญมณ์ีศาสต์รี์แหุ่้งอเมรีิกา) 
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ต่ำาแหน่งปัจำจำ๊บัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่�ยง

 บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) 

ต่ำาแหน่งอื�นในปัจำจำ๊บัน
 กิจการีท่ี�เป็นบรีิษัทั่จดท่ะเบียน จำนวน 0 บริษััท 

 กิจการีท่ี�มิใช่บรีิษััท่จดท่ะเบียน จำนวน 3 บริษััท ได�แก่

    - บริษััท ท่เคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด 

    - บริษััท ท่เคไอ เทรดดิ�ง จำกัด 

    - บริษััท ท่เคไอ 1919 จำกัด 

 กิจการีอื�นๆ ท่ี�อาจท่ำใหุ้�เกิดความขุัดแย�งท่างผู้ลปรีะโยชน์กับบริีษััท่ฯ จำนวน 0 บริษััท 

ความเชี�ยวชาญ การบริหารจัดการภายในองค์กรม

ความมีส่วนได้เสีย
 การีถืือหุ้้�นในบริีษััท่ฯ จำนวน 1,739,500 ห๊�น คิดเป็นร�อยละ 0.20 ของสิทธิิออกเส่ยงทั�งหมด

 ส่วนได�เสียอื�น ๆ ในช่วง 2 ปีท่ี�ผู้่านมา

    - ไม่เป็นกรรมการท่�ม่ส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลก้จ�าง หรือ   

    ท่�ปร้กษัาท่�ได�รับเงินเดือนประจำ

    - ไม่เป็นผู้้�ให�บริการทางวิชาช่พของบริษััทฯ (เช่น ผู้้�สอบบัญช ่ท่�ปร้กษัากฎหมาย)

    - ไม่ม่ความสัมพันธิ์ทางธิ๊รกิจท่�ม่นัยสำคัญอันอาจม่ผู้ลให�ไม่สามารถืทำหน�าท่�   

    ได�อย่างเป็นอิสระ        

สัดส่วนการีเขุ�าปรีะช้มคณ์ะกรีรีมการีบรีิษััท่ฯ ในรีอบปีผู้่านมา 5/5 ครีั�ง (ระหว่างวันท่� 1 มกราคม 2565 - 31 ธิันวาคม 2565)
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ขอบเขตอำานาจำหน้าที�แลุ่ะคำวามรับผิดช้อบ
ของคำณะกัรรมกัารบริษััท 
ตามมติท่�ประชม๊วิสามัญผู้้�ถืือห๊�นครั�งท่� 1/2557 เมื�อวันท่� 7 พฤษัภาคม 

2557 ได�ม่การกำหนดขอบเขตอำนาจหน�าท่� และความรบัผู้ดิชอบของคณะ

กรรมการบริษััท โดยคณะกรรมการบริษััทม่อำนาจหน�าท่�ตามท่�กำหนดไว�

ในข�อบังคับบริษััท และให�มอ่ำนาจหน�าท่�ตามท่�กำหนดดังต่อไปน่� 

คณะกรรมการบริษััทม่ขอบเขต อำนาจ หน�าท่� และความรับผิู้ดชอบ 

ดังต่อไปน่�

1. ปฏิบิัติหน�าท่�ให�เป็นไปตามกฎหมาย วัตถื๊ประสงค์ ข�อบังคับของบริษััท 

มติคณะกรรมการบริษััทและมติท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�น ด�วยความรับผู้ิดชอบ 

ความระมัดระวังและความซีื�อสัตย์ส๊จริต

2. พิจารณากำหนดรายละเอ่ยดและให�ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลย๊ทธ์ิ

ทางธิร๊กิจ ทิศทางของธิ๊รกิจ นโยบายทางธิ๊รกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผู้น 

การดำเนินงาน แผู้นการบริหารท๊น แผู้นการบริหารความเส่�ยงของกิจการ 

และงบประมาณของบริษััทและบริษััทย่อย ตามท่�คณะกรรมการบริหาร 

และฝึ่ายจัดการจัดทำและนำเสนอให�พิจารณาให�ความเห็นชอบ

3. กำกบัดแ้ลการบรหิารงานและผู้ลการปฏิิบตังิานของคณะกรรมการบรหิาร 

ประธิานเจ�าหน�าท่�บริหาร กรรมการผู้้�จัดการ ฝึ่ายจัดการ หรือบ๊คคลใด ๆ 

ซี้�งได�รับมอบหมายให�ทำหน�าท่�ดังกล่าว เพื�อให�เป็นไปตามเป้าหมาย 

แผู้นธิ๊รกิจ และนโยบายท่�คณะกรรมการบริษััทกำหนด

4. ติดตามผู้ลการดำเนินงานของบริษััทอย่างต่อเนื�อง เพื�อให�เป็นไปตาม

แผู้นการดำเนินงาน แผู้นการบริหารท๊น แผู้นการบริหารความเส่�ยงของ

กิจการและงบประมาณของบริษััทและบริษััทย่อย     

5. ดำเนินการให�บริษััทและบริษััทย่อยนำระบบงานบัญช่ท่�เหมาะสม 

และม่ประสิทธิิภาพมาใช� รวมทั�งจัดให�ม่ระบบควบค๊มภายในและระบบ 

การตรวจสอบภายใน

6. จัดให�ม่การทำงบด๊ล และงบกำไรขาดท๊น ณ วันสิ�นส๊ดรอบปีบัญช ่

ของบริษััทและลงลายมือชื�อเพื�อรับรองงบการเงินดังกล่าว และเปิดเผู้ย 

งบการเงินเพื�อแสดงถื้งฐานะทางการเงินและผู้ลการดำเนินงานในรอบปีท่� 

ผู่้านมา รวมถื้งจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการเพื�อนำเสนอต่อท่�

ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นในการประช๊มสามัญประจำปี เพื�อพิจารณาอน๊มัติ  

7. พิจารณาให�ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั�งผู้้�สอบบัญช ่

และพจิารณาค่าตอบแทนท่�เหมาะสมตามท่�คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ 

กอ่นนำเสนอต่อท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นในการประชม๊สามญัประจำปีเพื�อพจิารณา

อน๊มัติ

8. จัดให�ม่นโยบายเก่�ยวกับการกำกับด้แลกิจการตามหลักธิรรมาภิบาล 

ท่�เป็นลายลกัษัณ์อักษัร และการปรบัใช�นโยบายดงักล่าวอย่างมป่ระสทิธิภิาพ 

เพื�อให�เชื�อมั�นได�ว่าบริษัทัมค่วามรับผิู้ดชอบต่อผู้้�มส่่วนเก่�ยวข�องทก๊กล๊ม่ด�วย

ความเป็นธิรรมพิจารณานโยบายและการปฏิิบัติตามนโยบายเป็นประจำ

อย่างน�อยปีละ 1 ครั�ง 

9. พิจารณาอน๊มัติแต่งตั�งบ๊คคลท่�ม่ค๊ณสมบัติและไม่ม่ค๊ณสมบัติต�องห�าม

ตามท่�กำหนดในพระราชบัญญัติบริษััทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั�ง

ท่�ม่การแก�ไขเพิ�มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 (รวมทั�งท่�มก่ารแก�ไขเพิ�มเติม) รวมถื้งประกาศข�อบังคับ และ/

หรือระเบ่ยบท่�เก่�ยวข�อง เข�าดำรงตำแหน่งในกรณ่ท่�ตำแหน่งกรรมการ 

ว่างลงเพราะเหต๊อื�นนอกจากออกตามวาระและพิจารณาให�ความเห็นชอบ 

แต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการท่�ออกตามวาระ และการกำหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการนำเสนอต่อท่�ประชม๊ผู้้�ถืือห๊�นเพื�อพิจารณาอน๊มัติ

10. แต่งตั�งคณะกรรมการช๊ดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ

กรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการชด๊ย่อยอื�นใดและกำหนดอำนาจหน�าท่�

ของคณะกรรมการช๊ดย่อยดังกล่าวเพื�อช่วยเหลือและสนับสน๊นการปฏิิบัติ

หน�าท่�ของคณะกรรมการ

11. พจิารณากำหนดและแก�ไขเปล่�ยนแปลงชื�อกรรมการซี้�งมอ่ำนาจลงนาม

ผู้ก้พันบริษััทได�

12. พิจารณาแต่งตั�งผู้้�บริหารตามคำนิยามท่�กำหนดโดยคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดท๊น 

และเลขาน๊การบริษััท รวมทั�งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้้�บริหาร 

ดังกล่าว

13. ขอความเห็นทางวิชาช่พจากองค์กรภายนอกหากม่ความจำเป็นเพื�อ

ประกอบการตัดสินใจท่�เหมาะสมโดยค่าใช�จ่ายของบริษััท

14. ส่งเสริมให�กรรมการและผู้้�บริหารของบริษััทเข�าร่วมหลักส้ตรสัมมนา

ต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษััทไทยในหลักส้ตร 

ท่�เก่�ยวข�องกับหน�าท่�และความรับผิู้ดชอบของกรรมการและผู้้�บริหารนั�น

15. จัดให�ม่กลไกกำกับด้แลบริษััทย่อย เพื�อด้แลรักษัาผู้ลประโยชน์ใน 

เงินลงท๊นของบริษััท โดยพิจารณาความเหมาะสมของบ๊คคลท่�จะส่ง 

ไปเป็น กรรมการในบริษััทย่อย เพื�อควบค๊มการบริหารให�เป็นไปตาม

นโยบาย ของบริษััท และการทำรายการต่าง ๆ ให�ถืก้ต�องตามกฎหมาย 

และหลักเกณฑ์์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั�งน่� การมอบหมายอำนาจหน�าท่�และความรับผิู้ดชอบของคณะกรรมการ

บริษััทนั�น จะไม่ม่ลักษัณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงท่�ทำให�

คณะกรรมการบริษัทัหรือผู้้�รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทัสามารถื

อน๊มัติรายการท่�ตนหรือบ๊คคลท่�อาจม่ความขัดแย�ง (ตามท่�นิยามไว�ใน

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด

ทน๊) อาจม่ส่วนได�เส่ย หรืออาจได�รับประโยชน์ในลักษัณะใด ๆ  หรืออาจม่

ความขัดแย�งทางผู้ลประโยชน์อื�นใดกับบริษััทหรือบริษััทย่อยของบริษััท 

ยกเว�นเป็นการอน๊มัติรายการท่�เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์์ท่�ท่�

ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นหรือคณะกรรมการบริษััทพิจารณาอน๊มัติไว� เว�นแต่อำนาจ

ในการดำเนนิการดงัตอ่ไปน่� จะกระทำได�กต็อ่เมื�อได�รบัอนม๊ตัจิากท่�ประชม๊

ผู้้�ถืือห๊�นก่อน 

(ก) เรื�องท่�กฎหมายกำหนดให�ต�องได�รับความเห็นชอบจากท่�ประช๊ม 

ผู้้�ถืือห๊�น

(ข) การทำรายการใด ๆ ท่�กรรมการม่ส่วนได�เส่ยและอย้่ในข่ายท่�

กฎหมายหรือข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบ๊ให�

ต�องได�รับอน๊มัติจากท่�ประชม๊ผู้้�ถืือห๊�น

ทั�งน่� รายการท่�กรรมการหรอืบค๊คลท่�อาจมค่วามขดัแย�ง ม่สว่นได�เส่ย หรอื

อาจม่ความขัดแย�งทางผู้ลประโยชน์กับบริษััท ให�กรรมการท่�ม่ส่วนได�เส่ย

ในเรื�องนั�นไม่ม่สิทธิิออกเส่ยงลงคะแนน 
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7.3 ขอ้มลูเก่�ยวกบัคัณะกริริมการิชด๊ย�อย

7.3.1 คัณะกริริมการิติริวจำสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษััท มจ่ำนวน 3 ท่านประกอบด�วย

	 ชี่�อ-สกุลี่	 ตั้ำาแห้น่ง

 1. นายพลเชษัฐ์  ลิขิตธินสมบัติ ประธิานกรรมการตรวจสอบ  

  (กรรมการตรวจสอบ  

  ผู้้�มค่วามร้�ทางด�านบัญช่)

 2. นางกอบบ๊ญ  ศร่ชัย กรรมการตรวจสอบ

 3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ  จักรพันธิ๊์ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำานาจำหน้าที�แลุ่ะคำวามรับผิดช้อบของคำณะ 
กัรรมกัารรตรวจำสอบ  
ตามมติท่�ประชม๊วิสามัญผู้้�ถืือห๊�นครั�งท่� 1/2557 เมื�อวันท่� 7 พฤษัภาคม 

2557 ได�ม่การกำหนดขอบเขตอำนาจหน�าท่� และความรับผู้ิดชอบท่�สำคัญ

ของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปน่� 

1. สอบทานให�บริษััทม่การรายงานทางการเงินอย่างถื้กต�องและเพย่งพอ

2. สอบทานให �บริษััทม่ระบบการควบค๊มภายในและการตรวจสอบ

ภายในท่�เหมาะสมและม่ประสิทธิิผู้ลและพิจารณาความเป็นอิสระของ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให�ความเห็นชอบในการพิจารณา 

แตง่ตั�งโยกย�าย เลกิจ�างหวัหน�าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงาน

อื�นใดท่�รับผู้ิดชอบเก่�ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให�บริษััทปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด�วยหลักทรัพย์และตลาด 

หลกัทรพัย์ ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศ

ของคณะกรรมการกำกบัตลาดทน๊ รวมทั�งกฎหมายท่�เก่�ยวข�องกบัธิร๊กจิของ

บริษััท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั�งบ๊คคลซี้�งม่ความเป็นอิสระเพื�อทำหน�าท่�

เป็นผู้้�สอบบัญชข่องบรษิัทั และเสนอค่าตอบแทนของบค๊คลดงักล่าว รวมทั�ง

เข�ารว่มประช๊มกบัผู้้�สอบบญัชโ่ดยไมม่ฝ่่ึายบรหิารเข�ารว่มประชม๊ด�วยอยา่ง

น�อยปีละ 1 ครั�ง

5. พิจารณารายการท่�เก่�ยวโยงกันหรือรายการท่�อาจมค่วามขัดแย�งทางผู้ล

ประโยชน์ให�เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกำกบัตลาดทน๊ 

และข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั�งน่�เพื�อให�มั�นใจว่า

รายการดังกล่าวสมเหต๊สมผู้ลและเป็นประโยชน์ส้งส๊ดต่อบริษััท

6. ปฏิบิตักิารอื�นใดตามท่�คณะกรรมการบรษิัทัมอบหมาย ด�วยความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผู้ยไว�ในรายงาน

ประจำปีของบริษััท ซี้�งรายงานดังกล่าวต�องลงนามโดยประธิานกรรมการ

ตรวจสอบและต�องประกอบด�วยข�อมล้อย่างน�อยดังต่อไปน่�

• ความเห็นเก่�ยวกับความถ้ืกต�อง ครบถื�วน เป็นท่�เชื�อถืือได�ของรายงาน

ทางการเงินของบริษััท

• ความเห็นเก่�ยวกับความเพ่ยงพอของระบบการควบค๊มภายในของบริษััท

• ความเห็นเก่�ยวกับการปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด�วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

กฎหมายท่�เก่�ยวข�องกับธิร๊กิจของบริษัทั ความเห็นเก่�ยวกับความเหมาะสม

ของผู้้�สอบบัญช่

• ความเห็นเก่�ยวกับรายการท่�อาจม่ความขัดแย�งทางผู้ลประโยชน์

• ความเห็นเก่�ยวกับการบริหารความเส่�ยง จำนวนการประช๊มคณะ

กรรมการตรวจสอบและการเข�าร่วมประช๊มของกรรมการแต่ละท่าน 

ความเห็นหรือข�อสังเกตโดยรวมท่�คณะกรรมการตรวจสอบได�รับจากการ

ปฏิิบัติหน�าท่�ตามกฎบัตรรายการอื�นท่�เห็นว่าผู้้�ถืือห๊�นและผู้้�ลงท๊นทั�วไป 

ควรทราบภายใต�ขอบเขตหน�าท่� และความรบัผู้ดิชอบท่�ได�รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษััท

8. สอบทานงานของฝึ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื�องดังต่อไปน่�

1) พิจารณาขอบเขตการปฏิิบัติงาน แผู้นการตรวจสอบประจำปี 

(Audit Plan) และงบประมาณรวมทั�งบค๊ลากรว่าเหมาะสมสอดคล�อง

กับขอบเขตการปฏิิบัติงาน และเพ่ยงพอท่�จะสนับสน๊นงานในหน�าท่�

ความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2) พจิารณาการแต่งตั�ง โยกย�าย หรือ เลิกจ�าง ผู้้�อำนวยการฝ่ึาย หรือ

ผู้้�ตรวจสอบภายใน

3) พิจารณาการเสนอรายงานผู้ลการปฏิิบัติงาน

4) พจิารณาความเป็นอสิระของฝ่ึายตรวจสอบภายใน หรือผู้้�ตรวจสอบ

ภายใน

9. พจิารณาและทบทวนหลกัเกณฑ์์ และวธิิก่ารตรวจสอบ ให�เหมาะสมกบั

สภาพแวดล�อมทางธิ๊รกิจอย้เ่สมอ

10. รายงานผู้ลการปฏิบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบให�คณะกรรมการ

บริษััททราบอย่างน�อยปีละ 4 ครั�ง

11. รายงานสิ�งท่�ตรวจพบหรือม่ข�อสงสัยว่าม่รายการหรือการกระทำ 

ดงัตอ่ไปน่� ซี้�งอาจมผู่้ลกระทบอย่างมนั่ยสำคัญตอ่ฐานะการเงินและผู้ลการ

ดำเนนิงานของบรษิัทัให�คณะกรรมการบรษิัทั เพื�อดำเนนิการปรบัปรง๊แก�ไข

ภายในระยะเวลาท่�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1) รายการท่�เกิดความขัดแย�งทางผู้ลประโยชน์

2) การท๊จริต หรือม่สิ�งผู้ิดปกติ หรือมค่วามบกพร่องท่�สำคัญในระบบ

การควบค๊มภายใน

3) การฝ่ึาฝ้ึนกฎหมายว่าด�วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทน๊ ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่�เก่�ยวข�องกับธิ๊รกิจของบริษััท หากคณะ

กรรมการบริษััท หรือผู้้�บริหาร ไม่ดำเนินการให�ม่การปรับปร๊งแก�ไข

ภายในระยะเวลาตามวรรคหน้�ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน้�ง

อาจรายงานว่าม่รายการหรือการกระทำตามวรรคหน้�งต่อสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. ในกรณท่่�ผู้้�สอบบัญชพ่บพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้้�จัดการ 

หรือบ๊คคลซี้�งรับผู้ิดชอบในการดำเนินงานของบริษััท ได�กระทำการอันเป็น

ความผิู้ดตามกฎหมายว่าด�วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

ได�รายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษััท 

เพื�อดำเนนิการตรวจสอบตอ่ไปแล�ว ให�คณะกรรมการตรวจสอบดำเนนิการ

ตรวจสอบและแจ�งผู้ลการตรวจสอบเบื�องต�นให�สำนักงานคณะกรรมการ

กำกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และผู้้�สอบบญัชท่ราบภายในสามสิบวนั

นับแต่วันท่�ได�รับแจ�งจากผู้้�สอบบัญช่
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13. สอบทานความเป็นอิสระของผู้้�สอบบัญช่ และพิจารณานโยบาย 

การรับบริการอื�นท่�มิใช่การสอบบัญช่จากสำนักสอบบัญช่เด่ยวกัน

14. ดำเนินการตามข�อ 1-13 ข�างต�น ในส่วนท่�เก่�ยวข�องกับการประกอบ

กิจการของบรษิัทัย่อย เทา่ท่�ได�รบัการมอบหมายหรอืร�องขอจากบรษิัทัย่อย

และเท่าท่�อำนาจหน�าท่�จะเปิดช่องให�ดำเนินการได�

15. ปฏิบิตักิารอื�นใดตามท่�คณะกรรมการบริษัทั มอบหมายด�วยความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั�งน่� คณะกรรมการตรวจสอบม่อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ได�แก่ 

การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือล้กจ�างของบริษััทมาร่วมประช๊มหารือ

ช่�แจง หรอืตอบข�อซีกัถืามในเรื�องท่�เก่�ยวกับหน�าท่� และความรับผิู้ดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ การปร้กษัาหารือผู้้�เช่�ยวชาญหรือท่�ปร้กษัาของ

บรษิัทั (ถื�าม)่ หรอืจ�างท่�ปรก้ษัาหรอืผู้้�เช่�ยวชาญซ้ี�งเปน็บค๊คลภายนอกเปน็

ครั�งคราวในกรณ่จำเป็นด�วยค่าใช�จ่ายของบริษััท การขอให�พนักงานของ

บรษิัทั สง่เอกสารหลักฐานเก่�ยวกับกิจการของบริษัทั เพื�อประโยชน์ในการ

ตรวจสอบ การตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื�องต่าง ๆ  เพื�อให�การปฏิบัิตงิาน

ภายใต�หน�าท่�ความรับผู้ิดชอบสำเร็จล๊ล่วงไปด�วยด่ การมอบหมายให�

พนกังานหรอืลก้จ�างของบรษิัทัคนหน้�งหรอืหลายคนกระทำการใด ๆ  ภายใน

ขอบเขตหน�าท่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อประโยชนใ์นการตรวจสอบ 

รวมถื้งการดำเนินการต่าง ๆ ท่�กล่าวแล�ว ในส่วนท่�เก่�ยวข�องกับบริษััทย่อย 

เท่าท่�ได�รับมอบหมายหรือร�องขอจากบริษัทัย่อย และเท่าท่�อำนาจหน�าท่�จะ

เปิดช่องให�ดำเนินการได�

รายชื�อกรรมการตรวจสอบท่�มค่วามร้� และประสบการณ์ในการสอบทานงบ

การเงนิของบรษิัทัคอื นายพลเชษัฐ ์ลขิติธินสมบตั ิซี้�งประสบการณใ์นอด่ต 

ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้้�จัดการ ของบริษัทั แมคเนท เมเนทเมนท์ แอนด์ 

คอนซีัลแตนท์ จำกัด 
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7.3.2 คัณะกริริมการิบริิหาริคัวามเส่�ยง

คณะกรรมการบริหารความเส่�ยงของบริษัทั มจ่ำนวน 3 ทา่น ประกอบด�วย

	 ชี่�อ-สกุลี่	 ตั้ำาแห้น่ง

 1.  นางกอบบ๊ญ ศร่ชัย ประธิานกรรมการบริหารความเส่�ยง 

 2.  นายภ้มิพันธิ์ บ๊ญญาปะมัย กรรมการบริหารความเส่�ยง

 3.  นายณรัล   วิวรรธินไกร กรรมการบริหารความเส่�ยง

ขอบเขตอำานาจำหน้าที�แลุ่ะคำวามรับผิดช้อบของคำณะ
กัรรมกัารบริหารคำวามเสี�ยง
ตามมติท่�ประช๊มคณะกรรมการบริษััท ครั�งท่� 1/2560 เมื�อวันท่� 27 

กม๊ภาพนัธ์ิ 2560 ได�มก่ารกำหนดขอบเขตอำนาจหน�าท่� และความรบัผู้ดิชอบ

ของคณะกรรมการบริหารความเส่�ยงดังต่อไปน่�

คณะกรรมการบรหิารความเส่�ยงได�กำหนดนโยบายด�านการบรหิารความเส่�ยง 

(Risk Management Policy) ให�ครอบคล๊มทั�งองค์กร โดยมก่ารปร้กษัา

หารือร่วมกันระหว่างคณะทำงานบริหารความเส่�ยง (ฝึ่ายจัดการ) โดยให�

ฝ่ึายจัดการเป็นผู้้�ปฏิิบัติตามนโยบายและรายงานให�คณะกรรมการบริษััท

ทราบเป็นประจำ และม่การทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิิผู้ลของ 

การจัดการความเส่�ยงทก๊ ๆ ไตรมาส อย่างน�อยปีละ 4 ครั�ง และได�เปิดเผู้ย

ไว�ในรายงานประจำปี และในท๊ก ๆ ระยะเวลาท่�พบว่าระดับความเส่�ยงม่

การเปล่�ยนแปลง 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง ม่อำนาจให�หน่วยงานต่าง ๆ  ของกล๊ม่

บรษิัทัช่�แจงข�อมล้เป็นลายลักษัณ์อกัษัร หรือเชิญให�ผู้้�บริหารและเจ�าหน�าท่�

ท่�เก่�ยวข�องของกล๊่มบริษััท เข�าร่วมการประช๊มกับคณะกรรมการบริหาร

ความเส่�ยงเพื�อช่�แจง หรือให�ข�อม้ลด�วยวาจาสำหรับความเส่�ยง และ 

การปฏิิบัติหน�าท่�ตามความรับผิู้ดชอบ ตามท่�คณะกรรมการบริหารความ

เส่�ยงเห็นควร ทั�งน่� ให�ผู้้�บริหารและเจ�าหน�าท่�ท่�เก่�ยวข�องของกล๊่มบริษััท 

ท่�ได�รับเชิญ สอบถืาม หรือขอข�อมล้ โดยถืือเป็นหน�าท่�ในการให�ความร่วม

มือคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่�ยงม่อำนาจในการให�หน่วยงานของกล๊่ม

บริษััทดำเนินหรือปฏิิบัติการอย่างหน้�งอย่างใดเท่าท่�จำเป็นเพื�อให�สามารถื

ปฏิิบัติหน�าท่�ตามความรับผิู้ดชอบท่�กำหนดในกฎบัตรน่� หรือหน�าท่�พิเศษั

อื�นใด ตามท่�คณะกรรมการบรษิัทัจะมอบหมายให�ปฏิบิตัเิพิ�มเตมิเปน็กรณ่

พิเศษั 

3. พิจารณากลั�นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่�ยงและ 

การควบคม๊ภายในโดยรวมของบรษิัทัฯ ซี้�งครอบคล๊มถืง้ความเส่�ยงประเภท

ต่าง ๆ ท่�สำคัญ เช่น ความเส่�ยงด�านการเงิน ความเส่�ยงด�านการลงท๊น 

ความเส่�ยงด�านการปฏิบัิตติามกฎระเบย่บ และความเส่�ยงท่�ม่ผู้ลกระทบต่อ

ชื�อเสย่งของกจิการ เปน็ต�น เพื�อนำเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัทัฯ ให�ความ

เห็นชอบ

4. พิจารณาและให�ความเห็นในการกำหนดระดับความเส่�ยงท่�ยอมรับได� 

(Risk Appetite) และความเบ่�ยงเบนของระดับความเส่�ยงท่�ยอมรับได�ของ

องค์กร (Risk Tolerance) ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทเพื�อ

พิจารณาให�ความเห็นและอน๊มัติ

5. รายงานความเส่�ยงท่�สำคัญขององค์กร รวมถื้งสถืานะของความเส่�ยง 

แนวทางในการจัดการความเส่�ยง ความคืบหน�า ผู้ลของการบริหารความเส่�ยง 

และการเปล่�ยนแปลงต่าง ๆ ท่�ส่งผู้ลกระทบความเส่�ยงโดยรวมของบริษััท 

รวมถื้งสิ�งท่�ต�องดำเนินการปรับปร๊งแก�ไขเพื�อให�สอดคล�องกับนโยบายและ

กลยท๊ธิ์ท่�กำหนดให�แก่คณะกรรมการบริษััท เพื�อรับทราบเป็นประจำอย่าง

น�อยไตรมาสละ 1 ครั�ง 

6. รับทราบ พิจารณา และให�ความเห็นในผู้ลการประเมินความเส่�ยง 

แนวทาง และมาตรการจัดการความเส่�ยง และแผู้นปฏิิบัติการเพื�อจัดการ

ความเส่�ยงท่�เหลอือย้ข่องกล่๊มบรษิัทั เพื�อให�มั�นใจวา่กล๊ม่บรษิัทัมก่ารบรหิาร

ความเส่�ยงท่�เพ่ยงพอและเหมาะสม

7. ด้แลและสนับสน๊นให�การบริหารความเส่�ยงองค์กรประสบความสำเร็จ 

เสนอแนะวิธิป่อ้งกัน และวิธิ ่ลดระดับความเส่�ยงให�อย่้ในระดับท่�ยอมรับได� 

ติดตามแผู้นการดำเนินงานเพื�อลดความเส่�ยงอย่างต่อเนื�อง และเหมาะสม

กับสภาวะการดำเนินธิ๊รกิจ เพื�อให�มั�นใจว่าความเส่�ยงได�รับการบริหาร

จัดการอย่างเพ่ยงพอและเหมาะสม

8. ให�คำแนะนำ และการสนับสน๊นแก่คณะกรรมการบริษััทฝ่ึายบริหาร 

และคณะทำงานบริหารความเส่�ยงในเรื�องการบริหารความเส่�ยงระดับ

องคก์รรวมถืง้สง่เสริมและสนบัสน๊นให�มก่ารปรับปรง๊ และพฒันาระบบการ

บริหารความเส่�ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื�องและสม�ำเสมอ

9. กำหนดยท๊ธิศาสตรแ์ละแนวทางในการบรหิารความเส่�ยงและการควบคม๊

ภายในของบริษััทฯ ให�สอดคล�องกับนโยบายการบริหารความเส่�ยง โดย

สามารถืประเมิน ติดตาม และดแ้ลปริมาณความเส่�ยงของบริษััทฯ ให�อย้่

ในระดับท่�เหมาะสม

10. ด้แลและติดตามการปฏิิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่�ยงภายใต�

แนวทางและนโยบายท่�ได�รับอน๊มัติจากคณะกรรมการบริษััทฯ

11. กำหนดเกณฑ์์วดัความเส่�ยงและระดบัความเส่�ยงท่�บริษััทฯ จะยอมรบัได�

12. กำหนดมาตรการท่�จะใช�ในการจัดการความเส่�ยงให�เหมาะสมต่อ

สภาวการณ์

13. สนับสนน๊ให�ม่การสอบทาน และทบทวนนโยบาย กลยท๊ธ์ิ แผู้นงาน

และกระบวนการบริหารความเส่�ยงองค์กร เป็นประจำอย่างน�อยทก๊ปี เพื�อ

ให�แน่ใจว่านโยบายและกรอบการบริหารความเส่�ยงดังกล่าว ยงัคงสอดคล�อง

และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธิ๊รกิจในภาพรวม และกิจกรรมการ

บริหารความเส่�ยงของกล๊่มบริษััท โดยให�ครอบคล๊มและสอดคล�องกับ

แนวทางของความเส่�ยงของหน่วยงานราชการท่�กำกับดแ้ลและเก่�ยวข�อง 

14. พิจารณารายงานผู้ลของการบริหารความเส่�ยงองค์กร และให�ข�อคิด

เห็นในความเส่�ยงท่�อาจจะเกิดข้�น รวมทั�งแนวทางการกำหนดมาตรการ

ควบค๊ม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการ

บริหารความเส่�ยงองค์กรเพื�อให�ม่ประสิทธิิภาพอย่างต่อเนื�อง

15. พจิารณาทบทวนกระบวนการปฏิิบตังิานในแต่ละสายงานให�มร่ะบบตรวจสอบ 

และควบคม๊ภายใน (Check and Balance) ท่�เหมาะสมและมป่ระสิทธิภิาพ

16. พจิารณาทบทวนแผู้นการบรหิารจดัการความต่อเนื�องทางธิร๊กจิ (Business 

Continuity Management, BCM) เป็นประจำอย่างน�อยปีละครั�ง

17. จัดให�ม่คณะทำงานบริหารความเส่�ยงย่อยตามความจำเป็น 

18. สนบัสนน๊คณะทำงานบรหิารความเส่�ยงย่อยในด�านบค๊ลากร งบประมาณ 

และทรัพยากรอื�นท่�จำเป็น ให�สอดคล�องกบัขอบเขตความรับผิู้ดชอบ

19. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่�ยวกับความเส่�ยงท่�สำคัญ 

และม่หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้้�สอบทานเพื�อให�มั�นใจว่า บริษััทฯ ม่

ระบบการควบคม๊ภายในท่�เหมาะสมต่อการจัดการความเส่�ยง รวมทั�งการนำ
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ระบบการบริหารความเส่�ยงมาปรับใช�อย่างเหมาะสมและม่การปฏิิบัติตาม

ทั�วทั�งองค์กร

20. ให�ความเห็นและข�อเสนอแนะในการใช�บริการจากบ๊คคลภายนอก 

เพื�อให�คำปรก้ษัาแนะนำท่�เป็นอสิระเก่�ยวกบักรอบ ขอบเขต และการปฏิบิตัิ

งานในการบริหารจัดการความเส่�ยง

21. ให�ความเห็นและข�อเสนอแนะในการว่าจ�างบ๊คคลภายนอกเพื�อช่วยใน

การปฏิิบัติงานของส่วนบริหาร ความเส่�ยงในกรณ่ท่�ม่ปริมาณงานมากเกิน

กว่าอัตรากำลังของส่วนบริหารความเส่�ยงท่�ม่อย้่ท่�จะสามารถืปฏิิบัติหน�าท่�

ให�บรรลผู๊้ลได�ภายในระยะเวลาท่�กำหนด และการว่าจ�างดังกล่าวจะเป็นผู้ลด ่

แก่กล๊่มบริษััท ทั�งน่�ต�องเป็นการว่าจ�างเฉัพาะคราว

22. สื�อสารแลกเปล่�ยนข�อม้ลและประสานงานเก่�ยวกบัความเส่�ยง และการ

ควบค๊มภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน�อยปีละ 1 ครั�ง

23. ปฏิิบัติการอื�นใดเก่�ยวกับการบริหารความเส่�ยงตามท่�คณะกรรมการ

บริษััทมอบหมาย
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7.3.3   คัณะกริริมการิสริริหาและพิจำาริณาคั�า
ติอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิัทั ม่จำนวน 3 ทา่น 

ประกอบด�วย 

	 ชี่�อ-สกุลี่	 ตั้ำาแห้น่ง

 1. นายพลเชษัฐ์  ลิขิตธินสมบัติ ประธิานกรรมการสรรหาและ

  พิจารณาค่าตอบแทน 

 2. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ  จักรพันธิ๊์ กรรมการสรรหา

  และพิจารณาค่าตอบแทน 

 3. นายประเสริฐ  จิราวรรณสถืิตย์ กรรมการสรรหา

  และพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำานาจำหน้าที�แลุ่ะคำวามรับผิดช้อบของคำณะ
กัรรมกัารสรรหาแลุ่ะพื่ิจำารณาคำ�าตอบแทน 
ตามมตทิ่�ประชม๊คณะกรรมการบรษิัทัครั�งท่� 1/2560 เมื�อวนัท่� 27 กม๊ภาพนัธ์ิ 

2560 ได�มก่ารกำหนดขอบเขตอำนาจหน�าท่� และความรบัผู้ดิชอบของคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังต่อไปน่�

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด�วยกรรมการ 

ไม่น�อยกว่า 3 คน ซี้�งต�องมก่รรมการอิสระเกินกว่าก้�งหน้�ง ทั�งน่� ต�องม่

กรรมการอย่างน�อย 1 คน เป็นผู้้�ท่�ม่ความร้�ความสามารถืหรือความ

เช่�ยวชาญในด�านการบรหิารงาน บค๊คล และประธิานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนต�องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน�าท่�พิจารณาหลักเกณฑ์์ในการจ่ายและ 

รป้แบบคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้้�บรหิารระดบัสง้เพื�อเสนอความเหน็

ต่อคณะกรรมการบริษััท โดยคณะกรรมการบริษััทจะเป็นผู้้�อนมั๊ตค่ิาตอบแทน

ของผู้้�บรหิารระดบัส้ง สว่นคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิัทั คณะกรรมการ

บริษััทจะต�องนำเสนอท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นให�เป็นผู้้�อน๊มัติ

(ก) ด้านการิสริริหา
1. พิจารณาและทบทวนโครงสร�างคณะกรรมการ ทั�งในเรื�องขนาด 

องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการท่�เป็นอิสระท่�เหมาะสมและจำเป็นต่อ 

การนำพาองค์กรส้่วัตถืป๊ระสงค์และเป้าหมายหลักท่�กำหนดไว�

2. พิจารณาหลักเกณฑ์์และวิธิ่การสรรหาบ๊คคลเพื�อให�ได�กรรมการท่�ม่

ค๊ณสมบัติท่�จะทำให�คณะกรรมการม่องค์ประกอบ ความร้� ความชำนาญท่�

เหมาะสมรวมทั�งม่การพิจารณาประวัติของบ๊คคลดังกล่าว และเสนอความ

เห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนำเสนอท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นให�เป็นผู้้�แต่งตั�ง

กรรมการ โดยผู้้�ถืือห๊�นจะได�รับข�อม้ลอย่างเพ่ยงพอเก่�ยวกับบ๊คคลท่�ได�รับ

การเสนอชื�อเพื�อประกอบการตัดสินใจ

3. พิจารณาและสรรหาบ๊คคลท่�ม่ค๊ณสมบัติเหมาะสมเพื�อดำรงตำแหน่ง 

ผู้้�บริหารระดับส้งรวมทั�งด้แลการบริหารและพัฒนาผู้้�บริหารระดับส้งให�ม่

ความร้� ความสามารถื ทักษัะ ประสบการณ์ และค๊ณลักษัณะท่�จำเป็น 

ต่อการขับเคลื�อนองค์กรไปส้�เป้าหมายของธิ๊รกิจอย่างเหมาะสม

4. ทบทวนหลักเกณฑ์์และวิธิ่การสรรหากรรมการ เพื�อเสนอแนะต่อคณะ

กรรมการบริษััทก่อนท่�จะม่การสรรหากรรมการท่�ครบวาระ และในกรณ่ 

ท่�ม่การเสนอชื�อกรรมการรายเดิม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

คา่ตอบแทนต�องคำนง้ถืง้ผู้ลการปฏิิบตัหิน�าท่�ของกรรมการรายเดมิท่�มก่าร

เสนอชื�อดังกล่าวประกอบด�วย

5. จัดทำแผู้นการพัฒนากรรมการและจัดให�ม่การปฐมนิเทศกรรมการ 

เข�าใหม่ และมอบเอกสารและข�อมล้ท่�เปน็ประโยชน์ตอ่การปฏิบิตัหิน�าท่�ให�

แก่กรรมการท่�ได�รับการแต่งตั�งใหม่

6. จัดทำและทบทวนแผู้นการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้้�จัดการและ 

ผู้้�บริหารระดับส้ง เพื�อเตร่ยมความพร�อมเป็นแผู้นต่อเนื�องให�ม่ผู้้�สืบทอด

งานเพื�อให�การบริหารงานของบริษััทสามารถืดำเนินไปได�อย่างต่อเนื�อง

(ข) ด้านการิพิจำาริณาค่าต่อบแทน
1. พิจารณาโครงสร�างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการช๊ดย่อย 

และผู้้�บรหิารระดบัสง้ ให�มค่วามเหมาะสมกบัความรบัผู้ดิชอบ เพื�อจง้ใจให�

นำพาองค์กรให�ดำเนินงานตามเป้าหมายทั�งระยะสั�นและระยะยาว

2. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์์ในการกำหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการ กรรมการชด๊ย่อย และผู้้�บริหารระดบัสง้ ให�สอดคล�องกับกลยท๊ธ์ิ

และเปา้หมายระยะยาวของบริษัทั ประสบการณ ์ภาระหน�าท่� ขอบเขตของ

บทบาทและความรับผิู้ดชอบ รวมถื้งประโยชน์ท่�คาดว่าจะได�รับจาก

กรรมการแต่ละคน กรรมการท่�ได�รบัมอบหมายหน�าท่�และความรับผู้ดิชอบ

เพิ�มข้�น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการช๊ดย่อยควรได�รับค่าตอบแทน

เพิ�มท่�เหมาะสมด�วย ทั�งน่� อย้ใ่นลกัษัณะท่�เปร่ยบเทย่บได�กบัระดับท่�ปฏิบัิติ

อย้ใ่นอ๊ตสาหกรรม 

3. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษััทเพื�อพิจารณาอน๊มัติโครงสร�าง

และอตัราคา่ตอบแทนของผู้้�บรหิารระดบัสง้ สว่นคา่ตอบแทนของกรรมการ 

คณะกรรมการช๊ดย่อยให�เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อน เพื�อให�ท่�

ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นเป็นผู้้�อน๊มัติโครงสร�างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ 

ต่อไป
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7.3.4   คัณะกริริมการิธริริมาภิบาล

คณะกรรมการธิรรมาภิบาล บริษััท ม่จำนวน 3 ท่าน ประกอบด�วย 

	 ชี่�อ-สกุลี่	 ตั้ำาแห้น่ง

 1. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ  จักรพันธิ๊์ ประธิานกรรมการธิรรมาภิบาล

 2. นายพลเชษัฐ์  ลิขิตธินสมบัติ กรรมการธิรรมาภิบาล

 3. นางฐานิศร์  อมรธิ่รสรรค์   กรรมการธิรรมาภิบาล 

ขอบเขตอำานาจำหน้าที�แลุ่ะคำวามรับผิดช้อบของคำณะ
กัรรมกัารธุรรมาภิบาลุ่
คณะกรรมการบริษััทได�แต่งตั�งคณะกรรมการธิรรมาภิบาลข้�นตามมติ 

ท่�ประชม๊คณะกรรมการบริษััท ครั�งท่� 10 เมื�อวันท่� 16 ธิันวาคม 2560 

เพื�อทำหน�าท่�ในการกำหนดวัตถื๊ประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ และ

นโยบายและแนวปฏิิบัติต่าง ๆ ขององค์กรให�สอดคล�องและเป็นไปตาม 

หลกัการกำกบัดแ้ลกจิการท่�ดแ่ละจรยิธิรรมธิร๊กจิ เพื�อให�การบรหิารจดัการ

บริษััทเป็นไปอย่างม่ประสิทธิิภาพ โปร่งใส มจ่ริยธิรรม เคารพสิทธิิ และ 

ม่ความรับผู้ิดชอบต่อผู้้�ถืือห๊�น ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย และผู้้�ท่�เก่�ยวข�องกับองค์กร

ทก๊ระดบั สงัคมโดยรวม และสิ�งแวดล�อม เพื�อสร�างคณ๊คา่ให�แกก่จิการอยา่ง

ยั�งยืน และสามารถืปรับตัวได�ภายใต�ปัจจัยการเปล่�ยนแปลงของสภาพธิร๊กิจ 

และเป็นแนวทางปฏิิบัติให�กรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และพนักงานท๊กคน

ได�ย้ดถืือเป็นแนวทางในการปฏิิบัติงานร่วมกัน

1. กำหนดวัตถืป๊ระสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการท่�เป็นไปเพื�อความยั�งยนื

ของกิจการ

2. กำหนดนโยบายการกำกบัดแ้ลกจิการ (Corporate Governance Policy) 

และจรรยบรรณธิร๊กจิ รวมทั�งการดำเนนิงานท่�สำคญัและเก่�ยวเนื�อง  ภายใต�

กรอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ์์ กฎระเบย่บและข�อบงัคบัขององค์กรและ

หน่วยงานกำกับด้แลกิจการท่�เก่�ยวข�อง เพื�อเสนอคณะกรรมการบริษััท

พจิารณาอนม๊ตัต่ิอไป

3. พิจารณาทบทวนและปรับปร๊งนโยบายการกำกับด้แลกิจการของบริษััท

อย่างสม�ำเสมอ อย่างน�อยปีละ 1 ครั�ง เพื�อให�สอดคล�องกบัแนวทางปฏิบัิติ

ตามมาตรฐานสากล และข�อเสนอแนะของฝ่ึายพัฒนาธิรรมภิบาลเพื�อตลาดทน๊ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่�เก่�ยวข�อง

ทั�งน่�ได�มก่ารทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการธิรรมาภบิาล ในการประชม๊ของ

คณะกรรมการธิรรมาภบิาล ครั�งท่� 2/2565 เมื�อวนัท่� 9 พฤศจกิายน 2565
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7.3.5 คัณะกริริมการิบริิหาริ     

คณะกรรมการบริหารของบริษััท ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2565  ม่จำนวน  

5 ท่าน ประกอบด�วย 

	 ชี่�อ-สกุลี่	 ตั้ำาแห้น่ง

 1. นายวิบ้ลย์ อ๊ตสาหจิต  ประธิานกรรมการบริหาร /

  ประธิานเจ�าหน�าท่�บริหาร  

 2. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิืตย์  กรรมการบริหาร /

  กรรมการผู้้�จัดการ 

 3. นางฐานิศร์ อมรธิร่สรรค์ กรรมการบริหาร

 4. นายณรัล วิวรรธินไกร  กรรมการบริหาร /

  รองกรรมการผู้้�จัดการ 

 5. นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิืตย์  กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำานาจำหน้าที�แลุ่ะคำวามรับผิดช้อบของคำณะ
กัรรมกัารบริหาร
ตามมติท่�ประชม๊วิสามัญผู้้�ถืือห๊�นครั�งท่� 1/2557 เมื�อวันท่� 7 พฤษัภาคม 

2557 ได�มก่ารกำหนดขอบเขตอำนาจหน�าท่� และความรบัผู้ดิชอบของคณะ

กรรมการบริหาร ดังต่อไปน่�

1. คณะกรรมการบริหาร ม่หน�าท่�ในการบริหารกิจการของบริษััท ให�เป็น

ไปตามวัตถื๊ประสงค์การประกอบกิจการของบริษััท ทั�งน่� ในการบริหาร

กิจการของบริษัทัดงักลา่วจะต�องเป็นไปตามวัตถ๊ืประสงค์ ข�อบงัคบั นโยบาย 

ระเบ่ยบ ข�อกำหนด หรือคำสั�งใด ๆ  มติของท่�ประช๊มคณะกรรมการบริษััท 

และ/หรอื มตขิองท่�ประชม๊ผู้้�ถือืห๊�นของบรษิัทั นอกจากน่� ให�คณะกรรมการ

บริหารม่หน�าท่�ในการพิจารณากลั�นกรองเรื�องต่าง ๆ  ท่�จะนำเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษััทเพื�อพิจารณาอน๊มัติหรือให�ความเห็นชอบ

2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลย๊ทธิ์ทางธิ๊รกิจ ทิศทางของธิ๊รกิจ นโยบายทางธิ๊รกิจ 

เป้าหมาย แนวทาง แผู้นการดำเนินงาน แผู้นการพัฒนาบ๊คลากร และ 

งบประมาณของบริษััทและบรษิัทัยอ่ย เพื�อนำเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทั

เพื�อพิจารณาอน๊มัติ

3. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงาน 

ด�านต่าง ๆ ของบริษััท ให�เป็นไปตามท่�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย

อย่างม่ประสิทธิิภาพ

4. มอ่ำนาจพจิารณาอนม๊ตัเิฉัพาะกรณห่รอืการดำเนนิการใด ๆ  อนัเป็นปกติ

ธิ๊รกิจของบริษััทภายใต�วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามท่�ได�รับอน๊มัติ

จากคณะกรรมการบริษััท และให�สอดคล�องกับค้่มือปฏิิบัติงานว่าด�วยเรื�อง

อำนาจดำเนินการตามท่�กำหนดไว�

5. ให�คณะกรรมการบริหาร รายงานผู้ลการดำเนินงานภายในกำหนดเวลา

ในเรื�องดังต่อไปน่� ให�คณะกรรมการบริษััททราบ

5.1 รายงานผู้ลการดำเนินงานของบริษััทรายไตรมาส 

5.2 รายงานของผู้้�ตรวจสอบบญัชเ่ก่�ยวกบังบการเงนิของบรษิัทั ซี้�งรวม

ถ้ืงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะ

เวลาท่�กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.3 รายงานอื�น ๆ  ตามท่�คณะกรรมการบรหิารพจิารณาเหน็สมควร  

6. ทำการศ้กษัาความเป็นไปได� (Feasibility) ของโครงการต่าง ๆ

7. กำหนดหลักเกณฑ์์และงบประมาณการข้�นค่าจ�าง เงินรางวัล หรือการจ่าย

ผู้ลตอบแทนอื�น รวมถื้งกำหนดและแก�ไขเปล่�ยนแปลงสวัสดิการต่าง ๆ 

ของพนักงาน

8. ให�แนวนโยบายคำปร้กษัาและข�อเสนอแนะต่อกรรมการผู้้�จัดการในการ

ตัดสินใจประเด็นท่�ม่ความสำคัญ

การิแต่่งต่ั�งคณะทำางานหริือบ๊คคลใด ๆ   
1. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั�งคณะทำงาน และ/หรือบ๊คคลใด ๆ เพื�อ

ทำหน�าท่�กลั�นกรองงานท่�นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื�อให�

ดำเนินงานใด ๆ 

2. แต่งตั�งคณะทำงานหรือบ๊คคลใดเพื�อประโยชน์ต่อการปฏิิบัติหน�าท่�ของ

คณะกรรมการบรหิาร หรอืเพื�อให�ดำเนนิการใด ๆ  แทน ตามท่�ได�รบัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน�าท่�ของคณะ

กรรมการบริหารก็ได�

3. ให�ม่อำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให�บค๊คลอื�นปฏิบิตัิ

ง านเฉัพาะอย่ า งแทนได�  โดยการมอบอำนาจช่ ว ง และ /หรื อ 

การมอบหมายดงักล่าวให�อย่้ภายใต�ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนงัสือ

มอบอำนาจท่�ให�ไว� และ/หรือเป็นไปตามระเบ่ยบ ข�อกำหนด หรือคำสั�งท่�

คณะกรรมการบริษััทได�กำหนดไว� ทั�งน่� การมอบหมายอำนาจหน�าท่�และ

ความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั�น จะต�องไม่เกินขอบเขต 

แหง่อำนาจหน�าท่�ของคณะกรรมการบริหาร และไม่ม่ลกัษัณะเป็นการมอบ

อำนาจหรือมอบอำนาจช่วงท่�ทำให�คณะกรรมการบริหาร หรือผู้้� รับ 

มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถือน๊มัติรายการท่�ตนหรือ

บ๊คคลท่�อาจมค่วามขดัแย�ง (ตามท่�นยิามไว�ในประกาศคณะกรรมการกำกบั

ตลาดทน๊ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์) 

อาจม่ส่วนได�เส่ย หรืออาจได�รับประโยชน์ในลักษัณะใด ๆ หรืออาจม ่

ความขัดแย�งทางผู้ลประโยชน์อื�นใดกับบริษััท หรือบริษััทย่อยของบริษััท 

ขอบเขต่อำานาจำหน้าที�และความรัิบผดิชอบของกริริมการิผูจั้ำดการิ 
ตามมติท่�ประชม๊วิสามัญผู้้�ถืือห๊�นครั�งท่� 1/2557 เมื�อวันท่� 7 พฤษัภาคม 

2557 ได�ม่การกำหนดขอบเขตอำนาจหน�าท่� และความรับผิู้ดชอบของ

กรรมการผู้้�จัดการ ดังต่อไปน่�

1. มอ่ำนาจดำเนินการเป็นผู้้�บริหารงาน จดัการและควบค๊มดแ้ลการดำเนิน

กิจการตามปกติของบริษััท

2. ม่อำนาจดำเนนิการตามท่�คณะกรรมการบริษััท และ/หรอืคณะกรรมการ

บริหารได�มอบหมาย ตลอดจนให�ม่อำนาจในการมอบหมายให�บ๊คคลอื�น ๆ 

ท่�กรรมการผู้้�จัดการเห็นสมควรทำหน�าท่�จัดการและดำเนินการแทน ทั�งน่� 

การไม่ม่การมอยอำนาจช่วงให�แก่บ๊คคลท่�อาจม่ความขัดแย�งทางผู้ล

ประโยชน์ในการดำเนินการ

3. ม่อำนาจออกคำสั�ง ระเบ่ยบ ประกาศ บันท้ก เพื�อให�การปฏิิบัติงานเป็น

ไปตามนโยบายและผู้ลประโยชนข์องบรษัิัท และเพื�อรกัษัาระเบย่บวนิยัการ

ทำงานในองค์กร

4. ม่อำนาจกระทำการแทน และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษััท ต่อบ๊คคล

ภายนอกในกิจการท่�เก่�ยวข�องกับบริษััท และเป็นประโยชน์ต่อบริษััท

5. พจิารณากลั�นกรองการลงทน๊ตา่ง ๆ  เพื�อนำเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิัท 

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
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6.	พิจิารณาแต่่งต่้�งท่ี่�ปรกึษาต่า่ง	ๆ 	ที่่�จำเปน็ต่อ่การดำเนนิกจิการของบรษิท้ี่	

เพิ่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริษ้ที่	และ/หร่อคณะกรรมการบริหาร

7.	พิิจารณาการปร้บต่ำแหน่งงานและการปร้บเงินเด่อน	 การว่่าจ้างและ

บรรจุต่ำแหน่งต่ามงบประมาณที่่�ได้ร้บอนุม้ติ่	 เปล่�ยนแปลงค่าต่อบแที่น 

เงินเด่อน	สำหร้บพิน้กงาน	การเล่�อนข้�น	การโยกย้ายพิน้กงาน	การว่่าจ้าง

ที่่�ปรึกษาภายนอก	หร่อ	ต่่อส้ญญา	พิิจารณาว่ิน้ยและการลงโที่ษ	ต่้�งคณะ

กรรมการสอบสว่น	 การลงโที่ษที่างว่ิน้ยพิน้กงานเม่�อกระที่ำคว่ามผิิด 

การอนุม้ต่ิเปล่�ยนแปลงอ้ต่ราค่าคอมมิชช้�น	โบน้สและเงินรางว่้ลพิิเศษของ

พิน้กงาน

8.	ปฏิบิต้่หินา้ที่่�อ่�น	ๆ 	ต่ามที่่�ไดร้้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษ้ที่	และ/

หร่อคณะกรรมการบริหารเป็นคราว่	 ๆ	 ไป	 ท้ี่�งน่�	 กรรมการผ้้ิจ้ดการจะ

พิิจารณาและอนุม้ต่ิรายการที่่�กรรมการผิ้้จ้ดการม่ส่ว่นได้เส่ย	หร่อม่คว่าม

ข้ดแย้งที่างผิลประโยชน์อ่�นใดก้บบริษ้ที่	 หร่อบริษ้ที่ย่อยไม่ได้	 ยกเว้่น

เป็นการอนุม้ติ่รายการที่่�เป็นไปต่ามนโยบาย	 และหล้กเกณฑ์์ที่่�คณะ

กรรมการบรษิท้ี่	หรอ่ท่ี่�ประชมุผิ้ถ่้ือหุน้พิจิารณาและอนมุ้ต่ไิว่แ้ลว้่	และเปน็

ไปต่ามที่่�กฎหมายกำหนด
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7.4 ข้อมูลเก่�ยวกับผูู้้บริิหาริ

ณ วันท่� 31 ธัินวาคม 2565  บริษััทมผู่้้�บริหาร จำนวน 6 ท่าน ประกอบด�วย 

ชี่�อ-สกุลี่	 	 																						 ตั้ำาแห้น่ง

1. นายวิบ้ลย์  อต๊สาหจิต  ประธิานเจ�าหน�าท่�บริหาร

2. นายประเสริฐ  จิราวรรณสถืิตย์  กรรมการผู้้�จัดการ 

3. นายณรัล  วิวรรธินไกร  รองกรรมการผู้้�จัดการ 

4. นางสาวยลวรรณ  เอ่�ยมอลงกรณ์  ผู้้�ช่วยกรรมการผู้้�จัดการฝึ่ายบัญช่-การเงิน(CFO)

5. นายปริญ  เอกมโนชัย ผู้้�ช่วยกรรมการผู้้�จัดการและผู้้�อำนวยการฝ่ึายกฎหมาย

6. นางสาวช๊ตาภรณ์  จิราวรรณสถืิตย์ ผู้้�ช่วยกรรมการผู้้�จัดการฝึ่ายปฎิบัติการ 

7.5 คั�าติอบแทนกริริมการิและผูู้้บริิหาริ

7.5.1 คั�าติอบแทนท่�เป็นติัวเงิน

คำ�าตอบแทนกัรรมกัาร
ท่�ประชม๊คณะกรรมการบริษััทฯ ในการประช๊มครั�งท่� 1/2565 เมื�อวันท่� 28 ก๊มภาพันธ์ิ 2565 ได�อน๊มัติค่าตอบแทนกรรมการบริษััท และกรรมการชด๊

ย่อย และได�รับการอน๊มัติจากการประช๊มสามัญผู้้�ถืือห๊�นประจำปี 2565 เมื�อวันท่� 22 เมษัายน 2565  ดังน่�

หุ้มายเหุ้ต์้

• หากกรรมการท่านใดได�รบัเลือกให�ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบรษัิัท ให�กรรมการท่านนั�นได�รบัค่าตอบแทนรายเดอืน ในอตัราท่�สง้ท่�สด๊อตัราเดย่ว 

• กรรมการท่�เป็นผู้้�บริหารจะไม่ได�รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอ่ก

• หากกรรมการท่านใดได�รับเลือกให�ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งในบริษััท ให�กรรมการท่านนั�นได�รับโบนัสประจำในอัตราท่�ส้งสด๊อัตราเด่ยว

• กรรมการตรวจสอบ จะได�รับเพ่ยงค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั�น จะไม่ได�รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการของ

บริษััทอก่

ตั้ำาแห้น่ง	 	 	 	 	 คั่าตั้อบแที่นริายเด์่อน										เบ่�ยปีริะชีุมตั้่อคัร้ิ�ง	 โบน้สปีริะจำาปีี

ประธิานกรรมการ 22,000 12,000 ไม่ม่

กรรมการ 11,000 12,000 ไม่ม่

ประธิานกรรมการตรวจสอบ 22,000 12,000 ไม่ม่

กรรมการตรวจสอบ 16,500 12,000 ไม่ม่

ประธิานกรรมการบริหารความเส่�ยง - 8,000 -

กรรมการบริหารความเส่�ยง - 6,000 -

ประธิานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 8,000 -

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - 6,000 -

ประธิานกรรมการธิรรมาภิบาล - 8,000 -

กรรมการธิรรมาภิบาล - 6,000 -

	ห้น่วัย	:	บาที่
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สำหรัับในปีี 2565 บรัิษััทมีีการัจ่่ายค่่าตอบแทนแก่ค่ณะกรัรัมีการั ค่ณะกรัรัมีการัตรัวจ่สอบ ค่ณะกรัรัมีการัค่วามีเสี�ยง ค่ณะกรัรัมีการัสรัรัหา
และพิิจ่ารัณาค่่าตอบแทน และค่ณะกรัรัมีการัธรัรัมีาภิิบาล ในรัูปีแบบค่่าตอบแทนรัายเดืือน และค่่าเบี�ยปีรัะชุุมี ดืังต่อไปีนี� 

ค่่าตอบแทนของกรรมการบริษััทแต่ละราย  ณ วัันท่� 31 ธัันวัาค่ม 2565 

ชื่่�อ ตำำ�แหน่่ง

 ปีี 2565

ค่่�ตำอบแทน่
ร�ยเดื่อน่

AC 
(บ�ท)

ค่่�ตำอบแทน่
ร�ยเดื่อน่

BOD 
(บ�ท)

ค่่�เบ้�ยปีระชืุ่ม
AC  

(บ�ท) 

ค่่�เบ้�ยปีระชืุ่ม 
BOD 
(บ�ท)

ค่่�เบ้�ยปีระชืุ่
มค่ณะกรรมก�ร

ค่ว�มเส้ี่�ยง
(บ�ท)

ค่่�เบ้�ยปีระชืุ่ม
ค่ณะกรรมก�ร

สี่รรห�ฯ
(บ�ท)

ค่่�เบ้�ยปีระชืุ่ม
ค่ณะกรรมก�ร
ธรรม�ภิิบ�ล 

(บ�ท)

1. นางปีรัาณี  ศุุภิวัฒนเกียรัติ  · ปีรัะธานกรัรัมีการั   264,000   60,000
2. นายวิบูลย์  อุตสาหจ่ิต  · กรัรัมีการั    60,000 
 · ปีรัะธานกรัรัมี
  การับรัิหารั 
 · ปีรัะธานเจ่้าหน้าที�
  บรัิหารั
3. นายปีรัะเสรัฐิ จ่ริัาวรัรัณสถิติย์ · กรัรัมีการั    60,000  60,000 
 · กรัรัมีการับรัิหารั 
 · กรัรัมีการัสรัรัหาฯ 
 · กรัรัมีการัผูู้้จ่ัดืการั 
4. นางฐานิศุรั์  อมีรัธีรัสรัรัค่์   · กรัรัมีการั  132,000  60,000   12,000
 · กรัรัมีการับรัิหารั 
 · กรัรัมีการั
  ธรัรัมีาภิิบาล 
5. นายณรััล  วิวรัรัธนไกรั  · กรัรัมีการั    60,000 24,000
 · กรัรัมีการับรัิหารั
 · กรัรัมีการับรัิหารั
  ค่วามีเสี�ยง
 · รัองกรัรัมีการั
  ผูู้้จ่ัดืการั 
6. นายพิลเชุษัฐ์  ลิขิิตธนสมีบัติ · กรัรัมีการั 264,000  48,000 60,000  8,000 12,000
 · ปีรัะธานกรัรัมีการั
  ตรัวจ่สอบ
 · ปีรัะธานกรัรัมีการั
  สรัรัหาและพิิจ่ารัณา
  ค่่าตอบแทน
 · กรัรัมีการั
  ธรัรัมีาภิิบาล 
 · กรัรัมีการัอิสรัะ
7. มี.รั.ว. เพิ็ญศุิรัิ  จ่ักรัพิันธุ์  · กรัรัมีการั 198,000  48,000 60,000  6,000 16,000
 · กรัรัมีการัตรัวจ่สอบ 
 · ปีรัะธานกรัรัมีการั
  ธรัรัมีาภิิบาล 
 · กรัรัมีการัสรัรัหาฯ 
 · กรัรัมีการัอิสรัะ
8. นางกอบบุญ ศุรัีชุัย · กรัรัมีการับรัิษััท 198,000  48,000 60,000 32,000  12,000
 · กรัรัมีการัอิสรัะ 
 · กรัรัมีการัตรัวจ่สอบ
 · ปีรัะธานกรัรัมีการั
  บรัิหารัค่วามีเสี�ยง
 · กรัรัมีการั
  ธรัรัมีาภิิบาล 
9. นายภิูมีิพิันธ์ บุญญาปีะมีัย · กรัรัมีการัอิสรัะ  132,000  60,000 24,000
 · กรัรัมีการับรัิษััท
 · กรัรัมีการั
  บรัิหารัค่วามีเสี�ยง

รวมทั้้�งสิ้้�น	 		 528,000	 660,000	 540,000	 144,000	 80,000	 52,000	 20,000



166 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565

นโยบายกัารจำ�ายคำ�าตอบแทนผู้บริหาร
บริษััทม่การการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้้�บริหารตามความร้� ความสามาถื และผู้ลการปฏิิบัติหน�าท่� โดยจะม่การประเมินผู้ลการทำงานและนำผู้ล 

การประเมินเพื�อเข�าส้่ท่�ประช๊มเพื�อลงความเห็นเก่�ยวกับค่าตอบแทนดังกล่าว ทั�งน่�ในส่วนของผู้้�บริหารระดับส้งส๊ดคือประธิานเจ�าหน�าท่�บริหารจะถื้ก 

นำเสนอเข�าส้่ท่�ประช๊มของคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทนเพื�อพิจารณาอน๊มัติค่าตอบแทนดังกล่าว 

ค่าต่อบแทนผูบ้ริิหาริ  

ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2565 บริษััทม่ผู้้�บริหารจำนวน 6 ท่าน โดยบริษััทมก่ารจ่ายค่าตอบแทนให�ผู้้�บริหารของบริษััททั�งหมดในปี 2565 ในร้ปของ 

เงินเดือนและโบนัส จำนวน 13,795,750 บาท           

 

7.6 คั�าติอบแทนอื�น

ในปี 2565 บริษััทม่การจ่ายค่าตอบแทนให�ผู้้�บริหารของบริษััทในร้ปของกองท๊นสำรองเล่�ยงช่พ กองท๊นประกันสังคม และประกันส๊ขภาพ (ไม่รวม 

เงินเดือนและโบนัส) จำนวนทั�งสิ�น 469,772 บาท
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SPA
379
จํานวนพนักงาน

ณ 31 ธค 65

(คน)

แผนกบัญชี 18
2

2

6
7

8
14

13
14

7
288

แผนกการเงิน

แผนกบุคคล

แผนกธุรการและแม่บ้าน

แผนกกฎหมาย
แผนกIT&SOFTWARE

แผนกจัดซื�อ&สโตร์

แผนกอาคาร สถานที�
แผนกขาย&การตลาด

แผนกปฎิบัติการ (สนญ)

แผนกปฎิบัติการ (สาขา)

SWR
86

จํานวนพนักงาน
ณ 31 ธค 65

(คน)

แผนกบัญชี 5

10

3
12

9

แผนกบุคคล

แผนกช่าง

แผนกIT

แผนกต้อนรับ และ เบลบอย

แผนกจัดซื�อ ธุรการ สโตร์

แผนกครัว (DECK ONE)
แผนกครัว (ORB)

การตลาด

แผนกแม่บ้าน

แผนกปฎิบัติการ

5

5

3

แผนกห้องอาหาร (DECK ONE) 15
แผนกห้องอาหาร (ORB-เชียงใหม่) 2

แผนกห้องอาหาร (ORB-พัทยา) 12
แผนกครัว (ORB-พัทยา)

2
1

1

1

SWL
9

จํานวนพนักงาน
ณ 31 ธค 65

(คน)

ฝ�ายบริหาร 1
4แผนกผลิตภัณฑ์

แผนกธุรการ สโตร์ 4

SWE
11

จํานวนพนักงาน
ณ 31 ธค 65

(คน)

ฝ�ายบริหาร 1
10แผนกอาจารย์และธุรการ

7.7 ข้อมูลเก่�ยวกับพนักงาน 
 

ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2565จำนวนพนักงานทั�งหมดของกล๊่มบริษััท ไม่รวมผู้้�บริหาร ม่ดังน่�

ณ วันท่� 31 ธิันวาคม 2565 บริษััทมพ่นักงาน (ไม่รวมผู้้�บริหาร) ทั�งหมด 

379 คน โดยในปี  2565 ได�จ่ายค่าตอบแทนท่�เป็นตัวเงินให�แก่พนักงาน

ท่�ไม่ใช่ผู้้�บรหิาร ได�แก่ เงนิเดอืน ค่านายหน�า โบนสั กองทน๊สำรองเล่�ยงชพ่ 

กองทน๊ประกันสงัคม และคา่ลว่งเวลาเปน็จำนวนทั�งสิ�น 88,550,041.- บาท             

ทั�งน่� บริษััทได�จัดตั�งกองท๊นสำรองเล่�ยงช่พตั�งแต่วันท่� 1 มิถื๊นายน 2556 

กับกองท๊นสำรองเล่�ยงช่พ เอไอเอ มาสเตอร์พ้ล และในวันท่� 1 มิถื๊นายน 

2562 ได�เปล่�ยนแปลง บริษััทจัดการกองท๊นฯ จากกองท๊นสำรองเล่�ยงช่พ 

เอไอเอ มาสเตอร์พ้ล มาเป็น กองท๊นสำรองเล่�ยงช่พ ไทยพาณิชย์ 

มาสเตอร์ฟ์ันด์ ซี้�งจดทะเบ่ยนแล�ว โดยม่วัตถื๊ประสงค์เพื�อสร�างขวัญ 

และกำลังใจให�แก่พนักงาน และเพื�อจ้งใจให�พนักงานทำงานกับบริษััท 

ในระยะยาว

ข้อพิพาทด้านแริงงานในริะยะเวลา 3 ปีท่�ผู้�าน
มา
- ไม่ม่ - 

นโยบายในการิพัฒนาบ๊คัคัลากริ 
บริษััทม่นโยบายพัฒนาพนักงาน โดยจัดฝึึกอบรมให�แก่พนักงานในระดับ 

ผู้้�จัดการฝ่ึาย เพื�อให�พนักงานในระดับผู้้�จัดการฝ่ึายดำเนินการถ่ืายทอด 

ให�แก่พนักงานในสังกัดท่�ตนเองด้แลอย้่ และพนักงานท่�ให�บริการแก่ล้กค�า 

เพื�อให�พนักงานม่ความร้�ความสามารถื สามารถืพัฒนาศักยภาพของ 

พนักงานเพื�มข้�น เพื�อเป็นประโยชน์ต่อบริษััทและล้กค�าต่อไป  ดังต่อไปน่�

• จดัอบรมระบบเอกสารบริการ (สต็อค, รายงานขาย) ให�แก่ผู้้�จดัการส่วน 

ข้�นไป ปีละ 1 ครั�ง 

• จัดอบรมการใช�งานระบบโปรแกรมของบริษััท ปีละ 2 ครั�ง 

• จัดอบรมมารยาทในการบริการล้กค�าตลอดทั�งปี 

• โดยม่การจัดประช๊มพนักงานประจำปี ณ สำนักงานใหญ่ของบริษััท
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7.8 ข้อมูลสำาคััญอื�นๆ

7.8.1 เลขาน๊การิบริิษััท

ในการประช๊มคณะกรรมการบริษััทฯ ครั�งท่� 7/2559 เมื�อวันท่� 11 

พฤศจิกายน 2559 ท่�ประชม๊ได�ม่มตอินมั๊ตใิห�แต่งตั�ง นายปริญ เอกมโนชัย 

ซี้�งจบการศ้กษัาทางด�านกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาน๊การบริษััท 

เพื�อให� เ ป็นไปตามข�อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ชื�อ   : นายปริญ เอกมโนชัย

อาย้  : 50 ปี

ว้ฒิการีศึกษัา  : ปริญญาโท ด�านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธิรรมศาสตร์

                และ University of Wisconsin (LLM.)   

การีอบรีม  : ผู้่านการอบรมหลักส้ตรเลขาน๊การบริษััทมหาชน 

   ซี้�งจัดข้�นโดยสมาคมกรรมการบริษััทไทย

   หลักส้ตร Company Reporting Program-CRP

   ร๊่นท่� 17/2017 เมื�อปี 2560

ปรีะสบการีณ์์

2539 - ปัจจ๊บัน : ทำงานด�านงานกฎหมาย 

2559 - ปัจจ๊บัน : เลขาน๊การบริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน)  

โดยอำานาจำหน้าที�ของเลขาน๊การิบริิษััท มีดังต่่อไปนี�

7.8.1.1 จัดท่ำและเก็บรีักษัาเอกสารีดังนี�

• ทะเบ่ยนกรรมการ

• หนังสือเชิญประช๊มคณะกรรมการรายงานการประช๊มคณะกรรมการ 

และรายงานประจำปีของบริษััท

• -หนังสือเชิญประช๊มผู้้�ถืือห๊�น และรายงานการประช๊มผู้้�ถืือห๊�น 

7.8.1.2 เก็บรีักษัารีายงานการีมีส่วนได�เสียท่ี�รีายงานโดยกรีรีมการีหุ้รืีอ

ผู้้�บรีิหุ้ารีและส่งใหุ้�ปรีะธุาน กรีรีมการี และปรีะธุานกรีรีมการีต์รีวจสอบ

ท่รีาบภูายใน 7 วันนับต์ั�งแต์่ท่ี�บรีิษััท่ฯได�รีับรีายงานนั�น

7.8.1.3  ดำเนินการีอื�นๆ ต์ามท่ี�คณ์ะกรีรีมการีกำกับต์ลาดท่้นปรีะกาศ

กำหุ้นด

7.8.2 ผูู้้รัิบผิู้ดชอบในการิคัวบคั๊มดูแลการิ 
ทำาบัญช่ (CFO)

บริษััทได�มอบหมายให� นางสาวยลวรรณ เอ่�ยมอลงกรณ์ ผู้้�ช่วยกรรมการ

ผู้้�จัดการสายงานบัญช่และการเงิน เป็นผู้้�ควบค๊มด้แลการทำบัญช่ 

ชื�อ : นางสาวยลวรรณ เอ่�ยมอลงกรณ์

อาย้  : 41 ปี

ว้ฒิการีศึกษัา : ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธิ๊รกิจ

   Saint Martin’s University USA

การีอบรีม : The NEW CFO 2022 “Driving Business Growth  

   through Mergers & Acquisition: CFO ค๊ณทำได�” 

 : TLCA CFO Professional Development Program  

  (TLCA CFO CPD) ครั�งท่� 4/2022 หัวข�อ

  “ความเข�าใจเก่�ยวกบัสนิทรพัย์ดจิทิลักบับทบาทของ CFO

 : หลักสต้ร Digital Asset กับโอกาสเติบโตทางธิ๊รกิจ  

   (New S Curve)

 : THE NEW CFO 2021 ” #The New Technology 

 : Empower CFO with Technology Trend 

   แนวโน�ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญ

   ท่�ต�องพิจารณา และกลย๊ทธิ์การทำ M&A

   ให�ประสบความสำเร็จ

ปรีะสบการีณ์์ : ผู้้�ช่วยผู้้�สอบบัญช่

   บริษััท ไพร�ซีวอเตอร์เฮาส์ค้เปอร์ส เอบเ่อเอส จํากัด 

 : ท่�ปร้กษัาทางด�านภาษั่ บริษััท ชลัมเบอร์เจอร์

   โอเวอร์ซี่ส์ เอส เอ จำกัด



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 169

7.8.3 หน�วยงานการิติริวจำสอบภายใน

บริษััทได�มอบหมายให� นางสาวทัศน่ย์ วรรณสินธิ์ เป็นผู้้�มห่น�าท่�ควบค๊ม

ดแ้ลงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดแ้ลการปฏิบัิตงานของบริษัทั และ

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกท่�บริษััทได�ว่าจ�างให�ทำหน�าท่�การ

ตรวจสอบภายในคือ บริษัทั พแ่อนดแ์อล คอร์ปอเรชั�น จำกัด  ให�ทำหน�าท่� 

ในการตรวจสอบภายในและงานกำกับด้แลการปฏิิบัตงานของบริษััท 

รายละเอ่ยดปรากฏิตามส่วนท่� 4 เอกสารแนบ 3 ของรายงานฉับบัน่�

ชื�อ : นางสาวทัศน่ย์  วรรณสินธิ์

อาย้ : 45 ปี

ว้ฒิการีศึกษัา : ปริญญาโท หลักส้ตรบริหารธิ๊รกิจมหาบัณฑ์ิต

   สำหรับผู้้�บริหาร (X-MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง      

 : ปริญญาตร่ หลักส้ตรบริหารธิ๊รกิจบัณฑ์ิต

   สาขาวิชาการเงิน

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย่ราชมงคลธิัญบ๊ร่

ว้ฒิบัต์รี : ประกาศน่ยบัตรผู้้�ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

  (Certificate Professional Internal Audit of

  Thailand - CPIAT) โดยสมาคมผู้้�ตรวจสอบภายใน

  แห่งประเทศไทย (IIAT)

การีอบรีม : หลักส้ตรประกาศน่ยบัตรผู้้�ตรวจสอบภายในของ

   ประเทศไทย(CPIAT) ร๊่นท่� 38

   โดยสมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (IIAT)

 : Anti-Corruption Working Paper

   โดยสภาวิชาช่พบัญช่ (TFAC)

 : Anti-Corruption Training Program

   โดยสมาคมสง่เสริมสถืาบนักรรมการบรษิัทัไทย (IOD)

 : Road to join CAC

   โดยสมาคมสง่เสรมิสถืาบนักรรมการบรษิัทัไทย (IOD)

 : Risk Based Audit

   โดยสมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (IIAT)

 : Risk Management and Control process in IT 

   Outsource โดยสภาวิชาชพ่บัญช่ (TFAC)

 : The Art of Internal Audit Report Writing

   โดยสภาวิชาช่พบัญช่ (TFAC)

 : หลักส้ตรเพื�อสร�างความเข�าใจเรื�อง

  “Information  Security” หรือ การป้องกัน ด้แล รักษัา

  ความปลอดภัยของ “ข�อม้ล”ในองค์กร

  : (CISM Examination Preparation Mini Program)  

   จดัโดยสมาคมผู้้�ตรวจสอบและควบค๊มระบบสารสนเทศ 

   (Information Systems Audit and Control

   Association-ISACA)

 : โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื�อเตร่ยมตวัเปน็

  ผู้้�ตรวจสอบภายในรับอน๊ญาตสากล (CIA Part I-2  

  Mini Program) โดยสมาคมผู้้�ตรวจสอบภายใน

  แห่งประเทศไทย (IIAT)

ปรีะสบการีณ์์

2565 - ปัจจ๊บัน : ผู้้�ตรวจสอบภายในสำนักตรวจสอบภายใน

   บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน)

2562 - 2565 : ผู้้�จัดการฝ่ึายตรวจสอบภายใน

   บริษััท พ่เอช แคปปิตอล จำกัด (พิซีซี่าฮัทไทยแลนด์)

2560 - 2562 : ผู้้�ช่วยผู้้�จัดการฝึ่ายตรวจสอบภายใน 

   บริษััท เอ็ม บ่ เค จำกัด (มหาชน)  

2556 - 2560 : ผู้้�จัดการฝึ่ายตรวจสอบภายใน

   บริษััท ซีัมมิท แคปปิตอล ลส่ซีิ�ง จำกัด

7.8.3.1 บรีิษััท่ได�ว่าจ�างบริีษััท่ พีแอนด์แอล คอร์ีปอเรีชั�น จำกัด  ใหุ้�ท่ำ

หุ้น�าท่ี� ในการีต์รีวจสอบภูายในและงานกำกับด้แลการีปฏิิบัต์งานขุอง

บรีิษััท่ รีายละเอียดปรีากฏิต์ามส่วนท่ี� 4 เอกสารีแนบ 3 ขุองรีายงาน

ฉีบับนี�
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7.8.4 นัักลงทุุนัสััมพัันัธ์์
 

คณะกรรมการตระหนักัดีวี่า่ การเปิดิีเผยข้้อมลูที่ี�ถููกตอ้ง ครบถูว้่นั โปิรง่ใส 

ที่นััเว่ลา และ อย่างเท่ี่าเทีี่ยมกันั มคีว่ามสำคัญต่อการตัดีสินัใจข้องผู้ลงทุี่นั

และผูถู้อืหุน้ั จงึไดีจ้ดัีใหมี้หนัว่่ยงานันักัลงที่นุัสมัพันััธ์ ์(Investor Relations 

Department) ซึึ่�งที่ำหน้ัาทีี่�ในัการเปิิดีเผยข้้อมูลข้องบริษััที่ที่ั�งข้้อมูลที่าง 

การเงินัและข้้อมูลที่ี�ไม่ใช่่ข้้อมูลที่างการเงินั รว่มถึูงเพัื�อเสริมสร้างคว่าม

สัมพัันัธ์์ที่ี�ดีีต่อนัักว่ิเคราะห์ นัักลงทีุ่นั ผู้ถูือหุ้นั และบุคคลที่ั�ว่ไปิ โดียผ่านั

ช่่องที่างการเผยแพัร่ต่าง ๆ เช่่นั ตลาดีหลักที่รัพัย์แห่งปิระเที่ศไที่ย, 

สำนัักงานัก.ล.ต., หนัังสือพัิมพั์และข้่าว่ปิระช่าสัมพัันัธ์์รว่มที่ั�งการเผยแพัร่

ข้อ้มลูบนัเว่บ็ไซึ่ตน์ักัลงที่นุัสมัพันััธ์ข์้องบรษิัทัี่(https://www.siamwellness-

group.com/investor_relations/) โดียมกีารปิรบัปิรงุข้อ้มลูที่ั�งภาษัาไที่ยและ

ภาษัาอังกฤษัให้เปิ็นัปิัจจุบันัอย่างสม�ำเสมอ

ตััวอย่่างข้้อมููลเช่่น 
• ข้้อมูลบริษััที่ เช่่นั คว่ามเปิ็นัมาข้องบริษััที่ ลักษัณะธ์ุรกิจและผลิตภัณฑ์์ 

ว่ิสัยที่ัศนั์พัันัธ์กิจ และโครงสร้างองค์กร

• ข้้อมูลที่างการเงินั ผลการดีำเนัินังานัย้อนัหลัง 

• ราคาหลักที่รัพัย์ 

• เอกสารเผยแพัร่ เช่่นั แบบแสดีงรายงานัปิระจำปิี (แบบ 56-1) รายงานั

ที่างการเงินั การว่ิเคราะห์และคำอธ์ิบายข้องฝ่่ายจัดีการ (Management 

Discussion & Analysis)

• ข้้อมูลผู้ถูือหุ้นั เช่่นั หนัังสือเช่ิญปิระชุ่มผู้ถูือหุ้นั รายงานัการปิระชุ่มผู้ถูือ

หุ้นั ปิระว่ัติการจ่ายเงินัปิันัผล

• ข้้อมูลนัักว่ิเคราะห์ และบที่ว่ิเคราะห์

ที่ั�งนัี�บริษััที่มีการนัำเสนัอผลการดีำเนัินังานั แผนัการดีำเนัินัธ์ุรกิจ และ 

แนัว่โนัม้ให้แกนั่ักว่เิคราะหแ์ละนักัลงที่นุัที่ั�งในัปิระเที่ศไที่ยและตา่งปิระเที่ศ 

รายไตรมาส ผ่านักิจกรรมต่าง ๆ ปิระกอบดี้ว่ย Analyst meetings, 

Roadshow การเข้้าร่ว่มปิระชุ่มสมัมนัา Conference calls และการเข้้าร่ว่ม 

กิจกรรมพับนัักลงทุี่นักับตลาดีหลักที่รัพัย์ (Opportunity days) รว่มถึูง 

นัักลงทีุ่นัและนัักว่ิเคราะห์สามารถูที่ำการนััดีหมายเพัื�อเข้้าพับ (Company 

visits) อย่างไรก็ดี ีเนัื�องจากการแพัร่ระบาดีข้องโคโรนัาไว่รัส ที่ำให้กจิกรรม

นัักลงทีุ่นัสัมพัันัธ์์มีการปิรับเปิลี�ยนัรูปิแบบไปิสู่การปิระชุ่มเสมือนัแที่นั 

การปิระชุ่มแบบพับหนั้าดีังที่ี�เคยปิฏิิบัติมา

นัอกจากนัี� บริษััที่ไดี้กำหนัดีช่่ว่งเว่ลางดีติดีต่อสื�อสาร (Silent Period) 

กบันักัเว่คิราะหแ์ละนักัลงที่นุัสำหรบัการใหข้้อ้มลูเกี�ยว่กบัผลการดีำเนิันังานั

ข้องบริษััที่รายไตรมาสเปิ็นัเว่ลา 14 ว่ันั ก่อนัว่ันันัำส่งผลการดีำเนัินังานั 

ตอ่ตลาดีหลักที่รัพัย์ฯ เพัื�อหลีกเลี�ยงคว่ามไม่เป็ินัธ์รรมในัการเผยแพัร่ข้อ้มูล

สรุุปกิิจกิรุรุมหลัักิปี 2565 ดัังนี้้�

กิิจกิรรม	 	 	 	 															จำ�นวนคร้�ง

งานัปิระชุ่มนัักว่ิเคราะ์หลักที่รัพัย์       2
และนัักลงทีุ่นัสถูาบันั (Analyst Meeting)

การพับปิะผู้ถูือหุ้นัและนัักลงทีุ่นัในัปิระเที่ศ 16
และต่างปิระเที่ศ (Face to Face Roadshows)
/ การปิระชุ่มเสมือนั (Virtual Rosdshows)

บริษััที่จดีที่ะเบียนัพับนัักลงทีุ่นั 2
(Opportunity Days)

อีเมลล์ / โที่รศัพัที่์ เฉลี�ย 4 ครั�ง ต่อสัปิดีาห์

7.8.5 ค่่าตอบแทุนัผู้้�สัอบบัญชี ี 

บริษััที่และบริษััที่ย่อย จ่ายค่าตอบแที่นัการสอบบัญช่ีให้แก่ผู้สอบบัญช่ี 

ในัปิี 2565 เปิ็นัจำนัว่นัเงินั 1,290,000 บาที่ (หนัึ�งล้านัสองแสนัเก้าหมื�นั

บาที่ถู้ว่นั) ซึ่ึ�งค่าสอบบัญช่ีนัี�ไม่รว่มค่าบริการอื�นั (Non-Audit Fee) 

ซึ่ึ�งบริษััที่ฯ มีค่าบริการอื�นัที่ี�จ่ายให้กับผู้สอบบัญช่ี จำนัว่นั 10,000 บาที่

(หนัึ�งหมื�นับาที่ถู้ว่นั) 
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8
  รายงาน

ผลการดําเนินการสําคัญ
ดานการกํากับดูแลกิจการ
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8
รายงานผลุ่กัารดำาเนินงานสำาคำัญ

ด้านกัารกัำากัับดูแลุ่กัิจำกัาร
8.1 สริ๊ปผู้ลการิปฏิิบัติิหน้าท่�
ของคัณะกริริมการิในริอบปีท่�ผู้�านมา 

คณะกรรมการบริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) มก่ารกำหนด 

การประช๊มคณะกรรมการบรษิัทัของป ี2565 ไว�อยา่งเปน็ทางการลว่งหน�า

ตลอดปีและอาจจะม่การประช๊มพิเศษัเพิ�มเติมตามความจำเป็นโดยม่ 

การกำหนดตารางการประชม๊ล่วงหน�าเป็นรายปีและในการประชม๊แต่ละครั�ง 

บริษััทจะส่งจดหมายนัดประช๊มคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระ

การประชม๊ลว่งหน�าไมน่�อยกวา่ 7 วนั กอ่นวนัประชม๊ เพื�อให�คณะกรรมการ

ได�ม่เวลาศ้กษัาข�อม้ลเพ่ยงพอก่อนการประช๊ม เว�นแต่กรณ่ม่เหต๊จำเป็น

สำหรับบางวาระท่�เกิดความล่าช�า จะดำเนินการจัดส่งให�คณะกรรมการทันท่

เมื�อข�อม้ลพร�อมนำเสนอ มก่ารบันท้กรายงานการประช๊ม และจัดเก็บรวม

รวบเอกสารเอกสารรายงานท่�รับรองแล�วเพื�อใช�ในการอ�างอิงและสามารถื

ตรวจสอบได�ในการประชม๊ประธิานกรรมการบริษัทัและกรรมการผู้้�จัดการ

เป็นผู้้�ร่วมกันกําหนดวาระการประช๊ม และเปิดโอกาสให�กรรมการ แต่ละ

คนสามารถืเสนอเรื�องต่าง ๆ เพื�อเข�า รับการพิจารณาเป็นวาระ 

การประช๊มได� บริษััทกําหนดองค์ประช๊มต�องไม่น�อยกว่าก้�งหน้�งเข�าร่วม

ประช๊ม และพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ประธิานกรรมการบริษััท ซี้�งทําหน�าท่�

ประธิานในท่�ประช๊มจะเปิดโอกาสให�กรรมการแสดงความคิดเห็นได�อย่าง

อิสระโดยในบางวาระอาจม่ผู้้�บริหารระดับส้งและหรือผู้้�เช่�ยวชาญอิสระเข�า

รว่มประชม๊ด�วยเพื�อให�รายละเอย่ดข�อม้ลท่�เปน็ประโยชน์ เพิ�มเติมในฐานะ

ผู้้�ท่�เก่�ยวข�อง รวมทั�งจะได�รับทราบนโยบายโดยตรงเพื�อให�สามารถืนําไป

ปฏิิบัติอย่างม่ประสิทธิิภาพ

8.1.1 การิสริริหา พัฒนา และปริะเมินผู้ลการิ
ปฏิิบัติิหน้าท่�ของคัณะกริริมการิ

ฝึ่ายบริหารของบริษััทได�กำหนดวิธิ่การในการสรรหากรรมการบริษััท และ

ผู้้�บริหารระดับสง้ของบริษััท ดังน่�

กริริมการิบริิษััท
กรรมการบริษััทจะต�องม่ความร้�ในเรื�องท่�เก่�ยวข�องกับการประกอบธิ๊รกิจ 

ของบริษััท หรืออาจม่ความร้�ในเรื�องอื�น ๆ ท่�อาจนำมาใช�ประโยชน์ได�กับ 

การบริหารงานของบริษััท และม่ประสบการณ์ในเรื�องดังกล่าวเป็นระยะ

เวลาตามสมควร ทั�งน่� ผู้้�ถืือห๊�น หรือกรรมการบริษััท อาจเสนอชื�อบ๊คคล

ใดบ๊คคลหน้�งข้�นมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษััทได�โดยให�วิธิ่การแต่งตั�ง

กรรมการบริษััทสามารถืกระทำได�ดังน่� 

1. ให�ผู้้�ถืือห๊�นคนหน้�งม่คะแนนเส่ยงเท่าจำนวนห๊�นท่�ตนถืือ 

2. ผู้้�ถืือห๊�นแต่ละคนจะใช�คะแนนเส่ยงท่�ม่อย้เ่ลือกตั�งบ๊คคลคนเด่ยว หรือ

หลายคนเป็นกรรมการได� ในกรณ่ท่�เลือกตั�งบ๊คคลหลายคนเป็นกรรมการ

จะแบ่งคะแนนเส่ยงให�แก่ผู้้�ใดมากน�อยเพ่ยงใดไม่ได�

ในกรณท่่�ตำแหนง่กรรมการวา่งลง เพราะเหตอ๊ื�นนอกจากถืง้คราวออกตาม

วาระ คณะกรรมการอาจเลือกบ๊คคลซี้�งม่ค๊ณสมบัติและไม่ม่ลักษัณะต�อง

ห�ามตามกฎหมายว่าด�วยบริษััทมหาชนจำกัด เข�าเป็นกรรมการแทนใน 

การประช๊มคณะกรรมการคราวถืัดไป เว�นแต่วาระของกรรมการเหลือ 

น�อยกว่า 2 (สอง) เดือน บ๊คคลซี้�งเข�าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอย้่

ในตำแหนง่กรรมการได�เพย่งเทา่วาระท่�ยงัเหลอือย่้ของกรรมการท่�ตนแทน 

มตขิองกรรมการต�องประกอบด�วยคะแนนเสย่งไมน่�อยกวา่สามในส่� (3/4) 

ของจำนวนกรรมการท่�ยังเหลืออย้่

ผู้บริิหาริริะดับสูงของบริิษััท 

ผู้้�บริหารระดับส้งของบริษััท เช่น ประธิานเจ�าหน�าท่�บริหาร กรรมการ 

ผู้้�จัดการ จะต�องได�รับคัดเลือกมาจากท่�ประชม๊ผู้้�ถือืห๊�นของบริษัทั หรือคณะ

กรรมการของบริษััท หรือ บ๊คคลอื�นท่�ได�รับมอบหมายจากผู้้�ถืือห๊�น หรือ

คณะกรรมการบริษััท โดยอาจพิจารณาจากความร้�ความสามารถื ทักษัะ 

ประสบการณ์ในการทำงานท่�เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษััท 

และเข�าใจในธิร๊กิจของบริษัทั และสามารถืบริหารงานให�บรรลวั๊ตถืป๊ระสงค์ 

เป้าหมายท่�คณะกรรมการบริษััทกำหนดไว�ได�

กริริมการิต่ริวจำสอบ/กริริมการิการิอิสริะ

คณะกรรมการบริษัทั หรือท่�ประชม๊ผู้้�ถืือห๊�นของบรษิัทัเป็นผู้้�มอ่ำนาจแต่งตั�ง

คณะกรรมการตรวจสอบข้�นโดยประกอบด�วยกรรมการอิสระไม่น�อยกว่า 3 คน 

ซี้�งมว่าระอย้ใ่นตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซี้�งพ�นจากตำแหน่ง
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ตามวาระอาจได�รับการแต่งตั�งใหม่อก่ได� แต่ไม่เกนิ 3 วาระติดต่อกนัเว�นแต่

คณะกรรมการบริษััทจะเห็นสมควรให�ดำรงตำแหน่งต่อไปน่� ทั�งน่�คณะ

กรรมการตรวจสอบต�องเป็นกรรมการอิสระ โดยม่คณ๊สมบัติดังน่�

1. ถือืห๊�นไม่เกินร�อยละ 1 ของจำนวนห๊�นท่�มสิ่ทธิอิอกเสย่งทั�งหมดของบริษัทั 

บรษัิัทใหญ่ บริษัทัย่อย บริษัทัร่วม ผู้้�ถือืห๊�นรายใหญ่ หรือผู้้�มอ่ำนาจควบคม๊

ของบริษััท โดยให�นับรวมการถืือห๊�นของผู้้�ท่�เก่�ยวข�องของกรรมการอิสระ

รายนั�น ๆ ด�วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่�ม่ส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ล้กจ�าง 

ท่�ปรก้ษัาท่�ได�รบัเงนิเดอืนประจำ หรอืผู้้�มอ่ำนาจควบคม๊ของบรษิัทั บรษิัทัใหญ่ 

บริษััทย่อย บริษััทร่วม บริษััทย่อยลำดับเด่ยวกัน ผู้้�ถืือห๊�นรายใหญ่ หรือ

ของผู้้�ม่อำนาจควบค๊มของบริษััท เว�นแต่จะได�พ�นจากการม่ลักษัณะ 

ดังกล่าวมาแล�วไม่น�อยกว่า 2 ปีก่อนได�รับการแต่งตั�ง ทั�งน่� ลักษัณะต�อง

ห�ามดังกล่าวไม่รวมถื้งกรณ่ท่�กรรมการอิสระเคยเป็นข�าราชการ หรือท่�

ปรก้ษัาของสว่นราชการซี้�งเป็นผู้้�ถือืห๊�นรายใหญ่ หรือผู้้�มอ่ำนาจควบคม๊ของ

บริษััท

3. ไม่ม่ความสัมพันธิ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบ่ยนในลักษัณะท่� 

เป็นบิดา มารดา ค้่สมรส พ่�น�อง และบ๊ตร รวมทั�งค่้สมรสของบ๊ตร 

ของกรรมการรายอื�น ผู้้�บริหาร ผู้้�ถืือห๊�นรายใหญ่ ผู้้�มอ่ำนาจควบค๊ม หรือ

บค๊คลท่�จะได�รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ ผู้้�บริหารหรือผู้้�มอ่ำนาจควบคม๊

ของบริษััท หรือบริษััทย่อย

4. ไม่มห่รือเคยม่ความสัมพันธิ์ทางธิ๊รกิจกับบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย 

บรษิัทัรว่ม ผู้้�ถือืห๊�นรายใหญ ่หรอื ผู้้�มอ่ำนาจควบคม๊ของบรษิัทั ในลกัษัณะ

ท่�อาจเป็นการขดัขวางการใช�วจิารณญาณอย่างอสิระของกรรมการอสิระรายนั�น 

รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้้�ถืือห๊�นท่�ม่นัย หรือผู้้�ม่อำนาจควบค๊มของผู้้�ท่�ม่

ความสัมพันธิ์ทางธิ๊รกิจกับบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม 

ผู้้�ถือืห๊�นรายใหญ ่หรอืผู้้�มอ่ำนาจควบคม๊ของบรษิัทั เว�นแตจ่ะได�พ�นจากการ

ม่ลักษัณะดังกล่าวมาแล�วไม่น�อยกว่า 2 ปีก่อนได�รับการแต่งตั�ง ทั�งน่� 

ความสมัพนัธิท์างธิร๊กจิให�รวมถืง้รายการตามประกาศคณะกรรมการกำกบั

ตลาดทน๊ท่� ทจ. 28/2551 เรื�องการขออนญ๊าตและการอนญ๊าตให�เสนอขาย

ห๊�นท่�ออกใหม่ ทั�งน่�ให�รวมถื้งการทำรายการทางการค�าท่�กระทำเป็นปกติ

เพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือให�เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่�ยวกับ

สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให�หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ด�วยการรับหรอืให�ก้�ยมื ค�ำประกนั การให�สนิทรัพย์ เป็นหลกัประกนัหน่�สิน 

รวมถื้งพฤติการณ์อื�นทำนองเด่ยวกัน ซี้�งเป็นผู้ลให�บริษััท หรือค้่สัญญา 

ม่ภาระหน่�ท่�ต�องชำระต่ออ่กฝึ่ายหน้�ง ตั�งแต่ร�อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่�ม่ 

ตัวตนส๊ทธิิของบริษััท หรือตั�งแต่ 20 ล�านบาทข้�นไป แล�วแต่จำนวนใด 

จะต�ำกว่า 

ทั�งน่� การคำนวณภาระหน่�ดังกล่าวให�เป็นไปตามวิธิ่การคำนวณม้ลค่าของ

รายการท่�เก่�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดท๊นว่าด�วย

หลักเกณฑ์์ในการทำรายการท่�เก่�ยวโยงกันโดยอนโ๊ลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหน่�ดังกล่าว ให�นับรวมภาระหน่�ท่�เกิดข้�นในระหว่างหน้�งปีก่อนวันท่�ม่

ความสัมพันธิ์ทางธิ๊รกิจกับบ๊คคลเด่ยวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้้�สอบบญัช่ของบริษัทั บรษิัทัใหญ่ บริษัทัย่อย บรษัิัทร่วม 

ผู้้�ถืือห๊�นรายใหญ่ หรือผู้้�ม่อำนาจควบคม๊ของบริษััท และไม่เป็นผู้้�ถืือห๊�นท่�ม่

นัย ผู้้�ม่อำนาจควบค๊ม หรือห๊�นส่วนของสำนักงานสอบบัญช่ ซี้�งม่ผู้้�สอบ

บัญช่ของบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผู้้�ถืือห๊�นรายใหญ่ หรือ

ผู้้�ม่อำนาจควบค๊มของบริษััทสังกัดอย่้ เว�นแต่จะได�พ�นจากการม่ลักษัณะ 

ดังกล่าวมาแล�วไม่น�อยกว่า 2 ปีก่อนได�รับการแต่งตั�ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้้�ให�บริการทางวิชาช่พใด ๆ  ซี้�งรวมถื้งการให�บริการ

เปน็ท่�ปรก้ษัากฎหมายหรือท่�ปรก้ษัาทางการเงิน ซี้�งได�รับคา่บริการเกินกว่า
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สองล�านบาทต่อปีจากบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผู้้�ถืือห๊�น

รายใหญ่ หรือผู้้�มอ่ำนาจควบค๊มของบริษััท และไม่เป็นผู้้�ถืือห๊�นท่�ม่นัย ผู้้�ม่

อำนาจควบค๊ม หรือห๊�นส่วนของผู้้�ให�บริการทางวิชาช่พนั�นด�วย เว�นแต่จะ

ได�พ�นจากการมลั่กษัณะดงักล่าวมาแล�วไม่น�อยกว่า 2 ปีก่อนได�รบัการแต่งตั�ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่�ได�รับการแต่งตั�งข้�นเพื�อเป็นตัวแทนของกรรมการ 

ของบริษััท ผู้้�ถืือห๊�นรายใหญ่ หรือผู้้�ถืือห๊�นซี้�งเป็นผู้้�ท่�เก่�ยวข�องกับผู้้�ถืือห๊�น

รายใหญ่ของบริษััท

8. ไมป่ระกอบกิจการท่�ม่สภาพอยา่งเดย่วกนัและเป็นการแขง่ขันท่�มนั่ยกบั

กจิการของบรษิัทั หรอืบรษิัทัยอ่ย หรอืไมเ่ปน็ห๊�นสว่นท่�ม่นยัในห�างห๊�นสว่น 

หรือเป็นกรรมการท่�ม่ส่วนร่วมบริหารงาน ล้กจ�าง พนักงานท่�ปร้กษัาท่� 

รบัเงนิเดอืนประจำ หรอืถืือห๊�นเกนิร�อยละ 1 ของจำนวนห๊�นท่�มส่ทิธิอิอกเสย่ง

ทั�งหมดของบริษััทอื�น ซี้�งประกอบกิจการท่�ม่สภาพอย่างเด่ยวกันและ

เป็นการแข่งขันท่�ม่นัยกับกิจการของบริษััท หรือบริษััทย่อย

9. ไม่มล่กัษัณะอื�นใดท่�ทำให�ไม่สามารถืให�ความเหน็อย่างเป็นอสิระ เก่�ยวกบั 

การดำเนินงานของบริษััท

10. ไม่เป็นกรรมการท่�ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการให�ตัดสินใจใน

การดำเนินกิจการของบริษัทั บริษัทัใหญ่ บริษัทัย่อย บริษัทัร่วม บริษัทัร่วม

ลำดับเด่ยวกัน ผู้้�ถืือห๊�นรายใหญ่ หรือผู้้�ม่อำนาจควบคม๊ของบริษััท

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษััทใหญ่ บริษััทย่อย หรือบริษััทย่อยลำดับ

เด่ยวกัน เฉัพาะท่�เป็นบริษััทจด ทะเบ่ยน

ทั�งนี�คณะกริริมการิต่ริวจำสอบต่้องมีค๊ณสมบัต่ิเพิ�มเต่ิมดังต่่อไปนี� 

1. ได�รบัการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบรษิัทั หรอืท่�ประชม๊ผู้้�ถืือห๊�นของบรษิัทั 

ให�เป็นกรรมการตรวจสอบ

2. กรรมการตรวจสอบท๊กท่านต�องเป็นกรรมการอิสระของบริษััท 

3. ไมเ่ป็นกรรมการท่�ได�รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทัให�ตดัสนิใจ

ในการดำเนินกิจการของบริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม บริษััทย่อย

ลำดับเด่ยวกัน หรือผู้้�ม่อำนาจควบคม๊บริษััท 

4. ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทัใหญ่ บรษิัทัย่อย และบรษิัทัย่อยลำดบัเดย่วกนั 

เฉัพาะท่�เป็นบริษััทจดทะเบ่ยน  

5. ม่หน�าท่�ในลักษัณะเด่ยวกับท่�กำหนดไว�ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยว่าด�วยค๊ณสมบัติ และขอบเขตการทำงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบ 

6. มค่วามร้�และประสบการณ์เพย่งพอท่�จะสามารถืทำหน�าท่�ในฐานะกรรมการ 

ตรวจสอบ ทั�งน่� ต�องมก่รรมการตรวจสอบอย่างน�อย 1 ท่าน ท่�ม่ความร้�

และประสบการณ์เพ่ยงพอท่�จะสามารถืทำหน�าท่�ในการสอบทานความ 

น่าเชื�อถืือของงบการเงินได� 

7. ท่�ประชม๊ผู้้�ถือืห๊�น หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทั 

เป็นผู้้�คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให�ดำรงตำแหน่ง

ประธิานกรรมการตรวจสอบ

8. ให�เลขาน๊การบริษััท หรือ ผู้้�อำนวยการฝ่ึายตรวจสอบภายในของบริษััท 

หรือผู้้�ตรวจสอบภายใน หรือ ผู้้�อำนวยการฝ่ึายบัญช่และการเงินเป็น

เลขานก๊ารคณะกรรมการตรวจสอบ

* ในกรีณี์ขุองบริีษััท่ ใหุ้�เลขุาน้การีขุองบริีษััท่ ดำรีงต์ำแหุ้น่งเป็น

เลขุาน้การีคณ์ะกรีรีมการีต์รีวจสอบ

วาริะการิดำาริงต่ำาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซี้�งพ�น

จากตำแหน่งตามวาระอาจได�รบัการแต่งแต่งตั�งใหม่อก่ได� แต่ไม่เกนิ 3 วาระ

ตดิต่อกนั เว�นแต่คณะกรรมการบรษิัทัจะเหน็สมควรขอให�ดำรงตำแหน่งต่อไป

กริริมการิบริิษััท

คณะกรรมการบริษััท ประกอบด�วยกรรมการไม่น�อยกว่า 9 คน และเป็น

กรรมการอิสระไม่น�อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั�งหมด ทั�งน่�

กรรมการไม่น�อยกว่าก้�งหน้�งจะต�องม่ถืิ�นท่�อย้่ในประเทศไทย  

คณะกรรมการบริษััท ประกอบด�วยกรรมการท่�ม่ความร้� ความสามารถื 

และประสบการณ์ในการดำเนินธิ๊รกิจ ทำหน�าท่�กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 

กลย๊ทธิ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผู้นธิ๊รกิจ และงบประมาณของบริษััท ตลอด

จนกำกบัดแ้ลให�คณะผู้้�บรหิาร บรหิารงานให�เป็นไปตามนโยบายท่�กำหนดไว� 

อย่างม่ประสิทธิิภาพและเกิดประสิทธิิผู้ลภายใต�กรอบของกฎหมาย 

วตัถืป๊ระสงค์ ข�อบังคับ มติท่�ประชม๊คณะกรรมการ และมติท่�ประชม๊ผู้้�ถือืห๊�น 

ด�วยความรับผิู้ดชอบ ซีื�อสัตย์ส๊จริต ระมัดระวัง ตามหลักการข�อพง้ปฏิิบัติ

ท่�ด่ เพื�อเพิ�มมล้ค่าทางเศรษัฐกิจสง้ส๊ดให�แก่กิจการ และความมั�นคงสง้ส๊ด

ให�แก่ผู้้�ถืือห๊�น    

กรรมการแต่ละท่านสามารถืปฏิิบัติหน�าท่�และใช�ด๊ลยพินิจอย่างเป็นอิสระ

ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื�องต่าง ๆ  โดยสามารถืตั�งคำถืาม แสดงความ

คิดเห็น หรือ คัดค�านในกรณ่ท่�ม่ความเห็นขัดแย�งในเรื�องท่�ม่ผู้ลกระทบ 

ต่อผู้ลประโยชน์ของผู้้�ถืือห๊�นหรือผู้้�ม่ส่วนได�เส่ย โดยไม่อย้่ภายใต�อิทธิิพล

ของกล๊่มบ๊คคลใด

วาริะการิดำาริงต่ำาแหน่ง

ในการประช๊มผู้้�ถือืห๊�นสามัญประจำปีทก๊ครั�งให�กรรมการออกจากตำแหน่ง

เป็นอตัราจำนวน 1 ใน 3 ถื�าจำนวนกรรมการท่�จะแบ่งออกให�ตรงเป็นสามส่วน

ไมไ่ด�กใ็ห�ออกโดยจำนวนใกล�ท่�สด๊กบัอตัรา 1 ใน 3 กรรมการท่�จะต�องออก

จากตำแหน่งในปีแรก และปีท่�สองภายหลังการแปรสภาพบริษัทัเป็นบริษัทั

มหาชนจำกดันั�นให�จบัสลากกนั สว่นปตีอ่ไปให�กรรมการคนท่�อย่้ในตำแหนง่

นานท่�ส๊ดนั�นเป็นผู้้�ออกจากตำแหน่ง กรรมการซี้�งพ�นจากตำแหน่งอาจได�

รับเลือกตั�งใหม่อ่กได�โดยท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�น

นอกจากการพ�นตำแหน่งตามวาระแล�ว กรรมการพ�นจากตำแหน่งเมื�อ

1. เส่ยช่วิต

2. ลาออก

3. ขาดค๊ณสมบัติ หรือม่ลักษัณะต�องห�ามตามกฎหมาย 

4. ท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นลงมติให�ออก ด�วยคะแนนเส่ยงไม่น�อยกว่า 3 ใน 4 

ของจำนวนผู้้�ถือืห๊�นท่�มาประชม๊และมส่ทิธิอิอกเสย่ง และมห่๊�นนบัรวมกนัได�

ไม่น�อยกว่าก้�งหน้�งของจำนวนห๊�นท่�ถืือโดยผู้้�ถืือห๊�นท่�มาประช๊มและม่สิทธิิ

ออกเส่ยง

5. ศาลม่คำสั�งให�ออก

ผู้บริิหาริ 

คณะกรรมการบริษััท หรือบ๊คคลท่�ได�รับมอบหมายจากผู้้�ถืือห๊�นเป็น 

ผู้้�พิจารณาแต่งตั�งผู้้�บริหาร โดยคัดเลือกจากบ๊คคลากรท่�ม่ความสามารถื 

ประสบการณ์ และม่ความเช่�ยวชาญในสายงานท่�เก่�ยวข�อง
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8.1.2 การิเข้าริ�วมปริะช๊ม

ในรอบปี 2565 คณะกรรมการบริษััทได�ม่การประช๊มคณะกรรมการรวม

ทั�งสิ�นจำนวน 5 ครั�ง โดยมก่รรมการและคณะกรรมการเข�าประช๊มดังต่อ

ไปน่�	 	 											

	 																																																				 	 ปีี	2565

				ลี่ำาด์้บที่่�						ริายชี่�อคัณะกริริมการิ	 			จำานวันคัริ้�งที่่�เข้าริ่วัมปีริะชีุม						

	 		 	 /การิปีริะชุีมที่้�งห้มด์

 1 นางปราณ่  ศ๊ภวัฒนเกย่รติ 5/5

 2 นายวิบ้ลย์  อ๊ตสาหจิต 5/5

 3 นายประเสริฐ  จิราวรรณสถืิตย์ 5/5

 4 นางฐานิศร์  อมรธิ่รสรรค์   5/5

 5 นายณรัล  วิวรรธินไกร 5/5

 6 นายพลเชษัฐ์  ลิขิตธินสมบัติ 5/5

 7 ม.ร.ว. เพ็ญศิริ  จักรพันธิ๊์ 5/5

 8 นางกอบบ๊ญ  ศร่ชัย 5/5

 9 นายภ้มิพันธิ์  บ๊ญญาปะมัย 5/5

8.1.3 การิกำากบัดูแลบริษัิัทย�อยและบริษัิัทริ�วม 

บริษัทัม่นโยบายการลงทน๊ในกจิการท่�สามารถืเอื�อประโยชนต์อ่บรษิัทั เพื�อ

เป็นการเพิ�มศักยภาพในการแข่งขัน  โดยม่การประเมินความค๊�มค่า หรือ

ความเป็นไปได�อย่างจำเป็นและเหมาะสมโดยการบริหารงานในบริษััทย่อย

และบริษััทร่วมนั�น บริษััทจะม่การกำกับด้แลดังต่อไปน่�  

1. บริษััทจะส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษััทย่อย หรือ

บริษััทร่วม โดยจำนวนตัวแทนของบริษััทเป็นไปตามสัดส่วนการถืือห๊�นของ

บรษิัทัเป็นอย่างน�อย ซี้�งเป็นกรรมการบริษัทั หรอืบค๊คลอื�นท่�ได�รับมอบหมาย

2. กรรมการผู้้�ม่อำนาจลงนามผู้้กพันบริษััทย่อยหรือบริษััทร่วมส่วนหน้�ง

เป็นตัวแทนของบริษััทและจะม่ตัวแทนของบริษััทร่วมลงนามด�วยเสมอ

3. ตวัแทนของบริษัทัจะมสิ่ทธิิ�เข�าร่วมการพิจารณาคัดเลอืกผู้้�บริหารระดับส้ง 

หรือบ๊คคลใด ๆ ท่�รับผิู้ดชอบด�านบัญช่และการเงินของบริษััทย่อย และ

บริษััทร่วม

4. ในกรณ่ท่�บริษััทย่อยตกลงเข�าทำรายการท่�เก่�ยวโยงกันหรือรายการได�

มาหรือจำหน่ายซี้�งทรัพย์สินท่�ม่นัยสำคัญบริษััทจะดำเนินการตามหลัก

เกณฑ์์ท่�กฎหมายกำหนดไว�สำหรับการทำรายการดังกล่าว รวมถืง้นโยบาย

เก่�ยวกับรายการระหว่างกันของบริษััท

กรรมการ / 
บริษัทย่อย

อํานาจกรรมการ

SWR
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จํากัด บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จํากัด บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั�น จํากัด

SWL SWE

นายวิบูลย อุตสาหจิต

นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย

นางฐานิศร อมรธีรสรรค

นายณรัล วิวรรธนไกร

นายจักรพัชร  จิราวรรณสถิตย

นายวิบูลย อุตสาหจิต หรือ
นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย หรือ
นายณรัล วิวรรธนไกร
กรรมการหนึ่งในสามคนลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท

นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย
หรือ นายณรัล วิวรรธนไกร
ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท

นายวิบูลย อุตสาหจิต หรือ
นายจักรพัชร จิราวรรณสถิตย
กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื�อกรรมการที�เป�นกรรมการบริษัทย่อย
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8.1.4 การิติดิติามใหม้ก่าริปฏิบิตัิติิามนโยบาย
และแนวปฏิิบัติิในการิกากับดูแลกิจำการิ

(1) การิป้องกันความขัดแย้งทางผลปริะโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิัทัได�กำหนดนโยบายเก่�ยวกบัการทำรายการระหวา่งกนั 

บนหลักการในการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางธ๊ิรกิจจะต�องทำเพื�อ

ผู้ลประโยชน์ส้งส๊ดของบริษััทเท่านั�น โดยบริษััทได�กำหนดขั�นตอนใน 

การพจิารณาทำธิร๊กรรมดงักล่าว เพื�อให�การเข�าทำรายการท่�เก่�ยวโยงกนันั�น 

เป็นไปด�วยความโปร่งใส ไม่ก่อให�เกิดความขัดแย�งทางผู้ลประโยชน์ 

เป็นประโยชน์ส้งส๊ดแก่บริษััท และผู้้�ถืือห๊�นท๊กราย ดังน่� 

1. บริษััท จะพจิารณาว่าธิร๊กรรมดงักล่าวเป็นรายการท่�เก่�ยวโยงกนัประเภทใด 

และหากเปน็รายการท่�เก่�ยวโยงกนัประเภทรายการธิร๊กจิปกต ิหรือรายการ

สนับสน๊นธิ๊รกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการนั�นม่ข�อกำหนดและ

เงื�อนไขท่�ถืือว่าเป็นเงื�อนไขการค�าโดยทั�วไปหรือไม่ โดยบริษััทจะใช�เกณฑ์์

เรื�องราคาและเงื�อนไขท่�บริษััทให�กับล้กค�าทั�วไป หรือราคาและเงื�อนไขท่�ใช�

กันทั�วไปในตลาดสำหรับการทำธิ๊รกรรมในลักษัณะเด่ยวกันหรือคล�ายคล้ง

กนั และในกรณท่่�ไมม่ร่าคาตลาดท่�สามารถืนำมาใช�อ�างองิได�เนื�องจากสนิค�า

หรือบรกิารภายใต�การทำธิร๊กรรมนั�นม่ลกัษัณะเฉัพาะตวัหรอืเพราะเหตผู๊้ล

อื�นใด บริษััทก็อาจให�คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้้�สอบบัญชข่องบรษิัทั 

หรือผู้้�เช่�ยวชาญอสิระพจิารณาตรวจสอบและให�ความเหน็ถืง้ความเหมาะสม

ของราคาและความสมเหต๊สมผู้ลของการทำรายการด�วย  

2. ในกรณท่่�รายการท่�เก่�ยวโยงกนัเป็นรายการสนบัสน๊นธิร๊กจิปกตทิ่�มเ่งื�อนไข 

การค�าโดยทั�วไปและค่าตอบแทนไม่สามารถืคำนวณได�จากทรัพย์สินหรือ

ม้ลค่าอ�างอิง หรือเป็นรายการธิ๊รกิจปกติ หรือรายการสนับสน๊นธิ๊รกิจปกติ

ท่�ไม่ม่เงื�อนไขทางการค�าโดยทั�วไป หรือเป็นรายการเช่า หรือให�เช่า

อสังหารมิทรพัยไ์มเ่กนิ 3 ป ีและไมส่ามารถืแสดงได�วา่มเ่งื�อนไขการค�าโดย

ทั�วไป หรือเป็นรายการประเภทอื�น บริษััทจะทำการคำนวณขนาดของ

รายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพื�อจะได�

ทราบว่าจะต�องดำเนินการต่อไปอย่างไรเช่น จะต�องเสนอขออน๊มัติการทำ

รายการจากคณะกรรมการบรษิัทั เชน่ จะต�องเสนอขออนม๊ตักิารทำรายการ

จากคณะกรรมการบริษััท หรือจากท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�น เป็นต�น

3. บริษััทจะเสนอรายการท่�เก่�ยวโยงกันของบริษััท หรือบริษััทย่อยให�คณะ

กรรมการตรวจสอบทราบหรือพิจารณาความเห็นแล�วแต่กรณ่รายการท่�

เก่�ยวโยงกันรายการใดท่�จะต�องได�รับการอน๊มัติจากคณะกรรมการบริษััท 

หรอืท่�ประชม๊ผู้้�ถือืห๊�น บรษิัทัจะต�องเสนอความเหน็ของคณะกรรมการตรวจ

สอบเก่�ยวกบัรายการนั�นให�คณะกรรมการบรษิัทั และหรอืท่�ประช๊มผู้้�ถือืห๊�น

พิจารณาด�วย 

4. บริษััทจะรายงานการตกลงเข�าทำรายการท่�เก่�ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย โดยม่ข�อม้ลรายละเอ่ยดต่าง ๆ ครบถื�วนตามเกณฑ์์ท่�

กำหนดไว�ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ

จะเปิดเผู้ยการทำรายการท่�เก่�ยวโยงกันในรายงานประจำปี แบบแสดง

รายการข�อม้ลประจำปี และหรือแบบรายงานอื�นตามหลักเกณฑ์์ท่�คณะ

กรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กำหนด และในงบการเงนิตาม

มาตรฐานการบัญช่กำหนด

5. สำหรับรายการระหว่างกันท่�อาจเกิดข้�นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทั 

จะต�องปฏิบิติัให�เปน็ไปตามกฎหมายวา่ด�วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

และข�อบังคับ ประกาศ คำสั�ง หรือข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมตลอดถื้งการปฏิิบัติตามข�อกำหนดเก่�ยวกับการเปิดเผู้ย

ข�อม้ลการทำรายการเก่�ยวโยงและการได�มาหรือจำหน่ายไปซี้�งทรัพย์สิน 

ท่�สำคัญของบริษััท หรือบริษััทย่อยตามมาตรฐานการบัญช่ท่�กำหนดโดย

สมาคมนักบัญชแ่ละผู้้�สอบบัญช่รับอนญ๊าตแห่งประเทศไทย

6. ในกรณ่ท่�ม่รายการระหว่างกันของบริษััทท่�นอกเหนือจากการค�าปกติ 

ท่�เกิดข้�นกับบ๊คคลท่�อาจม่ความขัดแย�งทางผู้ลประโยชน์หรือม่ส่วนได�เส่ย

หรืออาจมค่วามขดัแย�งทางผู้ลประโยชนใ์นอนาคต บรษิัทัจะให�คณกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้้�ให�ความเห็นเก่�ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสม 

ของรายการนั�น ในกรณท่่�คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ค่วามชำนาญในการ

พจิารณารายการระหว่างกันท่�อาจเกิดข้�น บริษัทัจะให�ผู้้�เช่�ยวชาญอิสระหรือ

ผู้้�สอบบัญช่ของบริษััทเป็นผู้้�ให�ความเห็นเก่�ยวกับรายการระหว่างกัน 

ดงักล่าว เพื�อนำไปใช�ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้้�ถือืห๊�น

ตามแต่กรณ่ ทั�งน่� บริษััทจะเปิดเผู้ยรายการระหว่างกันไว�ในหมายเหต๊

ประกอบงบการเงินท่�ได�รับการตรวจสอบจากผู้้�สอบบัญช่บริษััท

7. ผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ยในการทำรายการใด ๆ จะไม่ม่สิทธิิออกเส่ยงหรือ

อน๊มัติการทำรายการนั�น ๆ

8. ห�ามมิให�พนักงานกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผู้ลประโยชน์ทาง

ธิ๊รกิจ บริษััทฯ จ้งได�จัดทำแบบแจ�งให�พนักงานทราบผู้่านฝึ่ายบค๊คลเพื�อให�

พนักงานทราบนโยบาย 

(2) การิใช้ข้อมูลภัายในเพื�อแสวงหาผลปริะโยชน์

บริษัทัมน่โยบายดแ้ลกรรมการ ผู้้�บริหาร ในการนำข�อม้ลภายในของบรษิัทั 

ซี้�งยังไม่เปิดเผู้ยต่อสาธิารณชนไปใช�เพื�อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทั�ง

การซีื�อขายหลักทรัพย์ ดังน่� 

1.ให�ความร้�แก่กรรมการ ผู้้�บริหาร รวมถ้ืงดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 

ในสายงานบัญชห่รือการเงินท่�เป็นระดับผู้้�อำนวยการฝ่ึายข้�นไปหรือเท่ยบเท่า

หน�าท่�ท่�ต�องจัดทำและส่งรายงานการถืือหลักทรัพย์ของตน ค้่สมรส และ

บ๊ตรท่�ยังไม่บรรล๊นิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษัตามมาตรา 275 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. บริษััท กำหนดให�กรรมการ ผู้้�บริหาร รวมถื้งผู้้�ดำรงตำแหน่งระดับ

บริหารในสายงานบัญช่หรือการเงินท่�เป็นระดับผู้้�อำนวยการฝ่ึายข้�นไปหรือ

เทย่บเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถืือหลักทรัพย์ของตน ของค้่สมรส 

และของบต๊รท่�ยังไม่บรรลน๊ติภิาวะส่งผู่้านมายังเลขานก๊ารของบริษัทั ก่อนนำ

ส่งสำนกังาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท๊กครั�ง 

โดยให�จัดทำและนำส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันท่�ได�รับการแต่งตั�งให�ดำรง

ตำแหนง่เปน็กรรมการ ผู้้�บรหิาร รวมถืง้ผู้้�ดำรงตำแหนง่ระดบับริหารในสาย

งานบัญชห่รือการเงินท่�เปน็ระดบัผู้้�อำนวยการฝ่ึายข้�นไปหรือเทย่บเท่า หรือ

รายงานการเปล่�ยนแปลงการถืือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 (สาม) วัน

ทำการนับแต่วันท่�ม่การซีื�อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั�น
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3. บริษัทั กำหนดให�กรรมการ ผู้้�บรหิาร รวมถืง้ผู้้�ดำรงตำแหนง่ระดบับริหาร

ในสายงานบัญช่หรือการเงินท่�เป็นระดับผู้้�อำนวยการฝ่ึายข้�นไปหรือเทย่บเท่า 

และผู้้�ปฏิิบัติงานท่�เก่�ยวข�องท่�ได�รับทราบข�อม้ลภายในท่�เป็นสาระสำคัญ 

ซี้�งม่ผู้ลต่อการเปล่�ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์จะต�องระงับการซืี�อขาย 

หลกัทรัพย์ของบริษัทั ในช่วงเวลาก่อนท่�จะเผู้ยแพร่งบการเงินหรือเผู้ยแพร่

เก่�ยวกบัฐานะทางการเงนิและสถืานะของบรษิัทั จนกวา่บรษิัทัจะได�เปดิเผู้ย

ข�อม้ลต่อสาธิารณะชนแล�วโดยบริษััทจะแจ�งให�กรรมการ ผู้้�บริหาร รวมถื้ง

ผู้้�ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญช่หรือการเงินท่�เป็นระดับ 

ผู้้�อำนวยการฝึ่ายข้�นไปหรือเท่ยบเท่างดการซืี�อขายหลักทรัพย์ของบริษััท

อยา่งเปน็ลายลกัษัณอ์กัษัรเปน็เวลาอยา่งน�อย 30 วนัลว่งหน�ากอ่นการเปดิ

เผู้ยข�อม้ลต่อสาธิารณชน และควรรอคอยอย่างน�อย 24 ชั�วโมงภายหลัง

การเปิดเผู้ยข�อม้ลให�แก่สาธิารณชนแล�ว รวมทั�งห�ามไม่ให�เปิดเผู้ยข�อม้ล 

ท่�เป็นสาระสำคัญนั�นต่อบ๊คคลอื�น

บริษััท กำหนดบทลงโทษัทางวินัยหากม่การฝึ่าฝึ้นนำข�อม้ลภายในไปใช� 

หาประโยชน์ส่วนตน ดังต่อไปน่�

1. การตักเตือนเป็นหนังสือ

2. การพักงานชั�วคราวโดยไม่ได�รับค่าจ�าง

3. ให�ออกจากงาน

ทั�งน่�บริษััท จะพิจารณากำหนดบทลงโทษัจากเจตนาของการกระทำและ

ความร�ายแรงของความผู้ิดนั�น ๆ

(3) การิต่่อต่้านท๊จำริิต่คอริ์ริัปชัน 

บริษัทั ย้ดมั�นในการดำเนนิธิร๊กจิด�วยความเปน็ธิรรม ม่คณ๊ธิรรม จริยธิรรม 

และเปิดเผู้ยข�อม้ลอย่างโปร่งใสต่อสาธิารณชน โดยกรรมการของบริษััท 

ผู้้�บริหาร และพนักงานท๊กระดับขององค์กรจะไม่กระทำหรือยอมรับการ

ทจ๊รติคอรร์ปัชนัทก๊ร้ปแบบ ไม่วา่กรณใ่ด ๆ  ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ�อม 

เพื�อให�บรรล๊เจตนารณ์ดังกล่าว บริษััทได�ม่นโยบายการต่อต�านท๊จริต

คอร์รัปชัน ดังน่�

1. กรรมการบรษิัทั ผู้้�บรหิาร และพนกังานทก๊ระดบั ต�องปฏิบิตัติามนโยบาย 

การต่อต�านท๊จริตคอร์รัปชัน หลักการกำกับด้แลกิจการและจรรยาบรรณ

ธิร๊กจิโดยไมเ่ข�าไปเก่�ยวข�องกบัการคอรร์ปัชนัไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางอ�อม 

2. ห�ามมิให�กรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และพนักงานท๊กระดับเร่ยกหรือรับ

ประโยชน์หรือทรัพย์สินใดท่�ส่อไปในทางจ้งใจให�ปฏิิบัติ หรือละเว�นการ

ปฏิบิตัหิน�าท่�ในทางท่�มชิอบ หรอือาจทำให�บรษิัทัเสย่ประโยชนอ์นัชอบธิรรม

3. กรรมการบริษััท ผู้้�บริหาร และพนักงานท๊กระดับพ้งละเว�นการเสนอ

หรอืให�ประโยชน์ หรอืทรพัย์สนิใดแก่บค๊คลภายนอกเพื�อจ้งใจให�ผู้้�นั�นกระทำ 

หรอืละเว�นการกระทำใดท่�ผู้ดิกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน�าท่�ของตน

4. บรษัิัทได�มช่อ่งทางการแจ�งเบาะแส ข�อร�องเรย่น และข�อเสนอแนะ กรณ่

พบเหน็การทจ๊รติคอร์รัปชนั ผู้า่นวธิิก่ารตา่งๆ เช่น ทางเวบ็ไซีตแ์ละรายงาน

ประจำปีของบริษััท
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8.2 ริายงานผู้ลการิปฏิิบัติิงานของ
คัณะกริริมการิชด๊ย�อยในริอบปีท่�ผู้�านมา

ริายงานคัณะกริริมการิติริวจำสอบ
เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บรีิษััท่ สยามเวลเนสกรี้�ป จำกัด (มหุ้าชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน) 

(“บริษััทฯ”) ประกอบด�วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซี้�งเป็นผู้้�มค่วามร้� ความ

สามารถื ม่ประสบการณ์เฉัพาะด�าน ม่คณ๊สมบัติ ครบถื�วนตามข�อกำหนด

ของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย มค่วามอสิระในการปฏิิบตัหิน�าท่�ตาม

กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ

ด�วย

1. นายพลเชษัฐ์ ลิขิตธินสมบัติ  ประธิานกรรมการตรวจสอบ

2. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธิ๊์  กรรมการตรวจสอบ

3. นางกอบบ๊ญ ศร่ชัย  กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได�ประช๊มรวมทั�งสิ�น 4 ครั�ง ท๊กครั�ง

กรรมการตรวจสอบท๊กท่านได�เข�าร่วมประช๊มคิดเป็นสัดส่วนการเข�าร่วม

ประช๊มร�อยละ 100.00 และได�เชิญผู้้�บริหารเข�าร่วมประช๊มตามวาระของ

ผู้้�ท่�เก่�ยวข�องเพื�อช่�แจงในประเด็นท่�เก่�ยวข�อง รวมถื้งได�เชิญผู้้�ตรวจสอบ

ภายในและผู้้�สอบบัญช่ รับอน๊ญาตเพื�อร่วมช่�แจงข�อเท็จจริง รวมถื้งผู้ลการ

ตรวจสอบบัญช่และหลักฐานประกอบในแต่ละไตรมาส ทั�งน่�คณะกรรมการ

ตรวจสอบได�จัดให�ม่การประช๊มร่วมกับผู้้�สอบบัญช่รับอน๊ญาต โดยไม่ม่ผู้้�

บริหารของบริษััทฯ เข�าร่วมประช๊มด�วย รวมทั�งสิ�น 4 ครั�ง  

การประช๊มของคณะกรรมการตรวจสอบ ได�ปฏิิบัติตามกฎบัตรคณะ

กรรมการตรวจสอบท่�คณะกรรมการบริษััทฯ ได�อน๊มัติไว�อย่างเคร่งครัด 

และผู้ลการประช๊มแต่ละครั�งได�รายงานการปฏิิบัติงานโดยสร๊ป พร�อมข�อ

เสนอแนะ ท่�เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อฝึ่ายบริหารให�คณะกรรมการบริษััทฯ 

ทราบ สร๊ปสาระสำคัญดังน่�

1.  สอบทานงบการเงินประจำปี 2565 และงบการเงินรายไตรมาสสำหรับ

ปี 2565 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษััทฯ เพื�อให�มั�นใจว่ารายงาน

ทางการเงินรายการบัญช่กับบริษััทท่�เก่�ยวข�องกันจัดทำข้�นม่ความถ้ืกต�อง

ตามท่�ควรตามมาตรฐานบัญช่ และข�อกำหนดทางกฎหมายรวมทั�งม่การ

เปิดเผู้ยไว�ในหมายเหต๊ประกอบ งบการเงินอย่างเพ่ยงพอ พร�อมทั�ง 

ให�ข�อสังเกตและรับทราบแนวทางแก�ไขปัญหาให�เกิดประโยชน์แก่บริษััทฯ 

แล�วคณะกรรมการตรวจสอบม่ความเหน็วา่รายงานทางการเงนิของบรษิัทัฯ 

ได�จัดทำข้�นตามหลักการบัญช่ท่�รับรองทั�วไปม่ความถ้ืกต�องตามท่�ควรเชื�อ

ถืือได�การเลือกใช�นโยบายบัญช่ม่ความสมเหต๊สมผู้ล

2.  สอบทานความเพ่ยงพอของการควบค๊มภายในและการตรวจสอบภายใน

แล�ว คณะกรรมการตรวจสอบม่ความเห็นว่าม่ประสิทธิิผู้ลและเหมาะสม

เพ่ยงพอ ไม่ม่ข�อบกพร่องเป็นสาระสำคัญและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ม่ความเป็นอิสระพร�อมกันน่�ได�พิจารณาอน๊มัติแผู้นการตรวจสอบภายใน

ประจำปี 2565 ซ้ี�งจัดลำดับงานตรวจสอบตามความเส่�ยงและม๊่งเน�นเชิง

ปฏิบิตักิารให�เกดิผู้ลงานท่�มป่ระสทิธิภิาพมป่ระสิทธิผิู้ลและได�มก่ารพัฒนา

ระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื�องเพื�อให�ม่ระบบการควบค๊มภายใน

ท่�ด่

3.  สอบทานการปฏิบิติัตามกฎหมายวา่ด�วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

ข�อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายท่�เก่�ยวข�องกับ

ธิร๊กจิของบริษัทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบม่ความเห็นวา่บริษััทฯ ได�ปฏิบัิติ

ตามกฎหมายอย่างเหมาะสม รวมทั�งสอบทานรายการท่�เก่�ยวโยงกัน หรือ

รายการท่�อาจม่ความขัดแย�งทางผู้ลประโยชน์ซี้�งคณะกรรมการตรวจสอบ

มค่วามเห็นวา่มค่วามสมเหตส๊มผู้ลเพื�อประโยชน์สง้สด๊ต่อบริษัทัฯ และเป็น

ไปตามกฎหมายและข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 

ได�เปิดเผู้ยไว�ในหมายเหต๊ประกอบงบการเงินแล�ว

4.  สอบทานการบรหิารความเส่�ยง รายงานผู้ลการตรวจสอบ และข�อสงัเกต

ผู้ลการประเมินระบบการควบค๊มภายใน รวมทั�งม่การแลกเปล่�ยนข�อคิด

เห็นกับผู้้�บริหารระดับส้ง โดยบริษััทฯ กำหนดให�ม่การประช๊มคณะ

กรรมการบรหิารความเส่�ยงเปน็ประจำ รวมทั�งมก่ารประชม๊คณะกรรมการ

บริษััทอย่างน�อยท๊กไตรมาสโดยในท่�ประช๊มคณะกรรมการตรวจสอบได�

กล่าวถื้งผู้ลการดำเนินงาน ปัจจัยความเส่�ยงท่�อาจเกิดข้�น ผู้ลกระทบ และ

เสนอแนะมาตรการป้องกันหรือลดทอนความเส่�ยงท่�สำคัญและได�รายงาน

ความคืบหน�าของผู้ลการดำเนินงานโดยผู้้�รับผู้ิดชอบอย่างต่อเนื�องแล�ว 

คณะกรรมการตรวจสอบม่ความเห็นว่ามาตรการบริหารความเส่�ยงท่�

กำหนดไว�ม่ประสิทธิิผู้ลและเหมาะสมเพ่ยงพอครอบคล๊มกระบวนการ

ปฏิิบัติงานท่�ม่ความเส่�ยงส้ง สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมของการดำเนิน

ธิ๊รกิจปัจจ๊บัน

5. สอบทานความเพ่ยงพอของระบบการควบคม๊ภายในตามแบบท่�กำหนด

โดยคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ซี้�งผู้ลการประเมนิ

พบว่าบริษััทม่ระบบการควบค๊มภายในท่�เพ่ยงพอและครบถื�วนแล�ว

6. พจิารณาคดัเลอืกผู้้�สอบบญัชโ่ดยพจิารณาถืง้ความโปรง่ใส และหลกัการ

กำกับกิจการท่�ด่ รวมถื้งผู้ลการปฏิิบัติงานของผู้้�สอบบัญช่ปีท่�ผู้่านมา 

โดยคำนง้ถืง้ชื�อเสย่ง ความน่าเชื�อถือื ความสามารถืในการให�บริการ ตรวจสอบ 

และการให�คำรับรองงบการเงินได�ทันเวลาอย่างสม�ำเสมอแล�ว คณะ

กรรมการตรวจสอบม่ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทฯ เพื�อ

ให�พิจารณาเสนอขออน๊มัติอท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นดังน่�

• เพื�อแต่งตั�งผู้้�สอบบัญช่แห่งบริษััท สำนักงาน อ่วาย จำกัด โดยม่รายชื�อ

ต่อไปน่�

 นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริก๊ล

  ผู้้�สอบบัญช่รับอนญ๊าตเลขท่� 4807 และ/หรือ

 นางสาวรสพร เดชอาคม

  ผู้้�สอบบัญช่รับอนญ๊าตเลขท่� 5659 และ/หรือ

 นายชยพล ศ๊ภเศรษัฐนนท์ 

  ผู้้�สอบบัญช่รับอนญ๊าตเลขท่� 3972 และ/หรือ

 นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต

  ผู้้�สอบบัญช่รับอนญ๊าตเลขท่� 6014

 เป็นผู้้�สอบบัญช่ของบริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน)  

 สำหรับรอบระยะเวลาบัญช่ ประจำปี พ.ศ. 2565  

 โดยม่ค่าธิรรมเน่ยมบริการงานสอบบัญช่เท่ากับ   

 1,290,000 บาท (หน้�งล�านสองแสนเก�าหมื�นบาทถื�วน) 



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 179

7. คณะกรรมการตรวจสอบได�ประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานตนเองของคณะ

กรรมการตรวจสอบ โดยประเมินในภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบมค่วามเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ

ได�ปฏิบัิติหน�าท่�ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพย่งพอและครบ

ถื�วนแล�ว

บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน)

 

  (นายพลเชษัฐ์ ลิขิตธินสมบัติ)        

      ประธิานกรรมการตรวจสอบ

การุปรุะชุมคณะกรุรุมการุต่รุวจสอีบณ วันที่ี� 31 ธุันวาคม 2565

	 																																												ปี	ี2565

			ชี่�อ	-	นามสกุลี่																																									จำานวันคัริ้�งที่่�เข้าริ่วัมปีริะชีุม						
	 																																													/การิปีริะชีุมท้ี่�งห้มด์

 1. นายพลเชษัฐ์  ลิขิตธินสมบัติ 4/4

 2. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ  จักรพันธิ๊์ 4/4

 3. นางกอบบ๊ญ  ศร่ชัย 4/4
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ริายงานคัณะกริริมการิบริิหาริคัวามเส่�ยง
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บรีิษััท่ สยามเวลเนสกรี้�ป จำกัด (มหุ้าชน)

บรษิัทัฯ ให�ความสำคัญต่อการกำกับดแ้ลกิจการท่�ด ่(Corporate Governance) 

โดยเฉัพาะอย่างยิ�งการบริหารความเส่�ยงท่�ม่ประสิทธิภิาพ ตั�งแต่ระดับการ

วางกลย๊ทธิ์ การปฏิิบัติงาน และการตัดสินใจในการลงท๊นประกอบธิ๊รกิจ

ใหม่ ๆ และสร�างความตระหนกัร้�ในเรื�องการบรหิารจดัการความเส่�ยงให�แก่

ท๊กคนในบริษััทฯ เพื�อเป็นการสร�างมล้ค่าเพิ�มให�แก่องค์กร ผู้้�ถืือห๊�น สังคม 

ช๊มชน และผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยต่าง ๆ ช่วยให�บริษััทฯ เติบโตได�อย่างยั�งยืน 

คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง (คณะกรรมการฯ) ได�ปฏิบิัติหน�าท่�ตาม

ท่�ได�รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทัตามหลกัเกณฑ์์การบรหิารความ

เส่�ยง ซี้�งเป็นไปตามนโยบายและค้่มือบริหารความเส่�ยงของบริษััทฯ ซี้�งได�

กำหนดนโยบายความเส่�ยงครอบคลม๊ทั�งองค์กร โดยเริ�มจากกระบวนการ 

การระบ๊ความเส่�ยง การประเมินความเส่�ยง การติดตามและควบค๊มความ

เส่�ยง ตลอดจนการสร�างมาตรฐานความเส่�ยงเพื�อป้องกันให�เกิดการบริหาร

ความเส่�ยงอย่างมป่ระสิทธิิภาพและสม�ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง ประกอบด�วย 

1. นางกอบบ๊ญ ศร่ชัย  ประธิานคณะกรรมการบรหิารความเส่�ยง

2. นายภ้มิพันธิ์ บ๊ญญาปะมัย กรรมการบริหารความเส่�ยง 

3. นายณรัล วิวรรธินไกร  กรรมการบริหารความเส่�ยง

   และหัวหน�าคณะทำงาน

ในป ี2565 คณะกรรมการฯ ได�ประชม๊หารอืรว่มกนักบัคณะทำงานบริหาร

ความเส่�ยง (ฝ่ึายจดัการของบรษิัทัฯ) รวมทั�งสิ�น 4 ครั�ง และท๊กครั�งกรรมการฯ 

ท๊กทา่นได�เข�ารว่มประชม๊ คิดเปน็สดัสว่นการเข�ารว่มประชม๊ร�อยละ 100.00 

เพื�อร่วมกันหารือในประเด็นสำคัญท่�อาจส่งผู้ลกระทบต่อการดำเนินงาน 

ของบริษัทัฯ เพื�อให�ดำเนินธิร๊กิจเปน็ไปอยา่งมป่ระสิทธิผิู้ลและประสิทธิภิาพ 

และได�ระบ๊ความเส่�ยงใหม่ ๆ ให�ครอบคล๊มท๊กความเส่�ยงและการ

เปล่�ยนแปลงท่�สำคญัของบรษิัทัในธิร๊กจินวดและสปา เพื�อให�บรษิัทัสามารถื

บริหารจัดการความเส่�ยงได�ทันต่อการเปล่�ยนแปลงในย๊คดิจิทัลซี้�งม่ 

การแข่งขันสง้ 

สร๊ปสาระสำคัญของการบริหารจัดการความเส่�ยงของบริษััทฯ ในปี 2565 

ได�ดังน่�

1. ความเสี�ยงของบริิษััทฯ ที�เกิดข้�นในแต่่ละไต่ริมาส 

คณะกรรมการฯ และคณะทำงานบรหิารความเส่�ยงร่วมกนัพจิารณาความเส่�ยง

ในด�านต่างๆ ของบรษิัทัฯ ซี้�งประกอบด�วย ความเส่�ยงด�านกลยท๊ธ์ิ ความเส่�ยง

ด�านปฏิบิตัติามกฎหมาย ความเส่�ยงด�านการเงนิ ความเส่�ยงด�านการปฏิบิตักิาร 

และความเส่�ยงด�านทรัพย์สิน รวมทั�งโอกาสเกิดความเส่�ยงและผู้ลกระทบ

ท่�เกดิข้�น หาความเส่�ยงเชงิกลยท๊ธ์ิท่�อาจกระทบต่อการเนนิงานให�บรรลเ๊ป้าหมาย

ขององค์กรทั�งในระยะสั�นและระยะยาว พร�อมเฝ้ึาระวังความเส่�ยงจาก 

การเปล่�ยนแปลงของนโยบายภาครัฐซ้ี�งอาจส่งผู้ลต่อการดำเนินงานของ

องคก์ร อ่กทั�งคณะกรรมการฯ ได�ให�ความเห็นตอ่การบริหารความเส่�ยงของ

บรษิัทัในเครอืเพื�อให�สามารถืดำเนนิงานได�อยา่งเหมาะสมและมก่ารควบคม๊

ความเส่�ยงสำคญัระดบัองคก์รให�อย้ใ่นระดบัท่�ยอมรบัได�เพื�อให�บรรลผู๊้ลตาม

เป้าหมายร่วมกัน

2. การิปริะเมินความเสี�ยงโดยใช้เกณฑ์์ของต่ลาดหลักทริัพย์แห่ง
ปริะเทศไทย

คณะกรรมการฯได�ใช�กรอบการบรหิารความเส่�ยงองค์กร (ERM Framework) 

ประกอบกับ นโยบายการบริหารความเส่�ยงองค์กร (Enterprise Risk 

Management Policy) ซี้�งจดัทำโดยตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย  เพื�อ

ใช�เป็นหลักในการประเมินความเส่�ยงของบริษััทในส่วนของผู้ลกระทบและ

โอกาสท่�จะเกิด โดยครอบคลม๊ความเส่�ยงท่�สำคัญซี้�งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

คอื ความเส่�ยงในระดับกลย๊ทธ์ิ (Strategic Risk) ความเส่�ยงในระดับธ๊ิรกิจ 

(Business Risk) และความเส่�ยงระดับกระบวนการปฏิิบัติงาน (Process 

Risk)

3. มาต่ริการิริองริับความเสี�ยงที�อาจำเกิดข้�นกับบริิษััทฯ 
คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเส่�ยงของบริษััทฯ ร่วมกัน

พิจารณามาตรการสำหรับรองรับความเส่�ยงท่�อาจจะเกิดข้�นกับบริษััทฯ 

โดยเสนอให�ม่ทั�งแนวทางการป้องกัน (ก่อนท่�จะเกิดความเส่�ยง) และ

กลยท๊ธิ์ลดความเส่�ยง (ภายหลังจากท่�เกิดความเส่�ยงแล�ว) 

คณะกรรมการบริหารความเส่�ยงม่ความม๊่งมั�นท่�จะดำเนินการให�บริษััทฯ 

ม่การกำกับด้แลและบริหารความเส่�ยงในระดับท่�เหมาะสม โดยจากการ

ดำเนินการดังกล่าว ทำให�มั�นใจได�ว่าบริษััทฯ ดำเนินงานได�อย่างม่

ประสิทธิิภาพและบรรล๊ตามเป้าหมายทั�วทั�งองค์กร

(นางกอบบ๊ญ ศร่ชัย)

    ประธิานคณะกรรมการบริหารความเส่�ยง

31 ธิันวาคม 2565

การุปรุะชุมคณะกรุรุมการุบริุห้ารุความเสี�ยง ณ วนัทีี่� 31 ธุนัวาคม 2565

	 																																													ปีี	2565

			ช่ี�อ	-	นามสกุลี่																																									จำานวันคัร้ิ�งที่่�เข้าริ่วัมปีริะชีุม						
	 																																													/การิปีริะชุีมที่้�งห้มด์

 1. นางกอบบ๊ญ  ศร่ชัย 4/4

 2. นายภ้มิพันธิ์  บ๊ญญาปะมัย 4/4

 3. นายณรัล  วิวรรธินไกร 4/4
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ริายงานคัณะกริริมการิสริริหาและพิจำาริณา
คั�าติอบแทน
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บรีิษัทั่ สยามเวเนสกรี้�ป จำกัด(มหุ้าชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษััท สยามเวลเนส 

กร๊�ป จำกัด(มหาชน) (“บริษััท”) ประกอบด�วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน 

ดังน่�

1. นายพลเชษัฐ์ ลิขิตธินสมบัติ  ประธิานกรรมการ

 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ  จักรพันธิ๊์  กรรมการสรรหา

 และพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายประเสริฐ  จิราวรรณสถืิตย์  กรรมการสรรหา

 และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได�ปฏิิบัติหน�าท่�ตามท่�ได� 

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษััท ซี้�งกำหนดไว�ในกฎบัตรของคณะ

กรรมสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนโดยมห่น�าท่�พจิารณาหลกัเกณฑ์แ์ละ

กระบวนการในการสรรหาบค๊คลท่�มค่ณ๊สมบตัเิหมาะสมเพื�อดำรงตำแหนง่

กรรมการและผู้้�บริหารระดับส้ง รวมทั�งคัดเลือกบ๊คคลตามกระบวนการ

สรรหาท่�ได�กำหนดไว� รวมถืง้พจิารณาหลกัเกณฑ์์ในการจา่ยและร้ปแบบคา่

ตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริหารระดับส้ง เพื�อเสนอความเห็นต่อคณะ

กรรมการบริษััท

ในป ี2565 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ได�ประชม๊รวม

ทั�งสิ�น 1 ครั�ง ท๊กครั�งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท๊กท่านได�

เข�าร่วมประช๊มคิดเป็นสัดส่วนการเข�าร่วมประช๊มร�อยละ 100.00 เพื�อ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษััท และผู้้�บริหารระดับส้งซี้�ง

สร๊ปสาระสำคัญดังน่�

1. พจิารณาและทบทวนโครงสร�างคณะกรรมการทั�งในเรื�องขนาด องค์ประกอบ 

สัดส่วนกรรมการท่�เป็นอิสระ ท่�เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กร 

ส้่วัตถื๊ประสงค์และเป้าหมายหลักท่�กำหนดไว�

2. พิจารณาหลักเกณฑ์์และวิธิ่การสรรหาบ๊คคลเพื�อให�ได�กรรมการท่�ม่

ค๊ณสมบัติท่�จะทำให�คณะกรรมการม่องค์ประกอบความร้� ความชำนาญท่�

เหมาะสม รวมทั�งมก่ารพจิารณาประวตัขิองบค๊คลดงักลา่ว และเสนอความ

เห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนำเสนอท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นให�เป็นผู้้�แต่งตั�ง

กรรมการโดยผู้้�ถือืห๊�นจะได�รับข�อมล้อยา่งเพย่งพอเก่�ยวกบับค๊คลท่�ได�รับการ

เสนอชื�อเพื�อประกอบการตัดสินใจ

3. พิจารณาและสรรหาบ๊คคลท่�ม่ค๊ณสมบัติเหมาะสมเพื�อดำรงตำแหน่ง 

ผู้้�บริหารระดับส้ง รวมทั�งด้แลการบริหารและพัฒนาผู้้�บริหารระดับส้งให�ม่

ความร้� ความสามารถื ทักษัะ ประสบการณ์ และคณ๊ลักษัณะท่�จำเป็นต่อ

การขับเคลื�อนองค์กรไปส้�เป้าหมายของธิ๊รกิจอย่างเหมาะสม

4. ทบทวนหลักเกณฑ์แ์ละวิธิก่ารสรรหากรรมการ  เพื�อเสนอแนะต่อคณะ

กรรมการบริษััทก่อนท่�จะม่การสรรหากรรมการท่�ครบวาระ และในกรณ่ท่�

ม่การเสนอชื�อกรรมการรายเดิม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

คา่ตอบแทนต�องคำนง้ถืง้ผู้ลการปฏิิบตัหิน�าท่�ของกรรมการรายเดมิท่�มก่าร

เสนอชื�อดังกล่าวประกอบด�วย

5. จดัทำแผู้นการพฒันากรรมการ และจดัให�มก่ารปฐมนเิทศกรรมการเข�าใหม่ 

และมอบเอกสารและข�อม้ลท่�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิิบัติหน�าท่�ให�แก่

กรรมการท่�ได�รับการแต่งตั�งใหม่

6. จัดทำและทบทวนแผู้นการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้้�จัดการและ 

ผู้้�บรหิารระดบัสง้ เพื�อเตร่ยมความพร�อมเป็นแผู้นต่อเนื�องให�มผู้่้�สบืทอดงาน

เพื�อให�การบริหารงานของบริษััทสามารถืดำเนินไปได�อย่างต่อเนื�อง

7. พิจารณาโครงสร�างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการช๊ดย่อย 

และผู้้�บรหิารระดบัสง้ ให�มค่วามเหมาะสมกบัความรบัผู้ดิชอบ เพื�อจง้ใจให�

นำพาองค์กรให�ดำเนินงานตามเป้าหมายทั�งระยะสั�นและระยะยาว

8. พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑ์์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

กรรมการช๊ดย่อย และผู้้�บริหารระดับส้ง ให�สอดคล�องกับกลย๊ทธิ์และ 

เป้าหมายระยะยาวของบริษััท ประสบการณ์ ภาระหน�าท่� ขอบเขตของ

บทบาทและความรับผิู้ดชอบ รวมถื้งประโยชน์ท่�คาดว่าจะได�รับจาก

กรรมการแต่ละคน กรรมการท่�ได�รบัมอบหมายหน�าท่�และความรับผู้ดิชอบ

เพิ�มข้�น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการช๊ดย่อยควรได�รับค่าตอบแทน

เพิ�มท่�เหมาะสมด�วย ทั�งน่� อย้ใ่นลกัษัณะท่�เปร่ยบเทย่บได�กับระดับท่�ปฏิบัิติ

อย้่ในอ๊ตสาหกรรม 

9. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษััทเพื�อพิจารณาอน๊มัติโครงสร�าง

และอตัราคา่ตอบแทนของผู้้�บรหิารระดบัสง้  สว่นคา่ตอบแทนของกรรมการ 

คณะกรรมการช๊ดย่อยให�เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการก่อน เพื�อให�ท่�

ประชม๊ผู้้�ถือืห๊�นเป็นผู้้�อนม๊ตัโิครงสร�างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

10. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเพื�อเปน็

แนวทางในการปฏิิบัติหน�าให�สอดคล�องกับหลักการกำกับด้แลกิจการท่�ด่ 

และเหมาะสมกับสถืานการณ์ในปัจจ๊บัน

(นายพลเชษัฐ์ ลิขิตธินสมบัติ)

ประธิานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การุปรุะชุมคณะกรุรุมการุสรุรุห้าและพิื่จารุณาค่าต่อีบแที่น
ณ วันทีี่� 31 ธุันวาคม 2565

	 																																													ปีี	2565

			ช่ี�อ	-	นามสกุลี่																																									จำานวันคัร้ิ�งที่่�เข้าริ่วัมปีริะชีุม						
	 																																													/การิปีริะชุีมที่้�งห้มด์

 1.  นายพลเชษัฐ์ ลิขิตธินสมบัติ  1/1

 2.  ม.ร.ว.เพ็ญศิริ  จักรพันธิ๊์  1/1

 3. นายประเสริฐ   จิราวรรณสถิืตย์  1/1
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ริายงานคัณะกริริมการิธริริมาภิบาล
เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บรีิษััท่ สยามเวเนสกรี้�ป จำกัด(มหุ้าชน)

คณะกรรมการธิรรมาภิบาลของบริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด                 

(มหาชน) (“บริษััท”) ประกอบด�วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังน่�

หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธิ๊์  ประธิานกรรมการธิรรมาภิบาล

นายพลเชษัฐ์ ลิขิตธินสมบัติ  กรรมการธิรรมาภิบาล

นางฐานิศร์ อมรธิร่สรรค์  กรรมการธิรรมาภิบาล

นางกอบบ๊ญ ศร่ชัย  กรรมการธิรรมาภิบาล

คณะกรรมการธิรรมาภิบาลได�ปฏิิบัติหน�าท่�ตามท่�ได�รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษััท ภายใต�หน�าท่�และความรับผู้ดิชอบตามท่�กำหนดไว�ใน

กฎบัตรคณะกรรมการธิรรมาภิบาลเพื�อให�สอดคล�องและเป็นไปตาม 

หลักการการกำกับด้แลกิจการท่�ด่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งและเทศไทย 

ในปี 2565 คณะกรรมการธิรรมาภิบาลได�ประช๊มรวมทั�งสิ�น 2 ครั�ง โดย

กรรมการธิรรมาภิบาลทก๊ทา่นได�เข�ารว่มประช๊มคดิเปน็สดัสว่นการเข�าร่วม

ประช๊มร�อยละ 100.00 เพื�อกำกับดแ้ล ตดิตาม และประเมินผู้ลการดำเนิน

งานตามหลักการการกำกับด้แลกิจการท่�ด่และความรับผู้ิดชอบต่อสังคม 

ช๊มชน และสิ�งแวดล�อม สร๊ปสาระสำคัญดังน่�

1. กำหนด ทบทวน และปรับปร๊งนโยบายการกำกับด้แลกิจการท่�ด่และ

จรรยาบรรณาธิ๊รกิจของบริษััทเพื�อให�สอดคล�องและเป็นไปตามหลักการ

กำกับด้แลกิจการท่�ด่ สำหรับบริษััทจดทะเบ่ยน ปี 2560 

2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธิรรมาภิบาลเพื�อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบิตัหิน�าให�สอดคล�องกบัหลกัการกำกบัดแ้ลกจิการท่�ด ่และเหมาะสมกบั

สถืานการณ์ในปัจจ๊บัน

3. พจิารณาและทบทวนจรรยาบรรณธิร๊กจิเพื�อให�สอดคล�องและเปน็ไปตาม

หลักการกำกับด้แลกิจการท่�ด่ สำหรับบริษััทจดทะเบ่ยน ปี 2560 

4. ด้แลและติดตามการดำเนินงานด�านความรับผู้ิดชอบต่อสังคมและ 

สิ�งแวดล�อม (“Corporate Social Responsibility : CSR”) ของคณะทำงาน

คณะกรรมการธิรรมาภิบาล ได�ตระหนก้ถืง้ความสำคัญของหลกัการกำกบั

ดแ้ลกจิการท่�ดเ่ปน็อยา่งยิ�ง เพื�อสร�างคณ๊คา่ให�แกก่ารดำเนนิกจิการเปน็ไป

อย่างยั�งยนื ม่ประสทิธิภิาพควบค้ไ่ปกบัสงัคมโดยรวมและสิ�งแวดล�อม และ

สามารถืปรับตวัได�ภายใต�ปัจจยัการเปล่�ยนแปลงของสภาพธิร๊กจิ ตลอดจน

สร�างความเชื�อมั�นและความไว�วางใจให�แก่ผู้้�ม่ส่วนได�เส่ยท๊กฝึ่ายและเป็นท่�

ยอมรับโดยทั�วไป

บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน)

(หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธิ๊)์

ประธิานกรรมการธิรรมาภิบาล

การุปรุะชุมคณะกรุรุมการุธุรุรุมาภิบาล ณ วันที่ี� 31 ธุันวาคม 2565

	 																																													ปีี	2565

			ช่ี�อ	-	นามสกุลี่																																									จำานวันคัริ้�งที่่�เข้าริ่วัมปีริะชีุม						
	 																																													/การิปีริะชีุมท้ี่�งห้มด์

 1. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ  จักรพันธิ๊์  2/2

 2. นายพลเชษัฐ์  ลิขิตธินสมบัติ  2/2

 3. นางฐานิศร์  อมรธิ่รสรรค์   2/2

 4. นางกอบบ๊ญ  ศร่ชัย  2/2
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ริายงานคัณะกริริมการิบริิหาริ
เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บรีิษััท่ สยามเวเนสกรี้�ป จำกัด(มหุ้าชน)

คณะกรรมการบริหารของบริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด(มหาชน) 

(“บริษััท”) ประกอบด�วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังน่�

นายวิบ้ลย์ อ๊ตสาหจิต ประธิานกรรมการบริหาร

นายประเสริฐ จิราวรรณสถิืตย์ กรรมการบริหาร

นางฐานิศร์ อมรธิ่รสรรค์ กรรมการบริหาร

นายณรัล วิวรรธินไกร กรรมการบริหาร

นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิืตย์ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได�ปฏิิบัติหน�าท่�ตามท่�ได�รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษััท ภายใต�หน�าท่�และความรับผู้ิดชอบตามท่�กำหนดไว�ใน

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร เพื�อให�สอดคล�องและเปน็ไปตามวตัถืป๊ระสงค์

การประกอบกิจการของบริษััทและเป็นไปตามวัตถื๊ประสงค์ ข�อบังคับ 

นโยบาย ระเบ่ยบ ข�อกำหนด หรือคำสั�งใด ๆ ของมติของท่�ประช๊ม 

คณะกรรมการบริษััท และ/หรือ มติของท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�นของบริษััทด�วย 

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารได�ประช๊มรวมทั�งสิ�น 12 ครั�ง โดย

กรรมการบริหารท๊กท่านได�เข�าร่วมประช๊มคิดเป็นสัดส่วนการเข�าร่วม

ประช๊มร�อยละ 98.33 โดยสามารถืสร๊ปสาระสำคัญดังน่�

1. คณะกรรมการบริหาร ได�ทำหน�าท่�ในการบริหารกิจการงานของบริษััท 

ให�เป็นไปตามวัตถื๊ประสงค์การประกอบกิจการของบริษััท เป็นไปตาม

วัตถื๊ประสงค์ ข�อบังคับ นโยบาย ระเบย่บ ข�อกำหนด หรือคำสั�งตามมติ

ของท่�ประชม๊คณะกรรมการบรษิัทั และมตขิองท่�ประชม๊ผู้้�ถือืห๊�นของบรษิัทั 

รวมถื้งได�พิจารณากลั�นกรองเรื�องต่าง ๆ ท่�จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษััทเพื�อพิจารณาอน๊มัติหรือให�ความเห็นชอบก่อนเสมอ 

2. คณะกรรมการบริหารได�วางกลย๊ทธิ์ทางธิ๊รกิจ ทิศทางของธิ๊รกิจ และ

นโยบายทางธิร๊กิจ รวมถืง้เป้าหมาย แนวทาง แผู้นการดำเนินงาน แผู้นการ

พัฒนาบ๊คลากร และงบประมาณของบริษััทและบริษััทย่อย เพื�อนำเสนอ 

ต่อคณะกรรมการบรษิัทัเพื�อพจิารณาอนม๊ตัใิห�เป็นไปตามแนวทางท่�ได�กำหนดไว�

3. ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการ

บรหิารงานด�านตา่ง ๆ  ของบรษิัทัให�เปน็ไปตามท่�คณะกรรมการบรษิัทัมอบ

หมายอย่างมป่ระสิทธิิภาพ

4. ได�พจิารณาอน๊มตัเิฉัพาะในกรณห่รอืการดำเนนิการใด ๆ อนัเป็นปกติ

ธิ๊รกิจของบริษััทภายใต�วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามท่�ได�รับอน๊มัติ

จากคณะกรรมการบรษิัทั และให�สอดคล�องกบัค้ม่อืปฏิิบตังิาน วา่ด�วยเรื�อง

อำนาจดำเนินการตามท่�กำหนดไว�

5. คณะกรรมการบริหารได�รายงานผู้ลการดำเนินงานภายในกำหนดเวลา

ในเรื�องดังต่อไปน่� ให�คณะกรรมการบริษััททราบ

5.1 รายงานผู้ลการดำเนินงานของบริษััทรายไตรมาส 

5.2 รายงานอื�น ๆ ตามท่�คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็น

สมควร  

6. คณะกรรมการบริหารได�ทำการศ้กษัาความเป็นไปได� (Feasibility) 

ของโครงการต่าง ๆ ก่อนท่�จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษััท

7. กำหนดหลักเกณฑ์์และงบประมาณการข้�นค่าจ�าง เงินรางวัล หรือการ

จา่ยผู้ลตอบแทนอื�น รวมถืง้กำหนดและแก�ไขเปล่�ยนแปลงสวัสดกิารตา่ง ๆ  

ของพนักงาน

8. ให�แนวนโยบายคำปร้กษัาและข�อเสนอแนะต่อกรรมการผู้้�จัดการในการ

ตัดสินใจประเด็นท่�ม่ความสำคัญ

9. แต่งตั�งคณะทำงาน และ/หรือผู้้�บริหารเพื�อทำหน�าท่�กลั�นกรองงานท่� 

นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื�อให�ดำเนินงานต่าง ๆ ตามท่�คณะ

กรรมการบริหารกำหนด ภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน�าท่�ของคณะ

กรรมการบริหาร รวมถืง้ได�มก่ารมอบอำนาจช่วงให�บค๊คลท่�ได�รับมอบหมาย

ปฏิบิตังิานเฉัพาะอย่างแทนโดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรอืการมอบหมาย

ดงักลา่วได�อย่้ภายใต�ขอบเขตแหง่การมอบอำนาจตามหนงัสอืมอบอำนาจท่�

ให�ไว� และเป็นไปตามระเบย่บ ข�อกำหนด หรือคำสั�งท่�คณะกรรมการบริษัทั

ได�กำหนดไว�ด�วย โดยการมอบอำนาจนั�นจะไม่เกินขอบเขตแห่งอำนาจ

หน�าท่�ของคณะกรรมการบริหาร และไม่มล่กัษัณะเป็นการมอบอำนาจหรือ

มอบอำนาจช่วงท่�ทำให�คณะกรรมการบรหิาร หรือผู้้�รับมอบอำนาจจากคณะ

กรรมการบรหิารสามารถือนม๊ตัริายการท่�ตนหรอืบค๊คลท่�อาจมค่วามขดัแย�ง 

(ตามท่�นยิามไว�ในประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทน๊ หรอืประกาศคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมส่ว่นได�เสย่ หรอือาจ

ได�รับประโยชน์ในลักษัณะใด ๆ หรืออาจม่ความขัดแย�งทางผู้ลประโยชน์

อื�นใดกับบริษััท หรือบริษััทย่อยของบริษััท 

         

บริษััท สยามเวลเนสกร๊�ป จำกัด (มหาชน)

(นายวิบ้ลย์ อต๊สาหจิต)

ประธิานเจ�าหน�าท่�บริหาร

การุปรุะชุมคณะกรุรุมการุบริุห้ารุณ วันที่ี� 31 ธุันวาคม 2565

	 																																													ปีี	2565

			ช่ี�อ	-	นามสกุลี่																																									จำานวันคัร้ิ�งที่่�เข้าริ่วัมปีริะชีุม						
	 																																													/การิปีริะชุีมที่้�งห้มด์

 1. นายวิบ้ลย์  อ๊ตสาหจิต 12/12

 2. นายประเสริฐ  จิราวรรณสถืิตย์ 12/12

 3. นางฐานิศร์  อมรธิ่รสรรค์ 12/12

 4. นายณรัล  วิวรรธินไกร 12/12

 5. นายจักรพัชร์  จิราวรรณสถืิตย์ 11/12
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9
กัารคำวบคำ่มภายใน

แลุ่ะรายกัารระหว�างกััน
9.1 คัวามเห็นเก่�ยวกับริะบบคัวบคั๊ม
ภายในของผูู้้ติริวจำสอบภายใน 

บริษััทตระหนักถ้ืงความสำคัญของระบบควบค๊มภายในท่�ด่ซ้ี�งจะช่วย

สนับสน๊นให�การดำเนินธิ๊รกิจเป็นไปอย่างม่ประสิทธิิภาพและประสิทธิิผู้ล 

โดยท่�ประชม๊คณะกรรมการบรษิัทั สยามเวลเนสกร๊�ป จำกดั ครั�งท่� 2/2557 

เมื�อวนัท่� 3 เมษัายน 2557 ได�เหน็ชอบให�แตง่ตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ 

และท่�ประชม๊วิสามญัผู้้�ถือืห๊�น ครั�งท่� 1/2557 เมื�อวันท่� 7 พฤษัภาคม 2557 

ได�อน๊มัติให�แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบซี้�งประกอบด�วยกรรมการ 

ตรวจสอบ 3 ท่าน เพื�อทำหน�าท่�สอบทานประสิทธิิภาพและความเพย่งพอ

ของระบบควบคม๊ภายใน รวมถืง้ตรวจสอบเพื�อให�มั�นใจวา่ บรษิัทัและบรษิัทั

ย่อยดำเนินธิร๊กิจเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท์่�เก่�ยวข�องของตลาด

หลักทรัพย์ฯ รวมถื้งกฎหมายอื�น ๆ ท่�บังคับใช�ในการดำเนินธิ๊รกิจ

บริษััท ได�แต่งตั�งบริษััท พ่ แอนด์ แอล จำกัด (“ผู้้�ตรวจสอบภายใน”) 

เพื�อทำหน�าท่�เป็นผู้้�ตรวจสอบภายใน โดยให�ทำการตรวจสอบและประเมิน

ความเพย่งพอของระบบควบค๊มภายในของบริษััท พร�อมทั�งให�ข�อเสนอแนะ

และติดตามผู้ลการปรับปร๊งระบบควบค๊มภายใน การปฏิิบัติตามนโยบาย

และระเบย่บปฏิบิติัท่�เก่�ยวข�องตามแผู้นการตรวจระบบควบค๊มภายในท่�กำหนด 

ซี้�งรวมถื้งแนวทางการประเมินของ The Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Commission : COSO 5 ด�าน ได�แก่ 

 1) สภาพแวดล�อมการควบคม๊ 

 2) การประเมินความเส่�ยง 

 3) มาตรการควบค๊ม 

 4) ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข�อม้ล

 5) ระบบการติดตาม 

โดยผู้้�ตรวจสอบภายในได�รายงานผู้ลของการตรวจสอบ การติดตามการ

ปรับปร๊งแก�ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อให�มั�นใจว่าการดำเนินการ

ของบรษิัทั และบรษิัทัยอ่ย และธิร๊กรรมรายการระหวา่งกนัของบรษิัทั และ

บริษััทย่อยกับบ๊คคลท่�เก่�ยวข�องม่ประสิทธิิภาพและเป็นไปตามข�อกำหนด

ของกฎหมาย

บรษิัทัได�ตระหนักถืง้ความสำคัญของระบบควบคม๊ภายในท่�ดเ่พื�อสนับสนน๊

ประสทิธิภิาพในการดำเนินธิร๊กจิให�ดย่ิ�งข้�น ดงันั�น คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษััทได�มอบหมายให�ผู้้�ตรวจสอบภายในติดตามผู้ล 

การดำเนินงานตามข�อเสนอแนะในรายงานผู้ลการประเมินความเพ่ยงพอ

ของระบบควบคม๊ภายในและได�ทำการรายงานให�คณะกรรมการตรวจสอบ

พจิารณา และคณะกรรมการบรษิัทัรบัทราบ นอกจากน่� ผู้้�ตรวจสอบภายใน

ได�จัดทำแผู้นการตรวจสอบภายในประจำปี 2565 เป็นรายไตรมาส โดย

ให�ผู้้�ตรวจสอบภายในเข�าตรวจสอบกระบวนการ รวมทั�งให�ติดตามผู้ลการ

ตรวจสอบและนำมารายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ

กรรมการบริษััทเป็นรายไตรมาส

ในการประชม๊คณะกรรมการบรษิัทั ครั�งท่� 1/2565 เมื�อวนัท่� 28 กม๊ภาพนัธิ์ 

2565 มค่ณะกรรมการตรวจสอบเข�าร่วมประช๊มครบทั�ง 3 ท่าน เข�าร่วม

ประช๊มกับคณะกรรมการบริษััท โดยท่�ประช๊มคณะกรรมการบริษััทได�

พิจารณาประเมินความเพ่ยงพอของระบบควบค๊มภายในของบริษััท จาก

การซีักถืามข�อม้ลจากฝึ่ายบริหาร ซี้�งคณะกรรมการบริษััทม่ความเห็นว่า 

ระบบควบคม๊ภายในของบรษัิัท มค่วามเพ่ยงพอและเหมาะสมกบัขนาดของ

บริษััท และสภาวการณ์ในปัจจ๊บัน
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ข้อสังเกติของผูู้้ติริวจำสอบภายในเก่�ยวกับ
ริะบบคัวบคั๊มภายในของบริิษััท
ในปี 2565 ผู้้�ตรวจสอบภายในได�เข�าตรวจสอบระบบควบค๊มภายในของ

บริษััท จำนวน 4 ครั�ง ในเรื�องต่างๆดังปรากฏิตามรายงานผู้ลการ 

ตรวจสอบภายใน ดังต่อไปน่�

1. ริายงานผลการิต่ริวจำสอบภัายในคริั�งที� 1/2565
ลงวันที� 28 ก๊มภัาพันธ์ั 2565 

• การควบค๊มทั�วไประบบสารสนเทศ-ด�านการควบค๊มเฉัพาะด�าน 

• การสอบทานแบบประเมินความเพย่งพอการควบคม๊ภายในตามหลักของ 

ก.ล.ต. (COSO) ประจำปี 2564

2. ริายงานผลการิต่ริวจำสอบภัายในคริั�งที� 2/2565
ลงวันที� 13 พฤษัภัาคม 2565

• เรื�องวงจรรายได� (Revenue Cycle Management) และคลังสินค�า 

(Inventory Management)

3. ริายงานผลการิต่ริวจำสอบภัายในคริั�งที� 3/2565
ลงวันที� 10 สิงหาคม 2565 

• เรื�องการตรวจสอบด�านเทคโนโลย่สารสนเทศ ด�านขอบเขตด�าน 

การควบค๊มเฉัพาะระบบงาน (IT General Application Control)

4. ริายงานผลการิต่ริวจำสอบภัายในคริั�งที� 4/2565
ลงวันที� 9 พฤศจำิกายน 2565
• เรื�องระบบงานวงจรรายได� (Revenue Cycle Management)-SWG

จากการประเมินความเพ่ยงพอและประสิทธิิภาพของระบบควบค๊มภายใน 

พิจารณาโดยภาพรวมแล�ว บริษััทม่การกำหนดแผู้นการดำเนินการ 

กระบวนการปฏิิบัติงาน การบริหารจัดการ และการดำเนินงานท่�ม ่

การควบคม๊ภายในเพย่งพอตามควร และม่ส่วนท่�ควรได�รับการปรบัปรง๊บาง

ประการ อย่างไรก็ดป่ระสิทธิภิาพการควบค๊มโดยรวมสามารถืให�ความมั�นใจ

ได�ว่า บริษััทจะสามารถืดำเนินงานบรรล๊วัตถื๊ประสงค์ของเป้าหมาย และ

นโยบายตามท่�คาดหวังได� โดยสามารถืสร๊ปได�เป็นข�อเสนอแนะให�บริษััท 

โดยแบ่งเป็นข�อเสนอแนะสำคัญ ท่�บริษััทควรเร่งพิจารณาดำเนินการ และ

ข�อเสนอแนะท่�บริษััทควรพิจารณา

ข้อสังเกติเก่�ยวกับริะบบคัวบคัม๊ภายใน
ของผูู้้สอบบัญช่
บรษิัทั สำนกังาน อว่าย จำกดั ผู้้�สอบบัญช่ของบรษัิัท ได�ตรวจสอบงบการเงนิ 

สำหรับปีสิ�นส๊ดวันท่� 31 ธิันวาคม 2565 ตามมาตรฐานการสอบบัญช่ 

ท่�รับรองทั�วไป และม่ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว แสดงฐานะการเงิน 

ผู้ลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ�นส๊ดวันท่� 31 ธิันวาคม 

2565 โดยถื้กต�องตามท่�ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 
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9.2 ริายการิริะหว�างกัน

9.2.1 ลักษัณะคัวามสัมพันธ์
บรษัิัทและบรษิัทัยอ่ยมก่ารทำรายการกบับค๊คลท่�อาจม่ความขดัแย�งตา่ง ๆ  โดยรายการระหวา่งกนัท่�เกดิข้�นนั�นเปน็รายการกบัผู้้�ถือืห๊�น และ/หรอืผู้้�บรหิาร

ของบริษััท รวมถื้งการทำรายการกับบริษััทท่�เก่�ยวข�องกัน ซี้�งม่บ๊คคลท่�อาจม่ความขัดแย�งเป็นผู้้�ถืือห๊�น และ/หรือเป็นผู้้�บริหาร ซี้�งสามารถืสรป๊ลักษัณะ

ความสัมพันธ์ิ ได�ดังน่�

	ชี่�อบริิษ้ัที่/บุคัคัลี่		 	 	 									 									ปีริะเภที่ธุิ์ริกิจ		 	 	 											ลี่ก้ษัณะคัวัามส้มพ้ันธ์ิ์

 บริษััท บล้มมิ�ง จำกัด ขายล้กประคบ ของชำร่วย  ผู้้�ถืือห๊�นร่วมกัน

 บริษััท บ่.ย้. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ให�เช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้้�ถืือห๊�นและกรรมการร่วมกัน

 บริษััท ไซีเบอร์พริ�นท์กร๊�ป จำกัด รับจ�างผู้ลิตสิ�งพิมพ์และส่งของ  ผู้้�ถืือห๊�นและกรรมการร่วมกัน 

 บริษััท เอเช่�ยนฟ์อร์จน้ พร็อพเพอร์ต่� จำกัด ให�เช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้้�ถืือห๊�นและกรรมการร่วมกัน

 บริษััท กลมเกล่ยวพัฒนา จำกัด ให�เช่าอสังหาริมทรัพย์  ห๊�นส่วนเป็นผู้้�ถืือห๊�น และกรรมการบริษััท

 บริษััท จ่.จ่.พ่.พร็อพเพอร์ต่� จำกัด ให�เช่าอสังหาริมทรัพย์ กรรมการบริษััท

 บริษััท บล้มมิ�ง อินเตอร์กิ�ฟ์ท์ จำกัด ให�เช่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้้�ถืือห๊�นร่วมกัน

 บริษััท สว่างสข๊ จำกัด โรงแรม ผู้้�ถืือห๊�นร่วมกัน

 บริษััท สยามเวลเนส เอมารา จำกัด คลินิก กรรมการร่วมกัน

 นายวิธิิต  อ๊ตสาหจิต ให�เช่าอสังหาริมทรัพย์  พ่�ชายนางปราณ่, นางฐานิศร์เเละนายวิบ้ลย์

 นายวิบล้ย์  อ๊ตสาหจิต - กรรมการบริษััท

 นายณรัล  วิวรรธินไกร - กรรมการบริษััท
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9.2.2 ลักษัณะริายการิริะหว�างกัน 
บริษััทและบริษััทย่อย ม่การทำรายการระหว่างกันอันเนื�องมาจากการดำเนินธิ๊รกิจกับบ๊คคลท่�อาจม่ความขัดแย�ง ซี้�งสามารถืสร๊ปลักษัณะและม้ลค่า 

ของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได�ดังน่�

ลี่ำาด์บ้ที่่� บริิษ้ัที่	/	บุคัคัลี่ที่่�
อาจม่คัวัามข้ด์แย้ง

ลี่้กษัณะริายการิ
ปีี	2563 ปีี	2564 ปีี	2565

มูลี่ค่ัาริายการิ คัวัามจำาเปี็นแลี่ะ
คัวัามสมเห้ตัุ้สมผู้ลี่

	ห้น่วัย	:	พ้ันบาที่

1.รุายการุซื้่�อีขายสินค้ารุะห้ว่างกันที่ี�เป็นรุายการุซื้่�อีขายปกติ่ (เสนอีให้้คณะกรุรุมการุต่รุวจสอีบพื่ิจารุณา) 

บริษััท บล้มมิ�งจำกัด

บริษััทบ่.ย้.เอ็นเตอร์

ไพรส์ จำกัด

บริษััทไซีเบอร์พริ�นท์

กร๊�ป จำกัด

รายได�จากการขาย
สินค�าและบริการ

ซีื�อสินค�าและ
บริการ

ลก้หน่�การค�าและ
ล้กหน่�อื�น

เจ�าหน่�การค�าและ
เจ�าหน่�อื�น

รายได�จากการขาย
สินค�าและบริการ

ซีื�อสินค�าและ
บริการ

ลก้หน่�การค�าและ
ล้กหน่�อื�น

เจ�าหน่�การค�าและ
เจ�าหน่�อื�น

รายได�จากการขาย
สินค�าและบริการ

ซีื�อสินค�าและ
บริการ

ลก้หน่�การค�าและ
ล้กหน่�อื�น

เจ�าหน่�การค�าและ
เจ�าหน่�อื�น

1.

2.

3.

3,591

4,541

2,397

277

6

194

5

47

150

1,185

251

188

100

1,004

2,398

514

11

119

6

0

63

338

32

189

1,948

6,570

2,385

1,284

18

107

2

-

61

552

-

210

• บริษัทั บล้มมิ�ง จำกดั ซีื�อผู้ลติภณัฑ์์

สปาจากบริษััทย่อย เพื�อเป็นแจกให�

กับล้กค�า

• บริษัทัและบริษัทัย่อย ซีื�อลก้ประคบ 

สครบั เครื�องหอม ท่�ใช�ในการนวดของ

บริษััทและว่าจ�างให�บรรจ๊ผู้ลิตภัณฑ์์ 

สปาลงบรรจภั๊ณฑ์ ์จ�างสกรน่งาน และ

สินค�าพร่เม่ยมเพื�อจำหน่ายในราคา 

ท่�ตกลงกัน ทั�งน่�บริษััทได�ค๊ณภาพของ

สินค�าท่�ถื้กต�องตามวัตถื๊ประสงค์ 

สามารถืส่งตรงกำหนดเวลาท่�ต�องการ

และได�ราคาท่�ด่กว่าเมื�อเท่ยบกับ 

รายอื�น

• บริษััทบ่.ย้.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

ซีื�อสินค�าเพื�อแจกให�ล้กค�า เครื�องพ่น 

แอลกฮอลล์ ซีื�อ ATK สำหรับใช�ใน

กิจการในราคาตลาด 

• บริษััท ไซีเบอร์พริ�นท์กร๊�ป จำกัด 

ซีื�อสินค�าให�กับลก้ค�า ซีื�อเจลแอลกฮอลล์

และ ATK สำหรับใช�ในกจิการในราคา

ตลาด

• บริษััทและบริษััทย่อย จ�างผู้ลิต 

สิ�งพิมพ์ต่าง ๆ เพื�อใช�ในธ๊ิรกิจของ

บริษััทและบริษััทย่อยในราคาท่�ตกลง

กันทั�งน่�บริษััทได�ค๊ณภาพของสินค�า 

ท่�ถ้ืกต�องตามวตัถ๊ืประสงค ์สามารถืสง่

ตรงกำหนดเวลาท่�ต�องการและได�

ราคาท่�ด่กว่าเมื�อเท่ยบกับรายอื�น
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ลี่ำาด์้บที่่�

ลี่ำาด์้บที่่�

บริิษ้ัที่	/	บุคัคัลี่ที่่�
อาจม่คัวัามข้ด์แย้ง

บริิษ้ัที่	/	บุคัคัลี่ที่่�
อาจม่คัวัามข้ด์แย้ง

ลี่้กษัณะริายการิ

ลี่้กษัณะริายการิ

ปีี	2563

ปีี	2563

ปีี	2564

ปีี	2564

ปีี	2565

ปีี	2565

มูลี่คั่าริายการิ

มูลี่คั่าริายการิ

คัวัามจำาเปี็นแลี่ะ
คัวัามสมเห้ตัุ้สมผู้ลี่

คัวัามจำาเปี็นแลี่ะ
คัวัามสมเห้ตัุ้สมผู้ลี่

	ห้น่วัย	:	พ้ันบาที่

	ห้น่วัย	:	พ้ันบาที่

บริษััท สว่างส๊ข จำกัด 

บริษััทเอเช่�ยนฟ์อร์จ้น  

พร็อพเพอร์ต่� จำกัด

รายได�จากการขาย
สินค�าและบริการ

ซีื�อสินค�าและ
บริการ

รายได�ค่าบริหาร
จัดการ

ลก้หน่�การค�าและ
ล้กหน่�อื�น

เจ�าหน่�การค�าและ
เจ�าหน่�อื�น

ค่าเช่าและค่า
สาธิารณ้ปโภค

ค่าเช่าและค่า
สาธิารณ้ปโภค

ค�างจ่าย

4.

1. 2,925

       21

40

157

1,770

2,188

301

530

82

98

443

3,505

5,383

519

4,523

4,225

• บรษิัทั สวา่งสข๊ จำกดั ซีื�อผู้ลิตภัณฑ์์

สปาจากบริษััทย่อย เพื�อใช�ในการให�

บริการล้กค�าและซีื�อ ATK สำหรับ

พนักงาน

• บรษิัทัยอ่ยรบับรหิารจดัการร�านโอบ 

จ.เช่ยงใหม่ โดยได�แบ่งรายได�ตาม

สัดส่วนของยอดขายให�กับ บริษััท 

สว่างส๊ข จำกัด

• บริษัทัยอ่ยรบับรหิารจดัการโรงแรม

ระรินวิลล่า จ.เช่ยงใหม่ โดยได�รับ 

ส่วนแบ่งรายได�ตามอัตตราส่วนท่�

ตกลงกัน

• บริษััทเช่าพื�นท่�อาคารเพื�อประกอบ

ธิร๊กจิสปา (Let’s Relax สาขาป่าตอง

สาย 3, ป่าตองสาย 3 ส่วนขยาย และ 

Let’s Relax สาขาท่าแพ) ในราคา

ตามสัญญาท่�ตกลงกัน

Let’s Relax สาขุา ป่าต์องสาย 3

• ทำเลท่�ตั�งเหมาะสมต่อการทำธิ๊รกิจ 

และอย้่ในราคาท่�สมเหต๊สมผู้ล เมื�อ

เท่ยบกับรายอื�น) 

พื�นท่ี�ป่าต์องสาย 3 ส่วนขุยาย

• ทำเลท่�ตั�งเหมาะสมต่อการทำธิ๊รกิจ 

และอย้่ในราคาท่�สมเหต๊สมผู้ล เมื�อ

เทย่บกับรายอื�น

Let’s Relax สาขุาท่่าแพ

• ทำเลท่�ตั�งเหมาะสมต่อการทำธิ๊รกิจ 

และอย้่ในราคาท่�สมเหต๊สมผู้ล เมื�อ

เท่ยบกับรายอื�น 

หุ้มายเหุ้ต์้ : รายละเอ่ยดเงื�อนไขการค�าต่าง ๆ ระหว่างบริษััทและบริษััทย่อย กับบริษััท บล้มมิ�งจำกัด บริษััทบ่.ย.้เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

   บริษััทไซีเบอร์พริ�นท์กร๊�ป จำกัด และบริษััท สว่างส๊ข จำกัด ปรากฏิตามเอกสารแนบ 1

2. รุายการุรุะห้ว่างกันที่ี�เกี�ยวเน่�อีงกับการุเช่า ซ่ื้�งคณะกรุรุมการุต่รุวจสอีบได้พื่ิจารุณาให้้ความเห้็นชอีบเรุียบรุ้อียแล้ว(รุายงานคณะ
กรุรุมการุต่รุวจสอีบเพื่่�อีรุับที่รุาบ)
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ลี่ำาด์บ้ที่่� บริิษ้ัที่	/	บุคัคัลี่ที่่�
อาจม่คัวัามข้ด์แย้ง

ลี่้กษัณะริายการิ
ปีี	2563 ปีี	2564 ปีี	2565

มูลี่ค่ัาริายการิ คัวัามจำาเปี็นแลี่ะ
คัวัามสมเห้ตัุ้สมผู้ลี่

	ห้น่วัย	:	พ้ันบาที่

บริษััท

กลมเกล่ยวพัฒนา 

จำกัด 

บริษััท

บล้มมิ�ง อินเตอร์กิ�ฟ์ท์ 

จำกัด

บริษััท

บ่.ย้.เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จำกัด

นายวิธิิต อ๊ตสาหจิต

บริษััท จ่.จ่.พ่.พร็อพเพ

อร์ต่� จำกัด 

ค่าเช่าและค่า
สาธิารณ้ปโภค

ค่าเช่าและค่า
สาธิารณ้ปโภค

ค�างจ่าย

ค่าเช่าและค่า
สาธิารณ้ปโภค

ค่าเช่าและค่า
สาธิารณ้ปโภค

ค�างจ่าย

ค่าเช่าและค่า
สาธิารณ้ปโภค

ค่าเช่าและค่า
สาธิารณ้ปโภค

ค�างจ่าย

ค่าเช่าและค่า
สาธิารณ้ปโภค

ค่าเช่าและค่า
สาธิารณ้ปโภค

ค�างจ่าย

ค่าเช่าและค่า
สาธิารณป้โภค

ค่าเช่าและค่า
สาธิารณป้โภค

ค�างจ่าย

2.

3.

4.

5.

6.

832

18

763

502

6,783

1,390

960

189

20

424

833

4,748

58

-

-

-

-

1,302

783

203

94

6,461

78

348

232

510

278

• บริษััทเช่าท่�ดินและสิ�งปล้กสร�าง 

เพื�อประกอบธิ๊รกิจสปา และให�บริษััท 

สยามเวลเนสร่สอร์ท จำกัด เช่าช่วง

ท่�ดินบางส่วนต่อ เพื�อประกอบธิ๊รกิจ

โรงแรม และร�านอาหาร ระยะเวลา 

30 ปี ในราคาตามสัญญาท่�ตกลงกัน 

•  ทำเลท่�ตั�งเหมาะสมตอ่การทำธิร๊กจิ 

และอย้่ในราคาท่�สมเหต๊สมผู้ล เมื�อ

เท่ยบกับรายอื�น

• บริษััทเช่าท่�ดินพร�อมสิ�งปล้กสร�าง 

ตั�งอย่้ท่�ซีอยส๊ทธิิพร แยกจากซีอย

รัชดาภิเษัก 3 (ข�างสถืานทต้จ่น) 

• เพื�อเปน็สถืานท่�เกบ็สนิค�าของบรษิัทั

• ทำเลท่�ตั�งเหมาะสมต่อการทำธิ๊รกิจ 

และอย้่ในราคาท่�สมเหต๊สมผู้ล เมื�อ

เทย่บกับรายอื�น

• บริษััทเช่าพื�นท่�ของ บจ.บ่.ย้.เอ็น

เตอรไ์พรส ์ชั�น 22 ซี้�งตั�งอย่้เลขท่� 567 

ซีอยสท๊ธิพิร 2 ถืนนประชา สงเคราะห์ 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. เพื�อ

ใช�เป็นสำนกังานของบริษััทฯ 

• ทำเลท่�ตั�งเหมาะสมต่อการทำธิ๊รกิจ 

และอย้่ในราคาท่�สมเหต๊สมผู้ล เมื�อ

เทย่บกับรายอื�น

• บริษััทเช่าอาคารพาณิชย์ 7 ค้หา 

เลขท่�  483-483/6 เพื�อใช� เ ป็น

สำนักงานใหญ่ของบริษััท และให�เช่า

ช่วงต่อกับบริษััทย่อยในราคาตาม

สัญญาท่�ตกลงกัน

• ทำเลท่�ตั�งเหมาะสมต่อการทำธิ๊รกิจ 

และอย้่ในราคาท่�สมเหต๊สมผู้ล เมื�อ

เท่ยบกับรายอื�น

•  ทำเลท่�ตั�งเหมาะสมตอ่การทำธิร๊กจิ 

และอย้่ในราคาท่�สมเหต๊สมผู้ล เมื�อ

เทย่บกับรายอื�น
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วั้นที่่�ตั้าม
ส้ญญาเชี่า

ริายลี่ะเอ่ยด์ ริะยะเวัลี่า คั่าเชี่าแลี่ะคั่าบริิการิ ห้มายเห้ตัุ้

3. สัญญาเช่าที่ี�เป็นรุายการุรุะห้ว่างกัน และเง่�อีนไข 

บรษัิัททำสญัญาเช่าท่�ดนิ และสิ�งปล้กสร�าง

บริษััท กลมเกลย่วพัฒนา จำกัด ทั�งน่�

เป็นท่�ดินตามโฉันดเลขท่� 117, 2875, 

8985, 554, 3010, 3009 และ 

103754 รวม 7 โฉันด เนื�อท่�รวม 2 ไร่ 

3 งาน 62.4 ตารางวา เพื�อประกอบ

ธิ๊รกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa 

สาขาเชย่งใหม่) และท่�ดนิบางส่วนให�เช่า

ช่วงต่อบริษััท สยามเวลเนส ร่สอร์ท 

จำกัด ในการประกอบธิ๊รกิจโรงแรม 

และร�านอาหาร (โรงแรมระรินจินดา 

เวลเนส สปา ร่สอร์ท และร�านอาหาร 

Deck 1) 

บริษััททำสัญญาเช่าอาคารกับ นายวิธิิต 

อต๊สาหจิต ชั�นท่� 1 และ 2 ของอาคาร

เลขท่� 483 – 483/6 และชั�นท่� 3 ของ

อาคารเลขท่� 483/6 ซีอยสท๊ธิพิร ถืนน

ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขต

ดินแดง กร๊งเทพมหานคร รวมพื�นท่�

ใช�สอย 1,392 ตารางเมตร เพื�อใช�เป็น

อาคารสำนักงานของบริษััท และบริษััท

ย่อย

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการ กับ 

บริษััท เอเช่�ยนฟ์อร์ จ้นพร็อพเพอร์ต่� 

จำกัด พื�นท่� อาคารส้ง 3 ชั�น พร�อมชั�น

ลอยตั�งอย่้เลขท่� 97/2-5 ถืนนราชดำเนิน 

ต.พระสิงห ์อ.เมืองเชย่งใหม่ จ.เชย่งใหม่ 

เพื�อใช�ประกอบธิร๊กจิสปา (Let’s Relax 

สาขาท่าแพ)

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการ กับ 

บริษััท เอเช่�ยนฟ์อร์จ้น พร็อพเพอร์ต่� 

จำกดั พื�นท่� อาคารสง้ 3 ชั�น พร�อมชั�นลอย 

ตั�งอย้่เลขท่� 97/2-5 ถืนนราชดำเนิน 

ต.พระสิงห ์อ.เมืองเชย่งใหม่ จ.เชย่งใหม่ 

เพื�อใช�ประกอบธิร๊กจิสปา (Let’s Relax 

สาขาท่าแพ)

คา่เชา่ปที่� 1-3 ( 1 มกราคม 2556 

ถื้ง 31 ธิันวาคม 2558) 241,125 

บาท/เดือน และปรับอัตราค่าเช่า

เพิ�มข้�นไม่เกนิร�อยละ 15 ของค่าเช่า 

ท่�ม่ผู้ลบังคับอย้่ท๊ก 3 ปี

ค่าเช่าปีท่� 4-6 (1 มกราคม 2559 

ถื้ง 31 ธัินวาคม 2561) 277,000 

บาท/เดือน

คา่เช่าปีท่� 7-9 ( 1 มกราคม 2562 

ถื้ง 31 ธิันวาคม 2564) 300,000 

บาท/เดือน 

ค่าเช่าปีท่� 10-12 ( 1 มกราคม 

2565 ถื้ง 31 ธิันวาคม 2557 )

300,000 บาท/เดือน 

 

ปีแรกค่าเช่า 115,800 บาท/เดือน 

ปี�ท่�สองและสามปรับข้�นไม่เกิน 

ร�อยละ 15 

ค่าเช่าปีท่� 4-6 เดือนละ 42,900 

บาท

ค่าบริการพื�นท่�ปีท่� 4-6 เดือนละ 

100,100 บาท

ผู้้�ให�เช่าม่สิทธิิเสนอปรับข้�นค่าเช่า

และค่าบริการปีท่� 5-6 ได�ข้�นอย่้กับ

สภาวะเศรษัฐกจิและการตกลงรว่ม

กันของทั�งสองฝึ่าย

ค่าเช่า เดือนละ 72,600 บาท 

 

คา่บริการ เดือนละ 169,400 บาท 

26 ส.ค. 

2557

14 ม.ค. 

2565

22 พ.ย. 

2564

1 ม.ค. 

2563

30  ปี 

เริ�มต�น

1 มกราคม 2556

ถื้ง

31 ธิันวาคม 2585

3 ปี

เริ�มต�น

1 มกราคม 2565 

ถื้ง

31 ธิันวาคม 2567

3 ปี

เริ�มต�น

 1 ต๊ลาคม 2564 

ถื้ง

30 กันยายน 

2567

3 ปี

เริ�มต�น

1 ก๊มภาพันธิ์ 

2563

ถื้ง

31 มกราคม 2566

• ค้่สัญญาได�ทำการจดทะเบ่ยน

สิทธิิการเช่า ณ สำนักงานท่�ดิน 

โดยผู้้�เช่ารับผิู้ดชอบค่าธิรรมเน่ยม 

และค่าใช�จ่ายในการจดทะเบ่ยน

สิทธิิการเช่าทั�งหมด

(ทำการจดทะเบ่ยนสิทธิิการเช่า

แล�วเมื�อวันท่� 29 ส.ค.57)

• ซีากอาคาร 4 ชั�น เลขท่� 14/1 

และเรือนไทย 2 ชั�น เลขท่� 14 

ถืนนเจริญราษัฎร์ ตำบลวัดเกต 

อำเภอเมือง จังหวัดเช่ยงใหม่ 

บนท่�ดิน ผู้้� เช่าเป็นผู้้�ปรับปร๊ง 

ไม่คิดค่าเช่าตลอดสัญญาเช่า

• ผู้้�เช่ารับผิู้ดชอบคา่ภาษ่ัโรงเรอืน 

และค่าธิรรมเน่ยมอื�น ๆ

• ผู้้�เช่ารบัผู้ดิชอบค่าสาธิารณป้โภค

• สัญญาใช�แทนสัญญาเดิม ฉับับ

ลงวันท่� 1 มกราคม 2556

• สามารถืต่ออายไ๊ด�อ่ก 3 ปี 

• ผู้้�เช่ามห่น�าท่�ดแ้ลรักษัา ปรับปรง๊ 

ซี่อมแซีม อาคารเช่าให�อย้่ใน

สภาพด่

• ผู้้�เช่ารับผิู้ดชอบคา่ภาษ่ัโรงเรอืน 

และค่าธิรรมเน่ยมอื�น ๆ

• ผู้้�เช่ารบัผู้ดิชอบค่าสาธิารณป้โภค

• สามารถืต่ออาย๊เพิ�มเติมได�อ่ก  

3 ปี 

• สามารถืต่ออาย๊ได� 1 คราว 

คราวละ 3 ปี โดยปรับข้�น 

ได�ไม่เกิน ร�อยละ 15 ของค่าเช่า

และบริการ
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วั้นที่่�ตั้าม
ส้ญญาเชี่า

ริายลี่ะเอ่ยด์ ริะยะเวัลี่า คั่าเชี่าแลี่ะคั่าบริิการิ ห้มายเห้ตัุ้

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการพื�นท่�ชั�น

ท่� 22 ของอาคาร จำนวน 966 ตารางเมตร 

กับ บริษััท บ่.ย้.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

อาคารเลขท่� 567 ซีอยส๊ทธิิพร 2 ถืนน

ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขต

ดินแดง กร๊งเทพมหานคร เพื�อใช�เป็น

สำนักงานของบริษััท

บริษััททำสัญญาเช่าและบริการพื�นท่�กับ

บริษััท เอเช่�ยนฟ์อร์จ้น พร็อพเพอร์ต่� 

จำกดั ตั�งอย้เ่ลขท่� 184/14 ถืนนผู้งัเมอืง

สาย ก ตำบลปา่ตอง อำเภอกะท้� จังหวดั

ภ้เก็ต พื�นท่� ใช�สอยอาคารเอเช่�ยน

ฟ์อร์จ้น เนื�อท่� 2,418 ตารางเมตร

เพื�อใช�ประกอบธิร๊กจิสปา (Let’s Relax 

สาขาป่าตองสาย 3)

บริษััททำสัญญาเช่าพื�นท่�อาคารกับ

บริษััท บล้มมิ�ง อินเตอร์กิ�ฟ์ท์ จำกัด 

อาคารตั�งอย้ ่ซีอยสท๊ธิิพร แยกจากซีอย

รัชดาภิเษัก 3 (ข�างสถืานท้ตจน่) ถืนน

รัชดาภิเษัก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กร๊งเทพมหานคร บนพื�นท่�ตามโฉันด

เลขท่� 65264 (1 งาน 23 ตารางวา)  

และเลขท่� 65265 (1 งาน 17 ตารางวา)  

เพื�อใช�เก็บสินค�าของบริษััท

ค่าเช่า เดือนละ 112,674.24 บาท

ค่าบริการ เดือนละ 169,011.36 

บาท

คา่เชา่ปที่� 10-12 เดือนละ 208,725 

บาท  เงนิประกนัสญัญา 834,900 

บาท

ค่าบริการปีท่� 10-12 เดือนละ 

487,025 บาท เงินประกันสัญญา 

1,948,100 บาท

ค่าเช่าเดือนละ 55,000 บาท

15 ม.ค. 

2563

1 ม.ค. 

2563

16 ธิ.ค. 62

3 ปี

เริ�มต�น

1 มกราคม 2563 

ถืง้

31 ธิันวาคม 2565

3 ปี

เริ�มต�น 

1 ก๊มภาพันธิ์ 

2563

ถืง้

31 มกราคม 2566

3 ปี  เริ�มต�น 1 

มกราคม 2563 

ถื้ง 31 ธิันวาคม 

2565

• สามารถืต่ออาย๊ได� 1 คราว 

คราวละ 3 ปี โดยปรับข้�นได�ไม่

เกิน ร�อยละ 10 ของค่าเช่าและ

ค่าบริการ

• ผู้้�เช่ารบัผู้ดิชอบคา่ภาษัโ่รงเรอืน 

ค่าภาษั่ค่าเบ่�ยประกันภัย และค่า

ธิรรมเน่ยมอื�น ๆ 

• ผู้้�เช่ารบัผู้ดิชอบค่าสาธิารณป้โภค

ตามจริง ในอัตราท่�การไฟ์ฟ้์าส่วน

ภ้มิภาค และการประปาส่วน

ภ้มิภาคกำหนด

• ปรับเพิ�มค่าเช่าและค่าบริการ 

ค่าเช่าเพิ�มข้�นจาก 189,750 บาท 

เป็น 208,725 บาท, ค่าบริการ

เพิ�มข้�นจาก 442,750 บาท เป็น 

487,025 บาท 

• เมื�อวันท่� 24 พ.ย. 57 บริษััท

ได�ม่การทำบันท้กแก�ไขเพิ�มเติม

สญัญาเช่าพื�นท่�ในอาคารกับบรษิัทั 

เอเช่�ยนฟ์อร์จน้ พรอ็พเพอร์ต่� จำกดั 

เพื�อเปล่�ยนแปลงชื�อประกอบ

กจิการค�าจาก “Rarinjinda Wellness 

Spa” เป็น“Let’s Relax” ตั�งแต่วัน

ท่� 1 ธิ.ค. 57 เป็นต�นไป

• สามารถืต่ออาย๊ได� 1 คราว 

คราวละ 3 ปี 
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วั้นที่่�ตั้าม
ส้ญญาเชี่า

ริายลี่ะเอ่ยด์ ริะยะเวัลี่า คั่าเชี่าแลี่ะคั่าบริิการิ ห้มายเห้ตัุ้

บริษััท สยามเวลเนสร่สอร์ท จำกัด 

ทำสัญญาเช่าท่�ดินและสำนักงานเลขท่� 

114/3 ซีอย1 (ถืนนเจริญเมือง) ตำบล

วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเช่ยงใหม่ 

สำนักงาน 2 ชั�น พื�นท่�ประมาณ 166 

ตารางเมตร กับ บริษััท กลมเกล่ยว

พัฒนา จำกัด เพื�อใช�เป็นสำนักงานของ

บริษััท สยามเวลเนสร่สอร์ท จำกัด

บรษิัทัทำสญัญาเช่าห�องพกัเลขท่� 582 / 

437-438 ซีอยรัชดาภิเษัก 3 แยก 5 

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรง๊เทพมหานคร 

อาคารสง้ 5 ชั�น จำนวน 2 หลงั เนื�อท่�

ประมาณ 828.75 ตารางเมตร กับ 

บริษััท จ.่จ.่พ่.พร็อพเพอร์ต่� จำกัด เพื�อ

ใช�เป็นท่�พักพนักงานเทอราพิสต์ใน

กร๊งเทพ

ค่าเช่าเดือนละ 36,000 บาท

ค่าเช่า เดือนละ 80,000.- บาท 

ปีท่� 2 และ 3 ค้่สัญญาสามารถื

เจรจาตกลงปรับข้�นค่าเช่าได�หาก

สภาวะเศรษัฐกิจด่ข้�น

24 ธิ.ค. 64

1 ม.ค. 65

1 ปี

เริ�มต�น

1 มกราคม 2565 

ถื้ง

31 ธิันวาคม 2565 

3 ปี 

เริ�มต�น 

1 มกราคม 2565  

ถื้ง 

วันท่� 31 ธิันวาคม 

2567

• สามารถืต่ออาย๊ได� 1 คราว 

คราวละ 1 ปี

• สามารถืต่ออาย๊ได�อ่ก 3 ปี

หุ้มายเหุ้ต์้ :

การีท่ำสัญญาเช่ากับบ้คคลท่ี�เกี�ยวโยงกันดังกล่าว มีการีท่ำการีปรีะเมินรีาคาเช่าโดยผู้้�ปรีะเมินรีาคาอิสรีะ ดังนี�

1. พื�นท่�อาคารส้ง 3 ชั�น พร�อมชั�นลอย ตั�งอย้่เลขท่� 97/2-5 ถืนน ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเช่ยงใหม่ จ.เชย่งใหม่ ประเมินโดยผู้้�ประเมินราคา

อิสระ ทำการประเมินเมื�อวันท่� 19 มิถืน๊ายน 2558 โดยม่วัตถื๊ประสงค์สาธิารณะ ประเมนิค่าตอบแทนสทิธิกิารเช่าจำนวน 10,000,000 บาท อตัราค่าเช่า 

150 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับค่าเช่าไม่เกิน 15% ท๊ก ๆ 3 ปี

2. อาคารคอนกร่ตสง้ 3 ชั�น จำนวน 7 ค้หา เลขท่� 483 ซีอยส๊ทธิิพร ถืนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรง๊เทพมหานคร ประเมินราคา

โดยผู้้�ประเมินราคาอิสระ ทำการประเมินราคาเมื�อวันท่� 18 เมษัายน 2557 ซี้�งทำการประเมินราคาโดยม่วัตถืป๊ระสงค์เพื�อสาธิารณะ ประเมินม้ลค่าค่า

เช่าตลาดของอาคารดังกล่าวท่� 258,804 บาท/เดือน โดยม่อัตราค่าเช่าตลาดเพิ�มข้�น 10% ท๊ก ๆ 3 ปี

3. ท่�ดินตามโฉันดเลขท่� 117, 2875, 8985, 554, 3010, 3009 และ 103754 รวม 7 โฉันด เนื�อท่�รวม 2 ไร่ 3 งาน 62.4 ตารางวา เลขท่� 14 ถืนน

เจริญราษัฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเช่ยงใหม่ จังหวัดเช่ยงใหม่ ประเมินราคาโดยผู้้�ประเมินราคาอิสระ ทำการประเมินราคาเมื�อวันท่� 17 เมษัายน 

2557 ซี้�งทำการประเมินราคาโดยม่วัตถืป๊ระสงค์เพื�อสาธิารณะ ประเมินมล้ค่าค่าเช่าตลาดของท่�ดินดังกล่าวไม่รวมสิ�งปล้กสร�างท่� 2,906,000 บาท/ปี 

โดยม่อัตราค่าเช่าตลาดเพิ�มข้�น 15% ท๊ก ๆ 3 ปี 

4. ท่�ดินพร�อมอาคารสง้ 4 ชั�น พร�อมส่วนต่อเติมชั�นดาดฟ์้า เลขท่� 184/14 ถืนนผัู้งเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง  อำเภอกะท้� จังหวัดภ้เก็ต ประเมินราคา

โดยผู้้�ประเมินราคาอิสระ ทำการประเมินราคาเมื�อวันท่� 16 เมษัายน 2557 ซี้�งทำการประเมินราคาโดยม่วัตถื๊ประสงค์เพื�อสาธิารณะ ประเมินม้ลค่าค่า

เช่าตลาดของอาคารดังกล่าวท่� 771,900 บาท/เดือน โดยม่อัตรา  ค่าเช่าตลาดเพิ�มข้�น 15% ท๊ก ๆ 3 ปี

5. ท่�ดินพร�อมสิ�งปล้กสร�าง เพื�อเป็นพื�นท่�โกดัง เก็บของ  ไม่ติดเลขท่� ซีอยส๊ทธิิพร แยกจากซีอยรัชดาภิเษัก 3 (ข�างสถืานท้ตจ่น) ประเมินราคาโดยผู้้�

ประเมินราคาอิสระ ทำการประเมินราคาเมื�อวันท่� 21 กรกฎาคม 2559 ซี้�งทำการประเมินราคาโดยม่วัตถื๊ประสงค์เพื�อทราบม้ลค่าเช่าพื�นท่�โกดังเก็บของ

ดังกล่าว ท่� 50,400 บาท/เดือน โดยม่อัตราค่าเช่าตลาดเพิ�มข้�น 10% ท๊ก ๆ 3 ปี 

6. พื�นท่�ชั�น 22 อาคาร บ่ย ้เพลส  เพื�อเปน็พื�นท่�เชา่สำนกังาน ซีอยประชาสงเคราะห ์2 ถืนนประชาสงเคราะห ์แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรง๊เทพมหานคร 

ประเมินราคาโดยผู้้�ประเมินราคาอิสระ ทำการประเมินราคาเมื�อวันท่� 25 กรกฎาคม 2559 ซี้�งทำการประเมินราคาโดยม่วัตถื๊ประสงค์เพื�อวัตถื๊ประสงค์

สาธิารณะ ท่� 198,300 บาท/เดือน โดยม่อัตราค่าเช่าตลาดเพิ�มข้�น 10% ทก๊ ๆ 3 ปี 

7. ท่�ดินพร�อมอาคารสง้ 5 ชั�น 2 หลัง เลขท่� 582/437-438 ซีอยรัชดาภิเษัก 3 แยก 5 แขวงดินแดง เขตดินแดง กร๊งเทพมหานคร ประเมินราคาโดย

ผู้้�ประเมินราคาอิสระ ทำการประเมินเมื�อวันท่� 27 มิถื๊นายน 2561 ซี้�งทำการประเมินราคาโดยม่วัตถืป๊ระสงค์เพื�อสาธิารณะ ประเมินมล้ค่าค่าเช่าตลาด

ของอาคารดังกล่าวตลอดอาย๊สัญญาเช่า 1 ปี ท่� 1,200,000 บาท โดยม่อัตราค่าเช่าตลาดเพิ�มข้�น 10% ท๊ก ๆ 3 ปี 

8. ท่�ดินพร�อมสำนักงาน 2 ชั�น เลขท่� 114/3 ซีอย1 (ถืนนเจริญเมือง) ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชย่งใหม่ พื�นท่�ประมาณ 166 ตารางเมตร  

ประเมินราคาโดยผู้้�ประเมินราคาอิสระ ทำการประเมินเมื�อวันท่� 5 สิงหาคม 2562 ซี้�งทำการประเมินราคาโดยม่วัตถื๊ประสงค์เพื�อสาธิารณะ ประเมิน

มล้ค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวตลอดอาย๊สัญญาเช่า 1 ปี ท่� 36,000 บาท โดยม่อัตราค่าเช่าตลาดเพิ�มข้�น 10% ท๊ก ๆ 3 ปี 
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9.2.3 มาติริการิและขั�นติอนการิอน๊มัติิ
การิทำาริายการิริะหว�างกัน 

1. มาต่ริการิในการิทำาริายการิริะหว่างกัน
หริือริายการิที�เกี�ยวโยงกัน

เมื�อบรษัิัทฯ หรอืบรษิัทัยอ่ยตกลงจะเข�าทำธิร๊กรรม ซ้ี�งถืือได�วา่เปน็รายการ

ท่�เก่�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัทัฯ ได�กำหนดขั�นตอนการพจิารณาการทำธิร๊กรรมดังกล่าว เพื�อให�การ

เข�าทำรายการท่�เก่�ยวโยงกนันั�น เปน็ไปด�วยความโปรง่ใส ไมก่่อให�เกดิความ

ขัดแย�งทางผู้ลประโยชน์ เป็นประโยชน์ส้งส๊ดแก่บริษััทฯ และผู้้�ถืือห๊�น 

ท๊กราย ดังน่�

(1) บริษััทฯ จะพิจารณาว่าธิ๊รกรรมดังกล่าวเป็นรายการท่�เก่�ยวโยงกัน

ประเภทใด และหากเป็นรายการท่�เก่�ยวโยงกันประเภทรายการธิ๊รกิจปกติ 

หรือรายการสนับสน๊นธิ๊รกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการนั�นม่ 

ข�อกำหนดและเงื�อนไขท่�ถืือว่าเป็นเงื�อนไขการค�าโดยทั�วไปหรือไม่ โดย

บริษัทัฯ จะใช�เกณฑ์์เรื�องราคาและเงื�อนไขท่�บริษัทัฯ ให�กับลก้ค�าทั�วไป หรือ

ราคาและเงื�อนไขท่�ใช�กันทั�วไปในตลาดสำหรับการทำธ๊ิรกรรมในลักษัณะ

เดย่วกนัหรือคล�ายคลง้กนั และในกรณท่่�ไม่มร่าคาตลาดท่�สามารถืนำมาใช�

อ�างอิงได�เนื�องจากสินค�าหรือบริการภายใต�การทำธิ๊รกรรมนั�นม่ลักษัณะ

เฉัพาะตัวหรือเพราะเหต๊ผู้ลอื�นใด บริษััทฯ ก็อาจให�คณะกรรมการตรวจ

สอบหรือผู้้�สอบบัญช่ของบริษัทัฯ หรือผู้้�เช่�ยวชาญอิสระ พจิารณาตรวจสอบ

และให�ความเห็นถื้งความเหมาะสมของราคา และความสมเหต๊สมผู้ลของ

การทำรายการด�วย  

(2) ในกรณ่ท่�รายการท่�เก่�ยวโยงกันเป็นรายการสนับสน๊นธิ๊รกิจปกติท่�ม่

เงื�อนไขการค�าโดยทั�วไป และค่าตอบแทนไม่สามารถืคำนวณได�จาก

ทรัพย์สินหรือม้ลค่าอ�างอิง หรือเป็นรายการธิ๊รกิจปกติ หรือรายการ

สนบัสนน๊ธิร๊กจิปกติท่�ไมม่เ่งื�อนไขทางการค�าโดยทั�วไป หรอืเปน็รายการเช่า 

หรือให�เช่าอสังหารมิทรัพยไ์มเ่กนิ 3 ป ีและไม่สามารถืแสดงได�วา่มเ่งื�อนไข

การค�าโดยทั�วไป หรือเป็นรายการประเภทอื�น บริษััทฯ จะทำการคำนวณ

ขนาดของรายการวา่เปน็รายการขนาดเลก็ ขนาดกลาง หรอืขนาดใหญ ่เพื�อ

จะได�ทราบว่าจะต�องดำเนินการต่อไปอย่างไร เช่น จะต�องเสนอขออน๊มัติ

การทำรายการจากคณะกรรมการบริษััทฯ หรือจากท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�น 

เป็นต�น

(3) บริษััทฯ จะเสนอรายการท่�เก่�ยวโยงกันของบริษััทฯ หรือบริษััทย่อยให�

คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรอืพจิารณาความเหน็แล�วแตก่รณ ่รายการ

ท่�เก่�ยวโยงกันรายการใดท่�จะต�องได�รับการอนมั๊ตจิากคณะกรรมการบริษัทัฯ 

หรือท่�ประช๊มผู้้�ถืือห๊�น บริษััทฯ จะต�องเสนอความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่�ยวกับรายการนั�นให�คณะกรรมการบริษััทฯ และหรือท่�ประช๊ม

ผู้้�ถืือห๊�นพิจารณาด�วย 

(4) บริษััทฯ จะรายงานการตกลงเข�าทำรายการท่�เก่�ยวโยงกันต่อ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมข่�อม้ลรายละเอย่ดต่าง ๆ  ครบถื�วน

ตามเกณฑ์์ท่�กำหนดไว�ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และจะเปิดเผู้ยการทำรายการท่�เก่�ยวโยงกันในรายงานประจำปี 

แบบแสดงรายการข�อมล้ประจำปี และหรือแบบรายงานอื�นตามหลักเกณฑ์์

ท่�คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และในงบการ

เงินตามมาตรฐานการบัญช่กำหนด

(5) สำหรับรายการระหว่างกันท่�อาจเกิดข้�นในอนาคต คณะกรรมการ 

บริษััทฯ จะต�องปฏิิบัติให�เป็นไปตามกฎหมายว่าด�วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และข�อบังคับ ประกาศ คำสั�ง หรือข�อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถื้งการปฏิิบัติตามข�อกำหนด

เก่�ยวกับการเปิดเผู้ยข�อม้ลการทำรายการเก่�ยวโยงและการได�มาหรือ

จำหน่ายไปซี้�งทรัพย์สินท่�สำคัญของบริษััทฯ หรือบริษััทย่อยตามมาตรฐาน

การบัญช่ท่�กำหนดโดยสมาคมนักบัญช่และผู้้�สอบบัญช่รับอน๊ญาตแห่ง

ประเทศไทย

(6) ในกรณท่่�มร่ายการระหว่างกนัของบริษัทัฯ ท่�นอกเหนือจากการค�าปกติ 

ท่�เกิดข้�นกับบ๊คคลท่�อาจม่ความขัดแย�งทางผู้ลประโยชน์หรือม่ส่วนได�เส่ย

หรืออาจม่ความขัดแย�งทางผู้ลประโยชน์ในอนาคต บริษััทฯ จะให�คณะ

กรรมการตรวจสอบเป็นผู้้�ให�ความเห็นเก่�ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสม

ของรายการนั�น ในกรณท่่�คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ค่วามชำนาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันท่�อาจเกิดข้�น บริษััทฯ จะให�ผู้้�เช่�ยวชาญอิสระ

หรอืผู้้�สอบบัญชข่องบรษัิัทฯ เป็นผู้้�ให�ความเหน็เก่�ยวกับรายการระหว่างกัน

ดังกล่าว เพื�อนำไปใช�ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้้� 

ถืือห๊�นตามแต่กรณ่ ทั�งน่� บริษััทฯ จะเปิดเผู้ยรายการระหว่างกันไว�ใน

หมายเหตป๊ระกอบงบการเงินท่�ได�รับการตรวจสอบจากผู้้�สอบบัญชบ่ริษัทัฯ

(7) ผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ยในการทำรายการใดๆ จะไม่ม่สิทธิิออกเส่ยงหรือ

อน๊มัติการทำรายการนั�นๆ

2. การิอน๊มัต่ิการิทำาริายการิริะหว่างกัน
หริือริายการิที�เกี�ยวโยงกัน

บรษิัทัฯ ได�กำหนดตวับค๊คล/ หนว่ยงานท่�มอ่ำนาจอนม๊ตักิารเข�าทำรายการ

ท่�เก่�ยวโยงกันดังน่�

(1)   ในกรณท่่�เปน็การทำรายการท่�เก่�ยวโยงกนัประเภทรายการธิร๊กจิปกติ

หรือรายการสนับสน๊นธิ๊รกิจปกติท่�ม่เงื�อนไขการค�าปกติ ไม่ว่าจะม่เงื�อนไข

การค�าทั�วไปหรือไม่ก็ตาม ให�กรรมการผู้้�จัดการเป็นผู้้�มอ่ำนาจอน๊มัติ

(2) รายการท่�เก่�ยวโยงกันประเภทอื�นหรือรายการท่�เก่�ยวโยงกันท่� 

ไม่ม่เงื�อนไขการค�าโดยทั�วไป หรือรายการสนับสน๊นธ๊ิรกิจปกติท่�ม่เงื�อนไข

การค�าโดยทั�วไป และค่าตอบแทนไม่สามารถืคำนวณได�จากทรัพย์สินหรือ

ม้ลค่าอ�างอิง ผู้้�ม่อำนาจอน๊มัติให�ทำรายการให�เป็นไปตามข�อกำหนดของ

คณะกรรมการกำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในเรื�องการทำรายการท่�เก่�ยวโยงกัน

3. การินำาเสนอคณะกริริมการิต่ริวจำสอบ
เกี�ยวกับการิทำาริายการิที�เกี�ยวโยงกัน

(1) รายการท่�เก่�ยวโยงกันท่�อย้่ภายใต�อำนาจอน๊มัติของฝ่ึายจัดการต่าง ๆ 

ของบริษััทฯ ในกรณ่ท่�เป็นการทำรายการท่�เก่�ยวโยงกันท่�อย้ภ่ายใต�อำนาจ

อน๊มัติของฝึ่ายจัดการต่าง ๆ ของบริษััทฯ ฝึ่ายจัดการต่าง ๆ ของบริษััทฯ 

จะเป็นผู้้�พจิารณาตดัสนิใจ บค๊คลท่�เก่�ยวข�อง เช่น ฝ่ึายบญัช ่ฝ่ึายปฏิบัิติการ 

หรือผู้้�บรหิารท่�เก่�ยวข�องม่หน�าท่�รับผิู้ดชอบในการพจิารณาทำรายการต่าง ๆ 

ตามขั�นตอนการขออนม๊ตัใินระเบย่บปฏิบิตั ิ และตามอำนาจดำเนนิการของ 

บริษััทฯ ซี้�งภายหลังจากท่�ฝ่ึายจัดการพิจารณาอน๊มัติแล�วจะต�องนำเสนอ

เพื�อให�คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหต๊สมผู้ลของรายการ 



198 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565

และเปิดเผู้ยการทำรายการไว�ในแบบแสดงรายการข�อม้ลประจำปี และ

รายงานประจำปีของบรษัิัทฯ ด�วย ทั�งน่�เพื�อความเป็นระเบ่ยบในการพจิารณา 

ฝึ่ายจัดการต่าง ๆ ของบริษััทฯ จะต�องเสนอเรื�องดังกล่าวให�แก่คณะ

กรรมการตรวจสอบของบริษััทฯ ผู้่านฝึ่ายบริหารของบริษััทฯ 

(2) รายการท่�เก่�ยวโยงกนัท่�อย้ภ่ายใต�อำนาจอนมั๊ตขิองคณะกรรมการบริษัทัฯ 

เมื�อม่การทำรายการท่�เก่�ยวโยงกัน ซ้ี�งอย้่ภายใต�อำนาจอน๊มัติของคณะ 

กรรมการบรษิัทัฯ ฝ่ึายจดัซีื�อหรอืหน่วยงานต�นเรื�องต�องนำเสนอรายละเอย่ด 

ความจำเป็น และความสมเหต๊สมผู้ลของรายการ เพื�อขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทฯ เพื�อ

เข�าทำรายการ ม่ขั�นตอนในการดำเนินการดังน่�

2.1 ฝึา่ยจัดซีื�อหรือหน่วยงานต�นเรื�องสรป๊รายละเอย่ดในการทำรายการ 

และจัดเตร่ยมข�อม้ลท่�เก่�ยวข�องทั�งหมด นำเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ผู้่านฝึ่ายบริหารของบริษััทฯ 

2.2 เมื�อได�ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว ให�เลขาน๊การ 

บริษััทฯรวบรวมเพื�อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทฯ เพื�อพิจารณา

อน๊มัติเข�าทำรายการต่อไป โดยกรรมการท่�ม่ส่วนได�เส่ยจะต�องไม่อย้่

ในท่�ประชม๊หรือออกเส่ยงลงคะแนนในวาระนั�น

2.3 รายงานมติของคณะกรรมการบริษััทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเปดิเผู้ยการทำรายการไว�ในแบบแสดงรายการข�อมล้

ประจำปี และรายงานประจำปีของบริษััทฯ

(3) รายการท่�เก่�ยวโยงกันท่�อย้่ภายใต�อำนาจอน๊มัติของผู้้�ถืือห๊�น ในกรณ่ท่�

เปน็การทำรายการท่�เก่�ยวโยงกันท่�อย้ภ่ายใต�อำนาจอนม๊ตัขิองผู้้�ถือืห๊�น ฝึา่ย

จัดซีื�อหรือหน่วยงานต�นเรื�องต�องนำเสนอรายละเอ่ยดความจำเป็น และ

ความสมเหตส๊มผู้ลของรายการ เพื�อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้่านฝึ่ายบริหารของบริษััทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทฯ เพื�อ

ขอความเห็นชอบ และนำเสนอต่อท่�ประชม๊ผู้้�ถือืห๊�นเพื�อพจิารณาอนมั๊ตกิาร

เข�าทำรายการ ม่ขั�นตอนในการดำเนินการดังน่�

 3.1 ฝึา่ยจัดซีื�อหรือหน่วยงานต�นเรื�องสรป๊รายละเอย่ดในการทำ

รายการ และ จดัเตรย่มข�อม้ลท่�เก่�ยวข�องทั�งหมด นำเสนอตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ผู้่านฝึ่ายบริหารของบริษััทฯ

 3.2 เมื�อได�ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว ให�เลขานก๊าร 

บริษััทฯ รวบรวมเพื�อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทฯ เพื�อพิจารณาให�

ความเห็นชอบการเข�าทำรายการ

 3.3 เมื�อได�ความเห็นของคณะกรรมการบริษััทฯ ให�เลขาน๊การ 

บริษััทฯ จัดเตร่ยมเอกสารเพื�อจัดประช๊มและขออน๊มัติการทำรายการจาก

ผู้้�ถืือห๊�น โดยจะต�องม่ข�อม้ลประกอบให�เพ่ยงพอต่อการตัดสินใจตามท่�

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด และส่งเรื�องให�ผู้้�ถืือห๊�นล่วงหน�า

อย่างน�อย 14 วันก่อนวันประช๊มผู้้�ถืือห๊�น และจะต�องแสดงรายชื�อและ

จำนวนห๊�นของบ๊คคลท่�เก่�ยวโยงกันท่�ไม่ม่สิทธิิออกเส่ยง โดยมติอน๊มัติของ

ท่�ประชม๊ผู้้�ถือืห๊�นจะต�องได�รับเสย่งสนับสนน๊ไม่น�อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน

เสย่งทั�งหมดของผู้้�ถือืห๊�นท่�มาประชม๊และม่สทิธิอิอกเสย่งลงคะแนน โดยไม่

นับส่วนของผู้้�ถืือห๊�นท่�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ย

 3.4 รายงานมตขิองคณะกรรมการบรษิัทัฯ ตอ่ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย และเปิดเผู้ยการทำรายการไว�ในแบบแสดงรายการข�อม้ล

ประจำปี และรายงานประจำปีของบริษััทฯ

9.2.4 นโยบายและแนวโน้มการิทำาริายการิ
ริะหว�างกันในอนาคัติ

1. ลักษัณะการิทำาริายการิริะหว่างกันที�เป็นธั๊ริกิจำปกต่ิ

รายการประเภทธิ๊รกิจปกติหรือสนับสน๊นธิ๊รกิจปกติท่�เป็นไปตามเงื�อนไข

การค�าโดยทั�วไป คอื รายการดงักลา่วมเ่งื�อนไขการค�าท่�มร่าคาและเงื�อนไข

อื�น ๆ ท่�สมเหต๊สมผู้ลเป็นธิรรมและไม่ก่อให�เกิดการถ่ืายเทผู้ลประโยชน์ 

ซี้�งรวมถื้งเงื�อนไขดังต่อไปน่�ด�วย

• เป็นราคาและเงื�อนไขท่�บริษััทฯ หรือบริษััทย่อยได�รับหรือให�กับบ๊คคล

ทั�วไป

• เป็นราคาและเงื�อนไขท่�บค๊คลท่�เก่�ยวโยงกันให�กับบ๊คคลทั�วไป

• เป็นราคาและเงื�อนไขท่�บริษััทฯ สามารถืแสดงได�ว่าผู้้�ประกอบธิ๊รกิจใน

ลักษัณะทำนองเด่ยวกันให�กับบ๊คคลทั�วไป

2. นโยบายการิพิจำาริณาการิทำาริายการิริะหว่างกัน

ทั�งน่�คณะกรรมการตรวจสอบได�ม่การพิจาณาถื้งลักษัณะของธิ๊รกรรมกับ

บ๊คคลท่�เก่�ยวโยงกันไว�ดังน่�

ปริะเภัทที� 1  ธิ๊รกรรมท่�เป็นธิ๊รกรรมท่�ก่อให�เกิดค่าใช�จ่ายของการซีื�อขาย 
หรือการบริการท่�ม่ผู้ลก่อให�เกิดการผู้้กพันระหว่างค้่สัญญาในระยะยาว 

ให�นำเข�าส้่การพิจารณาเป็นครั�งๆ ไป

ปริะเภัทที� 2  ธิ๊รกรรมท่�เป็นธิ๊รกรรมท่�เป็นปกติในทางการค�าของบริษััทฯ 
เช่น การซีื�อลก้ประคบ การจ�างพิมพ์งานทั�วไป กรณเ่ช่นน่�ให�มก่ารพิจารณา

อน๊มัติบนหลักการเบื�องต�นเพื�อเป็นแนวทางให�ฝ่ึายบริหารของบริษััทฯ 

นำไปปฏิบิติัใช�ตอ่ได� และมก่ารนำเสนอเพื�อให�คณะกรรมการตรวจสอบของ 

บรษิัทัฯ พจิารณาเป็นรายไตรมาส นอกจากน่� การเปร่ยบเทย่บราคาสำหรับ

ธิ๊รกรรมในลักษัณะน่�นั�น ควรจะต�องเปร่ยบเท่ยบราคา

• บนพื�นฐานของประเภทสนิค�า และบรกิารแบบเดย่วกนั (spec เดย่วกนั) 

เด่ยวกัน

• รายการใดท่�สามารถืท่�จะกำหนดลักษัณะ และประเภทของสินค�าหรือ

บริการท่�แน่ชัดได� ให�ระบ๊ไว�ในใบเสนอราคาให�ชัดเจน

• ผู้้�ท่�จดัทำใบเสนอราคาท่�ใช�ในการเปรย่บเทย่บจะต�องไม่มส่่วนเก่�ยวพันกัน 

และเป็นการเสนอราคาปกติทั�วไป 

• ให�ม่การหาผู้้�เสนอราคาเปรย่บเท่ยบอย่างน�อย 2 ราย

• ราคาท่�ได�จะต�องเป็นราคาท่�ได�จากผู้้�เสนอราคาในช่วงเด่ยวกัน  

3. แนวโน้มการิทำาริายการิริะหว่างกันในอนาคต่

การิขายสินค้าและบริิการิ

บริษััทและบริษััทย่อย ยังคงทำการขายสินค�าและบริการให�กับบริษััท 

ท่�เก่�ยวข�องและบค๊คลท่�อาจม่ความขดัแย�งในราคาตลาด และภายใต�เงื�อนไข

การค�าเดย่วกันกับท่�จำหน่ายให�กับลก้ค�ารายอื�น ๆ  ของบริษัทั และบริษัทัย่อย

เนื�องจากเป็นการให�บริการและขายสินค�าตามปกติ และม้ลค่าท่�จำหน่าย 

ไม่ได�เป็นสาระสำคัญท่�ม่ผู้ลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษััทและ

บริษััทย่อย
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การิซื้ื�อลูกปริะคบ และว่าจำ้างพิมพ์สิ�งพิมพ์ และบริริจำ๊สินค้า

บริษััทและบริษััทย่อย ยังมก่ารซีื�อล้กประคบ และว่าจ�างพิมพ์สิ�งพิมพ์ และ

บรรจ๊สินค�าผู้ลิตภัณฑ์์สปาต่าง ๆ กับบริษััทท่�เก่�ยวข�องอย้่ในปัจจ๊บัน ทั�งน่� 

เนื�องจากเมื�อเปร่ยบเท่ยบกับการจ�างจากภายนอกแล�ว บริษััทท่�เก่�ยวข�อง

ขายสินค�า และคิดค่าบริการท่�ต�ำกว่า โดยมก่ารตรวจสอบเปรย่บเทย่บราคา

กบัผู้้�ค�ารายอื�นด�วยอยา่งสม�ำเสมอตามระยะเวลาท่�เหมาะสม เพื�อนำเสนอ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาให�ความเห็นชอบ โดยบริษััท

และบรษิัทัยอ่ยจะทำการวา่จ�างผู้้�ดำเนนิการท่�ให�ราคาถ้ืก และม่คณ๊ภาพตรง

ตามมาตรฐานสินค�าของบริษััทและบริษััทย่อย 

การิเช่าที�ดิน และอาคาริ

บริษััทม่การเช่าท่�ดิน และอาคารบางส่วนจากบริษััทท่�เก่�ยวข�อง และบ๊คคล

ท่�อาจมค่วามขดัแย�ง เนื�องจากเป็นการเชา่เพื�อใช�เปน็ทรพัยส์นิในการดำเนนิ

ธิร๊กจิของบริษััทโดยมก่ารใช�เป็นสำนักงาน คลังสินค�า และโรงเรย่นสอนนวด 

ของบริษััทและบริษััทย่อย และใช�เป็นสาขาสปาของบริษััท รวมถ้ืงใช�ใน 

การดำเนินธิ๊รกิจโรงแรมและร�านอาหารของบริษััทย่อย ท่�จำเป็นต�องเช่าใช�

ดำเนนิการในระยะปานกลางถืง้ระยะยาวเพื�อให�ค๊�มค่ากบัการลงทน๊ปรับปรง๊

ทรัพย์สินถืาวรดังกล่าว ทั�งน่�การเช่าท่�ดินและ/หรืออาคารดังกล่าว 

เป็นการเช่าเพื�อใช�ในการดำเนินธิ๊รกิจปกติของบริษััทและบริษััทย่อย 

โดยการดำเนินการท่�ผู้่านมาการทำสัญญาเช่าใด ๆ จะทำการเปร่ยบเท่ยบ

จากราคาตลาด และทำการประเมินราคาค่าเช่า โดยผู้้�ประเมินราคาอิสระ

ท่�ได�รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกำกบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

เพื�อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาให�ความเห็นชอบ 





งบการเงิน
สวนที่ 3

งบการเงิน



202 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565

บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) และบริิษััทย�อย

ริายงาน และงบการิเงินริวม
31 ธันวาคัม 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 203



204 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 205



206 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 207



208 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 209



210 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 211



212 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 213



214 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 215



216 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 217



218 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 219



220 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 221



222 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 223



224 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 225



226 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 227



228 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 229



230 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 231



232 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 233



234 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 235



236 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 237



238 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 239



240 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 241



242 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 243



244 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 245



246 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 247



248 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 249



250 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 251



252 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 253



254 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 255



256 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 257



258 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 259



260 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 261



262 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 263



264 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 265



266 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 267



268 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 269



270 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 271



272 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 273



274 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 275



276 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 277



278 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 279



280 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 281



282 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 283



284 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 285



286 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 287



288 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 289



290 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565



บริิษััท สยามเวลเนสกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) 291





การรับรอง
ความถูกตอง
ของขอมูล
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เอกสารแนบ 3
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เอกสาริแนบ 1

ริายละเอียดเกี�ยวกับกริริมการิ ผู้้�บริิหาริ
ผู้้�มีอำานาจำควบค๊มและเลขาน๊การิของบริิษััท
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ช่่วงเวลา
ข้้อมููลเบื้้�องต้้นข้องคณะกรรมูการ

ต้ำาแหน่ง หน่วยงาน/บื้ริษััท ประเภทธุุรกิจ

ประวัต้ิการทำางานย้อนหลัง 5 ปี

1. รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้้�บริหาร ผู้้�มีอำานาจควบคุมของบริษััท

เอกสารแนบ 1 หน�า 1

ชื่่�อ-นามสกุุล:  นางปราณีี ศุุภวััฒนเกุียรติิ
อายุุ (ปีี): 65

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

ปีริิญญาตริี สาขารัิฐศาสตริ์ มหาวิิทยุาลัยัุริามคำเเหง

ผ่่านการิอบริมหลัักสูตริ

   - Director Accreditation Program (ปีี 2556)

   - Role of the Chairman Program (ปีี 2557)

สััดส่ัวนการถื้อหุน้ในบื้ริษััท (%): 8.66%

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้�บริหาร

เปี็นพี่ี�สาวิของนางฐานิศริ์ อมริธีีริสริริค์ 

นายุวิิบูลัยุ์ อุตสาหจิิต

แลัะเปี็นป้ีาของนายุณริัลั วิิวิริริธีนไกริ

ชื่่�อ-นามสกุุล:  นายวัิบููลย์ อุติสาหจิิติ
อายุุ (ปีี): 59

 คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• สาขา Computer Science, University of Southern

    California, Los Angeles, USA

 ผู้่านการอบรมหลักสั้ตร

• Director Accreditation Program (ปีี 2556)

• Financial Statements for Directors (ปีี 2557)

• Director Certification Program (ปีี 2557)

• หลัักสูตริผู่�บริิหาริริะดัับสูง (วิตท.) ริุ่นที� 27

  สถาบันวิิทยุาการิตลัาดัทุน

• Wellness & Healthcare Business Opportunity

    Program for Executives (WHB)

• หลัักสูตริผู่�นำไทยุ-จิีน (วิทจิ.) ริุ่นที� 3

สััดส่ัวนการถื้อหุน้ในบื้ริษััท (%): 11.11%

2556

-

ปีัจิจิุบัน

2560

 -

ปีัจิจิุบัน

2532

-

 ปีัจิจิุบัน

2553 

- 

ปีัจิจิุบัน

2556 

- 

ปีัจิจิุบัน

2556 

- 

ปีัจิจิุบัน

2544 

- 

ปีัจิจิุบัน

2548

 - 

ปีัจิจิุบัน

2556

 - 

ปีัจิจิุบัน

2550 

- 

ปีัจิจิุบัน

ปีริะธีานกริริมการิ

แลัะกริริมการิ

กริริมการิ

กริริมการิ 

กริริมการิบริิหาริ

กริริมการิ

กริริมการิบริิหาริ

กริริมการิ

กริริมการิบริิหาริ

กริริมการิ

กริริมการิบริิหาริ

กริริมการิบริิหาริ 

แลัะปีริะธีาน

กริริมการิบริิหาริ

ปีริะธีานเจิ�าหน�าที�

บริิหาริ

กริริมการิ

กริริมการิบริิหาริ

กริริมการิ

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสกริุ�ปี 

จิำกัดั (มหาชน)

บริิษััท

กลัมเกลัียุวิพัี่ฒนา 

จิำกัดั

บริิษััท

บี.ยุู. เอ็นเตอริ์ไพี่ริส์ 

จิำกัดั

บริิษััท

เอเชี�ยุนฟอริ์จิูน

พี่ริ็อพี่เพี่อร์ิตี�

จิำกัดั

บริิษััท

ไซเบอริ์พี่ริิ�นท์กริุ�ปี 

จิำกัดั

บริิษััท

 อุตสาหจิิตโฮลัดัิ�ง 

จิำกัดั

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสกริุ�ปี 

จิำกัดั (มหาชน)

บริิษััท

 สยุามเวิลัเนสรีิสอร์ิท 

จิำกัดั

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสเเลั็บ 

จิำกัดั

บริิษััท

สยุามเวิลัเนส

เอ็ดัยุูเคชั�น

จิำกัดั

สปีา

ให�เช่าอสังหาริิมทริัพี่ย์ุ

เซอริ์วิิสอพี่าริ์ทเม�นท์

ให�เช่าอสังหาริิมทริัพี่ย์ุ

สิ�งพิี่มพ์ี่

ธีุริกิจิโฮลัดัิ�ง

ถือหุ�นในบริิษััทในเคริือ

ซ่�งดัำเนินธีุริกิจิสิ�งพี่ิมพ์ี่

แลัะเซอร์ิวิิสอพี่าริ์ทเม�นท์

สปีา

โริงเเริมแลัะริ�านอาหาริ

จิำหน่ายุผ่ลิัตภััณฑ์์สปีา

โริงเรีิยุนสอนนวิดัแผ่นไทยุ



298 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565

ช่่วงเวลา
ข้้อมููลเบื้้�องต้้นข้องคณะกรรมูการ

ต้ำาแหน่ง หน่วยงาน/บื้ริษััท ประเภทธุุรกิจ

ประวัต้ิการทำางานย้อนหลัง 5 ปี

เอกสารแนบ 1 หน�า 2

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้�บริหาร

เปี็นน�องชายุของนางปีริาณี ศุภัวิัฒนเกียุริติ

นางฐานิศริ์ อมริธีรีิสริริค์

แลัะเปี็นน�าของนายุณริัลั วิวิิริริธีนไกริ

2553

-

ปีัจิจิุบัน

2556

-

ปีัจิจิุบัน

2556

 -

ปีัจิจิุบัน

2558

-

ปีัจิจิุบัน

กริริมการิ

กริริมการิบริิหาริ

กริริมการิบริิหาริ

กริริมการิ

กริริมการิ

อุปีนายุกสมาคม

บริิษััท

เอเชี�ยุนฟอร์ิจิูน

พี่ริ็อพี่เพี่อริ์ตี�

จิำกัดั

บริิษััท

ไซเบอร์ิพี่ริิ�นท์กริุ�ปี 

จิำกัดั

บริิษััท

อุตสาหจิิตโฮลัดัิ�ง 

จิำกัดั

สมาคมไทยุสมาร์ิท

เอ็สเอ็มอี

ให�เช่าอสังหาริิมทรัิพี่ยุ์

สิ�งพี่ิมพ์ี่

ธีุริกิจิโฮลัดัิ�ง

ถือหุ�นในบริิษััทในเคริือ

ซ่�งดัำเนินธีุริกิจิสิ�งพิี่มพี่์

แลัะเซอริ์วิิสอพี่าริ์ทเม�นท์

สมาคม

ชื่่�อ-นามสกุุล:  นายพลเชื่ษฐ์์ ลิขิิติธนสมบูัติิ
อายุุ (ปีี): 55

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• ปีริิญญาโท สาขาบริิหาริธีุริกิจิ จิุฬาลังกริณ์มหาวิิทยุาลััยุ

• ปีริิญญาตริี สาขาวิิศวิกริริมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลัยีุ

    พี่ริะจิอมเกลั�าเจิ�าคุณทหาริลัาดักริะบัง

ผู้่านการอบรมหลักสัต้ร

• Director Certification Program (ปีี 2549)

• Audit Committee Program (ปีี 2556)

• Corporate Governance for Capital Market 

    Intermediaries (ปีี 2558) 

สััดส่ัวนการถ้ือหุ้นในบื้ริษััท (%): -

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้�บริหาร

- ไม่มี -

2556

 -

ปีัจิจิุบัน

2565

-

ปีัจิจิุบัน

2564

-

ปีัจิจิุบัน

2560

-

2561        

2557

-

2560

กริริมการิอิสริะ, 

ปีริะธีานกริริมการิ

ตริวิจิสอบ,

กริริมการิ

ธีริริมาภับิาลั          

แลัะกริริมการิ

ริองปีริะธีาน

กริริมการิ,

กริริมการิอิสริะ 

แลัะปีริะธีาน

กริริมการิตริวิจิสอบ

กริริมการิ

กริริมการิบริิหาริ

ที�ปีริก่ษัาคณะ   

กริริมการิ    

กริริมการิ

กริริมการิบริิหาริ

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสกริุ�ปี 

จิำกัดั (มหาชน)

บริิษััท

คอมพิี่วิเตอริ์ยุูเนี�ยุน 

จิำกัดั 

บริิษััท 

ยุูเนี�ยุนอุตสาหกริริม 

สิ�งทอ จิำกัดั (มหาชน)

บริิษััท ปีรีิชากริุ�ปี

จิำกัดั (มหาชน)

บริิษััท

หลัักทรัิพี่ยุ์เออีซี

จิำกัดั (มหาชน)

สปีา

เทคโนโลัยุี

สิ�งทอ

พี่ัฒนาอสังหาริิมทริัพี่ย์ุ

หลัักทริัพี่ย์ุ
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ช่่วงเวลา
ข้้อมููลเบื้้�องต้้นข้องคณะกรรมูการ

ต้ำาแหน่ง หน่วยงาน/บื้ริษััท ประเภทธุุรกิจ

ประวัต้ิการทำางานย้อนหลัง 5 ปี

เอกสารแนบ 1 หน�า 3

ชื่่�อ-นามสกุุล:  ม.ร.วั. เพ็ญศุิริ จิักุรพันธุ์
อายุุ (ปีี): 57

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• ปีริิญญาโท สาขาเทคโนโลัยุีการิบริิหาริสิ�งแวิดัลั�อม

    มหาวิิทยุาลััยุมหิดัลั

• ปีริิญญาตริี กศบ. มหาวิิทยุาลััยุศริีนคริินทริวิิโริฒ ปีทุมวิัน

ผู้่านการอบรมหลักสัต้ร

• Director Accreditation Program (ปีี 2556)

สััดส่ัวนการถื้อหุ้นในบื้ริษััท (%): -

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้�บริหาร

- ไม่มี -

ชื่่�อ-นามสกุุล:  นางกุอบูบูุญ ศุรีชื่ัย
อายุุ (ปีี): 57

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• ปีริิญญาโท MBA, International Business,Azusa Pacific 

University

• ปีริิญญาตริี สาขานิติศาสตร์ิบัณฑิ์ต มหาวิิทยุาลััยุ

    ธีริริมศาสตริ์

ผู้่านการอบรมหลักสัต้ร

• Ethical Leadership Program (ELP) 2565

• Director Leadership Certification Program (DLCP) 2563

• Risk Management Program for Corporate Leaders      

  (RCL) 2560

• Director Certificate Program (DCP) 2551

• Company Secretary Program 2548

• Director Accreditation Program (DAP) 2548

สััดส่ัวนการถื้อหุ้นในบื้ริษััท (%): -

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้�บริหาร

- ไม่มี -

2556

-

ปีัจิจิุบัน

12 พี่.ยุ. 

2561 

- ปีัจิจิุบัน

2556 

-

2561

2564 

- 

ปีัจิจิุบัน

2564

-

ปีัจิจิุบัน

2563

-

ปีัจิจิุบัน

2538

-

ปีัจิจิุบัน

2559

-

ปีัจิจิุบัน

2562

-

2564

กริริมการิอิสริะ,  

กริริมการิตริวิจิสอบ, 

กริริมการิสริริหาแลัะ

พี่ิจิาริณาค่าตอบแทน 

แลัะปีริะธีาน

กริริมการิ

ธีริริมาภัิบาลั

ผู่�อำนวิยุการิสำนกั

กิจิการิพิี่เศษั

ผู่�อำนวิยุการิสำนัก

กิจิการิพี่ิเศษั

กริริมการิอิสริะ, 

กริริมการิตริวิจิสอบ 

แลัะ 

ปีริะธีานกริริมการิ

บริิหาริควิามเสี�ยุง

กริริมการิบริิษััท

แลัะ

เลัขานุการิบริิษััท

กริริมการิบริิหาริ

หัวิหน�าสำนักลังทุน

สัมพี่ันธี์

แลัะตลัาดัทุน

คณะอนุกริริมการิ

พี่ิจิาริณาหลัักเกณฑ์์

เกี�ยุวิกับการิออกแลัะ

เสนอขายุหลัักทรัิพี่ยุ์

ปีริะเภัทตริาสาริทุน

คณะทำงานพี่ิจิาริณา 

แนวิปีฎิิบัติที�ดัีดั�าน 

ESG สำหรัิบกริริมการิ

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสกริุ�ปี 

จิำกัดั (มหาชน)

มูลันิธีิชัยุพี่ัฒนา

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสกริุ�ปี 

จิำกัดั (มหาชน)

บริิษััท

เจิริิญโภัคภััณฑ์์อาหาริ 

จิำกัดั (มหาชน)

บริิษััท

เจิริิญโภัคภััณฑ์์อาหาริ 

จิำกัดั (มหาชน)

บริิษััท

เจิริิญโภัคภััณฑ์์อาหาริ 

จิำกัดั (มหาชน)

สำนักงานคณะ

กริริมการิกำกับ

หลัักทริัพี่ย์ุแลัะ

ตลัาดัหลัักทรัิพี่ยุ์ 

(ก.ลั.ต.)

สถาบันส่งเสริิม

กริริมการิบริิษััทไทยุ 

(IOD)

สปีา

 

องค์กริการิกุศลั

สปีา

 

เกษัตริ

อุตสาหกริริมแลัะอาหาริ

เกษัตริ

อุตสาหกริริมแลัะอาหาริ

เกษัตริ

อุตสาหกริริมแลัะอาหาริ
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ช่่วงเวลา
ข้้อมููลเบื้้�องต้้นข้องคณะกรรมูการ

ต้ำาแหน่ง หน่วยงาน/บื้ริษััท ประเภทธุุรกิจ

ประวัต้ิการทำางานย้อนหลัง 5 ปี

ชื่่�อ-นามสกุุล:  นายประเสริฐ์ จิิราวัรรณีสถิิติย์
อายุุ (ปีี): 60

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• ปีริิญญาตริี สาขา Marketing Bentley University, 

    Massachusetts, USA

ผู้่านการอบรมหลักสัต้ร

• Director Accreditation Program (ปีี 2556)

• หลัักสูตริผู่�บริิหาริริะดัับสูง สถาบันวิิทยุาการิตลัาดัทุน 

(วิตท.32) อบริมปีี 2565

สััดส่ัวนการถ้ือหุ้นในบื้ริษััท (%): 10.33 %

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้�บริหาร

- ไม่มี -

ชื่่�อ-นามสกุุล:  นางฐ์านิศุร์ อมรธีรสรรค์์
อายุุ (ปีี): 61

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• ปีริิญญาโท สาขาบริิหาริธีุริกิจิ จิุฬาลังกริณ์มหาวิิทยุาลััยุ

• ปีริิญญาโท สาขา Graphic Design California State

    University Los Angeles, USA

• ปีริิญญาตริีสาขาสถาปีัตยุกริริมศาสตริ์ จุิฬาลังกริณ์

    มหาวิิทยุาลััยุ

ผู้่านการอบรมหลักสัต้ร

• Director Accreditation Program (ปีี 2556)

สััดส่ัวนการถ้ือหุ้นในบื้ริษััท (%): 8.17 %

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้�บริหาร

เปี็นน�องสาวิของนางปีริาณี ศุภัวิัฒนเกียุริติ

เปี็นพี่ี�สาวิของนายุวิิบูลัยุ์ อุตสาหจิิต

แลัะเปี็นน�าของนายุณริัลั วิวิิริริธีนไกริ

2544

 -

ปีัจิจิุบัน

2560

 -

ปีัจิจิุบัน

2548

 - 

ปีัจิจิุบัน

2556 

- 

ปีัจิจิุบัน

2550

-

ปีัจิจิุบัน

2561

 -

 ปีัจิจิุบัน

2556

 - 

ปีัจิจิุบัน

2553

 -

ปีัจิจิุบัน

2560 

 -

ปีัจิจิุบัน

2550 

- 

ปีัจิจิุบัน

2553

 - 

ปีัจิจิุบัน

กริริมการิ,

กริริมการิบริิหาริ, 

กริริมการิผู่�จิดััการิ 

แลัะกริริมการิสริริหา

แลัะพี่จิิาริณาค่า

ตอบแทน

กริริมการิ

กริริมการิบริิหาริ

กริริมการิ

กริริมการิบริิหาริ

กริริมการิ

กริริมการิ

อุปีนายุกสมาคม

ปีริะธีานคณะ

อนุกริริมการิ

ฝ่่ายุควิามสัมพี่ันธี์

ริะหวิ่างปีริะเทศ

กริริมการิ,

กริริมการิบริิหาริ 

แลัะกริริมการิ

ธีริริมาภิับาลั

กริริมการิ

กริริมการิ

กริริมการิ

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสกริุ�ปี 

จิำกัดั (มหาชน)

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสริีสอริ์ท 

จิำกัดั

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสเเลั็บ 

จิำกัดั

บริิษััท

สยุามเวิลัเนส

เอ็ดัยุูเคชั�น

จิำกัดั

บริิษััท

จิี.จิี.พีี่. พี่ร็ิอพี่เพี่อริ์ตี� 

จิำกัดั

สมาคมสปีาไทยุ

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสกริุ�ปี 

จิำกัดั (มหาชน)

บริิษััท

กลัมเกลัียุวิพี่ัฒนา 

จิำกัดั 

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสเเลั็บ 

จิำกัดั

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสริีสอริ์ท 

จิำกัดั

สปีา

โริงเเริมแลัะริ�านอาหาริ

จิำหน่ายุผ่ลิัตภััณฑ์์สปีา

โริงเรีิยุนสอนนวิดัแผ่นไทยุ

ให�เช่าอสังหาริิมทริัพี่ย์ุ

สมาคม

สปีา

ให�เช่าอสังหาริิมทรัิพี่ยุ์

จิำหน่ายุผ่ลิัตภััณฑ์์สปีา

โริงเเริมแลัะริ�านอาหาริ

เอกสารแนบ 1 หน�า 4
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ช่่วงเวลา
ข้้อมููลเบื้้�องต้้นข้องคณะกรรมูการ

ต้ำาแหน่ง หน่วยงาน/บื้ริษััท ประเภทธุุรกิจ

ประวัต้ิการทำางานย้อนหลัง 5 ปี

ชื่่�อ-นามสกุุล:  นายณีรัล วัิวัรรธนไกุร
อายุุ (ปีี): 35

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• ปีริิญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management 

    สถาบนับณัฑ์ติบริิหาริธีรุิกจิิศศินทร์ิจุิฬาลังกริณ์มหาวิทิยุาลัยัุ

• ปีริิญญาตริี สาขา Economics / Political Studies, 

   University of Auckland, Auckland, New Zealand

ผู้่านการอบรมหลักสัต้ร

• Director Accreditation Program (ปีี 2556)

• Risk Management Program (ปีี 2557)

 หลักสั้ตรอ่�นๆ

• Academy of Business Creativity ริุ่นที� 3 มหาวิิทยุาลััยุ

    ศริีปีทุม (ปีี 2561)

• Digital Edge Fusion ริุน่ 3 มหาวิทิยุาลัยัุศรีิปีทุม (ปีี 2561)

• Alibaba Master CEO Program,

    Alibaba Business School (ปีี 2562)

สััดส่ัวนการถื้อหุ้นในบื้ริษััท (%): 3.55 %

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้�บริหาร

เปี็นหลัานของนางปีริาณี ศุภัวิัฒนเกียุริติ

นางฐานิศริ์ อมริธีีริสริริค์ นายุวิิบูลัยุ์ อุตสาหจิิต

2553 

- 

ปีัจิจิุบัน

2556

 -

 ปีัจิจิุบัน

2556 

-

 ปีัจิจิุบัน

2553 

- 

ปีัจิจิุบัน

2553 

- 

ปีัจิจิุบัน

2556 

- 

ปีัจิจิุบัน

2561

 - 

ปีัจิจิุบัน

2553

 - 

ปีัจิจิุบัน

กริริมการิ

กริริมการิ

กริริมการิ

กริริมการิ,

ริองกริริมการิ

ผู่�จิัดัการิ,

กริริมการิบริิหาริ

แลัะกริริมการิ

พิี่จิาริณาควิามเสี�ยุง

กริริมการิ

กริริมการิบริิหาริ

กริริมการิ

กริริมการิบริิหาริ

กริริมการิ

บริิษััท

เอเชี�ยุนฟอร์ิจิูน

พี่ร็ิอพี่เพี่อริ์ตี�

จิำกัดั

บริิษััท

อุตสาหจิิตโฮลัดัิ�ง 

จิำกัดั

บริิษััท

ไซเบอร์ิพี่ริิ�นท์กริุ�ปี 

จิำกัดั

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสกริุ�ปี 

จิำกัดั (มหาชน)

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสรีิสอริ์ท 

จิำกัดั

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสแลั็บ 

จิำกัดั

บริิษััท

จิี.จิี.พี่ี. พี่ร็ิอพี่เพี่อริ์ตี� 

จิำกัดั

บริิษััท

เอเชี�ยุนฟอร์ิจิูน

พี่ริ็อพี่เพี่อริ์ตี�

จิำกัดั

ให�เช่าอสังหาริิมทรัิพี่ยุ์

ธีุริกิจิโฮลัดัิ�ง

ถือหุ�นในบริิษััทในเคริือ

ซ่�งดัำเนินธีุริกิจิสิ�งพี่ิมพี่์

แลัะเซอริ์วิิสอพี่าริ์ทเม�นท์

สิ�งพี่ิมพ์ี่

สปีา

โริงเเริมแลัะริ�านอาหาริ

ผ่ลัิตภััณฑ์์สปีา

ให�เช่าอสังหาริิมทริัพี่ยุ์

ให�เช่าอสังหาริิมทริัพี่ยุ์

เอกสารแนบ 1 หน�า 5
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ช่่วงเวลา
ข้้อมููลเบื้้�องต้้นข้องคณะกรรมูการ

ต้ำาแหน่ง หน่วยงาน/บื้ริษััท ประเภทธุุรกิจ

ประวัต้ิการทำางานย้อนหลัง 5 ปี

ชื่่�อ-นามสกุุล: นายภูมิพันธ์ บูุญญาปะมัย
อายุุ (ปีี): 58

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• Doctoral Degree in Business Management Phychology,  

    California School of Professional Psychology, 

    Los Angeles,Califonia,USA

• Master Degree in Marketing ,Thammasart

    University,Bangkok,Thailand

• Bachelor of Business Administration, Major in

    Management 

• Assumption University, Bangkok, Thailand 

ผู้่านการอบรมหลักสัต้ร

• Director Certification Program (DCP 236/2017) ปีี 2560

สััดส่ัวนการถ้ือหุ้นในบื้ริษััท (%): 0.20 %

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้�บริหาร

- ไม่มี -

ชื่่�อ-นามสกุุล: นางสาวัยลวัรรณี เอี�ยมอลงกุรณี์
อายุุ (ปีี): 41

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• Master Degree in Business Administration,

    Saint Martin’s University, Washington, USA

• Bachelor degree in Accounting, Thammasat University

สััดส่ัวนการถ้ือหุ้นในบื้ริษััท (%): -

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้�บริหาร

- ไม่มี -

22 ก.พี่.64

-

ปีัจิจิุบัน

2545

-

ปีัจิจิุบัน

2537

-

ปีัจิจิุบัน

2529

-

ปีัจิจิุบัน

2556

-

ปีัจิจิุบัน

2555

-

ปีัจิจิุบัน

กริริมการิอิสริะ, 

กริริมการิบริิหาริ

ควิามเสี�ยุง 

แลัะกริริมการิบริิษััท

ปีริะธีานกริริมการิ

ปีริะธีานกริริมการิ

ปีริะธีานกริริมการิ

Executive

Committee 

Consultant 

Samutprakarn 

Chamber of 

Commerce

ผู่�ช่วิยุกริริมการิ

ผู่�จิัดัการิฝ่่ายุบัญชี

แลัะการิเงิน

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสกริุ�ปี 

จิำกัดั (มหาชน)

TKI Perpetual 

Company Limited.

TKI Trading 

Company Limited

TKI Group,

since 1946

The Samutprakarn 

Chamber of

Commerce

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสกริุ�ปี 

จิำกัดั (มหาชน)

สปีา

สปีา

เอกสารแนบ 1 หน�า 6
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ช่่วงเวลา
ข้้อมููลเบื้้�องต้้นข้องคณะกรรมูการ

ต้ำาแหน่ง หน่วยงาน/บื้ริษััท ประเภทธุุรกิจ

ประวัต้ิการทำางานย้อนหลัง 5 ปี

ชื่่�อ-นามสกุุล: นางสาวัชืุ่ติาภรณี์ จิิราวัรรณีสถิิติย์
อายุุ (ปีี): 32

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• Master Degree in Marketing, Manchester Business        

  School, University of Manchester, UK

• Bachelor degree of Engineering, Chulalongkorn

    University, Thailand

ผู้่านการอบรมหลักสัต้ร

• The Executive Leadership Program for Thailand   

    (THLD) , AOTS , Tokyo, Japan 

• Young Entrepreneur Network Development Program 

   (Yen-D)

สััดส่ัวนการถ้ือหุ้นในบื้ริษััท (%): 0.09 %

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้�บริหาร

เปี็นหลัานของ นายุปีริะเสริิฐ จิริิาวิริริณสถิตยุ์

ชื่่�อ-นามสกุุล:  นายปริญ เอกุมโนชัื่ย
อายุุ (ปีี):  50

คุุณวุุฒิิการศึึกษา

• LLM University of Wisconsin

• ปีริิญญาโท ดั�านกฎิหมายุ (Master of Law)

    มหาวิิทยุาลััยุธีริริมศาสตร์ิ

• ปีริิญญาตริี คณะนิติศาสตร์ิ มหาวิิทยุาลััยุธีริริมศาสตริ์

สััดส่ัวนการถ้ือหุ้นในบื้ริษััท (%): 0.00 %(36,450 หุ้น)

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการและผู้้�บริหาร

เปี็นหลัานของ

นางปีริาณี ศุภัวัิฒนเกียุริติ

นางฐานิศริ์ อมริธีรีิสริริค์

นายุวิิบูลัยุ์ อุตสาหจิิต

2558

-

2563

2564

-

ปีัจิจิุบัน

2560

-

2563

2564

-

ปีัจิจิุบัน

ผู่�ช่วิยุผู่�อำนวิยุการิ

ฝ่่ายุปีฎิบิัติการิ

แลัะผู่�จิัดัการิฝ่่ายุ

ปีฎิิบัติการิ

ผู่�ช่วิยุกริริมการิ

ผู่�จิัดัการิ

ผู่�อำนวิยุการิฝ่่ายุ

ปีฎิิบัติการิ

ผู่�อำนวิยุการิฝ่่ายุ

กฎิหมายุ แลัะ 

เลัขานุการิบริิษััท

ผู่�ช่วิยุกริริมการิ

ผู่�จิัดัการิ,

ผู่�อำนวิยุการิฝ่่ายุ

กฎิหมายุ แลัะ

เลัขานุการิบริิษััท

บริิษััท

สยุามเวิลัเนสกริุ�ปี 

จิำกัดั (มหาชน)

บริิษััท

สยุามเวิลัเนส กริุ�ปี 

จิำกัดั (มหาชน)

สปีา

สปีา

เอกสารแนบ 1 หน�า 7
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2. ข�อมล้การดำารงตำำาแหน่งของคณะกรรมการ ผู้้�บริหารและผู้้�มีอำานาจควบคุมในบริษััทย่อย
     และบริษััทที�เกี�ยวข�อง

หมายเหตุ: X - ประธ์านกรรมการ, / - กรรมการ,  // - กรรมการบริหาร,  /// - กรรมการตรวุจสัอบ, O - ผู้้�บริหาร , ø -หุ�นส่ัวุน

รายช่้�อ

บื้ริษััท

สัยามู

เวลเนสั

กรุ�ป

จำากัด

บื้จ
. สั

ยา
มูเ

วล
เน

สั 
รีสั

อร์
ท

บื้จ
. สั

ยา
มูเ

วล
เน

สั 
แล

็บื้

บื้จ
. สั

ยา
มูเ

วล
เน

สั 
เอ

็ดย
ูเค

ช่ั�น

บื้จ
. ไ

ทเ
กอ

ร์ 
อา

ยสั
 เท

รด
ดิ �ง

 
(ป

ระ
เท

ศไ
ทย

) 

บื้จ
. สั

ยา
มูเ

วล
เน

สั 
เอ

มูา
รา

 

บื้จ
. บื้

ลูมู
มูิ �ง

บื้จ
. เ

อเ
ช่ี� ย

นฟ
อร

์จูน
พ

ร็อ
พ

เพ
อร

์ต้
ี�

บื้จ
. บื้

ี.ย
ู. เ

อ็น
เต้

อร
์ไพ

รสั

บื้จ
. ไ

ซเ
บื้อ

ร์ 
พ

ริ �น
ท์ก

รุ�ป

บื้จ
. อ

ุต้
สัา

หจ
ิต้

 โฮ
ลด

ิ �ง

บื้จ
. ก

ลมู
เก

ลีย
วพั

ฒ
นา

บื้ จ
. จ

ี.จ
ี.พี

.
พ

ร็อ
พ

เพ
อร

์ต้
ี�

รายช่้�อบื้ริษััท บื้ริษััทย่อย บื้ริษััทที�เกี�ยวข้้อง

1. นายุวิิบูลัยุ์

 อุตสาหจิิต

2. นายุพี่ลัเชษัฐ์

 ลัิขิตธีนสมบัติ

3.  ม.ริ.วิ. เพ็ี่ญศิริิ

 จิักริพี่ันธีุ์

4.  นางกอบบุญ

 ศริีชัยุ

5.  นายุภัูมิพี่ันธี์

 บุญญาปีะมัยุ

6.  นายุปีริะเสริิฐ

 จิิริาวิริริณสถิตยุ์

7.  นางฐานิศร์ิ

 อมริธีีริสริริค์

8.  นางปีริาณี

 ศุภัวิัฒนเกียุริติ

9.  นายุณริัลั

 วิวิิริริธีนไกริ

10.  นางสาวิยุลัวิริริณ

 เอี�ยุมอลังกริณ์

11. นายุปีริิญ

 เอกมโนชัยุ

12. นางสาวิชตุาภัริณ์

 จิิริาวิริริณสถิตยุ์

/ , // , O

/ , ///

/ , ///

/ , ///

/

/ , // , O

/ , //, O

X , /

/ , // , O

O

O

/ , O

/ , // 

, ø

/ , //

, ø

/

/ , //

/ , //

, ø

/

, ø

ø

ø

ø

/

ø

ø

ø

ø

ø

/

/

/ , ø

/

/, ø

/ , //

, ø

/

/ , //

/ , ø

/ , ø

/ , // 

, ø

/ , ø

/ , ø

/ , ø

/ , //

, ø

, ø

/ , ø

/ , ø

/ , //

, ø

, ø

ø

/ , ø

ø

ø

/ , //

, ø

ø

ø

ø

/ , ø

, ø

ø

ø

ø

/ , //

, ø

/ , //

, ø

เอกสารแนบ 1 หน�า 8
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3. หน�าที�ความรับผู้ิดชอบของเลขานุการบริษััท

เลัขานุการิบริิษััทจิะต�องปีฏิิบัติหน�าที�ตามขอบเขตหน�าที�ควิามริับผ่ิดัชอบตามมาตริา 89/15 แห่งพี่ริะริาชบัญญัติหลัักทริัพี่ย์ุแลัะตลัาดัหลัักทรัิพี่ยุ์ ดัังนี�

1. จิัดัทำแลัะเก็บริักษัาเอกสาริดัังนี�

 1.1   ทะเบียุนกริริมการิ

 1.2   หนังสือเชิญปีริะชุมคณะกริริมการิ ริายุงานการิปีริะชุมคณะกริริมการิ แลัะริายุงานปีริะจิำปีีของบริิษััท

 1.3   หนังสือเชิญปีริะชุมผู่�ถือหุ�น แลัะริายุงานการิปีริะชุมผู่�ถือหุ�น 

2. เก็บริักษัาริายุงานการิมีส่วินไดั�เสียุที�ริายุงานโดัยุกริริมการิหริือผู่�บริิหาริ แลัะส่งให�ปีริะธีานกริริมการิแลัะปีริะธีานกริริมการิตริวิจิสอบทริาบภัายุใน 7 

วิันนับตั�งแต่ที�บริิษััทฯ ไดั�ริับริายุงานนั�น

3. ดัำเนินการิอื�น ๆ ตามที�คณะกริริมการิกำกับตลัาดัทุนปีริะกาศกำหนดั

เอกสารแนบ 1 หน�า 9
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เอกสาริแนบ 2

ริายละเอียดเกี�ยวกับกริริมการิของบริิษััทย่อย
ขิ้อมูลกุารดำำารงติำาแหน่งขิองกุรรมกุาร ผูู้้บูริหาร

และผูู้้มีอำานาจิค์วับูค์ุมทีี่�ดำำารงติำาแหน่งเป็นผูู้้บูริหารในบูริษัที่ย่อย
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หมายเหตุ : X - ประธ์านกรรมการ, / - กรรมการ,  // - กรรมการบริหาร,  /// - กรรมการตรวุจสัอบ, O - ผู้้�บริหาร

รายช่้�อ บื้จ. สัยามูเวลเนสั
รีสัอร์ท

บื้จ. สัยามูเวลเนสั
แล็บื้

บื้จ. สัยามูเวลเนสั
เอ็ดยูเคช่ั�น

บื้จ. ไทเกอร์ อายส์ั
เทรดดิ�ง (ประเทศไทย) 

บื้จ. สัยามูเวลเนสั
เอมูารา 

บื้ริษััทย่อย

1. นายุวิิบูลัยุ์

 อุตสาหจิิต

2. นายุพี่ลัเชษัฐ์

 ลัิขิตธีนสมบัติ

3.  ม.ริ.วิ. เพ็ี่ญศิริิ

 จิักริพี่ันธีุ์

4.  นางกอบบุญ

 ศริีชัยุ

5.  นายุภัูมิพี่ันธ์ี

 บุญญาปีะมัยุ

6.  นายุปีริะเสริิฐ

 จิิริาวิริริณสถิตยุ์

7.  นางฐานิศริ์

 อมริธีีริสริริค์

8.  นางปีริาณี

 ศุภัวิัฒนเกียุริติ

9.  นายุณริัลั

 วิิวิริริธีนไกริ

10.  นางสาวิยุลัวิริริณ

 เอี�ยุมอลังกริณ์

11. นายุปีริิญ

 เอกมโนชัยุ

12. นางสาวิชตุาภัริณ์

 จิิริาวิริริณสถิตยุ์

/ , // , O

/ , ///

/ , ///

/ , ///

/

/ , // , O

/ , //, O

X , /

/ , // , O

O

O

/ , O

/ , //

/ , //

/

/ , //

/ , //

/

/

/

/

/

/

/ , //

/

/ , //

ข�อม้ลการดำารงตำำาแหน่งของกรรมการ ผู้้�บริหาร
และผู้้�มีอำานาจควบคุมที�ดำารงตำำาแหน่งเป็็นผู้้�บริหารในบริษััทย่อย

เอกสารแนบ 2

บื้ริษััท



308 แบบ 56-1 ONE REPORT 2565

เอกสาริแนบ 3

ริายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน�างานตริวจำสอบภายใน
และหัวหน�างานกำากับด้แลการิปฏิบิัติงานของบริิษััท
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บริิษััท พี่ีแอนดั์แอลั อินเทอริ์นอลั ออดัิท จิำกัดั

ที�อยุู่ ชั�น 2 เดัอะฟิฟท์ อเวินิวิ อาคาริบี 281/158 ถนนกริุงเทพี่-นนทบุริี ตำบลับางเขน อำเภัอเมือง จิังหวิัดันนทบุริี

ริหัสไปีริษัณียุ์ 11000

โทริศัพี่ท์: 02-526-6100

โทริสาริ:  02-526-0300

นางสาวิมนพี่ัทธี์  ภัูมิริัตนจิริินทริ์

• ปีริิญญาโท หลัักสตูริบญัชมีหาบณัฑ์ติ สาขาวิชิาบญัชบีริหิาริ คณะพี่าณชิยุศ์าสตริแ์ลัะการิบญัช ีจิฬุาลังกริณม์หาวิทิยุาลัยัุ

• ปีริิญญาตริี หลัักสูตริบัญชีบัณฑ์ิต สาขาการิบัญชี คณะบัญชี มหาวิิทยุาลััยุธีุริกิจิบัณฑ์ิตย์ุ

• Vice President บริิษััท พี่ีแอนดั์แอลั อินเทอริ์นอลั ออดิัท จิำกัดั

• Senior Internal Audit Manager บริิษััท พี่ีแอนด์ัแอลั อินเทอริ์นอลั ออดัิท จิำกัดั

• Internal Audit Manager บริิษััท พี่ีแอนดั์แอลั อินเทอร์ินอลั ออดัิท จิำกัดั

• Marketing Officer บริิษััท หลัักทริัพี่ยุ์ ซีมีโก� จิำกัดั (มหาชน)

• Assistant Teacher มหาวิิทยุาลัยัุธีุริกิจิบัณฑิ์ตย์ุ (คณะบัญชี)

• Accountant Staff โคริงการิพี่ลัังงานยุั�งยุืน ภัายุใต�สมาคมเทคโนโลัยุีที�เหมาะสม

• บริิษััทจิดัทะเบียุนในตลัาดัหลัักทริัพี่ยุ์แห่งปีริะเทศไทยุ

• TNR: บริิษััท ไทยุนิปีปีอนริับเบอริ์อินดััสตริี� จิำกัดั (มหาชน)

• FN: บริิษััท เอฟเอ็น แฟคตอริี� เอ�าท์เลัท จิำกัดั (มหาชน)

• EKH: บริิษััท เอกชัยุการิแพี่ทยุ์ จิำกัดั (มหาชน)

• TKN: บริิษััท เถ�าแก่น�อยุ ฟู�ดัแอนดั์มาริ์เก็ตติ�ง จิำกัดั (มหาชน)

• NOK: บริิษััท สายุการิบินนกแอริ์ จิำกัดั (มหาชน)

• SAWAD: บริิษััท ศริีสวิัสดัิ� คอริ์ปีอเริชั�น จิำกัดั (มหาชน)

• JMART: บริิษััท เจิ มาริ์ท จิำกัดั (มหาชน)

• J: บริิษััท เจิเอเอส แอสเซ็ท จิำกัดั (มหาชน)

• JMT: บริิษััท เจิ เอ็ม ที เน็ทเวิอริ์ค เซอริ์วิิสเซ็ส จิำกัดั (มหาชน)

• SAPPE: บริิษััท เซ็ปีเปี้ จิำกัดั (มหาชน)

• PCSGH: บริิษััท พี่ี.ซี.เอส.แมชีน กริุ�ปีโฮลัดัิ�ง จิำกัดั (มหาชน)

• PLANB: บริิษััท แพี่ลัน บี มีเดัียุ จิำกัดั (มหาชน)

• TVO: บริิษััท น�ำมันพี่ืชไทยุ จิำกัดั (มหาชน)

• ACE: บริิษััท แอ�บโซลัูท คลัีน เอ็นเนอร์ิจิี� จิำกัดั (มหาชน)

• SFLEX: บริิษััท สตาริ์เฟลั็กซ์ จิำกัดั (มหาชน)

• PRIME: บริิษััท ไพี่ริ์ม โริดั เพี่าเวิอร์ิ จิำกัดั (มหาชน)

• TACC: บริิษััท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอริ์ จิำกัดั (มหาชน)

• RP: บริิษััท ท่าเริือริาชาเฟอริ์ริี� จิำกัดั (มหาชน)

• PLANET: บริิษััท แพี่ลันเน็ต คอมมิวินิเคชั�น เอเชียุ จิำกัดั (มหาชน)

ผูู้้ต้รวจสัอบื้ภายใน (outsource):

หัวหน้างานต้รวจสัอบื้ภายใน:

คุณวุฒิทางการศึกษัา:

ประสับื้การณ์การทำางาน:

ผู้ลงานด้านการต้รวจสัอบื้ ภายใน:

ข�อม้ลการดำารงตำำาแหน่งของกรรมการ ผู้้�บริหาร
และผู้้�มีอำานาจควบคุมที�ดำารงตำำาแหน่งเป็็นผู้้�บริหารในบริษััทย่อย

เอกสารแนบ 3 หน�า 1
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• SEAOIL: บริิษััท ซีออยุล์ั จิำกัดั (มหาชน)

• UEC: บริิษััท ยุูนิมิต เอนจิิเนียุริิ�ง จิำกัดั (มหาชน)

• SPA: บริิษััท สยุามเวิลัเนสกริุ�ปี จิำกัดั (มหาชน)

• SISB: บริิษััท เอสไอเอสบี จิำกัดั (มหาชน)

• SAAM: บริิษััท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ิยุี� ดัีเวิลัลัอปีเมนท์ จิำกัดั (มหาชน)

• TPS: บริิษััท เดัอะแพี่ริคทิเคิลัโซลูัชั�น จิำกัดั (มหาชน)

• KASET: บริิษััท ไทยุฮา จิำกัดั (มหาชน)

• SWC: บริิษััท เชอริ์วิู�ดั คอริ์ปีอเริชั�น (ปีริะเทศไทยุ) จิำกัดั (มหาชน)

• APP: บริิษััท แอพี่พี่ลัิแคดั จิำกัดั (มหาชน)

• KUN: บริิษััท วิิลัลั่า คุณาลััยุ จิำกัดั (มหาชน)

• YGG: บริิษััท อิ�กดัริาซิลั กริุ�ปี จิำกัดั (มหาชน)

• SA: บริิษััท ไซมิส แอสเสท จิำกัดั (มหาชน)

• TTG: บริิษััท ไทยุเทคโนกลัาส จิำกัดั (มหาชน)

• ADD: บริิษััท แอดัเทค ฮับ จิำกัดั (มหาชน)

• SNNP: บริิษััท ศริีนานาพี่ริ มาร์ิเก็ตติ�ง จิำกัดั (มหาชน)

• STEC: บริิษััท สยุามเทคนิคคอนกริีต จิำกัดั (มหาชน)

• TRV: บริิษััท ที.อาริ์.วิี. ริับเบอริ์ โปีริดัักส์ จิำกัดั (มหาชน)

• ปีริะกาศนียุบัตริผู่�ตริวิจิสอบภัายุในแห่งปีริะเทศไทยุ(Certified Professional Internal Audit of Thailand – CPIAT)

โดัยุสมาคมผู่�ตริวิจิสอบภัายุในแห่งปีริะเทศไทยุ (IIAT)

• วิุฒิบัตริดั�านการิตริวิจิสอบภัายุใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) โดัยุสภัาวิิชาชีพี่บัญชี

ในพี่ริะบริมริาชูปีถัมภั์ (TFAC)

• วิุฒิบัตริผู่�ตริวิจิสอบอิสริะ กลัุม่บริิษััท SME (CAC SME Independent Auditor Certification)

โดัยุสมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษััทไทยุ (IOD)

• ICDL Data Protection Certification สมาคมพี่ัฒนาแลัะทดัสอบทักษัะดัิจิิทัลั (DDTI)

• Updateมาตริการิผ่่อนปีรินดั�านภัาษัีอากริ แลัะปีริะเดั็นสำคัญของมาตริฐานการิริายุงานทางการิเงิน

โดัยุมหาวิิทยุาลััยุเทคโนโลัยุีริาชมงคลัริัตนโกสินทริ์

• ไขข�อข�องใจิภัาษัีเงินไดั�นิติบุคคลั โดัยุคณะพี่าณิชยุศาสตริ์แลัะการิบัญชี จิุฬาลังกริณ์มหาวิิทยุาลััยุ

• กฎิหมายุคุ�มคริองข�อมูลัสว่ินบคุคลั สำหริบังานตริวิจิสอบภัายุใน (PDPA for Internal Audit) ริุน่ 6 โดัยุสมาคมริฐัศาสตร์ิ

แห่งมหาวิิทยุาลัยัุเกษัตริศาสตริ์ (สริ.มก.)

• Ethical Audit สมาคมผู่�ตริวิจิสอบภัายุในแห่งปีริะเทศไทยุ (IIAT)

• เทคนิคการิพี่ัฒนา Risk Universe แลัะ Audit Universe ตามกริะบวินงานทางธีุริกิจิสำหรัิบกิจิการิภัาคผ่ลิัต

สมาคมผู่�ตริวิจิสอบภัายุใน (IIAT)

• IA’s New Value Proposal During and After the Crisis สมาคมผู่�ตริวิจิสอบภัายุในแห่งปีริะเทศไทยุ (IIAT)

• การิตริวิจิสอบแลัะข�อควิริพี่ิจิาริณาในการิตริวิจิสอบเมื�อกิจิการิใช�คอมพิี่วิเตอร์ิปีริะมวิลัผ่ลัข�อมูลั ริุ่นที� 2/2561

สภัาวิิชาชีพี่บัญชี ในพี่ริะบริมริาชูปีถัมภั์ (TFAC)

• นักบัญชีภัาษัีอากริ (เต็มหลัักสูตริ) สภัาวิิชาชีพี่บัญชี ในพี่ริะบริมริาชูปีถัมภั์ (TFAC)

• 108 ปีัญหา VAT ภัาษัีการิริับมริดัก ภัาษัีเงินไดั�จิากการิรัิบให�โดัยุเสน่หาแลัะ Update กฎิหมายุภัาษัีใหม่ปีี 2557-2558 

กริมสริริพี่ากริ (The Revenue Department)

• โคริงการิอบริมเพี่ื�อริับวิุฒิบัตริดั�านการิตริวิจิสอบภัายุใน ริุน่ที� 17 สภัาวิิชาชีพี่บัญชี ในพี่ริะบริมริาชูปีถัมภั์ (TFAC)

• พี่ัฒนาศักยุภัาพี่สำนักงานบัญชีสู่เกณฑ์์มาตริฐานคุณภัาพี่ โดัยุกริมพี่ัฒนาธีุริกิจิการิค�า กริะทริวิงพี่าณิชย์ุ (DBD)

• Business Management for Internal Audit ในยุุค Digital 4.0 ริุ่นที� 6 สภัาวิิชาชีพี่บัญชี ในพี่ริะบริมริาชูปีถัมภ์ั (TFAC)

วุฒิบื้ัต้ร:

การฝึึกอบื้รมูที�เกี�ยวข้้อง:
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1. สอบทานการิปีริะเมินควิามเสี�ยุง แลัะริะบบควิบคุมภัายุใน ซ่�งกริะทำใน 2 ริะดัับ คือริะดัับองค์กริแลัะริะดัับกิจิกริริม 

เพี่ื�อสริปุีถ่งควิามเพี่ยีุงพี่อของริะบบการิควิบคมุภัายุในที�มอียูุ่ของบริิษัทัภัายุใต�สถานการิณ์ แผ่นธุีริกจิิ ริะเบยีุบกฎิหมายุต่าง ๆ  

แลัะปีัจิจัิยุแวิดัลั�อมทั�งภัายุในแลัะภัายุนอก

2. จัิดัทำแผ่นการิตริวิจิสอบภัายุใน เสนอต่อคณะกริริมการิตริวิจิสอบ

3. ตริวิจิสอบการิปีฏิิบัติงานของบริิษััทเปีรีิยุบเทียุบกับคู่มือริะบบงาน นโยุบายุของบริิษััท แลัะริะเบียุบกฎิหมายุต่างๆ ที�

เกี�ยุวิข�องกับธีุริกิจิ ตามกริะบวินการิธุีริกิจิหลััก เพี่ื�อสรุิปีถ่งควิามมีปีริะสิทธีิภัาพี่แลัะปีริะสิทธีิผ่ลัของริะบบควิบคุมภัายุใน

ตามแผ่นการิตริวิจิสอบภัายุใน แลัะให�ข�อเสนอแนะต่อข�อตริวิจิพี่บจิากการิตริวิจิสอบภัายุใน

4. ริายุงานผ่ลัการิตริวิจิสอบภัายุใน แลัะให�ข�อเสนอแนะต่อข�อตริวิจิพี่บ

หน้าที�ความูรับื้ผู้ิดช่อบื้:

• การิเตรีิยุมตัวิผู่�สอบบัญชีแลัะผู่�ตริวิจิสอบภัายุใน “Working Paper for Better Corruption Prevention”

สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษััทไทยุ (IOD)

• Financial Statements Review for Internal Auditors ริุ่นที� 1/2560 สภัาวิิชาชีพี่บัญชี ในพี่ริะบริมริาชูปีถัมภั์(TFAC)

• ทำบัญชีปีฏิบิัติให�ถูกต�องตามกฎิหมายุ คริั�งที� 1/2560 กริมสริริพี่ากริ (The Revenue Department)

• IPO Focus “Effective Internal Control for Succes IPO” สมาคมส่งเสริิมสถาบันกริริมการิบริิษััทไทยุ (IOD)

• เจิาะลั่กมาตริฐานการิริายุงานทางการิเงิน NPAE พี่ริ�อมปีริะเดั็นที�แตกต่างกับ IFRS for SME สภัาวิิชาชีพี่บัญชี

ในพี่ริะบริมริาชูปีถัมภั์ (TFAC)

• การิตริวิจิสอบภัายุในแบบบูริณาการิ (Integrated Audit) 1/2561 สภัาวิิชาชีพี่บัญชี ในพี่ริะบริมริาชูปีถัมภั์ (TFAC)

• โคริงการิอบริมการิตริวิจิสอบภัายุใน เพี่ื�อเตริียุมตัวิเปี็นผู่�ตริวิจิสอบภัายุในริับอนุญาตสากลั ริุ่น 18แลัะริุน่ 27 (Pre-CIA) 

จิุฬาลังกริณ์มหาวิิทยุาลััยุ

• Training Analysis Fundamental Information in Financial market and stock market – Thailand Securities

Institute (TSI)
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ริายละเอียดเกี�ยวกับริายการิปริะเมินริาคาทริัพย์สิน
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ไม่มีขิ้อมูลในส่วันนี�
เน่�องจิากุขิ้อมูลปรากุฏอยูใ่นส่วันที่ี� 1 บูที่ที่ี� 1 โค์รงสร้างกุารดำำาเนินงานขิองกุลุ่มบูริษัที่

ข้ิอ 1.2.3  ที่รัพย์สินที่ี�ใชื่้ในกุารประกุอบูธุรกิุจิ
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อ่�น ๆ
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ไม่มีขิ้อมูลในส่วันนี�
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