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สำ�ส์ำนจ�กิประธ�นกิรรมูกิ�ร

เร่ยน ท่านผู้้้ถ่อห้๊น บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

 ในนามของคณะกรรมการบริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) หร่อ SPA ดิ้ฉันใคร่ขอขอบค๊ณท่านผู้้้ถ่อห้๊นท๊กท่านท่�ได้้ให้ควัามไว้ั 
วัางใจ้และสนับสน๊นการด้ำาเนินกิจ้การของบริษััทฯ ด้้วัยด่้เสมอมา ในปี พิ.ศู. 2562 ท่�ผู่้านมา ประเทศูไทยก็ยงัม่นักท่องเท่�ยวัต่างช่าติมาเท่�ยวัเม่อง
ไทยส้งส๊ด้เป็นประวััติการณ์เป็นปีท่� 5 ติด้ต่อกันด้้วัยจ้ำานวันนักท่องเท่�ยวั 39.77 ล้านคน เพิิ�มข่�นร้อยละ 3.89 จ้ากปี 2561 ส่งผู้ลให้ผู้ล ประกอบ
การของบริษััทฯ ทำารายได้้เเละกำาไรส๊ทธิัต่อปีส้งส๊ด้เป็นประวััติการณ์เช่่นกัน ทำารายได้้รวัมเท่ากับ 1.45 พัินล้านบาท ม่อัตราการเติบโต เพิิ�มข่�น
จ้ากปีท่�ผู่้านมาร้อยละ 26 และม่ผู้ลกำาไรส๊ทธิัประจ้ำาปี 2562 เท่ากับ 245 ล้านบาท โด้ยม่อัตราการเติบโตเพิิ�มข่�นจ้ากปีท่�ผู่้านมา ร้อยละ 19

 ในปี พิ.ศู. 2562 บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) ได้้ขยายธ๊ัรกิจ้สปา โด้ยม่สาขาใหม่เพิิ�มข่�น จ้ำานวัน 11 สาขา ได้้เเก่ สาขา
เปิด้ใหม่ในประเทศู ภิายใต้แบรนด์้ Let’s Relax จ้ำานวัน 5 สาขา ค่อ Let’s Relax Spa สาขาเด้อะมาร์เก็ต สาขากินซ่์า ทองหล่อ สาขาเซ็์นทรัล
 เอมบาสซ่์� สาขาแอมไช่น่าทาวัน์และสาขาพิอร์โต เด้อ ภ้ิเก็ต ให้บริการสปาในโรงเเรม จ้ำานวัน 3 สาขาค่อ Let’s Relax Spa สาขาโรงเเรม
ไอบิส สไตล์ส กร๊งเทพิฯ สาขาโรงแรมเร่อรัษัฎา ตรังเเละสาขาโรงแรมศูร่ลันตา กระบ่� สาขาเปิด้ใหม่ในประเทศู ภิายใต้แบรนด์้ Stretch me by 
Let’s Relax จ้ำานวัน 2 สาขา ค่อ สาขา 101 ทร้ ดิ้จิ้ทอล พิาร์คและสาขากินซ่์า ทองหล่อ รวัมไปถ่งการขยายสาขาในต่างประเทศูจ้ำานวัน
1 สาขา ท่�กร๊งย่างก้๊ง สาธัารณรัฐเม่ยนมาร์ ทำาให้ ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 บริษััทฯ ม่สปาในเคร่อทั�งหมด้ 62 สาขาเเบ่งเป็น ระรินจิ้นด้า 
เวัลเนส สปา จ้ำานวัน 3 สาขา เล็ทส์ ร่เเลกซ์์ สปา จ้ำานวัน 45 สาขา (40 สาขาในประเทศูเเละ 5 สาขาในต่างประเทศู) Stretch me by Let’s 
Relax จ้ำานวัน 4 สาขา Face Care by Let’s Relax จ้ำานวัน 1 สาขาเเละบ้านสวัน มาสสาจ้ จ้ำานวัน 9 สาขา  นอกจ้ากน่�บริษััทฯ ยังได้้ออก
ผู้ลิตภัิณฑ์์ใหม่ภิายใต้ แบรนด์้LRL – Let’s Relax Lifestyle เป็นผู้ลิตภัิณฑ์์ส่วันบ๊คคลท่�ม่ฟังก์ชั่�นในการผู่้อนคลาย (Therapeutic Personal 
Care) ตอบโจ้ทย์ไลฟ์สไตล์คนร่๊นใหม่

 ในด้้านการบริหารจั้ด้การ บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) ได้้รับ CG Score ระดั้บด่้มาก (4 ด้าวั) จ้ากสถาบันกรรมการไทย 
เล่�อนขั�นจ้ากระดั้บด่้ (3 ด้าวั) เม่�อปีก่อนและได้้รับการคัด้เล่อกเข้า ESG100 ห้๊นสังคมด่้ ผู้ลงานเด่้น เป็นปีท่� 3 ติด้ต่อกัน

 ส๊ด้ท้ายน่� ดิ้ฉันขอขอบค๊ณผู้้้บริหารและพินักงานท๊ก ๆ  ท่านท่�ได้้ท่๊มเทแรงกายเเละแรงใจ้ในการทำางานอยา่งหนักเพ่ิ�อขับเคล่�อน บริษััทฯ
ให้ ก้าวัไปข้างหน้าส่้การเติบโตอย่างมั�นคงและยั�งย่น  และขอขอบค๊ณท่มท่�ปร่กษัาท่�ให้คำาแนะนำาท่�เป็นประโยช่น์ต่อการด้ำาเนินงานของบริษััทฯ
มาโด้ยตลอด้ สิ�งเหล่าน่�จ้ะเป็นเเรงผู้ลักดั้นและเป็นกำาลังใจ้ให้บริษััทฯ ม่๊งมั�นทำางานให้บรรล๊เป้าหมายในการก้าวัส่้การเป็นผู้้้นำาด้้านธ๊ัรกิจ้ สปา
ของเอเช่่ยต่อไป

 ในนามคณะกรรมการ บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

ขอเเสด้งควัามนับถ่อ

ปราณ่ ศู๊ภิวััฒนเก่ยรติ

ประธัานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษััท
คณะกรรมการบริษััท

ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 ประกอบด้้วัย

    นางปราณีี ศุุภวััฒนเกีียรติิ
 ประธัานกรรมการ

    นายวิับููลย์ อุุติสาหจิิติ
   กรรมการ

 ประธัานกรรมการบริหาร

      ประธัานเจ้้าหน้าท่�บริหาร

   นายประเสริฐ จิิราวัรรณีสถิิติย์
    กรรมการ

   กรรมการบริหาร

    กรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน

             กรรมการผู้้้จั้ด้การ

   นางฐานิศุร์ อุมรธีีรสรรค์์
   กรรมการ

 กรรมการบริหาร

    กรรมการธัรรมมาภิิบาล

          รองกรรมการผู้้้จั้ด้การ
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  นายณีรัล วิัวัรรธีนไกีร
  กรรมการ

กรรมการบริหาร

     กรรมการบริหารควัามเส่�ยง

        ผู้้้ช่่วัยกรรมการผู้้้จั้ด้การ

     นายพลเชษฐ์ ลิขิิติธีนสมบัูติิ
       กรรมการ

    ประธัานกรรมการตรวัจ้สอบ (กรรมการตรวัจ้สอบผู้้้ม่ควัามร้้ด้้านบัญช่่)

   กรรมการธัรรมมาภิิบาล

          กรรมการอิสระ

  ม.ร.วั. เพ็ญศิุริ จัิกีรพันธ์ุี
   กรรมการ

     กรรมการตรวัจ้สอบ

     ประธัานกรรมการธัรรมาภิิบาล

        กรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน

         กรรมการอิสระ

   นางสุภี พงษ์พานิช
    กรรมการ

     ประธัานกรรมการบริหารควัามเส่�ยง

    กรรมการธัรรมาภิิบาล

         กรรมการอิสระ

  นายชัยยุทธี เทียนวุัฒิชัย
     กรรมการ

     กรรมการตรวัจ้สอบ

    ประธัานกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน

     กรรมการบริหารควัามเส่�ยง

         กรรมการอิสระ
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ข้้อมููลท่ั่�วไปและข้้อมููลสำำ�ค่ัญอ่�น

1. ข้ิอุมูลทั�วัไปขิอุงบูริษัท

ช่่�อบริษััท :   บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

    Siam Wellness Group Public Company Limited

ช่่�อย่อหลักทรัพิย์ :   SPA

เลขทะเบ่ยนบริษััท :   0107557000144

ลักษัณะการประกอบธ๊ัรกิจ้ :  ประกอบธ๊ัรกิจ้สปา นวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ และนวัด้เพ่ิ�อเสริมควัามงาม   ภิายใต้ 5 แบรนด์้

    . ระรินจิ้นด้า เวัลเนส สปา

    . เล็ทส์ ร่เเลกซ์์

    . บ้านสวันมาสสาจ้

    . เสตรช่ม่ บาย เล็ทส์ ร่แลกซ์์ 

    . เฟสแคร์ บาย เล็ทส์ ร่แลกซ์์

ท่�ตั�งสำานักงานใหญ่ :   483 ซ์อยส๊ทธิัพิร ถนนประช่าสงเคราะห์ แขวังดิ้นแด้ง เขตดิ้นแด้ง กร๊งเทพิมหานคร 10400

ท่�ตั�งสาขา :   1) ระรินจิ้นด้า เวัลเนส สปา

     . 14 ถ.เจ้ริญราษัฎร์ ต.วััด้เกต อ.เม่องเช่่ยงใหม่ จ้. เช่่ยงใหม่

    . โรงแรมแกรนด์้ เซ์นเตอร์ พิอยต์ ราช่ด้ำาริ ชั่�น 6,8 เลขท่� 153/2 ซ์.มหาด้เล็กหลวัง 1 

      ถ.ราช่ด้ำาริ แขวังล๊มพิิน่ เขตปท๊มวััน กร๊งเทพิมหานคร

     . โรงแรมแกรนด์้ เซ์นเตอร์ พิอยต์ เพิลินจิ้ตชั่�น 30 เเละ 31 เลขท่� 100 ถ.วิัทย๊ แขวังล๊มพิิน่   

        เขตปท๊มวััน กร๊งเทพิมหานคร

    2) เล็ทส์ ร่แลกซ์์

    . ศู้นย์การค้า Terminal 21 ชั่�น 6 ห้องเลขท่� SH-6-003,004 เลขท่� 2,88 ซ์อยส๊ข๊มวิัท 19   

      ถนนส๊ข๊มวิัท แขวังคลองเตยเหน่อ เขตวััฒนา กร๊งเทพิมหานคร

    . โครงการพิาวิัลเล่�ยน ไนท์บาร์ซ่์า ชั่�น 1เเละ 2 เลขท่� 145 ถ.ช้่างคลาน ต.ช้่างคลาน   

      อ.เม่องเช่่ยงใหม่ จ้.เช่่ยงใหม่

    . 184/14 ถ.ผัู้งเม่องสาย ก ต.ป่าตอง อ.กระท้้ จ้.ภ้ิเก็ต

    . 209/22-24 ถ.ราษัฎร์อ๊ทิศู 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะท้้ จ้.ภ้ิเก็ต

    . เซ็์นเตอร์พ้ิอยท์ เซ์อร์วิัส อพิาร์ทเม้นท์ พิร้อมพิงษ์ั เลขท่� 77 ซ์.ส๊ข๊มวิัท 39 ถ.ส๊ข๊มวิัท   

      แขวังคลองตันเหน่อ เขตวััฒนา กร๊งเทพิมหานคร  

    . 240/9 ม.5 ต.นาเกล่อ อ.บางละม๊ง จ้.ช่ลบ๊ร่

    . 108/42 ม.1 ต.บ่อผู๊้ด้ อ.เกาะสม๊ย จ้.ส๊ราษัฎร์ธัาน่

    . โรงแรมแมนด้าริน ชั่�น M เลขท่� 662 ถ.พิระราม 4 แขวังมหาพิฤฒาราม เขตบางรัก   

      กร๊งเทพิมหานคร

    . ศู้นย์การค้าสยามสแควัร์วััน ชั่�น 6 ห้องเลขท่� SS6032 และ SS6041  เลขท่� 388 ถ.พิระราม1  

      แขวังปท๊มวััน เขตปท๊มวััน กร๊งเทพิมหานคร

    . ศู้นย์การค้าหัวัหิน มาร์เก็ต วิัลเลจ้ ชั่�น 2 และ 3 ห้องเลขท่� E201, E201 Terrace, E301,   

         A313 เลขท่� 234/1 ถ.เพิช่รเกษัม ต.หัวัหิน อ.หัวัหิน จ้.ประจ้วับค่ร่ขันธ์ั

    . ศู้นย์การค้า Park Lane Bangkok ชั่�น 2 ห้องเลขท่� B205-B214  เลขท่� 18 ซ์.ส๊ข๊มวิัท 61   

       แขวังคลองตันเหน่อ เขตวััฒนา กร๊งเทพิมหานคร
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    . 97/2,97/3-4,97/5 ถ.ราช่ด้ำาเนิน ต.พิระสิงห์ อ.เม่องเช่่ยงใหม่ จ้.เช่่ยงใหม่

    . 7/24 ซ์.สวันพิล้ แขวังท่๊งมหาเมฆ เขตสาทร กร๊งเทพิมหานคร
    . ศู้นย์การค้า The Street ชั่�น 3 เลขท่� 139 ถ.รัช่ด้าภิิเษัก แขวังดิ้นแด้ง เขตดิ้นแด้ง   

      กร๊งเทพิมหานคร
    . ศู้นย์การค้าเอ็ม บ่ เค เซ็์นเตอร์ ชั่�นท่� 5 ห้องเลขท่� PLA.F05.A010000 เลขท่� 444 ถ. พิญาไท  

      แขวังวัังใหม่ เขตปท๊มวััน กร๊งเทพิมหานคร
    . โรงเเรมเด้อะเบอร์เคล่ย์ ประต้นำ�า ชั่�นท่� 10 เลขท่� 559 ถ. ราช่ปรารภิ แขวังมักกะสัน   

      เขตราช่เทว่ั กร๊งเทพิมหานคร
    . 47/3-6 ถ. พิญาไท แขวังถนนพิญาไท เขตราช่เทว่ั กร๊งเทพิมหานคร
    . โรงเเรมแกรนด์้ เซ็์นเตอร์พ้ิอยท์ ส๊ข๊มวิัท 55 ชั่�น 5 เลขท่� 300 ซ์. ส๊ข๊มวิัท 55 ถ. ส๊ข๊มวิัท   

      แขวังคลองตันเหน่อ เขตวััฒนา กร๊งเทพิมหานคร
    . เลขท่� 121/3 อาคารโรงแรม เวัคอัพิ อ่าวันาง ชั่�นท่� 1 ต.อ่าวันาง อ.เม่องกระบ่� จ้.กระบ่�
    . เลขท่� 224/2-3 ถนนกะรน ต.กะรน อ.เม่องภ้ิเก็ต จ้.ภ้ิเก็ต 
    . เลขท่� 5/2-3 ซ์อยส๊ข๊มวิัท 31 (สวััสด่้)  แขวังคลองเตยเหน่อ เขตวััฒนา กร๊งเทพิมหานคร 
    . เลขท่� 255 ถนนโคกโตนด้ ต.กะรน อ.เม่องภ้ิเก็ต จ้.ภ้ิเก็ต
    . เลขท่� 20/64 หม่้ท่� 2 ถนนเทพิกระษััตร่ ต.เกาะแก้วั อ.เม่องภ้ิเก็ต จ้.ภ้ิเก็ต
    . เลขท่� 199 ถนนราษัฎร์อ๊ทิศู 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะท้้ จ้.ภ้ิเก็ต
    . เลขท่� 1/5 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.ส๊เทพิ อ.เม่องเช่่ยงใหม่ จ้.เช่่ยงใหม่
    . เลขท่� 224/27-28 หม่้ท่� 10 ต.หนองปร่อ อ.บางละม๊ง จ้.ช่ลบ๊ร่
    . เลขท่� 99 ถนนราช่ด้ำาริห์ แขวังล๊มพิิน่ เขตปท๊มวััน กร๊งเทพิฯ 
    . เลขท่� 8 ถนนสวััสดิ้รักษ์ั  ต.ป่าตอง อ.กะท้้ จ้.ภ้ิเก็ต
    . เลขท่� 8/62 ซ์อยหม่้บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวัหิน จ้.ประจ้วับค่ร่ขันธ์ั
    . เลขท่� 777 ชั่�นท่� 1 ห้องเลขท่� SH-1054A,1054B หม่้ท่� 6 ต.นาเกล่อ อ.บางละม๊ง จ้.ช่ลบ๊ร่
    . เลขท่� 1 ชั่�นท่� 3 ซ์อยส๊ข๊มวิัท 13 (แสงจั้นทร์) แขวังคลองเตยเหน่อ เขตวััฒนา กร๊งเทพิมหานคร 
    . เลขท่� 1392 ถนน เพิช่รเกษัม (ทรายใต้) ต. ช่ะอำา อ. ช่ะอำา จ้.เพิช่รบ๊ร่
    . เลขท่� 212 ชั่�นท่� 2 ถนนรัช่ด้าภิิเษัก แขวังห้วัยขวัาง เขตห้วัยขวัาง กร๊งเทพิมหานคร 
    . เลขท่� 111 อาคารเด้อะ มาร์เก็ต แบ็งคอก ชั่�นท่� 4 ห้องเลขท่� M14SA01 ถนนราช่ด้ำาริห์   

      แขวังล๊มพิิน่ เขตปท๊มวััน กร๊งเทพิมหานคร
    . โรงแรมนิกโก้ กร๊งเทพิ ห้องเลขท่� 201 โซ์น A ชั่�น 2 เลขท่� 27 ซ์อยส๊ข๊มวิัท 55 (ทองหล่อ)   

       แขวังคลองตันเหน่อ เขตวััฒนา กร๊งเทพิมหานคร
    . ห้องเลขท่� LG-03 ชั่�น LG ของ ศู้นย์การค้าเซ็์นทรัล แอมบาสซ่์ เลขท่� 1031 ถนนเพิลินจิ้ต   

       แขวังล๊มพิิน่ เขตปท๊มวััน กร๊งเทพิมหานคร 
    . โรงแรมเร่อรัษัฎา เลขท่� 188 ถนนพัิทล๊ง ต. ทับเท่�ยง อ. เม่อง จ้. ตรัง 
    . เลขท่� 111 หม่้ท่� 6 ต. เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา จ้. กระบ่� 
    . ศู้นย์การค้า I’m Chinatown ห้องเลขท่� F3-2 ชั่�น 3 เลขท่� 531 ถนนเจ้ริญกร๊ง     

       แขวังป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัูตร้พ่ิาย กร๊งเทพิมหานคร
    . Porto de Phuket ห้องเลขท่� 509 ชั่�น 1 เลขท่� 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6   

      ถนนบ้านด้อน-เชิ่งทะเล ต. เชิ่งทะเล อ. ถลาง จ้. ภ้ิเก็ต

    3.) บ้านสวันมาสสาจ้
    . 1191/2 ถ.รามคำาแหง แขวังหัวัหมาก เขตบางกะปิ กร๊งเทพิมหานคร
    . 27 ถนนนครอินทร์ ต.ตลาด้ขวััญ อ.เม่อง จ้.นนทบ๊ร่
    . 293 ถ. รัช่ด้าภิิเษัก แขวังวังศ์ูสว่ัาง เขตบางซ่์�อ กร๊งเทพิมหานคร
    . 624 ถ. เจ้ริญนคร 68 แขวังด้าวัคะนอง เขตธันบ๊ร่ กร๊งเทพิมหานคร
    . 488 ถ. บรมราช่ช่นน่ แขวังศูาลาธัรรมสพิน์ เขตทว่ัวััฒนา กร๊งเทพิมหานคร
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    . ศู้นย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช่ ชั่�น 2 ห้องเลขท่� 2020-2021 เลขท่� 99 

      ถ. มิตรภิาพิ-หนองคาย ต. ในเม่อง อ. เม่อง จ้. นครราช่ส่มา
    . เลขท่� 689 อาคารศู้นย์การค้ามิลล์ เพิลส โพิศูร่ ห้องเลขท่� M-0208, M-0209 ถ.โพิศูร่   

      ต.หมากแข้ง อ.เม่องอ๊ด้รธัาน่ จ้.อ๊ด้รธัาน่
    . เลขท่� 1245-1245/1 หม่้ท่� 5 ซ์อยวัรรณอ๊ทิศู ถ.ประจั้กษ์ัศิูลปาคม ต.ในเม่อง     

      อ.เม่องหนองคาย จ้.หนองคาย
    . เลขท่� 673 ถนนเพิช่รเกษัม แขวังหนองค้างพิล้ เขตหนองแขม กร๊งเทพิมหานคร 

    4) เสตรช่ม่ บาย เล็ทส์ ร่แลกซ์์
    . เลขท่� 4,4/1,4/2,4/4 อาคารศู้นย์การค้าเซ็์นทรัลเวิัลด์้ ชั่�นท่� 3 ห้องเลขท่� F313 ถนนราช่ด้ำาริห์  

      แขวังปท๊มวััน เขตปท๊มวััน กร๊งเทพิฯ
    . เลขท่� 299 อาคารศู้นย์การค้าไอคอนสยาม ชั่�นท่� 5 ห้องเลขท่� 529 ถนนเจ้ริญนคร   

      แขวังคลองต้นไทร เขตคลองสาน กร๊งเทพิมหานคร
    . เลขท่� 101 ชั่�น 2 ห้องเลขท่� 221 ถนนส๊ข๊มวิัท แขวังบางจ้าก พิระโขนง กร๊งเทพิมหานคร 
    . โรงแรมนิกโก้ กร๊งเทพิ ห้องเลขท่� 201 โซ์น B ชั่�น 2 เลขท่� 27 ซ์อยส๊ข๊มวิัท 55 (ทองหล่อ)   

       แขวังคลองตันเหน่อ เขตวััฒนา กร๊งเทพิมหานคร 

    5) เฟสแคร์ บาย เล็ทส์ ร่แลกซ์์ 
    . เลขท่� 777 ชั่�นท่� 1 ห้องเลขท่� SH-1067,1068 หม่้ท่� 6 ต.นาเกล่อ อ.บางละม๊ง จ้.ช่ลบ๊ร่

โทรศัูพิท์ / โทรสาร :  (662)  641 6619-20 / (662)  641 6621

เว็ับไซ์ต์ :    www.siamwellnessgroup.com

ท๊นท่�เร่ยกช่ำาระแล้วั :  142,500,000  บาท (หน่�งร้อยส่�สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วัน) 

    ภิายหลังการเสนอขายห้๊นสามัญเพิิ�มท๊นแก่ประช่าช่น เป็นครั�งแรก เม่�อวัันท่� 31 ต๊ลาคม 2557

ม้ลค่าท่�ตราไว้ัห้๊นละ :  0.25 บาท (ย่�สิบห้าสตางค์)

2. ข้อม้ลนิติบ๊คคลท่�บริษััทถ่อห้๊นตั�งแต่ร้อยละ 10 ข่�นไปของจ้ำานวันห้๊นท่�จ้ำาหน่ายแล้วัทั�งหมด้

2.1 บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้

ท่�ตั�งสำานักงาน :   483 ซ์อยส๊ทธิัพิร ถนนประช่าสงเคราะห์ แขวังดิ้นแด้ง เขตดิ้นแด้ง 

    กร๊งเทพิมหานคร 10400

ประเภิทธ๊ัรกิจ้ :   ร่สอร์ทและร้านอาหาร

ท๊นจ้ด้ทะเบ่ยน (บาท) :  60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วัน)

สัด้ส่วันการถ่อห้๊น :   ร้อยละ 99.99

2.2 บริษััท สยามเวัลเนสแล็บ จ้ำากัด้

ท่�ตั�งสำานักงาน :   483 ซ์อยส๊ทธิัพิร ถนนประช่าสงเคราะห์ แขวังดิ้นแด้ง เขตดิ้นแด้ง 

    กร๊งเทพิมหานคร 10400

ประเภิทธ๊ัรกิจ้ :   จั้ด้จ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์สปา

ท๊นจ้ด้ทะเบ่ยน :   1,000,000 บาท (หน่�งล้านบาทถ้วัน)

สัด้ส่วันการถ่อห้๊น :   ร้อยละ  99.99

2.3 บริษััท สยามเวัลเนส เอ็ด้ย้เคชั่�น จ้ำากัด้

ท่�ตั�งสำานักงาน :   483 ซ์อยส๊ทธิัพิร ถนนประช่าสงเคราะห์ แขวังดิ้นแด้ง เขตดิ้นแด้ง 

    กร๊งเทพิมหานคร 10400

ประเภิทธ๊ัรกิจ้ :   โรงเร่ยนสอนนวัด้

ท๊นจ้ด้ทะเบ่ยน :   1,000,000 บาท (หน่�งล้านบาทถ้วัน)

สัด้ส่วันการถ่อห้๊น :   ร้อยละ  99.97
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ทั�งน่� บริษััทได้้ถ่อห้๊นในบริษััทต่างประเทศู จ้ำานวัน 2 บริษััท ท่�สาธัารณรัฐประช่าช่นจ่้น และเขตบริหารพิิเศูษัฮ่่องกง

3. บ๊คคลอ้างอิงอ่�น ๆ

นายทะเบ่ยนหลักทรัพิย์ :  บริษััท ศู้นย์รับฝากหลักทรัพิย์ (ประเทศูไทย) จ้ำากัด้

    93 อาคารตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย ทาวัเวัอร์ เอ ชั่�น 14

    ถนนรัช่ด้าภิิเษัก แขวังดิ้นแด้ง เขตดิ้นแด้ง กร๊งเทพิมหานคร 

    โทรศัูพิท์  (662)  009-9000

    โทรสาร   (662) 009-9992 

    Website :   http://www. set.or.th

ผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาต :  นางสาวัส๊มนา พัินธ์ัพิงษ์ัสานนท์ ผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาตเลขท่� 5872 และ/หร่อ

    นายโสภิณ  เพิิ�มศิูริวััลลภิ ผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาตเลขท่� 3182 และ/หร่อ 

    นางสาวัร้๊งนภิา เลิศูส๊วัรรณก๊ล ผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาตเลขท่� 3516 และ/หร่อ  

    นางสาวัพิิมพ์ิใจ้ มานิตขจ้รกิจ้ ผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาตเลขท่� 4521 และ/หร่อ 

    นางกิ�งกาญจ้น์ อัศูวัรังสฤษัฎ์ ผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาตเลขท่� 4496 และ/หร่อ 

    นายช่ยพิล ศู๊ภิเศูรษัฐนนท์ ผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาตเลขท่� 3972 และ/หร่อ  

    นางสาวัรสพิร เด้ช่อาคม ผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาตเลขท่� 5659 และ/หร่อ 

    นางสาวัอรวัรรณ เตช่วััฒนสิริก๊ล  ผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาตเลขท่� 4807

    สำานักงาน อ่วัาย จ้ำากัด้ 

    ชั่�น 33 อาคารเลครัช่ด้า 193/136-137 ถนนรัช่ด้าภิิเษัก เขตคลองเตย กร๊งเทพิฯ 10110

       โทรศัูพิท์      (662)  264-9090

     โทรสาร      (662)  264-0789-90

4. ข้อม้ลสำาคัญอ่�น    - ไม่ม่ – 

ผู้้้ลงท๊นสามารถศู่กษัาข้อม้ลของบริษััทท่�ออกหลักทรัพิย์เพิิ�มเติมได้้จ้ากแบบแสด้งรายการข้อม้ลประจ้ำาปี  (แบบ 56-1) ของบริษััทท่�แสด้งไว้ัใน 

www.sec.or.th หร่อเว็ับไซ์ต์ของบริษััท 
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ข่้�วและกิิจกิรรมู 2562

SPA เปิิด Let’s Relax Bangkok The Market

SPA เปิิด Stretch me by Let’s Relax 101 True Digital Park 

กุมภาพัันธ์์ 2562

 Le t ' s  Re l a x  Spa  The  Ma r ke t  Bang kok 
ตกแต่งด้้วัยสถาปัตยกรรมร่วัมสมัย รายล้อมไปด้้วัยบรรยากาศูสบายๆ 
สามารถมองเห็นทิวัทัศูน์ใจ้กลางเม่องได้้อย่างชั่ด้เจ้น 

 ตั�งอย้่บริเวัณชั่�น 4 ศู้นย์การค้า The Market Bang-
kok ฝั�งตรงข้าม Central World โด้ยม่ค๊ณส๊ฐิตา โช่ติจ๊้ฬางก้ร 
ผู้้้จั้ด้การฝ่ายขายและการตลาด้ ศู้นย์การค้า The Market Bangkok 
ร่วัมแสด้งควัามยินด่้

 Stretch me by Let’s Relax 101 True Digital Park (ชั่�น 2) ซ่์�งเป็น Stretch me สต้ดิ้โอย่ด้คล้ายกล้ามเน่�อเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ สาขาท่� 
3 ท่�โครงการ 101 True Digital Park
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มีนาคม 2562

SPA คว้้า 4 รางวั้ลในงาน Thailand Spa & Well-Being Awards 2019 

 ผู้้้บริหาร บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) หร่อ SPA รับมอบ 4 รางวััลในงาน Thailand Spa & Well-Being Awards 2019 
        - Amazing New Spa : Let’s Relax One Nimman Chiang Mai
     - Amazing Hotel Spa : Let’s Relax Onsen & Spa Thonglor
     - Amazing Resort Spa : RarinJinda Wellness Spa Chiang Mai
     - Amazing Wellness Center : RarinJinda Wellness Spa Chiang Mai
 โด้ยงานประกาศูรางวััลเปน็ส่วันหน่�งของ Thailand Spa & Well-Being Summit 2019 จั้ด้ข่�น ณ รร ศิูริปันนา วิัลล่า ร่สอร์ท แอนด์้ สปา  
จ้. เช่่ยงใหม่

            SPA จััดปิระชุุมสามัญผู้้้ถืือหุุ้้นปิระจัำาปีิ 2562 บริษััท สยามเว้ลเนสกรุ�ปิ จัำากัด (มหุ้าชุน)
                      จั้ด้ประช๊่มสามัญผู้้้ถ่อห้๊นประจ้ำาปี 2562  ณ โรงเเรมเบอร์เคล่ย์ กร๊งเทพิฯ
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พัฤษัภาคม 2562

มิถุืนายน 2562

SPA เปิิด Let’s Relax Well-Being Hub Ginza Thonglor (Nikko Hotel Bangkok) 

SPA เปิิดLet’s Relax Bangkok ibis Styles Ratchada 

 Let’s Relax Well-Being Hub แห่งแรก 
ท่�ผู้สาน 3 ศูาสตร์แห่งควัามผู่้อนคลายไว้ัในพ่ิ�นท่�เด่้ยวักัน 
เพ่ิ�อให้ค๊ณได้้รับการปรนนบัิติตั�งแต่ศู่รษัะจ้รด้ปลายเทา้ใจ้
กลางทองหล่อ พิบกับประสบการณ์สปาจ้ากเทอราพิิสทผ้้์ู้
เช่่�ยวัช่าญของ Let’s Relax Spa ย่ด้คลายกล้ามเน่�อโด้ย 
ท่มผู้้้เช่่�ยวัช่าญด้้านกายภิาพิบำาบัด้ของ Stretch me หร่อ 
สปาด้้แลเล็บม่อและเท้าโด้ยช่่างท่�มากด้้วัยฝีม่อของ  
Chaba Nails & Spa โด้ยม่คณะกรรมการอิสระและ 
ผู้้้บริหารโรงแรม Nikko Hotel Bangkok ร่วัมแสด้ง 
ควัามยินด่้

 Let’s Relax Bangkok ibis Styles Ratchada ตกแต่งภิายใต้ธ่ัม 

Colorful Design ตั�งอย้่ท่�ชั่�น 2 รร ibis Styles Ratchada ติด้ MRT 

Huaykwang
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กรกฎาคม 2562

SPA ออกบ้ธ์ในงาน “mai FORUM 2019 มหุ้กรรมรว้มพัลังคน mai ครั�งที� 6” 

SPA เปิิด Let’s Relax Bangkok Central Embassy 

 ผู้้้บริหารระดั้บส้งของ SPA นำาโด้ยนายวิับ้ลย์ 
อ๊ตสาหจิ้ต ประธัานเจ้้าหน้าท่�บ ริหาร นายประเสริฐ 
จิ้ราวัรรณสถิตย์ กรรมการผู้้้จั้ด้การ และนายณรัล วิัวัรรธันไกร 
กรรมการบรหิาร บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) ร่วัม 
ออกบ้ธัโช่ว์ัควัามเป็นผู้้้นำาด้้านธ๊ัรกิจ้สปาท่�ครบวังจ้รท่�ส๊ด้ของ 
ประเทศูไทย พิร้อมให้ข้อม้ลแก่นักลงท๊นในงาน “mai FORUM 
2019 มหกรรมรวัมพิลังคน mai ครั�งท่� 6” ภิายใต้ธ่ัม 20 ปี mai 
เติบโตด้้วัยกัน สร้างสรรค์ ยั�งยน่ ซ่์�งได้้รับควัามสนใจ้อยา่งคับคั�ง 

 โด้ยงานดั้งกล่าวัจั้ด้ข่�น ณ 
ห้องบางกอก คอนเวันชั่�น เซ็์นเตอร์ 
ชั่�น 22 โรงแรมเซ็์นทารา แกรนด์้ 
แอท เซ็์นทรัลเวิัลด์้ เม่�อเร็วัๆ น่�

 Let’s Relax Bangkok Central Embassy ตั�งอย้่ท่�ชั่�น LG (โซ์น Eathai ข้าง Issaya Cooking Studio) ตกแต่งในสไตล์ไทยร่วัมสมัย 
Contemporary Luxurious Thainessใช้่ส่ earth tone และแสงสว่ัางท่�นิ�มนวัลเหมาะแก่การผู่้อนคลายจ้ากควัามว่๊ันวัายภิายนอก 
สร้างบรรยากาศู Delightful Ambianceโด้ยม่ค๊ณกรทิพิย ์ภ่้ิสัมพัินธ์ั ผู้้้อำานวัยการฝ่ายเช่่าพ่ิ�นท่� และค๊ณอน๊ช่า โอเจ้ริญ ผู้้้อำานวัยการฝ่ายการตลาด้ 
ศู้นย์การค้า เซ็์นทรัล เอ็มบาสซ่์ (ตัวัแทนค๊ณบรม พิิจ้ารณ์จิ้ตร กรรมการผู้้้จั้ด้การ) ร่วัมแสด้งควัามยินด่้
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SPA เปิิด Let’s Relax Yangon KER Renzdezvous  
ซ่ึ่�งเป็ินสปิาสาขาแรกที�ปิระเทศเมียนมาร์ ภายใต้้สัญญาแฟรนไชุส์ 

ระรินจิันดา เว้ลเนส สปิา รีสอร์ท เชีุยงใหุ้ม่ 
ได้รับรางวั้ล Tripadvisor Certificate of Excellence Hall of Fame 

 Let’s Relax Yangon KER Renzdezvous ตั�งอย้่ใจ้กลางเม่องย่างก้๊ง บนชั่�น 3 ของ KER Rendezvous โครงการ Mixed-used  
Project ส้ง 32 ชั่�น ประกอบด้้วัย Luxury Serviced Apartment 115 ยนิ้ต และ Lifestyle Complex 5 ชั่�น โด้ยสาขาน่�ตกแต่งภิายใต้คอนเซ์ปต์ 
Contemporary Luxury Aesthetic ออกแบบบรรยากาศูสปาในร้ปแบบร่วัมสมัย ท่�แฝงควัามหร้หรา โด้ยในส่วันล้อบบ่�เน้นวััสด๊้ม่ควัาม
มันวัาวั ผู้สมกับวััสด๊้ไม้ในโทนส่ white and earth tone และในห้อง treatment ต่างๆร้ปแบบเฟอร์นิเจ้อร์จ้ะเน้นควัามเร่ยบร่วัมสมัย 
ในบรรยากาศูสบายๆผู่้อนคลายด้้วัย ส่ขาวั เทา และ earth tone และแฝงควัามเร่ยบหร้ไว้ัในบาง จั้งหวัะ โด้ยม่ไฮ่ไลท์ค่อ Room with the 
view ห้อง treatment สามารถมองเห็นวิัวัเม่องภิายในอาคาร

      ในโอกาสน่� ท่มผู้้้บริหารนำาโด้ยค๊ณวิับ้ลย์ อ๊ตสาหจ้ิต ประธัาน 
เจ้้าหน้าท่�บริหารและค๊ณณรัล วิัวัรรธันไกร กรรมการบริหาร บริษััท 
สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) ร่วัมงาน Grand Opening โด้ยม่  
Ms. Daw Aye Aye Thwe Franchisee ของ Let’s Relax 
ในประเทศูเม่ยนมาร์ และ Mr. Paing Ta Khon นายแบบช่าวัเม่ยนมาร์ 
ร่วัมงาน

 ระรินจิ้นด้า เวัลเนส 
สปา ร่สอร์ท เช่่ยงใหม่ บ้ติค 
เวัลเนส สปาร่สอร์ท ใจ้กลาง 
เ ม่ อ ง เช่่ ย ง ให ม่  คว้ัารางวััล  
Tripadvisor Certificate of  
Excellence Hall of Fame ซ่์�ง 
เป็นรางวััลสำาหรับร่สอร์ท ท่�ได้้ 
รับรางวััล Certificate of Excel-
lence 5 ปีซ้์อน โด้ยได้้รับ High 
Ratings จ้ากผู้้้ใช้่บริการของ  
Tripadvisor

กรกฎาคม 2562

สิงหุ้าคม 2562
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SPA เปิิด Let’s Relax Krabi Srilanta Resort Koh Lanta 

SPA เปิิด Let’s Relax Trang Rua Rasada Hotel 

 Let’s Relax Krabi Srilanta Resort ฝั�งริมทะเล
ของศูร่ลันตา ร่สอร์ท เกาะลันตา จ้.กระบ่� ตกแต่งภิาย
ใต้คอนเซ์ปต์ Tropical Ambience ออกแบบให้พ่ิ�น
อาคารเปิด้ โล่ง โปร่งสบาย เพิ่�อสร้างบรรยากาศูแห่ง
การพัิกผู่้อนอย่างแท้จ้ริง ใช้่วััสด๊้ตกแต่งและส่ต่างๆ 
ให้ด้้เป็นธัรรมช่าติกลมกล่นกับสภิาพิแวัด้ล้อมริมทะเล 
ท้องถิ�น

 Let’s Relax Rua Rasada Hotel Trang ท่�ชั่�น G ภิายในโรงแรมเร่อรัษัฎา จ้. ตรัง ตกแต่งในสไตล์ไทยร่วัมสมัย 
Contemporary โด้ยม่กลิ�นอายของสไตล์การ ตกแต่งของเม่องเก่า ตรัง โด้ยนายล่อชั่ย เจ้ริญทรัพิย์ ผู้้้ว่ัาราช่การจั้งหวััด้ตรัง 
ให้เก่ยรติเป็นประธัานในพิิธ่ัเปิด้อย่างเป็นทางการ โด้ยม่ผู้้้บริหารของบริษััท สยาม เวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) และผู้้้บริหาร 
โรงแรม เร่อรัษัฎา ตรังให้การต้อนรับ

ตุ้ลาคม 2562
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SPA เปิิด Let’s Relax Bangkok I’m Chinatown 

SPA คว้้ารางวั้ล Outstanding Investor Relations Awards for listed Company in mai ในงาน 
SET Awards 2019

 Let’s Relax Bangkok I’m Chinatown ให้บริการสปาเต็ม
ร้ปแบบกับช่าวัเยาวัราช่และนักท่องเท่�ยวัท่�มาเท่�ยวั Chinatown ภิายใต้ 
Design concept ‘Modern Chinese Verbal’ ออกแบบบรรยากาศูใหม่้ 
กลิ�นอายของควัามเป็นจ่้นผู้สมควัามทันสมัยในแบบเร่ยบหร้ 
สปาตั�งอย้ท่่�ชั่�น 3 โครงการ I’m Chinatown เด้นิทาง สะด้วักด้้วัยรถไฟฟ้า 
MRT สถาน่วััด้มังกร ประต้ 1 โด้ยม่ค๊ณพิะวััน ช่ะทัวัร์ กิด้วัะนิ 
และค๊ณกฤษัด้า กว่ัญาณ กรรมการ บริษััท ไอแอม ไช่น่าทาวัน์ 
ร่วัมแสด้งควัาม ยินด่้

           นายวิับ้ลย์ อ๊ตสาหจิ้ต ประธัานเจ้้าหน้าท่�บริหาร บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) หร่อ SPA รับมอบรางวััล Outstanding 
Investor Relations Awards for listed Company in mai จ้ากค๊ณแมนพิงศ์ู เสนาณรงค์ รองผู้้้จั้ด้การ ตลาด้หลักทรัพิยแ์ห่งประเทศูไทย โด้ยม่    
ด้ร.รนิใจ้ ช่าครพิิพัิฒน์ รองผู้้จั้้ด้การ ตลาด้หลกัทรัพิยแ์ห่งประเทศูไทย และค๊ณสันติ วิัริยะรังสฤษัฎิ� ประธัานบรรณาธักิาร วัารสารการเงนิการธันาคาร 
ร่วัมแสด้งควัามยินด่้ ณ ตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย 
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SPA เปิิด Let’s Relax Phuket Laguna Porto de Phuket

 Let’s Relax Phuket Laguna Porto de Phuket ให้ 
บริการสปาเต็มร้ปแบบกับช่าวัภ้ิเก็ต และนักท่องเท่�ยวัท่�มาพัิกผู่้อน 
โซ์นลาก้น่า ภ้ิเก็ต ภิายใต ้Design concept ‘Artistry meets History’ 
ออกแบบบรรยากาศูจ้ำาลองเหม่องแร่ของภ้ิเก็ต เสริมควัามหร้และ 
ผู่้อนคลายด้้วัยเพิด้านส้งพิร้อม mini relaxing zone บนชั่�น 
ลอย การตกแต่งเช่่�อมต่อโซ์นต่างๆ ให้เข้าเป็นบรรยากาศูเด่้ยวักัน 
ตั�งแต่ล็อบบ่� สปาช็่อปและห้องสปา 

ธั์นว้าคม 2562

  สปาตั�งอย้่ท่�อาคาร Porto 5 โครงการ Porto de Phuket ใกล้หาด้ลาก้น่า ภ้ิเก็ต จ้. ภ้ิเก็ต โด้ยม่ค๊ณธััญญวััฒน์ ช่าญพิินิจ้ 
รองผู้้้ว่ัาราช่การจั้งหวััด้ภ้ิเก็ต ค๊ณสิริเกศู จิ้รกิติ กรรมการบริหาร ค๊ณพิงศ์ู ศูก๊นตนาค Head of Business Development และค๊ณช่าติ จิ้ราธิัวััฒน์ 
ผู้้้ช่่วัยกรรมการผู้้้จั้ด้การใหญ่ Partner Management ฝ่ายขาย Central Retail ร่วัมแสด้งควัามยินด่้
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ร�ยง�นคัณะกิรรมูกิ�รตรวจสำอบ 

เร่ยน ท่านผู้้้ถ่อห้๊น บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

 คณะกรรมการตรวัจ้สอบของบริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) (“บริษััทฯ”) ประกอบด้้วัยกรรมการอิสระ 3 ท่านซ่์�ง 
เป็นผู้้้ม่ควัามร้้ ควัามสามารถ ม่ประสบการณ์เฉพิาะด้้าน ม่ค๊ณสมบัติครบถ้วันตามข้อกำาหนด้ของ ตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย 
ม่ควัามอิสระในการปฏิิบัติหน้าท่� ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวัจ้สอบ โด้ยคณะกรรมการตรวัจ้สอบประกอบด้้วัย

 1. นายพิลเช่ษัฐ์  ลิขิตธันสมบัติ   ประธัานกรรมการตรวัจ้สอบ

 2. นายชั่ยยท๊ธั  เท่ยนว๊ัฒิชั่ย    กรรมการตรวัจ้สอบ

 3. ม.ร.วั. เพ็ิญศิูริ  จั้กรพัินธ์๊ั    กรรมการตรวัจ้สอบ

 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวัจ้สอบได้้ประช๊่มรวัมทั�งสิ�น 4 ครั�ง ท๊กครั�ง กรรมการตรวัจ้สอบทก๊ท่านได้้เข้าร่วัมประช๊่มคิด้เป็นสัด้ส่วัน
การเข้าร่วัมประช๊่มร้อยละ 91.66 และได้้เชิ่ญ ผู้้้บริหารเข้าร่วัมประช๊่มตามวัาระ ของผู้้้ท่�เก่�ยวัข้อง เพ่ิ�อช่่�แจ้งในประเด็้นท่�เก่�ยวัข้อง รวัมถ่งได้้เชิ่ญ 
ผู้้้ตรวัจ้สอบภิายใน ผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาต เพ่ิ�อร่วัมช่่�แจ้งข้อเท็จ้จ้ริง รวัมถ่งผู้ลการตรวัจ้สอบบัญช่่และ หลักฐานประกอบ ในแต่ละไตรมาส ทั�งน่�
คณะกรรมการตรวัจ้สอบได้้จั้ด้ให้ม่การประช๊่มร่วัม กับผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาต โด้ยไม่ม่ผู้้้บริหารของ บริษััทฯ เข้าร่วัมประช๊่มด้้วัย รวัมทั�งสิ�น 4 
ครั�ง 

 การประช๊่มของคณะกรรมการตรวัจ้สอบ ได้้ปฏิิบัติตามกฎบัตร คณะกรรมการตรวัจ้สอบท่� คณะกรรมการบริษััทฯ ได้้อน๊มัติ 
ไว้ัอย่างเคร่งครัด้ และผู้ลการประช๊่มแต่ละครั�งได้้รายงานการปฏิิบัติงาน โด้ยสร๊ปพิร้อมข้อเสนอแนะ ท่�เห็นว่ัาเป็นประโยช่น์ต่อฝ่ายบริหาร 
ให้คณะกรรมการบริษััทฯ ทราบ สร๊ปสาระสำาคัญดั้งน่�

 1. สอบทานงบการเงินประจ้ำาปี 2561 และงบการเงินรายไตรมาสสำาหรับปี 2562 ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษััทฯ เพ่ิ�อให้มั�น 
ใจ้ว่ัา รายงานทางการเงนิรายการบญัช่่กับบริษััทท่�เก่�ยวัข้องกันจั้ด้ทำาข่�นม่ควัามถ้กต้องตามท่�ควัรตามมาตรฐานบญัช่่ และข้อกำาหนด้ทางกฎหมาย 
รวัมทั�งม่การเปิด้เผู้ยไว้ัในหมายเหต๊ ประกอบ งบการเงินอย่างเพ่ิยงพิอ พิร้อมทั�งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวัทางแก้ไข ปัญหาให้เกิด้ประโยช่น์ 
แก่บริษััทฯ แล้วั คณะกรรมการตรวัจ้สอบม่ควัามเห็นว่ัา รายงานทางการเงินของบริษััทฯ ได้้จั้ด้ทำาข่�นตามหลัก การบัญช่่ท่�รับรองทั�วัไป ม่ควัาม
ถ้กต้องตามท่�ควัรเช่่�อถ่อได้้ การเล่อกใช้่นโยบายบัญช่่ม่ควัามสมเหต๊สมผู้ล

 2. สอบทานควัามเพ่ิยงพิอของการควับค๊มภิายในและการตรวัจ้สอบภิายในแล้วั คณะกรรมการตรวัจ้สอบ ม่ควัามเห็นว่ัาม่ประสิทธิั 
ผู้ลและเหมาะสมเพ่ิยงพิอ ไม่ม่ข้อบกพิร่องเป็นสาระสำาคัญและหน่วัยงานตรวัจ้สอบ ภิายในม่ควัามเป็นอิสระพิร้อมกันน่� ได้้พิิจ้ารณาอน๊มัติ 
แผู้นการตรวัจ้สอบภิายในประจ้ำาปี 2562 ซ่์�งจั้ด้ลำาดั้บงาน ตรวัจ้สอบตามควัามเส่�ยงและม่๊งเน้นเชิ่งปฏิิบัติการให้เกิด้ ผู้ลงานท่�ม่ประสิทธิัภิาพิ ม่
ประสิทธิัผู้ลและได้้ม่การพัิฒนาระบบการตรวัจ้สอบภิายในอย่างต่อเน่�องเพ่ิ�อให้ม่ระบบการควับค๊มภิายในท่�ด่้

 3. สอบทานการปฏิิบัติตามกฎหมายว่ัาด้้วัยหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์ ข้อกำาหนด้ตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย และ 
กฎหมายท่�เก่�ยวัข้องกับธ๊ัรกิจ้ของบริษััทฯ คณะกรรมการตรวัจ้สอบม่ควัามเห็นว่ัาบริษััทฯ ได้้ปฏิิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม รวัมทั�งสอบ 
ทานรายการท่�เก่�ยวัโยงกัน หร่อรายการท่�อาจ้ม่ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์ ซ่์�งคณะกรรมการตรวัจ้สอบม่ควัามเห็นว่ัา ม่ควัามสมเหต๊สมผู้ล 
เพ่ิ�อประโยช่น์ส้งส๊ด้ต่อบริษััทฯ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด้ของตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทยและ ได้้เปิด้เผู้ยไว้ัในหมายเหต๊ 
ประกอบงบการเงินแล้วั

 4. สอบทานการบริหารควัามเส่�ยง รายงานผู้ลการตรวัจ้สอบ และข้อสังเกตผู้ลการประเมินระบบ การควับค๊มภิายในรวัมทั�งม่การ 
แลกเปล่�ยนข้อคิด้เห็นกับผู้้้บริหารระดั้บส้ง โด้ยบริษััทฯ กำาหนด้ให้ม่การ ประช๊่มคณะทำางานบริหารควัามเส่�ยงเป็นประจ้ำา รวัมทั�งม่การประช๊่ม 
คณะกรรมการ บริษััทอย่างน้อยท๊กไตรมาส โด้ยในท่�ประช๊่มคณะกรรมการตรวัจ้สอบได้้กล่าวัถ่งผู้ลการด้ำาเนินงาน ปัจ้จั้ยควัามเส่�ยงท่�อาจ้เกิด้
ข่�นผู้ลกระทบ และเสนอแนะมาตรการป้องกันหร่อลด้ทอนควัามเส่�ยงท่�สำาคัญ และได้้รายงานควัามค่บหน้า ของผู้ลการด้ำาเนินงานโด้ยผู้้้รับผิู้ด้ 
ช่อบอย่างต่อเน่�องแล้วั คณะกรรมการตรวัจ้สอบม่ควัามเห็นว่ัามาตรการบริหารควัามเส่�ยงท่�กำาหนด้ไว้ัม่ประสิทธิัผู้ลและเหมาะสมเพ่ิยงพิอ  
ครอบคล๊มกระบวันการปฏิิบัติงานท่�ม่ควัามเส่�ยงส้ง สอด้คล้องกับสภิาพิแวัด้ล้อมของการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ปัจ้จ๊้บัน
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 5. สอบทานควัามเพ่ิยงพิอของระบบการควับค๊มภิายในตามแบบท่�กำาหนด้โด้ยคณะกรรมการกำากับหลัก ทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์ 

ซ่์�งผู้ลการประเมินพิบว่ัา บริษััทม่ระบบการควับค๊มภิายในท่�เพ่ิยงพิอ และครบถ้วันแล้วั

 6. พิิจ้ารณาคัด้เล่อกผู้้้สอบบัญช่่ โด้ยพิิจ้ารณาถ่งควัามโปร่งใส และหลักการกำากับกิจ้การท่�ด่้ รวัมถ่งผู้ลการปฏิิบัติงานของผู้้้สอบ 
บัญช่่ปีท่�ผู่้านมา โด้ยคำาน่งถ่งช่่�อเส่ยง ควัามน่าเช่่�อถ่อควัามสามารถในการให้บริการตรวัจ้สอบและการให้คำารับรองงบการเงินได้้ทันเวัลาอย่าง 
สมำ�าเสมอแล้วั คณะกรรมการตรวัจ้สอบ ม่ควัามเห็นช่อบเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทฯ เพ่ิ�อให้พิิจ้ารณาเสนอขออน๊มัติ ต่อท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นดั้งน่�

 • เพ่ิ�อแต่งตั�งผู้้้สอบบัญช่่แห่งบริษััท สำานักงาน อ่วัาย จ้ำากัด้ โด้ยม่รายช่่�อต่อไปน่�

   1) นางสาวัส๊มนา  พัินธ์ัพิงษ์ัสานนท์    ผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาตเลขท่� 5872 และ/หร่อ

    2) นายช่ยพิล  ศู๊ภิเศูรษัฐนนท์   ผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาตเลขท่� 3972 และ/หร่อ

  3) นางสาวัอรวัรรณ  เตช่วััฒนสิริก๊ล    ผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาตเลขท่� 4807 และ/หร่อ

   4) นางสาวัเกิด้ศิูริ  กาญจ้นประกาศิูต   ผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาตเลขท่� 6014

 เป็นผู้้้สอบบัญช่่ของบริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) สำาหรับรอบระยะเวัลาบัญช่่ ประจ้ำาปี พิ.ศู. 2563 โด้ยม่ค่าธัรรมเน่ยม 

บริการงานสอบบัญช่่เท่ากับ 1,565,000 บาท (หน่�งล้านห้าแสนหกหม่�นห้าพัินบาท)            

 7. คณะกรรมการตรวัจ้สอบได้้ประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวัจ้สอบ โด้ยประเมินในภิาพิรวัมเป็นรายคณะ 
ประจ้ำาปี 2562 คณะกรรมการตรวัจ้สอบม่ควัามเห็นโด้ยรวัมว่ัา คณะกรรมการตรวัจ้สอบได้้ปฏิิบัติหน้าท่�ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวัจ้สอบ
อย่างเพ่ิยงพิอและครบถ้วันแล้วั

บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

             (นายพิลเช่ษัฐ์ ลิขิตธันสมบัติ)

               ประธัานกรรมการตรวัจ้สอบ
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ร�ยง�นคัณะกิรรมูกิ�รบริห�รคัว�มูเส่ำ�ยง

เร่ยน ท่านผู้้้ถ่อห้๊น บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

 บริษััทฯ ให้ควัามสำาคัญต่อการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้ (Corporate Governance) โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�งการบริหารควัาม 
เส่�ยงท่�ม่ประสิทธิัภิาพิ ตั�งแต่ระดั้บการวัางกลยท๊ธ์ั การปฏิิบัติงาน และการตดั้สินใจ้ในการลงท๊นประกอบธ๊ัรกิจ้ใหม่ๆ  และสรา้งควัามตระหนกัร้้ใน 
เร่�องการบรหิารจั้ด้การควัามเส่�ยงให้แก่ท๊กคนในบรษัิัทฯ เพิ่�อเป็นการสรา้งม้ลค่าเพิิ�มให้แก่องค์กร ผู้้้ถ่อห้๊น สังคม ช๊่มช่น และผู้้ม่้ส่วันได้้เส่ย  ต่างๆ  
ช่่วัยให้บริษััทฯ เติบโตได้้อย่างยั�งย่น 

 คณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง (คณะกรรมการฯ) ได้้ปฏิิบัติหน้าท่�ตามท่�ได้้รับมอบหมายจ้ากคณะกรรมการบริษััทตามหลักเกณฑ์์
การบริหารควัามเส่�ยง ซ่์�งเป็นไปตามนโยบายและค่้ม่อบริหารควัามเส่�ยงของบริษััทฯ ซ่์�งได้้กำาหนด้นโยบายควัามเส่�ยงครอบคล๊มทั�งองค์กร 
โด้ยเริ�มจ้ากกระบวันการ การระบ๊ควัามเส่�ยง การประเมินควัามเส่�ยง การติด้ตามและควับค๊มควัามเส่�ยง ตลอด้จ้นการสร้างมาตรฐานควัามเส่�ยง
เพ่ิ�อป้องกันให้เกิด้การบริหารควัามเส่�ยงอย่างม่ประสิทธิัภิาพิและสมำ�าเสมอ

 คณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง ประกอบด้้วัย 

 1.  นางส๊ภ่ิ  พิงษ์ัพิานิช่   ประธัานคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง

 2.  นายชั่ยย๊ทธั  เท่ยนว๊ัฒิชั่ย  กรรมการบริหารควัามเส่�ยง 

 3.  นายณรัล  วิัวัรรธันไกร  กรรมการบริหารควัามเส่�ยงและหัวัหน้าคณะทำางาน

 ในปี 2562 คณะกรรมการฯ ได้้ประช๊่มหาร่อร่วัมกันกับคณะทำางานบริหารควัามเส่�ยง (ฝ่ายจั้ด้การของบริษััทฯ) รวัมทั�งสิ�น 4 ครั�ง  
และท๊กครั�งกรรมการฯท๊กท่านได้้เข้าร่วัมประช๊่ม คิด้เป็นสัด้ส่วันการเข้าร่วัมประช๊่มร้อยละ 100.00  เพ่ิ�อร่วัมกันหาร่อในประเด็้นสำาคัญท่�อาจ้ส่ง 
ผู้ลกระทบต่อการด้ำาเนินงานของบริษััทฯ  เพ่ิ�อให้ด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้เป็นไปอย่างม่ประสิทธิัผู้ลและประสิทธิัภิาพิ และได้้ระบ๊ควัามเส่�ยงใหม่ๆ ให้ครอบ 
คล๊มท๊กควัามเส่�ยงและการเปล่�ยนแปลงท่�สำาคัญของบริษััทในธ๊ัรกิจ้นวัด้และสปา เพ่ิ�อให้บริษััทสามารถบริหารจั้ด้การควัามเส่�ยงได้้ทันต่อการ  
เปล่�ยนแปลงในยค๊ดิ้จิ้ทัลซ่์�งม่การแข่งขันส้ง  

 สร๊ปสาระสำาคัญของการบริหารจั้ด้การควัามเส่�ยงของบริษััทฯ ในปี 2562 ได้้ดั้งน่�

 1. ค์วัามเสี�ยงขิอุงบูริษัทฯ ที�เกิีดข้ิ�นในแต่ิละไติรมาส 

 คณะกรรมการฯ และคณะทำางานบริหารควัามเส่�ยงร่วัมกันพิิจ้ารณาควัามเส่�ยงในด้้านต่างๆ ของบริษััทฯ ซ่์�งประกอบด้้วัยควัามเส่�ยง 
ด้้านกลย๊ทธ์ั ควัามเส่�ยงด้้านปฏิิบัติตามกฎหมาย ควัามเส่�ยงด้้านการเงิน ควัามเส่�ยงด้้านการปฏิิบัติการ และควัามเส่�ยงด้้านทรัพิย์สิน
รวัมทั�งโอกาสเกิด้ควัามเส่�ยงและผู้ลกระทบท่�เกิด้ข่�น หาควัามเส่�ยงเชิ่งกลย๊ทธ์ัท่�อาจ้กระทบต่อการเนินงานให้บรรล๊เป้าหมาย ของ 
องค์กรทั�งในระยะสั�นและระยะยาวั พิร้อมเฝ้าระวัังควัามเส่�ยงจ้ากการเปล่�ยนแปลงของนโยบายภิาครัฐซ่์�งอาจ้ส่งผู้ลต่อการด้ำาเนินงานของ องคก์ร 
อ่กทั�งคณะกรรมการฯ ได้้ใหค้วัามเห็นต่อการบริหารควัามเส่�ยงของบรษัิัทในเคร่อเพ่ิ�อให้สามารถด้ำาเนินงานได้้อยา่งเหมาะสม และม่การควับค๊ม 
ควัามเส่�ยงสำาคัญระดั้บองค์กรให้อย้ใ่นระดั้บท่�ยอมรับได้้เพ่ิ�อให้บรรล๊ผู้ลตามเป้าหมายร่วัมกัน

 2. กีารประเมินค์วัามเสี�ยงโดยใช้เกีณีฑ์์ขิอุงติลาดหลักีทรัพย์แห่งประเทศุไทย

 คณะกรรมการฯได้้ใช้่กรอบการบริหารควัามเส่�ยงองค์กร (ERM Framework) ประกอบกับนโยบายการบริหาร ควัามเส่�ยงองค์กร 
(Enterprise Risk Management Policy) ซ่์�งจั้ด้ทำาโด้ยตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย  เพ่ิ�อใช้่เป็นหลักในการ ประเมินควัามเส่�ยงของบริษััท
ในส่วันของผู้ลกระทบและโอกาสท่�จ้ะเกิด้ โด้ยครอบคล๊มควัามเส่�ยงท่�สำาคัญซ่์�งแบ่งออกเป็น 3 ระดั้บ ค่อ ควัามเส่�ยงในระดั้บกลยท๊ธ์ั (Strategic 
Risk) ควัามเส่�ยงในระดั้บธ๊ัรกิจ้ (Business Risk) และควัามเส่�ยงระดั้บกระบวันการปฏิิบัติงาน (Process Risk)
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 3. มาติรกีารรอุงรับูค์วัามเสี�ยงที�อุาจิเกิีดข้ิ�นกัีบูบูริษัทฯ 

 คณะกรรมการและคณะทำางานบริหารควัามเส่�ยงของบริษััทฯ ร่วัมกันพิิจ้ารณามาตรการสำาหรับรองรับควัามเส่�ยงท่�อาจ้จ้ะเกิด้ข่�นกับ 
บริษััทฯ โด้ยเสนอให้ม่ทั�งแนวัทางการป้องกัน (ก่อนท่�จ้ะเกิด้ควัามเส่�ยง) และกลย๊ทธ์ัลด้ควัามเส่�ยง (ภิายหลังจ้ากท่�เกิด้ควัามเส่�ยง 
แล้วั) คณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยงม่ควัามม่๊งมั�นท่�จ้ะด้ำาเนินการให้บริษััทฯม่การกำากับด้้แลและบริหารควัามเส่�ยงในระดั้บท่�เหมาะสม 
โด้ยจ้ากการด้ำาเนินการดั้งกล่าวั ทำาให้มั�นใจ้ได้้ว่ัาบริษััทฯ ด้ำาเนินงานได้้อย่างม่ประสิทธิัภิาพิและบรรล๊ตามเป้าหมายทั�วัทั�งองค์กร

          (นางส๊ภ่ิ พิงษ์ัพิานิช่)

         ประธัานคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง

           14 ธัันวัาคม 2562
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ร�ยง�นคัณะกิรรมูกิ�รสำรรห�และพิิจ�รณ�ค่ั�ตอบแทั่น

เร่ยน ท่านผู้้้ถ่อห้๊น บริษััท สยามเวัเนสกร๊�ป จ้ำากัด้(มหาช่น)

 คณะกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทนของบริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) (“บริษััท”) ประกอบด้้วัยกรรมการ 

จ้ำานวัน 3 ท่าน ดั้งน่�

 1. นายชั่ยยท๊ธั  เท่ยนว๊ัฒิชั่ย    ประธัานกรรมการ 

 2. หม่อมราช่วังศ์ูเพ็ิญศิูริ  จั้กรพัินธ์๊ั  กรรมการ

 3. นายประเสริฐ  จิ้ราวัรรณสถิตย์  กรรมการ

 คณะกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน ได้้ปฏิิบัติหน้าท่�ตามท่�ได้้รับมอบหมายจ้ากคณะกรรมการบริษััท ซ่์�งกำาหนด้ไว้ัในกฎบัตร
 ของคณะกรรมสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน โด้ยม่หน้าท่�พิิจ้ารณาหลักเกณฑ์์และกระบวันการในการสรรหาบ๊คคลท่�ม่ค๊ณสมบัติเหมาะสม  
เพ่ิ�อด้ำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้้้บริหารระด้ับส้ง รวัมทั�งคัด้เล่อกบ๊คคลตามกระบวันการสรรหาท่�ได้้กำาหนด้ไว้ั รวัมถ่งพิิจ้ารณาหลักเกณฑ์์ใน  
การจ่้ายและร้ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้้้บริหารระดั้บส้ง เพ่ิ�อเสนอควัามเห็นต่อคณะกรรมการบริษััท

 ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน ได้้ประช๊่มรวัมทั�งสิ�น 1 ครั�ง ท๊กครั�งกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณา ค่า
ตอบแทน ท๊กท่านได้้เข้าร่วัมประช๊่มคิด้เป็นสัด้ส่วันการเข้าร่วัมประช๊่ม ร้อยละ 100.00 เพ่ิ�อสรรหาและกำาหนด้ค่าตอบแทนกรรมการบริษััท และ
ผู้้้บริหารระดั้บส้ง ซ่์�งสร๊ปสาระสำาคัญดั้งน่�      

 1. พิิจ้ารณาและทบทวันโครงสรา้งคณะกรรมการ ทั�งในเร่�องขนาด้ องคป์ระกอบ สัด้ส่วันกรรมการท่�เป็นอิสระ ท่�เหมาะสมและจ้ำาเป็น 
ต่อการนำาพิาองค์กรส่้วััตถ๊ประสงค์และเป้าหมายหลักท่�กำาหนด้ไว้ั

 2. พิิจ้ารณาหลักเกณฑ์์และวิัธ่ัการสรรหาบ๊คคลเพ่ิ�อให้ได้้กรรมการท่�ม่ค๊ณสมบัติท่�จ้ะทำาให้คณะกรรมการม่องค์ประกอบควัามร้้ควัาม 
ช่ำานาญท่�เหมาะสม รวัมทั�งม่การพิิจ้ารณาประวััติของบ๊คคลดั้งกล่าวั และเสนอควัามเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจ้ะนำาเสนอท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นให้
เป็นผู้้้แต่งตั�งกรรมการ  โด้ยผู้้้ถ่อห้๊นจ้ะได้้รับข้อม้ลอย่างเพ่ิยงพิอเก่�ยวักับบ๊คคลท่�ได้้รับการเสนอช่่�อเพ่ิ�อประกอบการตัด้สินใจ้

 3. พิิจ้ารณาและสรรหาบ๊คคลท่�ม่ค๊ณสมบัติเหมาะสมเพ่ิ�อด้ำารงตำาแหน่งผู้้้บริหารระดั้บส้ง รวัมทั�งด้้แลการบริหารและพัิฒนาผู้้้บริหาร
 ระดั้บส้งให้ม่ควัามร้้ ควัามสามารถ ทักษัะ ประสบการณ์ และค๊ณลักษัณะท่�จ้ำาเป็นต่อการขับเคล่�อนองค์กรไปส้้เป้าหมายของธ๊ัรกิจ้อย่าง 
เหมาะสม

 4. ทบทวันหลักเกณฑ์์และวิัธ่ัการสรรหากรรมการ  เพ่ิ�อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษััทก่อนท่�จ้ะม่การสรรหากรรมการท่�ครบวัาระ
 และในกรณ่ท่�ม่การเสนอช่่�อกรรมการรายเดิ้ม คณะกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทนต้องคำาน่งถ่งผู้ลการปฏิิบัติหน้าท่�ของกรรมการราย 
เดิ้มท่�ม่การเสนอช่่�อดั้งกล่าวัประกอบด้้วัย

 5. จั้ด้ทำาแผู้นการพัิฒนากรรมการ และจั้ด้ให้ม่การปฐมนิเทศูกรรมการเข้าใหม่ และมอบเอกสารและข้อม้ลท่�เป็นประโยช่น์ต่อการปฏิิบัติ
หน้าท่�ให้แก่กรรมการท่�ได้้รับการแต่งตั�งใหม่

 6. จั้ด้ทำาและทบทวันแผู้นการส่บทอด้ตำาแหน่ง กรรมการผู้้้จั้ด้การและผู้้้บริหารระดั้บส้ง เพ่ิ�อเตร่ยมควัามพิร้อมเป็นแผู้นต่อเน่�องให้ม่
ผู้้้ส่บทอด้งานเพ่ิ�อให้การบริหารงานของบริษััทสามารถด้ำาเนินไปได้้อย่างต่อเน่�อง

 7. พิิจ้ารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการช๊่ด้ย่อย และผู้้้บริหารระดั้บส้งให้ม่ควัามเหมาะสมกับควัามรับผิู้ด้ช่อบ  
เพ่ิ�อจ้้งใจ้ให้นำาพิาองค์กรให้ด้ำาเนินงานตามเป้าหมายทั�งระยะสั�นและระยะยาวั

 8. พิิจ้ารณานโยบายและหลักเกณฑ์์ในการกำาหนด้ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการช๊่ด้ย่อย และผู้้้บริหารระดั้บส้ง ให้สอด้คล้อง
กับกลย๊ทธ์ั และเป้าหมายระยะยาวัของบริษััท ประสบการณ์ ภิาระหน้าท่� ขอบเขตของบทบาทและควัามรับผิู้ด้ช่อบ รวัมถ่งประโยช่น์ ท่�คาด้
ว่ัาจ้ะได้้รับจ้ากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่�ได้้รับมอบหมายหน้าท่�และควัามรับผิู้ด้ช่อบเพิิ�มข่�น เช่่น เป็นสมาชิ่กของคณะกรรมการช๊่ด้ 
ย่อยควัรได้้รับค่าตอบแทนเพิิ�มท่�เหมาะสมด้้วัย ทั�งน่� อย้่ในลักษัณะท่�เปร่ยบเท่ยบได้้กับระดั้บท่�ปฏิิบัติอย้่ในอ๊ตสาหกรรม 

 9. เสนอควัามเห็นต่อคณะกรรมการบริษััทเพิ่�อพิิจ้ารณาอน๊มัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของผู้้้บริหารระด้ับส้ง  ส่วันค่าตอบ 
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แทนของกรรมการ คณะกรรมการช๊่ด้ย่อยให้เสนอควัามเห็นต่อคณะกรรมการก่อน เพ่ิ�อให้ท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นเป็นผู้้้อน๊มัติ  โครงสร้างและอัตราค่า
ตอบแทนกรรมการต่อไป

 10.ทบทวันกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทนเพ่ิ�อเป็นแนวัทางในการปฏิิบัติหน้าให้สอด้คล้องกับหลักการ กำากับ
ด้้แลกิจ้การท่�ด่้ และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจ้จ๊้บัน

          (นายชั่ยย๊ทธั เท่ยนว๊ัฒิชั่ย)

               ประธัานกรรมการ
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ร�ยง�นคัณะกิรรมูกิ�รธรรมู�ภิิบ�ล 

เร่ยน ท่านผู้้้ถ่อห้๊น บริษััท สยามเวัเนสกร๊�ป จ้ำากัด้(มหาช่น)

 คณะกรรมการธัรรมาภิิบาลของบริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้(มหาช่น) (“บริษััท”) ซ่์�งเป็นผู้้้ม่ควัามประกอบด้้วัยกรรมการ อิสระ 
จ้ำานวัน 4 ท่าน ประกอบด้้วัย

 1. หม่อมราช่วังศ์ูเพ็ิญศิูริ  จั้กรพัินธ์๊ั  ประธัานกรรมการธัรรมาภิิบาล

 2. นางส๊ภ่ิ  พิงษ์ัพิานิช่   กรรมการธัรรมาภิิบาล

 3. นายพิลเช่ษัฐ์  ลิขิตธันสมบัติ   กรรมการธัรรมาภิิบาล

 4. นางฐานิศูร์  อมรธ่ัรสรรค์   กรรมการธัรรมาภิิบาล

 คณะกรรมการธัรรมาภิิบาลได้้ปฏิิบัติหน้าท่�ตามท่�ได้้รับมอบหมายจ้ากคณะกรรมการบริษััท ภิายใต้หน้าท่�และควัามรับผิู้ด้ช่อบ ตามท่� 
กำาหนด้ไว้ัในกฎบัตรคณะกรรมการธัรรมาภิิบาล เพ่ิ�อให้สอด้คล้องและเป็นไปตามหลักการการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้ของสำานักงาน คณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์ ตลาด้หลักทรัพิย์แห่งและเทศูไทย 

 ในปี 2562 คณะกรรมการธัรรมาภิิบาลได้้ประช๊่มรวัมทั�งสิ�น 2 ครั�ง ท๊กครั�งกรรมการธัรรมาภิิบาลท๊กท่านได้้เข้าร่วัมประช๊่มคิด้เป็นสัด้ส่วัน 
การเข้าร่วัมประช๊่มร้อยละ 100.00 เพิ่�อกำากับด้้แล ติด้ตาม และประเมนิผู้ลการด้ำาเนินงานตามหลกัการการกำากับด้้แลกจิ้การท่�ด่้และควัามรบัผิู้ด้ 
ช่อบต่อสังคม ช๊่มช่น และสิ�งแวัด้ล้อม สร๊ปสาระสำาคัญดั้งน่�

 1. กำาหนด้ ทบทวัน และปรับปร๊งนโยบายการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้และจ้รรยาบรรณาธ๊ัรกิจ้ของบริษััท เพ่ิ�อให้สอด้คล้องและ  เป็นไป
ตามหลักการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้ สำาหรับบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน ปี 2560 

 2. ทบทวันกฎบัตรคณะกรรมการธัรรมาภิิบาล เพ่ิ�อเป็นแนวัทางในการปฏิิบัติหน้าให้สอด้คล้องกับหลักการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้ และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจ้จ๊้บัน

 3. พิิจ้ารณาและทบทวันจ้รรยาบรรณธ๊ัรกิจ้ เพ่ิ�อให้สอด้คล้องและเป็นไปตามหลักการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้สำาหรับบริษััท จ้ด้ทะเบ่ยน 
ปี 2560 

 4. แต่งตั�งคณะทำางานด้้านควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อสังคมและสิ�งแวัด้ล้อม เพ่ิ�อเริ�มด้ำาเนินงานด้้านควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อสังคมและ 
สิ�งแวัด้ล้อมให้สอด้คล้อง 

 5.ด้้แลและติด้ตามการด้ำาเนินงานด้้านควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อสังคมและสิ�งแวัด้ล้อม (“Corporate Social Responsibility : CSR”) 
ของคณะทำางาน

 คณะกรรมการธัรรมาภิิบาล ได้้ตระหนักถ่งควัามสำาคัญของหลักการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้เป็นอย่างยิ�ง เพิ่�อสร้างค๊ณค่าให้แก่   
การด้ำาเนินกิจ้การเป็นไปอย่างยั�งย่น ม่ประสิทธิัภิาพิควับค่้ไปกับสังคมโด้ยรวัม และสิ�งแวัด้ล้อม และสามารถปรับตัวัได้้ภิายใต้ปัจ้จั้ยการ 

เปล่�ยนแปลงของสภิาพิธ๊ัรกิจ้ ตลอด้จ้นสร้างควัามเช่่�อมั�นและควัามไว้ัวัางใจ้ให้แก่ผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ยท๊กฝ่ายและเป็นท่�ยอมรับโด้ยทั�วัไป

         (หม่อมราช่วังศ์ูเพ็ิญศิูริ จั้กรพัินธ์๊ั)

          ประธัานกรรมการธัรรมาภิิบาล



ส่ว้นที� 1
นโยบัายและภาพรวมการประกอบัธุรกิจ

1. นโยบ�ยและภิ�พิรวมูกิ�รประกิอบธุรกิิจ      27
2. ล่กิษณะกิ�รประกิอบธุรกิิจ       35
3. ปัจจ่ยคัว�มูเส่ำ�ยง         60
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1 นโยบายและภาพัรว้มการปิระกอบธุ์รกิจั

1 วิส่ำยท่ั่ศน์และเป้�หมู�ยในกิ�รดำำ�เนินธุรกิิจข้องกิลุ่มูบริษ่ทั่
 กล่๊มบริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) ด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้สปาเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ และธ๊ัรกิจ้ท่�เก่�ยวัเน่�อง กับธ๊ัรกิจ้สปา ทั�งน่� กล่๊มบริษััท 
ได้้กำาหนด้วิัสัยทัศูน์ และเป้าหมายในการด้ำาเนินงาน เพ่ิ�อการขยายตัวัและการเจ้ริญเติบโตในอนาคต ไว้ัดั้งต่อไปน่� 

วิ้สัยทัศน์ 
 กล่๊มบริษััทม่การกำาหนด้วิัสัยทัศูน์ในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ค่อ

“เราให้บูริกีารด้านสุขิภาพแบูบูอุงค์์รวัมที�เข้ิาถ้ิงง่าย และมีค์วัามเป็นไทย เพ่�อุให้ค์นอุยู่ดีมีสุขิมากีข้ิ�น”

 กล่๊มบริษััทได้้กำาหนด้พัินธักิจ้ในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ไว้ั 4 ประการค่อ 

 • เป็นองค์กรท่�สร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็นท่�ยอมรับในระดั้บนานาช่าติ และสร้างช่่�อเส่ยงสปาไทยในระด้ับนานาช่าติจ้นถ่ง 

ระดั้บโลกต่อไป 

 • เป็นองค์กรท่�ม่๊งเน้นการประย๊กต์การผู้สมผู้สานระหว่ัางศูาสตร์ตะวัันตกและไทย เพ่ิ�อให้การบริการของบริษััทฯ ม่การพัิฒนายิ�งข่�น 

 • เป็นองค์กรท่�ส่งเสริม และสนับสน๊นให้พินักงานท๊กส่วันม่การเร่ยนร้้ และพัิฒนาตนเองอย่างสมำ�าเสมอ และ

 ต่อเน่�อง เพ่ิ�อประโยช่น์ของบริษััทฯ และเพ่ิ�อประโยช่น์ส้งส๊ด้ของล้กค้าต่อไป 

 • เป็นองค์กรท่�ให้ควัามสำาคัญต่อข้อบังคับพิ่�นฐาน กฎหมาย โด้ยย่ด้การประกอบการธั๊รกิจ้อย่างส๊จ้ริต เท่�ยงตรง และม่จ้ริยธัรรม 

ตระหนักถ่งผู้ลกระทบต่อพินักงาน สภิาพิแวัด้ล้อม และช๊่มช่นเป็นสำาคัญ

เป้ิาหุ้มายในการดำาเนินธุ์รกิจั 

 • บริษ่ทั่ สำย�มูเวลเนสำกิรุ�ป จำ�ก่ิดำ (มูห�ชน) :  SPA

 SPA กำาหนด้เป้าหมายในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ท่�จ้ะขยายธ๊ัรกิจ้เพิิ�มข่�นโด้ยตั�งเป้าหมายต้องการ เป็นผู้้้นำาในธ๊ัรกิจ้สปาและเวัลเนสของ 
เอเช่่ย ซ่์�งม่ตราสัญลักษัณ์ในใจ้ของล้กค้า และต้องการขยายธ๊ัรกิจ้การให้บริการนวัด้และสปาเพ่ิ�อส๊ขภิาพิและ สต้ดิ้โอ ย่ด้คลายกล้ามเน่�อเพ่ิ�อ 
ส๊ขภิาพิเพ่ิ�อให้บริการ ครบท๊กควัามต้องการของล้กค้าในกล่๊มเป้าหมาย โด้ยบริษััทได้้แบ่งแยกตามแบรนด์้ใน การให้บริการ ตั�งแต่ล้กค้าระดั้บ 
บนท่�ม่เวัลาในการเข้ารับบริการ และกำาลังการซ่์�อมาก จ้นถ่งล้กค้าท่�ม่เวัลาจ้ำากัด้ กำาลังซ่์�อน้อย เพ่ิ�อเข้าถ่งผู้้้ บริโภิคครบท๊กควัามต้องการ โด้ย 
เน้นให้พินักงานของบริษััทผู่้านการฝึกอบรมท่�ด่้จ้ากบริษััทฯ ในการให้บริการท่�ด่้ท่�ส๊ด้แก่ล้กค้าเพ่ิ�อให้ล้กค้าประทับใจ้และเกิด้การใช้่บริการซ์ำ�า  
รวัมถ่งการรักษัาควัามสัมพัินธ์ัอันด่้กับล้กค้า และทำาการสร้างฐาน ล้กค้ารายใหม่เพิิ�มข่�น เพ่ิ�อให้รายได้้ของสปาท๊กสาขาเติบโตอยา่งต่อเน่�อง และ 
ส่งผู้ลให้ผู้ลกำาไรส๊ทธิัเติบโตอย่างต่อเน่�องในอนาคต 

 • บริษ่ทั่ สำย�มูเวลเนสำร่สำอร์ทั่ จำ�ก่ิดำ :  SWR 

 SWR กำาหนด้เปา้หมายในการด้ำาเนนิธ๊ัรกิจ้โรงแรม และรา้นอาหาร โด้ยในสว่ันโรงเเรมม่๊งเนน้การเพิิ�มอัตราการเข้าพัิกและ  รายได้้เฉล่�ย
ต่อค่นของล้กค้าให้มากข่�น   โด้ยการประช่าสมัพัินธ์ัการจั้ด้จ้ำาหน่ายห้องพัิก การจ้ดั้ประช๊่มสัมมนาใหอ้งค์กรภิาคเอกช่นและ ภิาครฐั ทั�งในประเทศู 
และต่างประเทศู การจั้ด้ส่งเสริมการขายในช่่วังเทศูกาล สำาหรับธ๊ัรกิจ้ร้านอาหาร SWR ม่แผู้นท่�จ้ะเพิิ�มอัตราการ ใช้่บริการ ของล้กค้า เเละรายได้้ 
เฉล่�ยต่อบิลให้มากข่�น โด้ยการประช่าสมัพัินธ์ัเเละจั้ด้การสง่เสริมการขายในช่่วังเทศูกาลต่างๆ เพ่ิ�อเป็นการ ช่่วัยเพิิ�มรายได้้ให้แก่ SWR ให้มากข่�น

 • บริษ่ทั่ สำย�มูเวลเนสำแล็บ จำ�ก่ิดำ :  SWL 

 SWLกำาหนด้เป้าหมายในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้จั้ด้จ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์เก่�ยวักับสปาและผู้ลิตภัิณฑ์์ส่วันบ๊คคลท่�ม่ฟังก์ชั่�นในการผู่้อนคลาย  
ตอบโจ้ทย์ไลฟ์สไตล์คนร่๊นใหม่โด้ยม่เป้าหมายท่�จ้ะขยายช่่องทางการจั้ด้จ้ำาหน่ายทั�งในประเทศูและ ต่างประเทศู สำาหรับตลาด้ในประเทศูม่๊งเน้น 
การขยายช่่องทางการจั้ด้จ้ำาหน่ายไปในสถานประกอบกิจ้การสปาท่�จั้ด้ตั�งในโรงแรม จ้ำาหน่ายสินค้าในร้านสปา ระดั้บกลางในห้าง สรรพิสินค้า  
การจั้ด้จ้ำาหน่ายสินค้าเป็นสินค้าของขวััญช่่วังเทศูกาลต่างๆ เช่่นเทศูกาลปีใหม่ และเทศูกาลอ่�นๆ เป็นต้น สำาหรับตลาด้ต่างประเทศู SWL ม่เป้า 
หมายในการจ้ัด้หาตัวัแทนจ้ัด้จ้ำาหน่ายเพิิ�มเติม การจ้ัด้ส่งสินค้าไป จ้ำาหน่ายในสถานประกอบการธ๊ัรกิจ้สปาในโรงแรมชั่�นนำาของต่างประเทศู 
เพ่ิ�อเพิิ�มรายได้้ให้แก่ SWL มากข่�น และสร้างโอกาสทางธ๊ัรกิจ้ให้ม่โอกาสขยายตัวั และม่การเจ้ริญเติบโตในอนาคตอย่างต่อเน่�อง  
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 • บริษ่ทั่ สำย�มูเวลเนสำ เอ็ดำยูเคัช่�น จำ�ก่ิดำ :  SWE 

 SWE กำาหนด้เป้าหมายในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้โรงเร่ยนสอนนวัด้แผู้นไทย โด้ยเน้นการฝึกอบรมพินักงาน เพ่ิ�อรักษัามาตรฐานและสอนผู้้้ท่�
สมัครเข้าทำางานเป็นพินักงานเทอราพิิสต์ของบริษััทและรองรับในการเปิด้สาขาของ SPA ในอนาคต ซ่์�งจ้ะช่่วัยส่งเสริมการเจ้ริญเติบโตของ SPA 
ในอนาคต

 •บริษ่ทั่ ไทั่เกิอร์อ�ยส์ำ เทั่รดำดิำ�ง (ประเทั่ศไทั่ย) จำ�ก่ิดำ: TGT

 TGT กำาหนด้เป้าหมายในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้จั้ด้จ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์บำาร๊งผิู้วัหน้า ผิู้วักาย  ผู้ลิตภัิณฑ์์ลด้กระชั่บสัด้ส่วัน  ผู้ลิตภัิณฑ์์แวั�กซ์์ 
ผู้ลิตภัิณฑ์์ ทำาเล็บ ผู้้าห่มไอร้อน แผู้่นรองเต่ยงนวัด้ เคร่�องม่อยกกระช่ับใบหน้า และอ๊ปกรณ์ลด้สัด้ส่วันกระช่ับเร่อนร่าง โด้ยจ้ำาหน่ายให้ 
ร้านเสริมสวัย สถานเสรมิควัามงาม คลนิิกควัามงาม โรงพิยาบาล และสปาทั�วัประเทศูไทย ซ่์�งจ้ะช่่วัยส่งเสริมการเจ้ริญเติบโตของ SWL ในอนาคต

 

 2. การเปิลี�ยนแปิลงและพััฒนาการที�สำาคัญ

 บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) “บริษััท” หร่อ “SPA” เดิ้มช่่�อ “บริษััท บล้มมิ�งสปา จ้ำากัด้” ก่อตั�งข่�น

 ในปี 2544 โด้ยกล๊่มครอบครัวัอ๊ตสาหจิ้ตและกล๊่มครอบครัวัจิ้ราวัรรณสถิตย์ ด้้วัยท๊นจ้ด้ทะเบ่ยนเริ�มแรก 3 ล้านบาท โด้ย เริ�มต้น 
ประกอบธ๊ัรกิจ้สปาเพ่ิ�อส๊ขภิาพิภิายใต้แบรนด์้ “Let’s Relax” ซ่์�งม่๊งเน้นในการให้บริการสปาแบบเด้ย์สปา เป็นการให้บริการในระดั้บ 4 ด้าวั ใน
ร้ปแบบท่�ผู้้้ใช้่บริการใช้่เวัลาน้อย ซ่์�งส่วันใหญ่ใช้่เวัลาในเข้ารับการบริการประมาณ 1-2 ชั่�วัโมง 

 ในปี 2549 บริษััทได้้เล็งเห็นถ่งช่่องทางในการให้บริการแก่ล้กค้าท่�ต้องการการด้้แลด้้านส๊ขภิาพิมากข่�น จ่้งได้้ทำาการขยายกิจ้การโด้ย 
การก่อตั�งสถานให้บริการสปาเพิิ�มข่�นภิายใต้แบรนด์้ “RarinJinda Wellness Spa” ม่๊งเน้นการให้บริการแบบเวัลเนสสปาเป็นสปาระดั้บ 5 ด้าวั 
ม่มาตรฐานระดั้บชั่�นนำา ผู้สมผู้สานเทคโนโลย่ใหม่ๆ ในวังการสปาเพิิ�มมากข่�น ม่ลักษัณะการให้บริการแก่ล้กค้าท่�ต้องการด้้แลส๊ขภิาพิมากข่�น 
และใช้่เวัลาในการรับบริการตั�งแต่ 1 ชั่�วัโมงคร่�งข่�นไป 

 ในปี 2550 ได้้ทำาการก่อตั�ง บริษััท สยามเวัลเนสแล็บ จ้ำากัด้ หร่อ “SWL” เดิ้มช่่�อ “บริษััท บล้มมิ�งแล็บ จ้ำากัด้” ด้้วัยท๊นจ้ด้ทะเบ่ยน 
1 ล้านบาท เพ่ิ�อด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้จ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์เก่�ยวักับสปา ส๊ขภิาพิ และขนมขบเค่�ยวั ภิายใต้ เเบรนด์้ “Blooming” สำาหรับจ้ำาหน่าย ทั�งใน
ประเทศูเเละต่างประเทศู 

 ในปี 2551 บริษััทได้้ทำาการเพิิ�มท๊นจ้ด้ทะเบ่ยนเป็น 40 ล้านบาท เพ่ิ�อใช้่เป็นเงินท๊นหม๊นเว่ัยนในบริษััท และเพ่ิ�อรองรับการขยายตัวั 
ของธ๊ัรกิจ้จ้ากการขยายสาขา

 ในปี 2554 บริษััทได้้ด้ำาเนินการจั้ด้ตั�งบริษััท สยามเวัลเนส เอ็ด้ย้เคชั่�น จ้ำากัด้ หร่อ “SWE” เดิ้มช่่�อ “บริษััท บล้มมิ�งสปา เอ็ด้ย้เคชั่�น 
จ้ำากัด้” ด้้วัยท๊นจ้ด้ทะเบ่ยน 1 ล้านบาท ด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้สถานศู่กษัาประเภิทโรงเร่ยน เก่�ยวักับการสอนนวัด้แผู้นไทยท่�ได้้รับการรับรองจ้าก 
กระทรวังศู่กษัาธิัการ โด้ยม่วััตถ๊ประสงค์เพ่ิ�อฝึกอบรม พินักงานให้เป็นพินักงานบริการของบริษััทเพ่ิ�อรองรับการขยายตัวัของสาขาของ SPA

 ในปี 2556 กล่๊มบริษััทได้้ทำาการปรับโครงสร้างการถ่อห้๊นเพ่ิ�อเตร่ยมเข้าจ้ด้ทะเบ่ยน ในตลาด้หลักทรัพิย์ แห่งประเทศูไทย โด้ยบริษััท 
สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ ได้้ออกห้๊นเพิิ�มท๊นเพ่ิ�อเข้าซ่์�อห้๊นของบริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท เดิ้มช่่�อ “บริษััท ระรินจิ้นด้า จ้ำากัด้” ในสัด้ส่วันร้อยละ 
99.99 ของท๊นจ้ด้ทะเบ่ยน

 ในปี 2558 บริษััทได้้ด้ำาเนินการซ่์�อกิจ้การ บ้านสวัน มาสสาจ้ สปาระดั้บ 3 ด้าวั จ้ำานวัน 4 สาขา ในกร๊งเทพิฯ เเละปริมณฑ์ล 
เพ่ิ�อขยายตลาด้สปา 3 ด้าวัของบริษััทฯ 

 ในปี 2559 บริษััทได้้ด้ำาเนินการเปิด้สปาสาขาแรกในต่างประเทศู ภิายใต้สัญญาแฟรนไช่ส์ท่�เม่องค๊นหมิง มณฑ์ลย้นนาน 
สาธัารณรัฐประช่าช่นจ่้น นอกจ้ากนั�นบริษััทฯ ได้้ขยายให้บริการให้บริการสปาภิายในโรงเเรม

 ในปี 2560 บริษััทได้้ด้ำาเนินการซ่์�อกิจ้การ บริษััท ไทเกอร์อายส์ เทรด้ดิ้�ง (ประเทศูไทย) จ้ำากัด้ และ บริษััท ไทเกอร์อายส์ เอ็ด้ด้้เคชั่�น 
จ้ำากัด้  เพ่ิ�อขยายช่่องทางการจั้ด้จ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์และยกระดั้บโรงเร่ยนสอนนวัด้ นอกจ้ากนั�น บริษััทได้้ด้ำาเนินการลงนามในสัญญาเพ่ิ�อเปิด้สปา
ใน ร้ปแบบ  ของสญัญาแฟรนไช่ส์ในต่างประเทศูเพิิ�มอ่ก 5 สาขาด้งัน่� สาขาท่� 2 ท่�เม่องเท่ยนจิ้น มณฑ์ลเท่ยนจิ้น ประเทศูสาธัารณรฐัประช่าช่นจ่้น 
สาขาท่� 3 ท่�เม่องชิ่งเต่า มณฑ์ลซ์านตง ประเทศูสาธัารณรัฐประช่าช่นจ่้น และสาขาท่� 4-6 ท่�กร๊งพินมเปญ ประเทศูกัมพ้ิช่า 

 ในปี 2561 บริษััทฯ ได้้แตกไลน์ธ๊ัรกิจ้เพิิ�มค่อ Stretch me by Let’s Relax สต้ดิ้โอย่ด้คลายกล้ามเน่�อเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ และ Face Care 
by Let’s Relax ศู้นย์ปรนนิบัติผิู้วัหน้าอย่างม่ออาช่่พิ เพ่ิ�อตอบรับไลฟสไตล์ใหม่ๆ ของกล่๊มผู้้้บริโภิค 

 ในป ี2562 บรษัิัทฯ ได้้ด้ำาเนนิการเปดิ้สปาสาขาแรกในสาธัารณรฐัเม่ยนมาร์ ภิายใต้สัญญาแฟรนไช่ส์ท่�เม่องยา่งก้๊ง และออกผู้ลติภัิณฑ์์ 
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ส่วันบ๊คคลท่�ม่ฟังก์ชั่�นในการผู่้อนคลาย (Therapeutic Personal Care) ตอบโจ้ทย์ไลฟ์สไตล์คนร่๊นใหม่ภิายใต้แบรนด์้ LRL – Let’s Relax 
Lifestyle 

 การเปล่�ยนแปลงและพัิฒนาการท่�สำาคัญในระยะเวัลา 3 ปีท่�ผู่้านมา ดั้งน่�

ปี กิ�รเปล่�ยนแปลงและพ่ิฒน�กิ�รท่ั่�สำำ�ค่ัญ

• บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขารร. เวัคอัพิ กระบ่�

• บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขากะรน ภิ้เก็ต

• บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ บ้านสวัน มาสสาจ้ สาขามิลล์เพิลส โพิศูร่ อ๊ด้รธัาน่ 

• บริษััท ได้้เซ์็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิด้ให้บริการสปาในโรงเเรมเด้อะซ์ิส กะตะ  ภิ้เก็ต ภิายใต้แบรนด้์ 

  Let’s Relax 

• บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขาโบ้ทลาก้น ภิ้เก็ต

• บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขาส๊ข๊มวัิท 31 กร๊งเทพิฯ  

• บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ บ้านสวัน มาสสาจ้ สาขาหนองคาย

• บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเพิิ�มบริการสปาเล็บม่อเท้าท่� Let’s Relax สาขาส๊ข๊มวัิท 39 (พิร้อมพิงษั์) กร๊งเทพิฯ  

• บริษััท ได้้เซ์็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิด้ให้บริการสปาในโรงเเรมมิลเลนเน่ยม ร่สอร์ท ภิ้เก็ต 

  ภิายใต้แบรนด์้ Let’s Relax 

• บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขานิมมาน เช่่ยงใหม่

• บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ บ้านสวัน มาสสาจ้ สาขาเพิช่รเกษัม กร๊งเทพิฯ  

• บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขาพินมเปญ เมา เซ์ ต๊ง (แฟรนไช่ส์)

• บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขาช่ิงต่าวั (แฟรนไช่ส์) (ปัจ้จ้๊บัน ปิด้ให้บริการ เน่�องจ้ากผู้้้ได้้รับสิทธัิ� 

  แฟรนไช่ส์ ละเมิด้สัญญา)

• บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขาพินมเปญ นโรด้ม (แฟรนไช่ส์)

• บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขาเท่ยนจ้ิน (แฟรนไช่ส์) (ปัจ้จ้๊บัน ปิด้ให้บริการ เน่�องจ้ากผู้้้ได้้รับสิทธัิ� 

  แฟรนไช่ส์ ละเมิด้สัญญา)

• บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขาพิัทยา บ่ช่ฟร้อนท์ ช่ลบ๊ร่

•  บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขาพินมเปญ ทนเล บาซ์ัค (แฟรนไช่ส์)

•  บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขาบ่ยอนด้์ ป่าตอง ภิ้เก็ต

•  บริษััท ได้้เซ์็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิด้ให้บริการสปาในโรงแรม อโนมา แกรนด้์ กร๊งเทพิ 

   ภิายใต้แบรนด์้ Let’s Relax

• บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขาหัวัหิน 100 ประจ้วับฯ

•  บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขาเทอร์มินอล 21 พิัทยา

•  บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Face Care by Let’s Relax สาขาเทอร์มินอล 21 พิัทยา

•  บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Stretch me by Let’s Relax สาขาเซ์็นทรัลเวัิลด้์ กร๊งเทพิฯ

•  บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Stretch me by Let’s Relax สาขาไอคอนสยาม กร๊งเทพิฯ

•  บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขาเด้อะ อัลเลซ์ ส๊ข๊มวัิท 13 (หน้า รร. ไฮ่แอท ร่เจ้นซ์่� กร๊งเทพิฯ

•  บริษััท ปิด้ให้บริการ บ้านสวัน มาสสาจ้ สาขารามอินทรา กร๊งเทพิฯ

•  บริษััท ได้้เซ์็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิด้ให้บริการสปาในโรงเเรมเอซ์ ออฟ หัวัหิน เพิช่รบ๊ร่ 

   ภิายใต้แบรนด์้ Let’s Relax

•  บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Stretch me by Let’s Relax สาขา 101ทร้ด้ิจ้ิทอลพิาร์ค กร๊งเทพิฯ

•  บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขาเด้อะมาร์เก็ต แบงค็อก กร๊งเทพิฯ

•  บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขากินซ์่า ทองหล่อ (รร. นิกโก้) กร๊งเทพิฯ

•  บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Stretch me by Let’s Relax สาขากินซ์่า ทองหล่อ (รร. นิกโก้) กร๊งเทพิฯ

ปี 2560

ปี 2562

ปี 2561
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•  บริษััท ได้้เซ์็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิด้ให้บริการสปาในโรงแรม ไอบิส สไตลส์ ห้วัยขวัาง กร๊งเทพิฯ  

   ภิายใต้แบรนด์้ Let’s Relax

•  บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขาเซ์็นทรัล แอมบาสซ์่� กร๊งเทพิฯ

•  บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขา KER Rendezvous ย่างก๊้ง สาธัารณรัฐเม่ยนมาร์ (แฟรนไช่ส์)

•  บริษััท ได้้เซ์็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิด้ให้บริการสปาในโรงแรม เร่อรัษัฎา ตรัง ภิายใต้แบรนด้์  

   Let’s Relax

•  บริษััท ได้้เซ์็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิด้ให้บริการสปาในโรงแรมศูร่ลันตา เกาะลันตา กระบ่� 

   ภิายใต้แบรนด์้ Let’s Relax

•  บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขาไอแอม ไช่น่าทาวัน์ กร๊งเทพิฯ

•  บริษััท ได้้ด้ำาเนินการเปิด้ Let’s Relax สาขาพิอร์โต้ เด้อ ภิ้เก็ต ภิ้เก็ต

ปี กิ�รเปล่�ยนแปลงและพ่ิฒน�กิ�รท่ั่�สำำ�ค่ัญ

 ณ 31 ธัันวัาคม 2562 บริษััทฯ ม่สถานประกอบการท่�ได้้เปิด้ด้ำาเนินการแล้วั ดั้งต่อไปน่�

 สาขาท่�อย้ร่ะหว่ัางเตร่ยมเปิด้ด้ำาเนินการ

•  แบรนด้์ “RarinJinda Wellness Spa” จ้ำานวัน 3 สาขา 

•  แบรนด้์ “Let’s Relax” จ้ำานวัน 45  สาขา (40 สาขาในประเทศูเเละ 5 สาขาต่างประเทศู)

•  แบรนด้์ “Stretch me by Let’s Relax” จ้ำานวัน 4 สาขา

•  แบรนด้์ “Face Care by Let’s Relax” จ้ำานวัน 1 สาขา

•  แบรนด้์ “บ้านสวัน มาสสาจ้” จ้ำานวัน 9  สาขา 

•  Baan Suan Massage สาขารามอินทรา 62

•  Let’s Relax สาขา Carlton Hotel Bangkok

•  Let’s Relax สาขา Novotel Bangkok Platinum 

•  Let’s Relax สาขา CentralWorld 

•  Let’s Relax สาขา Mahanakhon Cube

•  Let’s Relax สาขา Upperground Chatuchak
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3. โคัรงสำร้�งกิ�รถ่ือหุ้นข้องกิลุ่มูบริษ่ทั่ 
 ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 กล่๊มบริษััทม่โครงสร้างการถ่อห้๊น ดั้งน่�

โด้ยม่รายละเอ่ยด้การด้ำาเนินงานของแต่ละบริษััทดั้งน่� 

 1) บูริษัท สยามเวัลเนสกีรุ�ป จิำากัีด (มหาชน) (“บูริษัท” หร่อุ “SPA”) 

 ก่อตั�งเม่�อวัันท่� 28 พิฤศูจิ้กายน 2544 เพ่ิ�อประกอบธ๊ัรกิจ้สปาเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ ปัจ้จ๊้บันม่ท๊นจ้ด้ทะเบ่ยน 142.5 ล้านบาทช่ำาระแล้วั 142.5 
ล้านบาท ภิายใต้ 5แบรนด์้ดั้งน่� 

 • “RarinJinda Wellness Spa” เป็นสปาระดั้บ 5 ด้าวั ภิายใต้คอนเซ์ปต์ เวัลเนสสปาระดั้บพิร่เม่�ยม (Premium & Innovative 
Wellness Spa) ตั�งอย้่ในโรงเเรมและร่สอร์ท ระดั้บ 5 ด้าวั เน้นให้บริการแก่ล้กค้าระดั้บบน ม่๊งเน้นให้บริการเพ่ิ�อการผู่้อนคลายเเละบำาบัด้ทั�ง 5 
สัมผัู้สของร่างกาย มาตรฐานระดั้บสากล ผู้สมผู้สานเทคโนโลยใ่หม่ๆ ในวังการสปากับการบริการแบบไทย 

 • “Let’s Relax” เป็นสปาระดั้บ 4 ด้าวั ภิายใต้คอนเซ์ปต์ บ้ติเด้ย์สปา (Boutique Day Spa) ท่�จ้ะตั�งอย้่ในห้างสรรพิสินค้า โรงเเรม 
เเละสแตนด์้อะโลน ในพ่ิ�นท่�ท่�นักท่องเท่�ยวัเข้าถ่งง่าย ให้บริการเเก่ล้กค้าระดั้บกลางเเละกลางบน ให้บริการเพ่ิ�อการผู่้อนคลาย 

 • “บู้านสวัน มาสสาจิ” เป็นร้านนวัด้เพ่ิ�อส๊ช่ภิาพิ ระดั้บ 3 ด้าวั ภิายใต้คอนเซ์ปต์ ร้านนวัด้ในช๊่มช่น (Neighbourhood Massage) 
ตั�งเป็นสแตนด์้อะโลน ในทำาเลท่�พัิกอาศัูย เจ้าะกล่๊มล้กค้าคนไทย ให้บริการเพ่ิ�อการผู่้อนคลาย

 • “Stretch me by Let’s Relax” สต้ดิ้โอย่ด้คลายกล้ามเน่�อเพ่ิ�อส๊ขภิาพิท่�ผู้สมผู้สานศูาสตร์การย่ด้เหยย่ด้กล้ามเน่�อกับการนวัด้ 
บำาบัด้และการกด้จ๊้ด้ได้้อย่างลงตัวั เพ่ิ�อช่่วัยปรับสมด๊้ลร่างกาย พิร้อมคลายควัามเม่�อยล้าและลด้อาการปวัด้ต่งของกล้ามเน่�อจ้ากการทำางาน 
การเล่นก่ฬาหร่อการเดิ้นทาง

 • “Face Care by Let’s Relax” ศู้นย์ปรนนิบัติผิู้วัหน้าอย่างม่ออาช่่พิเพ่ิ�อผู่้อนคลายและฟ้�นบำาร๊งผิู้วัอย่างอ่อนโยน โด้ยใช้่ว่ัานหางจ้ระเข้ 
เป็นวััตถ๊ดิ้บหลัก

99.99%

99.99%

99.99%

99.97%

SPA

SWE

SWL

SWR

TGT
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สร๊ปรายละเอ่ยด้ของสาขาท่�ให้บริการแบบเวัลเนสสปา Rarinjinda Wellness Spa

สร๊ปรายละเอ่ยด้ของสาขาท่�ให้บริการแบบเด้ย์สปา Let’s Relax

สำ�ข้�ท่ั่�

สำ�ข้�ท่ั่�

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2548

2550

2557

2542

2546

2547

2547

2554

2556

2556

2557

2557

2557

2558

2558

2558

2558

2559

2559

2559

2559

2560

2560

2560

2560

2560

2560

2560

2561

2561

2561

เช่่ยงใหม่

ราช่ด้ำาริ

เพิลินจิ้ต

พิาวิัลเล่�ยน

ป่าตองสาย 2

พัิทยา

ส๊ข๊มวิัท 39

เทอร์มินอล 21

สม๊ย

แมนด้าริน

สยามสแควัร์วััน

หัวัหิน

ป่าตอง สาย 3

เอกมัย

ท่าแพิ

สวันพิล้

เด้อะ สตร่ท

มาบ๊ญครอง

รร. เด้อะเบอร์เคล่ย์ 

ประต้นำ�า

แอร์พิอร์ตลิ�งค์พิญาไท

ทองหล่อ

รร. เวัคอัพิ

กะรน

ส๊ข๊มวิัท 31

รร. เด้อะ ซิ์ส กะตะ

โบ้ท ลาก้น

รร. มิลเลนเน่ยม 

ป่าตอง

นิมมาน

พัิทยา บ่ช่ฟร้อนท์

บ่ยอนด์้ ป่าตอง

รร. อโนมา

ถ.เจ้ริญราษัฎร์ จ้.เช่่ยงใหม่

โรงแรม แกรนด์้ เซ์นเตอร์ พิอยต์ ถ.ราช่ด้ำาริห์ กร๊งเทพิฯ

โรงแรม แกรนด์้ เซ์นเตอร์ พิอยต์ ถ. วิัทย ๊กร๊งเทพิฯ

ศู้นย์การค้าเช่่ยงใหม่ ไนท์ บาซ์าร์ จ้.เช่่ยงใหม่

ถ.ราษัฎร์อ๊ทิศู 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กระท้้ จ้.ภ้ิเก็ต

โรงแรมซั์นไช่น์ การ์เด้้นท์ ถนนพัิทยาเหน่อ จ้.ช่ลบ๊ร่

ซ์.ส๊ข๊มวิัท 39 (พิร้อมพิงษ์ั) กร๊งเทพิฯ

ศู๊นย์การค้าเทอร์มินอล 21 พิระราม 1 ซ์.ส๊ข๊มวิัท19 (วััฒนา) 

กร๊งเทพิฯ

ต.บ่อผู๊้ด้ อ.เกาะสม๊ย จ้.ส๊ราษัฏิร์ธัาน่

โรงแรมแมนด้าริน ถนนพิระรามส่� กร๊งเทพิฯ

ศู้นย์การค้า Siam Square One ชั่�น 6 ถนนพิระรามหน่�ง กร๊งเทพิฯ

ศู้นย์การค้า Hua Hin Market Village อ.หัวัหิน จ้.ประจ้วับค่ร่ขันธ์ั

ถ.ผัู้งเม่อง สาย ก ต.ป่าตอง อ.กะท้้ จ้.ภ้ิเก็ต

ซ์.ส๊ข๊มวิัท 61 แขวังคลองตันเหน่อ เขตวััฒนา กร๊งเทพิมหานคร

ถ.ราช่ด้ำาเนิน ต.พิระสิงห์ อ.เม่องเช่่ยงใหม่ จ้.เช่่ยงใหม่

ซ์.สวันพิล้ แขวังท่๊งมหาเมฆ เขตสาทร กร๊งเทพิมหานคร

ถ.รัช่ด้าภิิเษัก แขวังดิ้นแด้ง   เขตดิ้นแด้ง กร๊งเทพิมหานคร

ศู้นย์การค้า เอ็ม บ่ เค บนถนนพิญาไท แขวังวัังใหม่ เขตปท๊มวััน 

กร๊งเทพิฯ

ถนนราช่ปรารภิ แขวังมักกะสัน เขตราช่เทว่ั กร๊งเทพิฯ

ถนนพิญาไท แขวังพิญาไท เขตราช่เทว่ั กร๊งเทพิฯ

ซ์อยส๊ข๊มวิัท 55 (ทองหล่อ) ถนนส๊ข๊มวิัท แขวังคลองตันเหน่อ 

เขตวััฒนา กร๊งเทพิฯ

โรงแรม เวัคอัพิ อ่าวันาง ตำาบลอ่าวันาง อำาเภิอเม่อง กระบ่�

ถนนกะรน ตำาบลกะรน อำาเภิอเม่อง ภ้ิเก็ต

ซ์อยส๊ข๊มวิัท 31 (สวััสด่้)  แขวังคลองเตยเหน่อ เขตวััฒนา 

กร๊งเทพิมหานคร

โรงแรมเด้อะ ซิ์ส กะตะ ถนนโคกโตนด้ ตำาบลกะรน อำาเภิอเม่อง ภ้ิเก็ต

ถนนเทพิกระษััตร่ ตำาบลเกาะแก้วั อำาเภิอเม่อง ภ้ิเก็ต

ถนนราษัฎร์อ๊ทิศู 200 ปี ตำาบลป่าตอง อำาเภิอกะท้้ ภ้ิเก็ต

ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำาบลส๊เทพิ อำาเภิอเม่อง เช่่ยงใหม่

ถนนพัิทยากลาง ตำาบลหนองปร่อ อำาเภิอบางละม๊ง ช่ลบ๊ร่

โรงแรมบ่ยอนด์้ ป่าตอง อำาเภิอกะท้้ ภ้ิเก็ต

โรงแรมอโนมา แกรนด์้ ถนนราช่ด้ำาริห์ กร๊งเทพิฯ

สำ�ข้�

สำ�ข้�

ท่ั่�ต่�ง

ท่ั่�ต่�ง

ปีท่ั่�เปิดำให้บริกิ�ร

ปีท่ั่�เปิดำให้บริกิ�ร
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สำ�ข้�ท่ั่� สำ�ข้� ท่ั่�ต่�ง

ท่ั่�ต่�ง

ท่ั่�ต่�ง

ท่ั่�ต่�ง

ปีท่ั่�เปิดำให้บริกิ�ร

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

2561

2561

2561

2561

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2562

หัวัหิน 100

เทอร์มินอล 21 พัิทยา

เด้อะ อัลเลซ์ ส๊ข๊มวิัท 

13

รร. เอซ์ ออฟ หัวัหิน

เด้อะมาร์เก็ต

กินซ่์า ทองหล่อ

ไอบิส ห้วัยขวัาง

เซ็์นทรัล เอมบาสซ่์�

รร เร่อรัษัฎา

รร ศูร่ลันตา

ไอแอม ไช่น่าทาวัน์

พิอร์โต้ เด้อ ภ้ิเก็ต

ถนนเพิช่รเกษัม ตำาบลหนองแก อำาเภิอหัวัหิน ประจ้วับฯ

ช่ั�น 1 ศู้นย์การค้าเทอร์มินอล 21 พิัทยา ตำาบลนาเกล่อ 

อำาเภิอบางละม๊ง ช่ลบ๊ร่

ชั่�น 3 โรงแรมไฮ่แอท ร่เจ้นซ่์� ส๊ข๊มวิัท ถนนส๊ข๊มวิัท กร๊งเทพิฯ

โรงแรมเอซ์ ออฟ หัวัหิน ถนน เพิช่รเกษัม อำาเภิอช่ะอำา เพิช่รบ๊ร่

ชั่�น 4 ศู้นย์การค้าเด้อะมาร์เก็ต ถนนราช่ด้ำาริ กร๊งเทพิฯ

ชั่�น 2 โรงแรมนิกโก้ ซ์อยส๊ข๊มวิัท 55 กร๊งเทพิฯ

ชั่�น 2 โรงแรมไอบิส สไตลส์ ห้วัยขวัาง ถนนรัช่ด้าภิิเษัก กร๊งเทพิฯ

ชั่�น LG ศู้นย์การค้าเซ็์นทรัล เอมบาสซ่์� ถนนเพิลินจิ้ต กร๊งเทพิฯ

ชั่�น G โรงแรมเร่อรัษัฎา ถนนตรัง-พัิทล๊ง ตรัง

หาด้คลองนิน เกาะลันตา กระบ่�

ชั่�น 3 ศู้นย์การค้าไอแอม ไช่น่าทาวัน์ ถนนเจ้ริญกร๊ง กร๊งเทพิฯ

ถนนบ้านด้อน-ช่ายทะเล อำาเภิอถลาง ภ้ิเก็ต

สร๊ปรายละเอ่ยด้ของสาขาท่�ให้บริการแบบร้านนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ บู้านสวัน มาสสาจิ

สร๊ปรายละเอ่ยด้ของสาขาท่�ให้บริการแบบสต้ดิ้โอย่ด้คลายกล้ามเน่�อเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ Stretch me by Let’s Relax

สร๊ปรายละเอ่ยด้ของสาขาท่�ให้บริการแบบศู้นย์ปรนนิบัติผิู้วัหน้า Face Care by Let’s Relax

สำ�ข้�ท่ั่�

สำ�ข้�ท่ั่�

สำ�ข้�ท่ั่�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

1

2558

2558

2559

2559

2559

2559

2560

2560

2560

2561

2561

2562

2562

2561

รามคำาแหง

นนทบ๊ร่

ประช่าน๊ก้ล

เจ้ริญนคร 68

บรมราช่ช่นน่

เทอร์มินอล 21 โคราช่

มิลล์ เพิลส อ๊ด้ร

หนองคาย

เพิช่รเกษัม

เซ็์นทรัลเวิัลด์้

ไอคอนสยาม

101

กินซ่์า ทองหล่อ

เทอร์มินอล 21 พัิทยา

ถ.รามคำาแหง แขวังหัวัหมาก เขตบางกะปิ กร๊งเทพิมหานคร

ต.ตลาด้ขวััญ อ.เม่องนนทบ๊ร่ จ้.นนทบ๊ร่

ถ.รัช่ด้าภิิเษัก แขวังวังศ์ูสว่ัาง เขตบางซ่์�อ กร๊งเทพิมหานคร

ถ. เจ้ริญนคร แขวังด้าวัคะนอง เขตธันบ๊ร่ กร๊งเทพิมหานคร

ถ.บรมราช่ช่นน่ แขวังศูาลาธัรรมสพิน์ เขตทว่ัวััฒนา กร๊งเทพิมหานคร

ถ. มิตรภิาพิ แขวังศูาลาธัรรมสพิน์ เขตทว่ัวััฒนา กร๊งเทพิมหานคร

ถนนโพิศูร่ ตำาบลหมากแข้ง อำาเภิอเม่อง อ๊ด้รธัาน่

ถนนประจั้กษ์ัศิูลปาคม ตำาบลในเม่อง อำาเภิอเม่อง หนองคาย

ถนนเพิช่รเกษัม แขวังหนองค้างพิล้ เขตหนองแขม กร๊งเทพิฯ

ชั่�น 3 ศู้นย์การค้าเซ็์นทรัลเวิัลด์้ ถนนราขด้ำาริห์ กร๊งเทพิฯ

ชั่�น 5 ศู้นย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจ้ริญนคร กร๊งเทพิฯ

ชั่�น 2 ศู้นย์การค้า 101 ทร้ดิ้จิ้ทอลพิาร์ค ถนนส๊ข๊มวิัท กร๊งเทพิฯ

ชั่�น 2 โรงแรมนิกโก้ ซ์อยส๊ข๊มวิัท 55 กร๊งเทพิฯ

ชั่�น 1 ศู้นย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัิทยา ตำาบลนาเกล่อ 

อำาเภิอบางละม๊ง ช่ลบ๊ร่

สำ�ข้�

สำ�ข้�

สำ�ข้�

ปีท่ั่�เปิดำให้บริกิ�ร

ปีท่ั่�เปิดำให้บริกิ�ร

ปีท่ั่�เปิดำให้บริกิ�ร
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สำ�ข้� ท่ั่�ต่�ง

สร๊ปรายละเอ่ยด้ของสาขาท่�ให้บริการแบบเด้ย์สปา Let’s Relax ในต่ิางประเทศุ ภิายใต้สัญญาแฟรนไช่ส์

สำ�ข้�ท่ั่�

1

2

3

4

5

2559

2561

2561

2561

2562

ค๊นหมิง

พินมเปญ เมา เซ์ ต๊ง

พินมเปญ นโรด้ม

พินมเปญ ทนเล บาซั์ค

ย่างก้๊ง เคอ่อาร์

อาคาร TKP Beijing Road เม่องค๊นหมิง มณฑ์ลย้นนาน 

สาธัารณรัฐประช่าช่นจ่้น

ถนนเมา เซ์ ต๊ง กร๊งพินมเปญ สาธัารณรัฐกัมพ้ิช่า

ถนนนโรด้ม กร๊งพินมเปญ สาธัารณรัฐกัมพ้ิช่า

ถนน 294 กร๊งพินมเปญ สาธัารณรัฐกัมพ้ิช่า

65 ถนนคาบาร์เอย์ พิาโกด้้า เม่องย่างก้๊ง สาธัารณรัฐเม่ยนมาร์

ปีท่ั่�เปิดำให้บริกิ�ร

 2) บูริษัท สยามเวัลเนสรีสอุร์ท จิำากัีด (“SWR”)                                        

 ก่อตั�งเม่�อวัันท่� 30 ม่นาคม 2548 ด้ำาเนนิธ๊ัรกิจ้โรงแรมประเภิทบ้ตกิ โฮ่เทล ร่สอรท์ ในนาม “โรงแรมระรนิจิ้นด้า เวัลเนส สปา ร่สอร์ท” 
และร้านอาหารภิายใต้ช่่�อ “Deck 1” ท่�จั้งหวััด้เช่่ยงใหม่ ปัจ้จ๊้บัน SWR ม่ท๊นจ้ด้ทะเบ่ยนช่ำาระแล้วั 60 ล้านบาท

 3) บูริษัท สยามเวัลเนสแล็บู จิำากัีด (“SWL”)                                                                                                      
 ก่อตั�งเม่�อวัันท่� 6 ธัันวัาคม 2550 เพ่ิ�อด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้จ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์เก่�ยวักับสปา และผู้ลิตภัิณฑ์์ส ่วันบ๊คคลท่�ม่ฟ ังก ์ชั่�นในการ
ผู่้อนคลาย ตอบโจ้ทย์ไลฟ์สไตล์คนร๊ ่นใหม่ ภิายใต้เเบรนด้์ “Blooming” “Let’s Relax” และ “LRL (Let’s Relax Lifestyle)” 
สำาหรับจ้ำาหน่ายทั�งในประเทศูเเละต่างประเทศู ปัจ้จ๊้บัน SWL ม่ท๊นจ้ด้ทะเบ่ยนช่ำาระแล้วั 1 ล้านบาท  

 4) บูริษัท สยามเวัลเนส เอ็ุดยูเค์ชั�น จิำากัีด (“SWE”)                                                                                        
 ก่อตั�งเม่�อวัันท่� 6 กรกฎาคม 2554 ด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ สถานศู่กษัาประเภิทโรงเร่ยนเก่�ยวักับการสอนนวัด้แผู้นไทยท่�ได้้รับการรับรองจ้าก กระทรวัง
ศู่กษัาธิัการ ต่อมาได้้รับโอนใบอน๊ญาตให้จั้ด้ตั�งโรงเร่ยนสอนควัามงามและสปา  ไทเกอร์ อายส์  จ้ากบริษััทไทเกอร์ อายส์ เอ็ด้ด้้เคชั่�น จ้ำากัด้
 (TGE) เม่�อวัันท่� 24 กรกฎาคม 2561และม่การเปล่�ยนช่่�อโรงเร่ยน และตราโรงเร่ยน เป็นโรงเร่ยนสอนนวัด้ไทยและสปาสยามเวัลเนส  (Siam 
Wellness Thai Massage and Spa School) เพ่ิ�อให้ควัามร้้เก่�ยวักับสปาและการนวัด้ทั�งภิาคทฤษัฎ่และปฏิิบัติโด้ยม่หลักส้ตรท่�ได้้รับการรับรอง
จ้ากหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องจ้ำานวัน 5 หลักส้ตรค่อ 1.หลักส้ตรการบริการเพ่ิ�อควัามงาม 2.การนวัด้ไทยเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ 3.หลักส้ตรการนวัด้สว่ัดิ้ช่  
4.หลักส้ตาการนวัด้ด้้วัยนำ�ามันหอมระเหย 5.หลักส้ตรนวัด้ฝ่าเท้าเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ ปัจ้จ๊้บัน SWE ม่ท๊นจ้ด้ทะเบ่ยนช่ำาระแล้วั 1 ล้านบาท    

 5) บูริษัท ไทเกีอุร์อุายส์ เทรดดิ�ง (ประเทศุไทย) จิำากัีด (“TGT”)          

 ก่อตั�งเม่�อวัันท่� 18 สิงหาคม 2537 ด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ เป็นผู้้้ด้ำาเนินการนำาเข้าและ จั้ด้จ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์บำาร๊งผิู้วัหน้า ผิู้วักาย  
ผู้ลิตภัิณฑ์์ลด้กระชั่บสัด้ส่วัน  ผู้ลิตภัิณฑ์์แวั�กซ์์ ผู้ลิตภัิณฑ์์ ทำาเล็บ ผู้้าห่มไอร้อน  แผู่้นรองเต่ยงนวัด้  เคร่�องม่อยกกระชั่บใบหน้า และอ๊ปกรณ์ 
ลด้สัด้ส่วันกระชั่บเร่อนร่างจ้าก ประเทศูฝรั�งเศูส อังกฤษั  อเมริกา และแคนาด้า โด้ยจ้ำาหน่ายให้ ร้านเสริมสวัย สถานเสริมควัามงาม คลินิกควัามงาม 
โรงพิยาบาล และสปาทั�วัประเทศูไทย เเละเป็น Sole Agent ของผู้ลิตภัิณฑ์์หลากหลายแบรนด์้ ชั่�นนำาสำาหรับประเทศูไทย และประเทศูในแถบ  
CLMV อาทิ Dr. Spiller, Biomimetic Skin Care Solutions   และม่ฐานล้กค้าหลักเป็นสปาในโรงเเรมและเด้ย์สปา ในระดั้บ 3-6 ด้าวั ปัจ้จ๊้บัน 
TGT ม่ท๊นจ้ด้ทะเบ่ยนช่ำาระแล้วั 2 ล้านบาท   

4. คว้ามสัมพัันธ์์กับกลุ่มธุ์รกิจัของผู้้้ถืือหุุ้้นใหุ้ญ่
 ภิายหลังการปรับโครงสร้างกล่๊มบริษััทในปี 2556 ทำาให้กล่๊มบริษััท และกล่๊มผู้้้ถ่อห้๊นใหญ่ครอบครัวัอ๊ตสาหจิ้ต และครอบครัวั 
จิ้ราวัรรณสถิตย์ ไม่ม่การด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ในลักษัณะเด่้ยวักัน หร่ออาจ้แข่งขันกับบริษััทได้้
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2 ลักษัณะการปิระกอบธุ์รกิจั
 กล่๊มบริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) (“SPA”) ด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ด้้านสปาเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ และธ๊ัรกิจ้ท่�เก่�ยวัเน่�องกับธ๊ัรกิจ้สปา 
โด้ยแบ่งกล่๊มธ๊ัรกิจ้หลักออกเป็น 4 กล่๊มธ๊ัรกิจ้หลัก ค่อ 

 1. ธ๊ัรกิจ้สปาและเวัลเนส 

 ธ๊ัรกิจ้สปา ด้ำาเนินการให้บริการสปาและเวัลเนส แก่ล้กค้าช่าวัไทย และช่าวัต่างช่าติ ภิายใต้แบรนด์้ “RarinJinda Wellness Spa”, 
“Let’s Relax” “บ้านสวัน มาสสาจ้”, “Stretch me by Let’s Relax” และ “Face Care by Let’s Relax”

 2. ธ๊ัรกิจ้โรงแรม และร้านอาหาร 

 ด้ำาเนินงานโด้ยบริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้ (“SWR”) ด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้บ้ติก โฮ่เทล ร่สอร์ท ท่�จั้งหวััด้เช่่ยงใหม่  ในนาม “โรงแรม 
ระรินจิ้นด้า เวัลเนส สปา ร่สอร์ท“ (RarinJinda Wellness Spa Resort) และร้านอาหารในนาม “Deck 1“

 3. ธ๊ัรกิจ้การจ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์สปา 

 ด้ำาเนินงานโด้ย บริษััท สยามเวัลเนสแล็บ จ้ำากัด้ (“SWL”) ด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้จั้ด้จ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์สปาและผู้ลิตภัิณฑ์์ส่วันบ๊คคลท่�ม่ 
ฟังก์ชั่�นในการผู้อ่นคลาย ตอบโจ้ทยไ์ลฟ์สไตลค์นร่๊นใหมภ่ิายใตเ้เบรนด้ ์“Blooming” “Let’s Relax” และ “LRL” สำาหรับล้กค้าในประเทศูและ 
ต่างประเทศู และด้ำาเนินงานโด้ย บริษััท ไทเกอร์อายส์ เทรด้ดิ้�ง (ประเทศูไทย) จ้ำากัด้ (“TGT”) ด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้จั้ด้จ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์สปานำาเข้า 
จ้ากต่างประเทศู สำาหรับล้กค้าในประเทศูและต่างประเทศู

 4. กิจ้การโรงเร่ยนเก่�ยวักับนวัด้แผู้นไทย 

 ด้ำาเนินกิจ้การโด้ย บริษััท สยามเวัลเนส เอ็ด้ย้เคชั่�น จ้ำากัด้ (“SWE”) ด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ โรงเร่ยนเก่�ยวักับการสอนนวัด้ แผู้นไทย ในนาม  
“โรงเร่ยนสอนนวัด้ไทยและสปาสยามเวัลเนส“ เพ่ิ�อให้บริการฝึกอบรมบริการนวัด้เเละสปาเเก่พินักงานเทอราพิิสต์ เพ่ิ�อรองรับการขยายธ๊ัรกิจ้ 
ของบริษััท

 โด้ยม่ภิาพิรวัมของการประกอบธ๊ัรกิจ้ของกล่๊มบริษััท ดั้งน่�

SWR

SPA

SPA & SWL & TGT

SWE

THAI

FOREIGN
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2.1 ธุ์รกิจัสปิาและเว้ลเนส นว้ดเพืั�อสุขภาพั นว้ดเพืั�อเสริมคว้ามงาม
 ธ๊ัรกิจ้สปาและนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิเป็นธ๊ัรกิจ้หลักในกล่๊มบริษััท โด้ยบริษััทให้บริการโด้ยใช้่เคร่�องหมายการค้า 5 แบรนด์้ ค่อ “RarinJin-
da Wellness Spa”, “Let’s Relax” “บ้านสวัน มาสสาจ้” “Stretch me by Let’s Relax” และ “Face Care by Let’s Relax”  ซ่์�งใน 
การประกอบกิจ้การนั�นบริษััทจ้ะต้องม่ใบอน๊ญาตประกอบกิจ้การสถานประกอบการเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ ซ่์�ง ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 

สำ�ข้�ท่ั่�

สำ�ข้�ท่ั่�

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

เช่่ยงใหม่

ราช่ด้ำาริ 1

ราช่ด้ำาริ 2

เพิลินจิ้ต

25 ก.ค. 60

3 ก.ค. 61

3 ก.ค. 61

22 มิ.ย. 61

25 ก.ย. 60

27 ธั.ค. 61

7 พิ.ค. 62

14 มิ.ย. 61

8 ก.ย. 60

14 มิ.ย. 61

13 มิ.ย. 62

4 มิ.ย. 62

26 ก.ค. 60

27 ธั.ค. 61

25 ก.ย. 60

14 มิ.ย. 61

31 พิ.ค. 61

29 ม่.ค. 61

10 ก.ย. 61

29 ม่.ค. 61

5 ม่.ค. 61

13 ม่.ค. 61

17 พิ.ย. 60

31 ก.ค. 62

25 ธั.ค. 62

31 พิ.ค. 61

24 ก.ค. 65

2 ก.ค. 66

2 ก.ค. 66

21 มิ.ย. 66

24 ก.ย. 65

26 ธั.ค. 66

6 พิ.ค. 67

13 มิ.ย. 66

7 ก.ย. 65

13 มิ.ย. 66

12 มิ.ย. 67

3 มิ.ย. 67

25 ก.ค. 65

26 ธั.ค. 66

24 ก.ย. 65

13 มิ.ย. 66

30 พิ.ค. 66

28 ม่.ค. 66

9 ก.ย. 66

28 ม่.ค. 66

4 ม่.ค. 66

12 ม่.ค. 66

17 พิ.ย. 65

30 ก.ค. 67

24 ธั.ค. 67

30 พิ.ค. 66

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การสปา

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การสปา

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การสปา

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การสปา

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การสปา

อย้่ในระหว่ัางการพิิจ้ารณาของหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การสปา

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การสปา

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การสปา 

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การสปา

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การสปา

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การสปา 

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การสปา

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การสปา

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การสปา

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

อย้่ในระหว่ัางการพิิจ้ารณาของหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

สำ�ข้�

สำ�ข้�

ว่นท่ั่�ออกิ

ว่นท่ั่�ออกิ

ว่นคัรบกิำ�หนดำ

ว่นคัรบกิำ�หนดำ

หมู�ยเหตุ

หมู�ยเหตุ

ใบอนุญ�ตประกิอบกิิจกิ�รสำถื�น
ประกิอบกิ�รเพ่ิ�อสุำข้ภิ�พิ

ใบอนุญ�ตประกิอบกิิจกิ�รสำถื�น
ประกิอบกิ�รเพ่ิ�อสุำข้ภิ�พิ

สำรุปใบอนุญ�ตประกิอบกิิจกิ�รสำถื�นประกิอบกิ�รเพ่ิ�อสุำข้ภิ�พิ RarinJinda Wellness Spa

สำรุปใบอนุญ�ตประกิอบกิิจกิ�รสำถื�นประกิอบกิ�รเพ่ิ�อสุำข้ภิ�พิ Let’s Relax 

พิาวัิลเล่�ยน

ป่าตองสาย 2

พิัทยา

ส๊ข๊มวิัท 39 (พิร้อมพิงษ์ั)

เทอร์มินอล 21

สม๊ย

แมนด้าริน

สยามสแควัร์วััน (เฟส 1)

สยามสแควัร์วััน (เฟส 2)

หัวัหิน

ป่าตอง สาย 3

ท่าแพิ

เอกมัย

สวันพิล้

เด้อะ สตร่ท

มาบ๊ญครอง

รร. เด้อะเบอร์เคล่ย์ ประต้นำ�า

พิญาไท

ทองหล่อ

เวัคอัพิ กระบ่�

กะรน

กะตะ

โบ้ท ลาก้น

ส๊ข๊มวิัท 31

ม่รายละเอ่ยด้ดั้งต่อไปน่�



37บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

สำ�ข้�ท่ั่�

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

31 ก.ค. 62

12 ก.ค. 61

31 ก.ค. 62

26 ม่.ค. 62

28 พิ.ย. 61

20 ส.ค. 62

6 ธั.ค. 62

23 ส.ค. 62

6 ธั.ค. 62

30 ก.ค. 67

11 ก.ค. 66

30 ก.ค. 67

25 ม่.ค. 67

27 พิ.ย. 66

19 ส.ค. 67

5 ธั.ค. 67

22 ส.ค. 67

5 ธั.ค. 67

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การสปา

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

อย้่ในระหว่ัางการพิิจ้ารณาของหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การสปา

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ 

อย้่ในระหว่ัางการพิิจ้ารณาของหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง

อย้่ในระหว่ัางการพิิจ้ารณาของหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง 

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ 

อย้่ในระหว่ัางการพิิจ้ารณาของหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง 

อย้่ในระหว่ัางการพิิจ้ารณาของหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง 

อย้่ในระหว่ัางการพิิจ้ารณาของหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง 

อย้่ในระหว่ัางการพิิจ้ารณาของหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง

สำ�ข้�
ว่นท่ั่�ออกิ ว่นคัรบกิำ�หนดำ

หมู�ยเหตุ
ใบอนุญ�ตประกิอบกิิจกิ�รสำถื�น

ประกิอบกิ�รเพ่ิ�อสุำข้ภิ�พิ

สำรุปใบอนุญ�ตประกิอบกิิจกิ�รสำถื�นประกิอบกิ�รเพ่ิ�อสุำข้ภิ�พิ Let’s Relax 

มิลเลนเน่ยม

วัันนิมมาน

พัิทยา บ่ช่ ฟร้อนท์

บ่ยอนด์้ ป่าตอง

อโนมา

หัวัหิน 100

เด้อะ อัลเลซ์ ส๊ข๊มวิัท 13

รร. เอซ์ ออฟ หัวัหิน

เด้อะมาร์เก็ต

กินซ่์า ทองหล่อ

ไอบิส ห้วัยขวัาง

เซ็์นทรัล เอมบาสซ่์�

รร เร่อรัษัฎา

รร ศูร่ลันตา

ไอแอม ไช่น่าทาวัน์

พิอร์โต้ เด้อ ภ้ิเก็ต

สำ�ข้�ท่ั่�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13 ม่.ค. 61

25 เม.ย. 61

13 ม่.ค. 61

14 มิ.ย. 61

5 ม่.ค. 61

24 พิ.ย. 61

6 พิ.ย. 60

27 พิ.ย. 60

16 ต.ค. 61

12 ม่.ค. 66

25 เม.ย. 66

12 ม่.ค. 66

13 มิ.ย. 66

5 ม่.ค. 66

23 พิ.ย. 66

5 พิ.ย. 65

26 พิ.ย. 65

15 ต.ค. 66

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

สำ�ข้�
ว่นท่ั่�ออกิ ว่นคัรบกิำ�หนดำ

หมู�ยเหตุ
ใบอนุญ�ตประกิอบกิิจกิ�รสำถื�น

ประกิอบกิ�รเพ่ิ�อสุำข้ภิ�พิ

สำรุปใบอนุญ�ตประกิอบกิิจกิ�รสำถื�นประกิอบกิ�รเพ่ิ�อสุำข้ภิ�พิ Baan Suan Massage

รามคำาแหง

นนทบ๊ร่

ประช่าน๊ก้ล

เจ้ริญนคร 68

บรมราช่ช่นน่

เทอร์มินอล 21 โคราช่

อ๊ด้รธัาน่

หนองคาย

เพิช่รเกษัม
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สำ�ข้�ท่ั่�

สำ�ข้�ท่ั่�

1

2

3

4

1

เซ็์นทรัลเวิัลด์้

ไอคอนสยาม

101

กินซ่์า ทองหล่อ

เทอร์มินอล 21พัิทยา

26 พิ.ย. 62

26 พิ.ย. 62

26 พิ.ย. 62

25 พิ.ย. 67

25 พิ.ย. 67

25 พิ.ย. 67

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

ใบอน๊ญาตประเภิทประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

อย้่ในระหว่ัางการพิิจ้ารณาของหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง

สำ�ข้�

สำ�ข้�

ว่นท่ั่�ออกิ

ว่นท่ั่�ออกิ

ว่นคัรบกิำ�หนดำ

ว่นคัรบกิำ�หนดำ

หมู�ยเหตุ

หมู�ยเหตุ

ใบอนุญ�ตประกิอบกิิจกิ�รสำถื�น
ประกิอบกิ�รเพ่ิ�อสุำข้ภิ�พิ

ใบอนุญ�ตประกิอบกิิจกิ�รสำถื�น
ประกิอบกิ�รเพ่ิ�อสุำข้ภิ�พิ

สำรุปใบอนุญ�ตประกิอบกิิจกิ�รสำถื�นประกิอบกิ�รเพ่ิ�อสุำข้ภิ�พิ Stretch me by Let’s Relax

สำรุปใบอนุญ�ตประกิอบกิิจกิ�รสำถื�นประกิอบกิ�รเพ่ิ�อสุำข้ภิ�พิ Face Care by Let’s Relax

หมายเหต๊   1. ใบอน๊ญาตประกอบกิจ้การสถานประกอบการเพ่ิ�อส๊ขภิาพิท่�อย้่ระหว่ัางการด้ำาเนินการ ทางบริษััทได้้ส่งเอกสารประกอบการขอ 
       ใบอน๊ญาตไปท่�เจ้้าพินักงานเร่ยบร้อยแล้วั ขณะน่�อย้่ระหว่ัางการพิิจ้ารณาของเจ้้าพินักงาน กระทรวังสาธัารณส๊ข

2.1.1 ล่กิษณะผลิตภ่ิณฑ์์หร่อบริกิ�ร 

 บริษััทด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้สปาเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ โด้ยให้บริการ “เวัลเนส สปา” ภิายใต้เเบรนด์้ “RarinJinda Wellness Spa”, “เด้ย์สปา” 
ภิายใตเ้เบรนด้ ์“Let’s Relax” และ “รา้นนวัด้เพิ่�อส๊ขภิาพิ” ภิายใตแ้บรนด้ ์“บ้านสวัน มาสสาจ้” และขยายธ๊ัรกิจ้สต้ดิ้โอยด่้คลายกลา้มเน่�อเพ่ิ�อ 
ส๊ขภิาพิ ภิายใต้แบรนด้์ “Stretch me by Let’s Relax” และศู้นย์ปรนนิบัติผิู้วัหน้าภิายใต้แบรนด้์ “Face Care by Let’s Realx”  
การบริการของบริษััทม่เอกลักษัณ์โด้ด้เด่้น โด้ยหลักวิัช่าการบำาบัด้ท่�ประย๊กต์มาจ้ากภ้ิมิปัญญาแพิทย์แผู้นไทย ผู้สมผู้สานกับการนวัด้ 
เเละการบริการกับเทคนิคจ้ากตะวัันตกเเละตะวัันออก เพ่ิ�อสร้างสรรค์ประสบการณ์การบริการท่�เป็นเอกลักษัณ์ในมาตรฐานระดั้บสากล 
ท่�ผู้สมผู้สานเทคโนโลย่ใหม่ๆ ในวังการสปา ควับค่้ไปกับการใช้่สม๊นไพิรไทย เพิ่�อให้บริการนวัด้เพิ่�อการผู้่อนคลาย และการนวัด้เพ่ิ�อการเสริม 
ส๊ขภิาพิเเก่ล้กค้าทั�งช่าวัไทยเเละช่าวัต่างประเทศู

 ลักีษณีะกีารให้บูริกีารแบูบู “เวัลเนสสปา”  

 เป็นการให้บริการสปาในระดั้บ 5 ด้าวั ภิายใต้แบรนด์้ “RarinJinda Wellness Spa” เป็นสปาท่�ตั�งอย้่ภิายในหร่อในบริเวัณเด่้ยวักับ
โรงแรมหร่อร่สอร์ท เพ่ิ�อรองรับผู้้้มาพัิกแรมท่�ต้องการใช้่บริการสปา เพ่ิ�อผู่้อนคลาย นอกเหน่อจ้ากการใช้่บริการห้องพัิก มักจ้ะม่ขนาด้ใหญ่กว่ัา 
Day Spa ทั�วัไป และตั�งอย้่ตามสถานท่�ท่องเท่�ยวัหร่อย่านช๊่มช่น โด้ยเฉพิาะโรงแรมระดั้บ 4-5 ด้าวั การบริการเน้นควัามเป็นสถานท่�พัิกผู่้อน 
และการนวัด้เป็นส่วันใหญ่ ม่การจั้ด้สถานท่�ให้ม่บรรยากาศูด่้ ทัศูน่ยภิาพิและภ้ิมิทัศูน์ท่�สวัยงาม ควับค่้ไปกับการให้บริการด้้แลร่างกายและผิู้วัพิรรณ 
นอกจ้ากน่�แล้วับริษััทยังได้้ทำาการ ผู้สมผู้สานเทคโนโลยใ่หม่ๆ ในวังการสปา เช่่น เต่ยงทรายร้อน (Quartz Bed), สระนำ�าธัาราบำาบัด้ (Hydro-
therapy Pool),  เต่ยงวิัช่่�ช่าวัเวัอร์ (Vichy Shower) กับศูาสตร์การนวัด้แผู้นไทยหลายแบบ ควับค่้ไปกับการใช้่ สม๊นไพิรไทย ให้บริการนวัด้ 
เพ่ิ�อการผู่้อนคลาย เเละนวัด้เพ่ิ�อการเสริมส๊ขภิาพิ รวัมถ่งทร่ตเมนท์ควัามงามเเก่ล้กค้าทั�งช่าวัไทยเเละช่าวัต่างช่าติ 

 ประเภทกีารให้บูริกีารขิอุงสาขิาภายใต้ิแบูรนด์  “RarinJinda Wellness Spa”  

 สาขาท่�ให้บริการภิายใต้แบรนด์้ “RarinJinda Wellness Spa” ม่บริการสปาเพ่ิ�อส๊ขภิาพิเเละเพ่ิ�อการบำาบัด้ โด้ยม่การนำาเทคโนโลย่ 
ในวังการสปาและศูาสตร์ต่างๆ จ้ากทั�งตะวัันตกเเละตะวัันออกมาผู้สมผู้สานกับเทคนิคเเละการนวัด้เเละการบริการของไทย ม่การให้บริการ 
ดั้งต่อไปน่�
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 1. การให้บริการโด้ยธัาราบำาบัด้ (Hydrotheraphy)
• สระนำ�าธัาราบำาบัด้ (Hydrotheraphy Pool) (เปิด้ให้บริการเฉพิาะสาขาเช่่ยงใหม่) 
• Hydro Glow & Tone Therapy

• Splashy Vichy Massage
     2. การให้บริการการอบตัวั หร่อซ์าวัน่า (Sauna) 

• ฟาเรด้ซ์าวัน่า (Detoxifying Infared Sauna) 

• ซ์าวัน่าไอนำ�าพิร้อมสม๊นไพิร (Herbal Rainforest Steam Sauna)
  3. การนวัด้ชิ่โรด้ารา (Shirodhara Treatment) 
 4. การบำาบัด้ด้้วัยเต่ยงทรายร้อนและการบำาบัด้ด้้วัยคล่�นเส่ยง (Warm Sand Bed Therapy & Tibetan Sound Therapy) ทราย
ร้อนและขันทองเหล่องเพ่ิ�อสร้างเส่ยงกังวัาน
 5. การนวัด้ส่�ม่อพิร้อมนำ�ามันหอมระเหย (Four-Hands Aromatherapy Warm Oil Massage) 
 6. การให้บริการออนเซ์น  (เปิด้ให้บริการ เฉพิาะสาขาเช่่ยงใหม่) โด้ยลงแช่่นำ�าแร่ในบ่อท่�ให้บริการ 3 บ่อ สลับกัน ตามควัามต้องการ 
ของล้กค้า ค่อ

• บ่อนำ�าแร่ร้อน 

• บ่อโซ์ด้าสปา

• บ่อนำ�าเย็น 
 7.  การนวัด้แผู้นไทย (Thai massage) 
 8.  การนวัด้แผู้นไทยประคบร้อนด้้วัยล้กประคบสม๊นไพิร (Thai massage with hot herbal ball)                
 9.  การนวัด้ด้้วัยนำ�ามันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage) 
 10. การนวัด้บำาบัด้ด้้วัยหินร้อน (Aromatic Hot Stone Massage) 
 11. การนวัด้หลังและไหล่ (Back & Shoulder Massage) 
 12. การนวัด้กด้จ๊้ด้ใบหน้าผู่้อนคลายอารมณ์ (Facial Relaxation) 
 13. การนวัด้กด้จ๊้ด้สะท้อนเท้า (Foot Reflexology) 
 14. การขัด้ผิู้วั (Body Scrub)  
 15. การพิอกผิู้วั (Body Mask) 
   16. การอาบนำ�าแร่แช่่นำ�าด้อกไม้ (Floral Bath) 

 ปัจ้จ๊้บัน RarinJinda Wellness Spa เปิด้ด้ำาเนินการทั�งหมด้ 3 สาขา ท่�จั้งหวััด้ เช่่ยงใหม่ และกร๊งเทพิฯ โด้ยม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่�

 สาขิาเชียงใหม่ ตั�งอย้่ในส่วันพ่ิ�นท่�ด้้านหน้าติด้กับโรงแรม ระรินจิ้นด้า เวัลเนส สปา ร่สอร์ท ถนนเจ้ริญราษัฎร์ อำาเภิอเม่องเช่่ยงใหม่ 
เช่่ยงใหม่ เน่�อท่�ประมาณ 3,500 ตารางเมตร

 สาขิาราชดำาริ ตั�งอย้่ชั่�น 6 และ 8 โรงแรมแกรนด์้ เซ์นเตอร์ พิอยต์ ราช่ด้ำาริ ซ์อยมหาด้เล็กหลวัง 1 ถนนราช่ด้ำาริห์ เขตปท๊มวััน 
กร๊งเทพิฯ บนเน่�อท่�ประมาณ 903 ตารางเมตร 

 สาขิาเพลินจิิติ ตั�งอย้่ชั่�น 30 และ 31 โรงแรม แกรนด์้ เซ์นเตอร์ พิอยต์ เพิลินจิ้ต ถนนวิัทย ๊เขตปท๊มวััน กร๊งเทพิฯ บนเน่�อท่�ประมาณ 
1,087 ตารางเมตร 

ล่กิษณะกิ�รให้บริกิ�รแบบเดำย์สำป� 

 ลักีษณีะกีารให้บูริกีารภายใต้ิแบูรนด์ “Let’s Relax”  

 การให้บริการเป็นแบบเด้ย์สปา (Day Spa) ระดั้บ 4 ด้าวั ซ่์�งเป็นร้ปแบบสปาท่�พิบได้้ทั�วัไป มักตั�งอย้่ในทำาเลท่�สะด้วักต่อการเดิ้น     
ทางสำาหรับล้กค้ามาใช้่บริการ ลักษัณะผู้้้มาใช้่บริการจ้ะเป็นระยะเวัลาสั�นๆ ใช้่เวัลาเพ่ิยง 1-2 ชั่�วัโมงสำาหรับการเข้าใช้่บริการหน่�งอย่างหร่อ 
มาก ท่�ส๊ด้ 4 ชั่�วัโมง สำาหรับการเข้ารับบริการ แบบครบวังจ้ร ทั�งการนวัด้และด้้แลส๊ขภิาพิผิู้วั ให้บริการนวัด้เพ่ิ�อการผู่้อนคลายเเก่ล้กค้าทั�งช่าวัไทยเเละ 
ช่าวัต่างช่าติ โด้ยผู้สมผู้สานภ้ิมิปัญญาไทยด้้านการนวัด้เเละการบริการกับเทคนิคการนวัด้จ้ากศูาสตร์ตะวัันตกเเละตะวัันออก เพ่ิ�อสร้างสรรค์ 
ประสบการณ์การบริการท่�เป็นเอกลักษัณ์ของบริษััท 
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 ประเภทกีารให้บูริกีารขิอุง  “Let’s Relax”
 1. การนวัด้แผู้นไทย (Thai massage) 
 2. การนวัด้แผู้นไทยประคบร้อนด้้วัยล้กประคบสม๊นไพิร (Thai massage with hot herbal ball) 
 3. การนวัด้ด้้วัยนำ�ามันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage) 
 4. การนวัด้บำาบัด้ด้้วัยหินร้อน (Aromatic Hot Stone Massage) 
 5. การนวัด้หลังและไหล่ (Back & Shoulder Massage)
 6. การนวัด้กด้จ๊้ด้ใบหน้าผู่้อนคลายอารมณ์ (Facial Relaxation) 
 7. การนวัด้กด้จ๊้ด้สะท้อนเท้า (Foot Reflexology) 
 8. การขัด้ผิู้วั (Body Scrub)  
 9. การพิอกผิู้วั (Body Mask) 
 10. การอาบนำ�าแร่แช่่นำ�าด้อกไม้ (Floral Bath)   
 11. การให้บริการออนเซ์น  (เปิด้ให้บริการ เฉพิาะสาขาทองหล่อ) โด้ยลงแช่่นำ�าแร่ในบ่อท่�ให้บริการ 5 บ่อ สลับกันตามควัามต้อง  
      การของล้กค้า ค่อ

• บ่อนำ�าแร่ร้อน 

• บ่อโซ์ด้าบาธั

• บ่อนำ�าเย็น 

• บ่อวัิลพิ้ลบาธั

• บ่อซ์ิลค์บาธั  

 ปัจ้จ๊้บัน Let’s Relax เปิด้ให้บริการทั�งสิ�นจ้ำานวัน 45 สาขา (40 สาขาในประเทศู เเละ 5 สาขา ต่างประเทศู) ทั�งกร๊งเทพิฯ  
และตามเม่องท่องเท่�ยวัหลักของประเทศูไทย ค่อ เช่่ยงใหม่ พัิทยา ภ้ิเก็ต เกาะสม๊ย กระบ่� และหัวัหิน รวัมไปถ่งสาธัารณรัฐประช่าช่นจ่้น  
สาธัารณรัฐกัมพ้ิช่าและสาธัารณรัฐเม่ยนมาร์ ซ่์�งท๊กสาขาในประเทศูเปิด้ให้บริการท๊กวััน ตั�งแต่เวัลา 10.00 น. - 24.00 น. และม่สาขาท่�อย้ร่ะหว่ัาง 
เตร่ยมเปิด้ด้ำาเนินการ 6 สาขา โด้ยม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่�

 สาขิาในประเทศุ

 สาขิาเทอุร์มินอุล 21 ตั�งอย้่บนชั่�น 6 ศู้นย์การค้าเทอร์มินอล 21 ซ์อยส๊ข๊มวิัท 19 (วััฒนา) ถนนส๊ข๊มวิัท เขตวััฒนา กร๊งเทพิฯ 
เน่�อท่�ประมาณ 752 ตารางเมตร

 สาขิาสุขุิมวิัท 39 ตั�งอย้่ในซ์อยส๊ข๊มวิัท 39 (พิร้อมพิงษ์ั) ถนนส๊ข๊มวิัท เขตวััฒนา กร๊งเทพิฯ เน่�อท่�ประมาณ 806 ตารางเมตร 

 สาขิาแมนดาริน ตั�งอย้่ภิายในโรงแรมแมนด้าริน ถนนพิระรามท่�ส่�  เขต บางรัก กร๊งเทพิฯ เน่�อท่�ประมาณ 1,100 ตารางเมตร

 สาขิาพาวัิลเลี�ยน ตั�งอย้่ในบริเวัณโครงการพิาวิัลเล่�ยน ไนท์บาร์ซ์าร์ ถนนช้่างคลาน อำาเภิอเม่อง เช่่ยงใหม่ เน่�อท่�ประมาณ 668 
ตารางเมตร

 สาขิาพัทยา ตั�งอย้่ภิายในบริเวัณโรงแรมซั์นไช่น์ การ์เด้้น ถนนพัิทยาเหน่อ อำาเภิอบางละม๊ง จ้.ช่ลบ๊ร่ เน่�อท่�ประมาณ 540 ตารางเมตร

 สาขิาป่าติอุงสาย 2 ตั�งอย้่บนถนนราษัฎร์อ๊ทิศู 200 ปี อำาเภิอกะท้้ ภ้ิเก็ต  เน่�อท่�ประมาณ 1,292 ตารางเมตร 

 สาขิาสมุย ตั�งอย้่บนถนนรอบเกาะ ใกล้กับห้างสรรพิสินค้าบิ�กซ่์ อำาเภิอเกาะสม๊ย ส๊ราษัฏิร์ธัาน่ เน่�อท่�ประมาณ 1,588 ตารางเมตร

 สาขิาสยามสแค์วัร์วััน ตั�งอย้่ท่� ชั่�น 6 ศู้นย์การค้า Siam Square One เขตปท๊มวััน กร๊งเทพิฯ ใช้่พ่ิ�นท่�ประมาณ 756 ตารางเมตร 

 สาขิาหวััหิน ตั�งอย้ท่่�ศู้นยก์ารคา้ Hua Hin Market Village (Phase 2 - ชั่�น 2 เเละ 3) อำาเภิอหวััหิน  ประจ้วับค่ร่ขนัธ์ั โด้ยสามารถเข้าได้้ 
2 ทางค่อ ทางเข้าชั่�น 2 เเละ ทางเข้าชั่�น 3 (เช่่�อมกับห้าง) ใช้่พ่ิ�นท่�ประมาณ 743 ตารางเมตร 

 สาขิาป่าติอุงสาย 3 ตั�งอย้่บนถนนผัู้งเม่องสาย ก อำาเภิอกะท้้ ภ้ิเก็ต เน่�อท่�ประมาณ 2,418 ตารางเมตร

 สาขิาเอุกีมัย ตั�งอย้่อาคาร Park Lane Bangkok ชั่�น 2 ซ์อยส๊ข๊มวิัท 61 เขตวััฒนา กร๊งเทพิฯ เน่�อท่�ประมาณ 578 ตารางเมตร

 สาขิาท่าแพ ตั�งอย้่บนถนนราช่ด้ำาเนิน อำาเภิอเม่อง เช่่ยงใหม่ เน่�อท่�ประมาณ 560 ตารางเมตร

 สาขิาสวันพลู ตั�งอย้่ซ์อยสวันพิล้ เขตสาทร กร๊งเทพิฯ เน่�อท่�ประมาณ 560 ตารางเมตร

 สาขิาเดอุะสติรีท ตั�งอย้่ท่�ชั่�น 3 ศู้นย์การค้า เด้อะ สตร่ท รัช่ด้า บนถนนรัช่ด้าภิิเษัก เขตดิ้นแด้ง กร๊งเทพิฯ เน่�อท่�ประมาณ 714 
ตารางเมตร
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 สาขิามาบุูญค์รอุง  ตั�งอย้่ท่�ชั่�น 5 ศู้นย์การค้า เอ็ม บ่ เค บนถนนพิญาไท เขตปท๊มวััน กร๊งเทพิฯ เน่�อท่�ประมาณ 615 ตารางเมตร

 สาขิาโรงเเรมเดอุะเบูอุร์เค์ลีย์ ประตูินำ�า ตั�งอย้่ท่�ชั่�น 10  โรงเเรมเด้อะเบอร์เคล่ย์ ประต้นำ�า ถนนราช่ปรารภิ เขตราช่เทว่ั กร๊งเทพิฯ 
เน่�อท่�ประมาณ 440 ตารางเมตร

 สาขิาแอุร์พอุร์ติลิ�งค์์พญาไท ตั�งอย้่ใกล้สถาน่รถไฟฟ้าแอร์พิอร์ตลิ�งค์พิญาไท เเละ สถาน่รถไฟฟ้าบ่ท่เอส พิญาไท ถนนพิญาไท 
เขตราช่เทว่ั กร๊งเทพิฯ เน่�อท่�ประมาณ 969 ตารางเมตร

 สาขิาทอุงหล่อุ ตั�งอย้ท่่�ชั่�น 5  โรงเเรมแกรนด์้ เซ็์นเตอร์พ้ิอยท์ ส๊ข๊มวิัท 55 ซ์อยส๊ข๊มวิัท 55 (ทองหล่อ) ถนนส๊ข๊มวิัท เขตวััฒนา กร๊งเทพิฯ 
เน่�อท่�ประมาณ  1,820 ตารางเมตร

 สาขิาเวัค์อัุพ ตั�งอย้่ท่�ชั่�น 1 โรงแรมเวัคอัพิ อ่าวันาง ถนนนพิรัตน์ธัารา อำาเภิอเม่อง กระบ่� เน่�อท่�ประมาณ 698  ตารางเมตร

 สาขิากีะรน ตั�งอย้่ถนนกะรน อำาเภิอเม่อง ภ้ิเก็ต เน่�อท่�ประมาณ  41 ตารางวัา

 สาขิากีะติะ ตั�งอย้่ท่�ชั่�น  1 โรงเเรมเด้อะซิ์ส กะตะ ถนนโคกโตนด้ อำาเภิอเม่อง ภ้ิเก็ต เน่�อท่�ประมาณ 300 ตารางเมตร

 สาขิาโบู้ทลากูีน ตั�งอย้่ในโครงการโบ้ทลาก้น ถนนเทพิกระษััตร่ อำาเภิอเม่อง ภ้ิเก็ต   เน่�อท่�ประมาณ 2.84 ไร่

 สาขิาสุขุิมวิัท 31 ตั�งอย้่ในซ์อยส๊ข๊มวิัท 31 เขตวััฒนา กร๊งเทพิฯ เน่�อท่�ประมาณ 60  ตารางวัา

 สาขิารร. มิลเลนเนียม ตั�งอย้ท่่�ชั่�น 4 โรงเเรมมิลเลนเน่ยมร่สอร์ท ฝั�งเลคไซ์ด์้ ถนนราษัฎร์อ๊ทิศู 200 ปี อำาเภิอกะท้้ ภ้ิเก็ต  เน่�อท่�ประมาณ 
654  ตารางเมตร

 สาขิานิมมาน ตั�งอย้่ท่�ชั่�น 1 ศู้นย์การค้าวััน นิมมาน ถนนนิมมาเหมินทร์ อำาเภิอเม่อง เช่่ยงใหม่  เน่�อท่�ประมาณ 812  ตารางเมตร

 สาขิาพัทยาบีูชฟร้อุนท์ ตั�งอย้่ท่�ถนนพัิทยากลาง อำาเภิอบางละม๊ง ช่ลบ๊ร่  เน่�อท่�ประมาณ 848 ตารางเมตร 

 สาขิาบีูยอุนด์ ป่าติอุง ตั�งอย้่ท่�ชั่�น บ่ โรงแรมบ่ยอนด์้ ป่าตอง ถนนสวััสดิ้รักษ์ั อำาเภิอกะท้้ ภ้ิเก็ต  เน่�อท่�ประมาณ 597 ตารางเมตร

 สาขิาอุโนมา ตั�งอย้่ท่�ชั่�น 4 โรงแรมอโนมา แกรนด์้ ถนนราช่ด้ำาริห์ เขตปท๊มวััน กร๊งเทพิฯ เน่�อท่�ประมาณ 162  ตารางเมตร

 สาขิาหัวัหิน 100 ตั�งอย้่ท่�ถนนเพิช่รเกษัม อำาเภิอหัวัหิน ประจ้วับฯ  เน่�อท่�ประมาณ 400  ตารางเมตร

 สาขิาเทอุร์มินอุล 21 พัทยา ตั�งอย้่ท่�ชั่�น 1 ศู้นย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัิทยา หม่้ท่� 6 อำาเภิอบางละม๊ง ช่ลบ๊ร่  เน่�อท่�ประมาณ 1,195 
ตารางเมตร

 สาขิาเดอุะอัุลเลซ สุขุิมวิัท 13 ตั�งอย้่ท่�ชั่�น 3 ศู้นย์การค้าเด้อะอัลเลซ์ ส๊ข๊มวิัท 13 หน้าโรงแรมไฮ่แอท ร่เจ้นซ่์� ส๊ข๊มวิัท ถนนส๊ข๊มวิัท 
เขตวััฒนา กร๊งเทพิฯ  เน่�อท่�ประมาณ 851  ตารางเมตร

 สาขิาเอุซ อุอุฟ หัวัหิน ตั�งอย้่หน้าเอซ์ ออฟ หัวัหิน ถนนเพิช่รเกษัม อำาเภิอช่ะอำา เพิช่รบ๊ร่  เน่�อท่�ประมาณ 400   ตารางเมตร

 สาขิาเดอุะมาร์เก็ีติ ตั�งอย้่ท่�ชั่�น 4 ศู้นย์การค้าเด้อะมาร์เก็ต ถนนราช่ด้ำาริ เขตปท๊มวััน กร๊งเทพิฯ เน่�อท่�ประมาณ 675  ตารางเมตร

 สาขิากิีนซ่า ทอุงหล่อุ ตั�งอย้่ท่�ชั่�น 2 โรงแรมนิกโก้ ซ์อยส๊ข๊มวิัท 55 เขตวััฒนา กร๊งเทพิฯ  เน่�อท่�ประมาณ  1,186 ตารางเมตร

 สาขิาไอุบิูส ห้วัยขิวัาง ตั�งอย้่ท่�ชั่�น 2 โรงแรมไอบิส สไตลส์ ห้วัยขวัาง ถนนรัช่ด้าภิิเษัก เขตห้วัขวัาง กร๊งเทพิฯ เน่�อท่�ประมาณ 475 
ตารางเมตร

 สาขิาเซ็นทรัล เอุมบูาสซี� ตั�งอย้่ท่�ชั่�น LG ศู้นย์การค้าเซ็์นทรัล เอมบาสซ่์� ถนนเพิลินจิ้ต เขตปท๊มวััน กร๊งเทพิฯ  เน่�อท่�ประมาณ 242 
ตารางเมตร

 สาขิาโรงแรมเร่อุรัษฎา ติรัง ตั�งอย้่ท่�ชั่�น G โรงแรมเร่อรัษัฎา ถนนตรัง-พัิทล๊ง อำาเภิอเม่อง ตรัง เน่�อท่�ประมาณ 200  ตารางเมตร

 สาขิาโรงแรมศุรีลันติา เกีาะลันติา ตั�งอย้่ท่�หม่้ 6 หาด้คลองนิน อำาเภิอเกาะลันตา กระบ่� เน่�อท่�ประมาณ 1,318 ตารางเมตร

 สาขิาไอุแอุม ไชน่าทาวัน์ ตั�งอย้ท่่�ชั่�น 3 ศู้นยก์ารค้าไอแอม ไช่น่าทาวัน์ ถนนเจ้ริญกร๊ง เขตป้อมปราบศัูตร้พ่ิาย กร๊งเทพิฯ  เน่�อท่�ประมาณ 
537  ตารางเมตร

 สาขิาพอุร์โต้ิ เดอุ ภูเก็ีติ ตั�งอย้ท่่�Porto de Phuket ห้องเลขท่� 509 ชั่�น 1 เลขท่� 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6 ถนนบ้านด้อน-
เชิ่งทะเล ตำาบลเชิ่งทะเล อำาเภิอถลาง จั้งหวััด้ภ้ิเก็ต เน่�อท่�ประมาณ 746  ตารางเมตร
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 สาขิาต่ิางประเทศุ

 สาขิาคุ์นหมิง ตั�งอย้่ท่�ชั่�น 6 อาคาร TKP ถนนปักกิ�ง เม่องค๊นหมิง มณฑ์ลย้นนาน สาธัารณรัฐประช่าช่นจ่้น เน่�อท่�ประมาณ 700 
ตารางเมตร
 สาขิาพนมเปญ เมา เซ ตุิง ตั�งอย้่ท่�ถนนเมา เซ์ ต๊ง กร๊งพินมเปญ สาธัารณรัฐกัมพ้ิช่า เน่�อท่�ประมาณ 400 ตารางเมตร
 สาขิาพนมเปญ นโรดม ตั�งอย้่ท่�ถนนนโรด้ม กร๊งพินมเปญ สาธัารณรัฐกัมพ้ิช่า เน่�อท่�ประมาณ 700 ตารางเมตร
 สาขิาพนมเปญ ทนเล บูาซัค์ ตั�งอย้่ท่�ถนน 294 กร๊งพินมเปญ สาธัารณรัฐกัมพ้ิช่า เน่�อท่�ประมาณ 400 ตารางเมตร
 สาขิาย่างกุ้ีง เค์อีุอุาร์ ตั�งอย้่ท่� 65 ถนนคาบาร์เอย์ พิาโกด้้า เม่องย่างก้๊ง สาธัารณรัฐเม่ยนมาร์ เน่�อท่�ประมาณ 400 ตารางเมตร

 สาขิาที�อุยู่ระหว่ัางเติรียมเปิดดำาเนินกีาร

  Let’s Relax สาขา Carlton Hotel Bangkok
  Let’s Relax สาขา Novotel Bangkok Platinum 
  Let’s Relax สาขา CentralWorld 
  Let’s Relax สาขา Mahanakhon Cube
  Let’s Relax สาขา Upperground Chatuchak
 
ล่กิษณะกิ�รให้บริกิ�รแบบนวดำเพ่ิ�อสุำข้ภิ�พิ

 ลักีษณีะกีารให้บูริกีารภายใต้ิแบูรนด์ “บู้านสวัน มาสสาจิ”  

 การให้บริการเป็นแบบร้านนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ ระดั้บ 3 ด้าวั ซ่์�งเป็นร้ปแบบร้านนวัด้ท่�พิบได้้ทั�วัไป มักตั�งอย้่ในทำาเลท่�พัิกอาศัูย ลักษัณะ 
ผู้้้มาใช้่บริการจ้ะเป็นระยะเวัลาสั�น ๆ ใช้่เวัลาเพ่ิยง 1-2 ชั่�วัโมงสำาหรับ การเข้าใช้่บริการหน่�งอย่าง ให้บริการนวัด้เพ่ิ�อการผู่้อนคลายเเก่ล้กค้าช่าวั
ไทยโด้ยภ้ิมิปัญญาไทยด้้านการนวัด้ 

 ประเภทกีารให้บูริกีารขิอุง  “บู้านสวัน มาสสาจิ”  
• การนวัด้แผู้นไทย (Thai massage) 

• การนวัด้แผู้นไทยประคบร้อนด้้วัยล้กประคบสม๊นไพิร (Thai massage with hot herbal ball) 

• การนวัด้ด้้วัยนำ�ามันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage) 

• การนวัด้กด้จ้๊ด้สะท้อนเท้า (Foot Reflexology) 

• การขัด้ผู้ิวั (Body Scrub)  

• การพิอกผู้ิวั (Body Mask) 

 ปัจ้จ๊้บัน บ้านสวันมาสสาจ้ เปิด้ให้บริการทั�งสิ�นจ้ำานวัน 10 สาขา ในทำาเลช่านเม่องกร๊งเทพิเเละปริมณฑ์ล ซ่์�งท๊กสาขาเปิด้ให้ บริการท๊กวััน 
ตั�งแต่เวัลา 09.00 น. - 23.00 น.  โด้ยม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่�
 สาขิานนทบุูรี ตั�งอย้่บนถนนนครอินทร์ อำาเภิอเม่อง นนทบ๊ร่ เน่�อท่�ประมาณ 465 ตารางเมตร
 สาขิารามค์ำาเเหง ตั�งอย้่บนถนนรามคำาแหง เขตบางกะปิ กร๊งเทพิมหานคร เน่�อท่�ประมาณ 2 ไร่ 200 ตารางวัา
 สาขิาประชานุกูีล ตั�งอย้่บนถนนรัช่ด้าภิิเษัก เขตบางซ่์�อ กร๊งเทพิมหานคร เน่�อท่�ประมาณ 453 ตารางเมตร
 สาขิาเจิริญนค์ร 68 ตั�งอย้่บนถนนเจ้ริญนคร เขตธันบ๊ร่ กร๊งเทพิมหานคร เน่�อท่�ประมาณ 187 ตารางเมตร
 สาขิาบูรมราชชนนี ตั�งอย้่บนถนนบรมราช่ช่นน่ เขตทว่ัวััฒนา กร๊งเทพิมหานคร เน่�อท่�ประมาณ 583 ตารางเมตร
 สาขิาเทอุร์มินอุล 21 โค์ราช ตั�งอย้่ท่�ชั่�น 2 ศู้นย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช่ บนถนนมิตรภิาพิ-หนองคาย อำาเภิอเม่อง 
จั้งหวััด้นครราช่ส่มา เน่�อท่�ประมาณ 349 ตารางเมตร
 สาขิาอุุดรธีานี ตั�งอย้่ท่�ชั่�น 2 ศู้นย์การค้ามิลล์เพิลสโพิศูร่ ถ.โพิศูร่ อ.เม่อง จ้.อ๊ด้รธัาน่ เน่�อท่�ประมาณ 720 ตารางเมตร
 สาขิาหนอุงค์าย ตั�งอย้่ท่�ถนนประจั้กษ์ัศิูลปาคม อำาเภิอ เม่อง จั้งหวััด้ หนองคาย เน่�อท่�ประมาณ 1 งาน 51 ตารางวัา
 สาขิาเพชรเกีษม ตั�งอย้่ท่� ถนนเพิช่รเกษัม เขตหนองแขม กร๊งเทพิมหานคร เน่�อท่�ประมาณ 3 งาน 77 ตารางวัา
 สาขิาที�อุยู่ระหว่ัางเติรียมเปิดดำาเนินกีาร
  Baan Suan Massage สาขารามอินทรา 62
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ล่กิษณะกิ�รให้บริกิ�รแบบสำตูดิำโอย่ดำคัล�ยกิล้�มูเน่�อเพ่ิ�อสุำข้ภิ�พิ

 ลักีษณีะกีารให้บูริกีารภายใต้ิแบูรนด์ “Stretch me by Let’s Relax”  

 การให้บริการเป็นแบบสต้ดิ้โอยด่้คลายกล้ามเน่�อเพ่ิ�อส๊ขภิาพิท่�ผู้สมผู้สานศูาสตร์การยด่้เหยย่ด้กล้ามเน่�อกับการนวัด้บำาบัด้และการกด้จ๊้ด้ได้้ 
อยา่งลงตัวั เพ่ิ�อช่่วัยปรับสมด๊้ลร่างกาย พิร้อมคลายควัามเม่�อยล้าและลด้อาการปวัด้ต่งของกลา้มเน่�อจ้ากการทำางาน การเล่นก่ฬาหร่อการเด้นิทาง 
ลักษัณะผู้้้มาใช้่บริการจ้ะเป็นระยะเวัลาสั�นๆ ใช้่เวัลาเพ่ิยง 1-2 ชั่�วัโมงสำาหรับการเข้าใช้่บริการหน่�งอย่าง ให้บริการย่ด้คลายกล้ามเน่�อโด้ย    
ผู้้้เช่่�ยวัช่าญด้้านกายภิาพิบำาบัด้และวิัทยาศูาสตร์การก่ฬา 

 ประเภทกีารให้บูริกีารขิอุง  “Stretch me by Let’s Relax”  
• การย่ด้สำาหรับคนทำางาน (Office Stretch) 

• การย่ด้สำาหรับนักก่ฬา (Sport Stretch) 

• การย่ด้สำาหรับนักเด้ินทาง (Traveller Stretch) 

• การประคบร้อน (Hot Pack) 

 ปัจ้จ๊้บัน Stretch me by Let’s Relax เปิด้ให้บริการทั�งสิ�นจ้ำานวัน 4 สาขา ในทำาเลใจ้กลางเม่องกร๊งเทพิฯ ซ่์�งท๊กสาขาเปิด้ให้ 
บริการท๊กวััน ตั�งแต่เวัลา 10.00 น. - 22.00 น.  โด้ยม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่�

 สาขิาเซ็นทรัลเวิัลด์ ตั�งอย้ชั่่�น 3 ฟอรั�ม้ โซ์น ศู้นย์การค้าเซ็์นทรัลเวิัลด์้ บนถนนราช่ด้ำาริห์ เขตปท๊มวััน กร๊งเทพิฯ เน่�อท่�ประมาณ 130 ตารางเมตร
 สาขิาไอุค์อุนสยาม ตั�งอย้ชั่่�น 5 เวัลเนส โซ์น ศู้นย์การค้าไอคอนสยาม บนถนนเจ้ริญนคร เขตคลองสาน กร๊งเทพิฯ เน่�อท่�ประมาณ220 ตารางเมตร
 สาขิา 101 ตั�งอย้่ชั่�น 2 ศู้นย์การค้า 101 ทร้ดิ้จิ้ทอลพิาร์ค บนถนนส๊ข๊มวิัท เขตพิระโขนง กร๊งเทพิฯ เน่�อท่�ประมาณ 220 ตารางเมตร
 สาขิากิีนซ่า ทอุงหล่อุ ตั�งอย้ท่่�ชั่�น 2 โรงแรมนิกโก้ ซ์อยส๊ข๊มวิัท 55 เขตวััฒนา กร๊งเทพิฯ  เน่�อท่�ประมาณ  200 ตารางเมตร

ล่กิษณะกิ�รให้บริกิ�รแบบศูนย์ปรนนิบ่ติผิวหน้�

 ลักีษณีะกีารให้บูริกีารภายใต้ิแบูรนด์ “Face Care by Let’s Relax”  

 การให้บริการเป็นแบบศู้นย์ปรนนิบัติผิู้วัหน้าอย่างม่ออาช่่พิเพ่ิ�อผู่้อนคลายและฟ้�นบำาร๊งผิู้วัอย่างอ่อนโยน โด้ยใช้่ว่ัานหางจ้ระเข้มาเป็น 
วััตถ๊ดิ้บหลัก ลักษัณะผู้้้มาใช้่บริการจ้ะเป็นระยะเวัลาสั�น ๆ ใช้่เวัลาเพ่ิยง 1 - 2 ชั่�วัโมงสำาหรับการเข้าใช้่บริการหน่�งอย่าง ให้บริการปรนนิบัติ  ผิู้วั
หน้าโด้ยเทอราพิิสต์ผู้้้เช่่�ยวัช่าญ

 ประเภทกีารให้บูริกีารขิอุง  “Face Care by Let’s Relax”  

• ทร่ทเม้นท์อโลเวัร่า (Aloe Vera Treatment)

• ซ์ิกเนเจ้อร์ทร่ทเม้นท์อโลเวัร่า (Signature Aloe Vera Treatment)

• มาสก์หน้า (Face Mask Treatment)

• แคร์แอนด้์ร่แพิร์ (Care & Repair) 

• อซ์้ล่น (Azulene)

• ออกซ์ิเจ้น ไวัทัล (Oxygen Vital)

• กำาจ้ัด้ขน (Wax) 

 ปัจ้จ๊้บัน  Face Care by Let’s Relax เปิด้ให้บริการทั�งสิ�นจ้ำานวัน 1 สาขา ในทำาเลนักท่องเท่�ยวั ซ่์�งท๊กสาขาเปิด้ให้บริการท๊กวััน 
ตั�งแต่เวัลา 10.00 น. - 22.00 น.  โด้ยม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่�
 สาขิาเทอุร์มินอุล 21 พัทยา ตั�งอย้่ท่�ชั่�น 1 ศู้นย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัิทยา หม่้ท่� 6 อำาเภิอบางละม๊ง ช่ลบ๊ร่  เน่�อท่�ประมาณ 220 
ตารางเมตร
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2.1.2 กิ�รตล�ดำ

 ลูกีค้์าเป้าหมาย

 บริษััท ม่สัด้ส่วันล้กค้าต่างประเทศูเป็นส่วันใหญ่ ล้กค้าช่าวัต่างช่าติส่วันใหญ่จ้ะเป็นล้กค้าช่าวัเอเช่่ยจ้ากประเทศู จ่้น ฮ่่องกง ไต้หวััน 
ญ่�ป่๊น เกาหล่ใต้ สิงค์โปร์ และมาเลเซ่์ย และล้กค้าจ้ากทางประเทศูย๊โรป ท่�เดิ้นทางมาด้้วัยตัวัเองเป็นค่้รัก ครอบครัวัหร่อกล่๊มเพ่ิ�อน (ล้กค้า 
F.I.T.) ซ่์�งบริษััทได้้วิัเคราะห์ล้กค้ากล่๊มเป้าหมายสำาหรับธ๊ัรกิจ้ของบริษััท โด้ยแบ่งกล่๊มล้กค้าตามรายได้้ออกเป็น 3 กล่๊มหลัก ตามร้ปแบบการ 
ให้บริการและระดั้บราคา (Brand Positioning) ค่อ

แบรนด์ำท่ั่�ใช้บริกิ�ร

ท่�มา :  ข้อม้ลจ้ากบริษััท 

กิลุ่มูลูกิค้ั�

A-  จ้นถ่ง  A+

B   จ้นถ่ง  A-

C+ จ้นถ่ง B

>75,000 

30,000 – 75,000

15,000 – 50,000

RarinJinda Wellness Spa  

Let’s Relax / Stretch me / Face Care

บ้านสวัน มาสสาจ้

ร�ยได้ำต่อเด่ำอน (บ�ทั่/เด่ำอน)

 ช่อุงทางกีารจิำาหน่าย 

 ล้กค้าของบริษััทส่วันใหญ่เป็นล้กค้าช่าวัต่างช่าติซ่์�งเกิด้จ้ากการท่�บริษััททำาการประช่าสัมพัินธ์ัผู่้านส่�อต่างๆ เช่่น นิตยสารและเข้าร่วัม
งานออกร้านต่างๆ ท่�เก่�ยวักับสปา ทั�งในประเทศูและต่างประเทศู โด้ยม่เป้าหมายหลักเพ่ิ�อเป็นการประช่าสัมพัินธ์ัธ๊ัรกิจ้สปาของบริษััท ทำาให้แบรนด์้
ของบริษััทเป็นท่�ร้้จั้กกันด่้และนิยมกันในกล่๊มนักท่องเท่�ยวั ช่าวัต่างช่าติ ช่่องทางการจ้ำาหน่ายของบริษััททั�งหมด้ สามารถสร๊ปได้้ดั้งต่อไปน่� 

 1. การจ้ำาหน่ายผู่้านระบบสำารองการเข้ารับบริการผู่้านทางอินเตอร์เน็ต 
 2. การจ้ำาหน่ายให้กับล้กค้าโด้ยตรง
 3. การจ้ำาหน่ายผู่้านตัวัแทนจ้ำาหน่าย

 นโยบูายกีารกีำาหนดราค์า 

 บริษััทกำาหนด้ราคาโด้ยการคำานวัณราคาจ้ากต้นท๊นค่าเช่่าสถานท่� หร่อค่าเส่�อมราคาในกรณ่ท่�สร้างอาคาร เพ่ิ�อใช้่ด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้เอง 
บวักกับค่าแรงพินักงาน และค่าโสห้๊ย ประกอบกับการเปร่ยบเท่ยบราคาของธ๊ัรกิจ้สปาหร่อเวัลเนสค่้แข่งร่วัมกับ การวิัเคราะห์ทางการตลาด้ 
เพ่ิ�อกำาหนด้กลย๊ทธ์ัด้้านราคา โด้ยพิิจ้ารณาปัจ้จั้ยแวัด้ล้อมท่�เก่�ยวัข้อง อาทิเช่่น ทำาเลท่�ตั�ง โอกาสทางการตลาด้ กล่๊มล้กค้าเป้าหมาย 
ค่้แข่งในบริเวัณใกล้เค่ยง และต้นท๊นในการประกอบการ เป็นต้น

 ปัจิจัิยที�มีผลต่ิอุกีารแข่ิงขัิน 

 ธ๊ัรกิจ้สปาและเวัลเนส เป็นธ๊ัรกิจ้ท่�ม่ควัามแตกต่างในแต่ละผู้้้ให้บริการ ในเร่�องของทำาเลท่�ตั�ง สถานท่�ให้บริการท่�ม่ ควัามสวัยงาม 
การเดิ้นทางท่�สะด้วักสบาย ใจ้กลางเม่อง หร่ออย้่ในบริเวัณใกล้สถานท่�ท่องเท่�ยวัท่�นิยมในประเทศูไทย การให้บริการท่�ด่้ของพินักงานนวัด้ท่�ให้ 
บริการ ควัามม่ประสบการณ์ของผู้้้ให้บริการ ค๊ณภิาพิการบริการและควัามเช่่�อถ่อ ไว้ัวัางใจ้จ้ากล้กค้า  ผู้้้บริหารกล่๊มบริษััทจ่้งได้้พิิจ้ารณาปัจ้จั้ย 
ท่�ม่ผู้ลต่อการแข่งขันในธ๊ัรกิจ้เพ่ิ�อนำามากำาหนด้ เป็นกลย๊ทธ์ัในการสร้างควัามแตกต่าง และเสริมสร้างควัามแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธ๊ัรกิจ้ของ
กล่๊มบริษััท ดั้งน่�

 1. ประสบูกีารณ์ี และค์วัามเป็นม่อุอุาชีพในกีารดำาเนินธุีรกิีจิ

 บริษััทม่ประสบการณ์ในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้สปามากกว่ัา 20 ปี ซ่์�งม่ควัามเช่่�ยวัช่าญในธ๊ัรกิจ้สปาเป็น อย่างด่้ ทำาให้สามารถเสนอบริการ 
การนวัด้แบบต่างๆ โด้ยม่พินักงานเทอราพิิสต์ ผู้้้เช่่�ยวัช่าญด้้านกายภิาพิบำาบัด้และผู้้้เช่่�ยวัช่าญด้้านวิัทยาศูาสตร์การก่ฬาท่�ม่ควัามสามารถ 
และควัามช่ำานาญ จ้ากการฝึกอบรมท่�ถ้กต้องตามหลักส้ตรของโรงเร่ยนของบริษััทย่อย (SWE) ควับค่้กับผู้ลิตภัิณฑ์์สปาของบริษััทย่อย (SWL) 
โด้ยใช้่ผู้ลิตภัิณฑ์์ระดั้บพิร่เม่�ยม เพ่ิ�อให้ผู้้้บริโภิคมั�นใจ้ ทำาให้สามารถตอบสนองควัามต้องการของผู้้้บริโภิคได้้ด่้ เป็นการสร้างควัามประทับใจ้และ 
ทำาให้ล้กค้า เกิด้ควัามจ้งรักภัิกด่้ต่อธ๊ัรกิจ้ และสินค้า ซ่์�งเม่�อล้กค้าประทับใจ้ในสินค้าสามารถทำาการซ่์�อ เพ่ิ�อไปบริโภิคเพิิ�มเติมได้้ส่งผู้ลให้ผู้ลิตภัิณฑ์์ 
ของบริษััทในกล่๊มสามารถจ้ำาหน่ายได้้เพิิ�มข่�นด้้วัย
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 2. ด้านทำาเลที�ตัิ�ง

 การเล่อกท่�ตั�งสำาหรับธ๊ัรกิจ้สปา “RarinJinda Wellness Spa” บริษััทจ้ะเล่อกทำาเลท่�ตั�งอย้่ภิายใน โรงแรมห้าด้าวัเพ่ิ�อให้สอด้คล้อง 
กับกล่๊มเป้าหมายล้กค้าของบริษััท ท่�ผู้้้มาใช้่บริการมักจ้ะม่ควัามต้องการ ประสบการณ์ท่�เป็นส่วันตัวั บริการแบบหน่�งต่อหน่�ง  เพ่ิ�อผู่้อนคลาย 
และบำาบัด้ศูาสตร์ทั�ง 5 ของร่างกาย

 สำาหรับ “Let’s Relax, Stretch me และ Face Care” บริษััทจ้ะเล่อกทำาเลท่�ม่การคมนาคมสะด้วักสบาย สามารถเดิ้นทางได้้ง่าย    
ใกล้กับสถานท่�ท่องเท่�ยวัสำาคัญ เช่่น สาขาในกร๊งเทพิฯ บริษััท จ้ะเล่อกสถานท่�ตั�งของ ธ๊ัรกิจ้สปาให้อย้ใ่กล้กับสถาน่รถไฟฟ้า BTS สำาหรับสาขา 
ในเม่องท่องเท่�ยวัตามต่างจั้งหวััด้ จ้ะตั�งใกล้กับสถานท่�ท่องเท่�ยวั หร่อห้างสรรพิสินค้า 

 สำาหรับ “บ้านสวัน มาสสาจ้” บริษััท จ้ะเล่อกแหล่งทำาเลท่�พัิกอาศัูย ติด้ถนนใหญ่ เพ่ิ�อควัามสะด้วักในการใช้่บริการเเละมองเห็นง่าย

 3. กีารสร้างค์วัามแติกีต่ิางในด้านคุ์ณีภาพ

 การใช้่บริการสปาเพ่ิ�อเป็นการผู่้อนคลายและรักษัาส๊ขภิาพิจ้ากควัามเคร่ยด้และปัญหาด้้านส๊ขภิาพิอันเกิด้จ้ากสภิาพิเศูรษัฐกิจ้สังคม 
และการแข่งขันเชิ่งธ๊ัรกิจ้ในปัจ้จ๊้บัน ดั้งนั�น บริษััทจ่้งให้บริการท่�เน้นควัามปลอด้ภัิยและควัามน่าเช่่�อถ่อในการเข้ารับบริการ เน่�องจ้ากบริการหลักๆ  
ในสปาและเวัลเนส ค่อการให้บริการนวัด้ ซ่์�งการนวัด้ในแต่ละแบบนั�นจ้ะต้องม่การนวัด้หร่อสัมผัู้สเส้นต่างๆ ของร่างกาย และการย่ด้คล้าย 
กล้ามเน่�อเพิิ�อส๊ขภิาพิ ซ่์�งใช้่ควัามเช่่�ยวัช่าญเฉพิาะทาง

 สำาหรับ RarinJinda Wellness Spa จ้ะเน้นการให้บริการเพ่ิ�อการผู่้อนคลายเเละเเละนวัด้บำาบัด้ เพ่ิ�อการเสริมส๊ขภิาพิ ซ่์�งจ้ะให้บริการ 
ท่�เต็มร้ปแบบมาตรฐานระดั้บโลกท่�ผู้สมผู้สานเทคโนโลยใ่หม่ๆ ในวังการสปา เช่่น เต่ยงทรายร้อน (Quartz Bed), สระไฮ่โด้รพ้ิล (Hydrotherapy 
Pool) และเต่ยงวิัช่่�ช่าวัเวัอร์ (Vichy Shower) ผู้สมผู้สานกับศูาสตร์การนวัด้แผู้นไทยหลายแบบควับค่้ไปกับการใช้่สม๊นไพิรไทย 

 4. กีารส่งเสริมกีารขิาย

 บริษััทจั้ด้ให้ม่การส่งเสริมการขาย เช่่น การทำา Loyalty Program ให้กับล้กค้าเดิ้ม การให้ส่วันลด้ราคาพิิเศูษั ซ่์�งจ้ะเป็นการกระต้๊น 
ให้ล้กค้าใหม่ตัด้สินใจ้ทด้ลองใช้่บริการในสปาได้้ง่ายข่�น และช่่วัยเพิิ�มอัตราการใช้่บริการในช่่วังท่�ม่นักท่องเท่�ยวัลด้น้อยลง (Low Season) 
และม่การจ้ัด้การส่งเสริมการขาย ในช่่วังท่�บริษััททำาการออกงานประช่าสัมพัินธ์ัตามงานท่องเท่�ยวัต่างๆ ทั�งในประเทศูและต่างประเทศู และ 
การให้ค้ปองส่วันลด้ตามนิตยสาร เป็นต้น

2.1.3 กิ�รจ่ดำห�ผลิตภ่ิณฑ์์หร่อบริกิ�ร

 ในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้สปา บริษััทม่ปัจ้จั้ยในการด้ำาเนินการเพ่ิ�อให้ได้้มาซ่์�งการบริการดั้งกล่าวั ค่อ 

 1. ในเร่�องของการจั้ด้หาสถานท่�เพ่ิ�อใช้่ในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้สปา พ่ิ�นท่�ในการให้บริการ 
 2. พินักงานเทอราพิิสต์
 3. อ๊ปกรณ์ประกอบการให้บริการ 
 4. ผู้ลิตภัิณฑ์์สปาท่�ใช้่ในสาขาท่�ให้บริการของบริษััท 

 ดั้งนั�น บริษััทจ่้งได้้ม่การจั้ด้หาปัจ้จั้ยต่างๆ ดั้งต่อไปน่� 

 1. สถิานที�เพ่�อุใช้ในกีารดำาเนินธุีรกิีจิสปา

 สถานท่�ตั�งของธ๊ัรกิจ้สปาในแต่ละสาขาม่ควัามสำาคัญในการเล่อกใช้่บริการของล้กค้า ดั้งนั�น บริษััทม่การพิิจ้ารณาถ่งปัจ้จั้ยดั้งกล่าวัโด้ย 
ทำาการเล่อกทำาเลสาขาท่�ม่การคมนาคมสะด้วักสบาย สามารถเดิ้นทางได้้ง่าย ใกล้กับสถานท่�ท่องเท่�ยวัสำาคัญ หร่อตั�งอย้่ภิายในโรงแรมโด้ย 
ด้ำาเนินการจั้ด้ให้ม่สภิาพิแวัด้ล้อมท่�ด่้ และม่ควัามปลอด้ภัิย รวัมถ่งการออกแบบตกแต่งสาขาท่�สวัยงาม ซ่์�งล้วันเป็นปัจ้จั้ยสำาคัญท่�ม่ผู้ลต่อการตัด้
สินใจ้ เล่อกใช้่บริการสปาของล้กค้า บริษััทม่การจั้ด้หาพ่ิ�นท่� โด้ยแบ่งออกได้้เป็น 2 ร้ปแบบดั้งน่� 

• กีารเช่าพ่�นที�  

 ปัจ้จ๊้บันบริษััทม่การทำาสัญญาเช่่าพ่ิ�นท่�ระยะยาวัเพ่ิ�อด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้สปาจ้ำานวันทั�งสิ�น 55 สาขา โด้ยสัญญาเช่่าพ่ิ�นท่�ส่วันใหญ่จ้ะม่ ระยะเวัลา 
3 ปี ทั�งน่� บริษััทจ้ะม่การต่อรองให้สามารถต่ออาย๊สัญญาเช่่า สำาหรับสาขาท่�เปิด้ใหม่ประมาณ 6–9 ปี (3 ปี ต่อ 3 ปี และ/หร่อ ต่ออ่ก 3 ปี) ทั�งน่� 
เพ่ิ�อให้ค้๊มค่ากับการลงท๊นตกแต่ง ในการเปิด้สาขา แต่หลังจ้ากนั�นแล้วัโด้ยทั�วัไปจ้ะสามารถต่ออายสั๊ญญาได้้เพ่ิยงครั�งละ 3-6 ปี แต่เน่�องจ้ากบริษััทม่ 
ควัามสัมพัินธ์ัท่�ด่้กับผู้้้ให้เช่่ามาโด้ยตลอด้ ทำาให้ท่�ผู่้านมาบริษััท ไม่ม่ปัญหาในการต่ออาย๊สัญญาเช่่าเพิิ�มเติม โด้ยบางสาขา สามารถเช่่าด้ำาเนิน 
ธ๊ัรกิจ้มาต่อเน่�องกว่ัา 20 ปี สามารถแสด้งรายละเอ่ยด้ตามตารางต่อไปน่�



46 รายงานประจ�าปี
2562

หมู�ยเหตุ

หมู�ยเหตุ

แบูรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”

แบูรนด์ “Let’s Relax” 

หมายเหตุิ รายละเอ่ยด้การเช่่าและเง่�อนไขการเช่่าตามรายละเอ่ยด้ท่�ปรากฏิในหัวัข้อท่� 4. ทรัพิย์สินท่�ใช้่ในการประกอบธ๊ัรกิจ้

ธุรกิิจสำป�

ธุรกิิจสำป�

RarinJinda 

Wellness  

Spa

Let’s Relax

เช่่ยงใหม่

ราช่ด้ำาริ

เพิลินจิ้ต

พิาวิัลเล่�ยน

พัิทยา

ส๊ข๊มวิัท 39

เทอร์มินอล 21

สม๊ย

แมนด้าริน

สยามสแควัร์วััน 

(เฟส 1)

หัวัหิน

2548

2550

2557

2541

2547

2547

2554

2556

2556

2557

2557

3,500

903

1,087

667

540

806.82

752

1,588

1,100

424.43

743

30 ปี

3 ปี

3 ปี

1 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

1 ม.ค. 56 

ถ่ง 31 ธั.ค. 85

1 ม.ค. 60 

ถ่ง 31 ธั.ค. 62

1 พิ.ย. 60 

ถ่ง 31 ต.ค. 63

16 ก.ย. 62 

ถ่ง 15 ก.ย. 63

1 พิ.ค. 61 

ถ่ง 30 เม.ย. 64

1 ม.ค. 60 

ถ่ง 31 ธั.ค. 62

11 ต.ค. 60 

ถ่ง 10 ต.ค. 63

1 ม.ค. 62 

ถ่ง 31 ธั.ค. 64

1 ม.ค. 60 

ถ่ง 31 ธั.ค. 62

1 ส.ค. 60 

ถ่ง 31 ก.ค. 63

21 มิ.ย. 60 

ถ่ง 20 มิ.ย. 63

เป็นการเช่่าท่�ดิ้นจ้าก บริษััท กลมเกล่ยวัพัิฒนา   

จ้ำากัด้ บ๊คคลท่�เก่�ยวัข้อง และปรับปร๊งซ์ากอาคาร

เพ่ิ�อด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้สปาและให้เช่่าช่่วังพ่ิ�นท่�บางส่วัน

ต่อกับกับบริษััทย่อยเพ่ิ�อทำาโรงแรม

สามารถต่ออาย๊สัญญาออกไปได้้อ่ก 3 ปี

สามารถต่ออาย๊สัญญาออกไปได้้อ่ก 3 ปี

ม่สัญญาเช่่า 5 สัญญา (ขยายพ่ิ�นท่�) โด้ยม่การ 

ต่ออาย๊สัญญาให้ครบพิร้อมกัน

สามารถต่ออาย๊สัญญาออกไปได้้อ่ก 3 ปี

-

-

การต่ออาย๊สัญญา ผู้้้เช่่าต้องแจ้้งให้

ผู้้้ให้เช่่าทราบล่วังหน้าไม่น้อยกว่ัา 6 

เด่้อนก่อนครบกำาหนด้อาย๊สัญญาเช่่า

สามารถต่ออาย๊สัญญาออกไปได้้อ่ก 3 ปี

สามารถต่ออาย๊สัญญาออกไปได้้อ่ก 3 ปี

สามารถต่ออาย๊สัญญาออกไปได้้อ่ก 3 ปี

สำ�ข้�

สำ�ข้�

ปีท่ั่�เริ�มู
ดำำ�เนินกิ�ร

ปีท่ั่�เริ�มู
ดำำ�เนินกิ�ร

พ่ิ�นท่ั่�
(ตรมู.)

พ่ิ�นท่ั่�
(ตรมู.)

ระยะเวล�เช่�

ระยะเวล�เช่�

ว่นเริ�มูและว่นสิำ�นสุำดำ
ส่ำญญ�เช่�

ว่นเริ�มูและว่นสิำ�นสุำดำ
ส่ำญญ�เช่�



47บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

หมู�ยเหตุธุรกิิจสำป�

ป่าตองสาย 3

สยามสแควัร์วััน

(เฟส 2)

เอกมัย

ท่าแพิ

สวันพิล้

เด้อะสตร่ท

มาบ๊ญครอง

รร.เด้อะเบอร์   

เคล่ย์ ประต้นำ�า

พิญาไท

ทองหล่อ

เวัคอัพิ  กระบ่�

ส๊ข๊มวิัท  31

เด้อะซิ์ส กะตะ 

ภ้ิเก็ต

2557

2558

2558

2558

2558

2558

2559

2559

2559

2559

2559

2560

2560

2,418

332.01

578.25

920 

(ม่บาง

ส่วันเช่่า

ช่่วังต่อ

ให้ 

SWR)

560

714

615.49

260.90

969

1,819.5

698

60 

ตารางวัา

300

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

2 ปี

1 ก.พิ. 60 

ถ่ง 31 ม.ค. 63

18 เม.ย. 61 

ถ่ง 17 เม.ย. 64

1 ก.ค. 61 

ถ่ง 30 มิ.ย. 64

1 ต.ค. 61

ถ่ง 30 ก.ย. 64

1 ม.ค. 62 

ถ่ง 31 ธั.ค. 64

15 ธั.ค. 61 

ถ่ง 14 ธั.ค. 64

1 ก.พิ. 62 

ถ่ง 31 ม.ค. 65

18 ก.ค. 62 

ถ่ง 17 ก.ค. 68

14 พิ.ย.62 

ถ่ง 14 พิ.ย.65

15 พิ.ย. 62 

ถ่ง 14 พิ.ย 65

19 พิ.ย. 62 

ถ่ง 18 พิ.ย. 65

1 เม.ย. 60 

ถ่ง 31 ม่.ค. 63

17 มิ.ย. 62 

ถ่ง 16 มิ.ย. 64

-

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 3 ปี

-

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 3 ปี

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 3 ปี

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 3 ปี

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 3 ปี

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก จ้ำานวัน  1 ครั�งๆ 

ละ 3 ปี

การต่ออาย๊สัญญาสามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 

3 คราวั คราวัละ 3 ปี

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 2  ครั�ง ครั�งละ 

3 ปี

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 2  คราวั 

คราวัละ 3 ปี

สำ�ข้� ปีท่ั่�เริ�มู
ดำำ�เนินกิ�ร

พ่ิ�นท่ั่�
(ตรมู.) ระยะเวล�เช่� ว่นเริ�มูและว่นสิำ�นสุำดำ

ส่ำญญ�เช่�
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2562

หมู�ยเหตุธุรกิิจสำป�

โบ�ทลาก้น

 ภ้ิเก็ต

มิลเลนเน่�ยม 

ภ้ิเก็ต

วััน นิมมาน 

เช่่ยงใหม่

โรงแรมอโนมา

กร๊งเทพิฯ

บ่ยอนด์้ ป่าตอง

ภ้ิเก็ต

 หัวัหิน ซ์อย 

100

เทอร์มินอล 

21 พัิทยา 

– แกรนด์้ 

เซ็์นเตอร์พิอยต์ 

พัิทยา

ดิ้ อัลเลซ์์ 

ส๊ข๊มวิัท 13

 

ช่ะอำา เอซ์ ออฟ 

หัวัหิน ร่สอร์ท

เด้อะ มาร์เก็ต 

กร๊งเทพิ

กร๊งเทพิ กินซ่์า 

ทองหล่อ 

(โรงแรมนิกโก 

กร๊งเทพิ)

ไอบิส

สไตล์รัช่ด้า

 

2560

2560

2560

2561

2561

2561

2561

2561

2561

2562

2562

2562

2.84 ไร่

654.23

812

154.50

597

934.8

1,213

851

610

765

1,481

241.48

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี 

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

 

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี 

1 ม.ค. 60 

ถ่ง  31 ธั.ค. 62

1 พิ.ย. 60 

ถ่ง 31 ต.ค. 63

1 ธั.ค. 60  

ถ่ง  30 พิ.ย. 63

9 ก.ค. 61 

ถ่ง 8  ก.ค. 64

20 ก.ย. 61 

ถ่ง 19 ก.ย.64

1 ก.ค. 61 

ถ่ง 30 มิ.ย. 64

19 ต.ค. 61

 ถ่ง 18 ต.ค. 64

1 ก.ย. 61 

ถ่ง 31 ส.ค. 64

19 ธั.ค. 61 

ถ่ง 18 ธั.ค. 64

14 ก.พิ.62 

ถ่ง 13 ก.พิ.65

1 เม.ย.62 

ถ่ง 31 ม่.ค.65

12 มิ.ย. 62

ถ่ง 11 มิ.ย. 63 

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 3  คราวั 

คราวัละ 3 ปี

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 3 ปี

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 2  คราวั 

คราวัละ 3 ปี

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 3 ปี

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 2  คราวั 

คราวัละ 3 ปี

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 2  คราวั 

คราวัละ 3 ปี

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 2  คราวั 

คราวัละ 3 ปี

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 2  คราวั 

คราวัละ 3 ปี

การต่ออาย๊สัญญา ผู้้้เช่่าต้องแจ้้งให้ผู้้้ให้เช่่าทราบ

ล่วังหน้าไม่น้อยกว่ัา 90 วัันก่อนครบกำาหนด้อาย๊

สัญญาเช่่า

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 2 คราวั คราวัละ 

3 ปี 

สามารถต่อสัญญาได้้ 2 ครั�งๆละ 3 ปี

สำ�ข้� ปีท่ั่�เริ�มู
ดำำ�เนินกิ�ร

พ่ิ�นท่ั่�
(ตรมู.) ระยะเวล�เช่� ว่นเริ�มูและว่นสิำ�นสุำดำ

ส่ำญญ�เช่�



49บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

หมู�ยเหตุธุรกิิจสำป�

เซ็์นทรัล 

เอมบาสซ่์�

 

กระบ่�

ศูร่ลันตา

ร่สอร์ท

โรงแรมตรัง

เร่อรัษัฎา

แอม 

ไช่น่าทาวัน์

พิอร์โต้ เด้อ 

ภ้ิเก็ต

2562

2562

2562

2562

2562

241.48

1,318

-

536.33

746

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

17 ก.ค.62 

ถ่ง 16 ก.ค.65

1 ต.ค.62 

ถ่ง 30 ก.ย.65

15 ก.ย.62 

ถ่ง 14 ก.ย.65

15  พิ.ย. 62 

ถ่ง 14 พิ.ย.65

18 ต.ค.62 

ถ่ง 17 ต.ค.65

สามารถต่อสัญญาได้้อ่ก 2 ปี

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 4 คราวั คราวัละ  

3 ปี

สามารถต่อสัญญาได้้อ่ก 3 ปี

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 2 คราวั คราวัละ 

3 ปี

สามารถต่อสัญญาได้้อ่ก 3 ปี

สำ�ข้� ปีท่ั่�เริ�มู
ดำำ�เนินกิ�ร

พ่ิ�นท่ั่�
(ตรมู.) ระยะเวล�เช่� ว่นเริ�มูและว่นสิำ�นสุำดำ

ส่ำญญ�เช่�

หมู�ยเหตุ

แบูรนด์ “Baan Suan Massage” 

ธุรกิิจสำป�

Baan Suan 

Massage

นนทบ๊ร่

รามคำาแหง

ประช่าน๊ก้ล

เจ้ริญนคร 68

บรมราช่ช่นน่

เทอร์มินอล 21 

โคราช่

อ๊ด้รธัาน่

2558

2558

2559

2559

2559

2560

2560

465

2 ไร่ 200 

ตารางวัา

453

187

583.3

349

712.27

3 ปี

3 ปี

2 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

1 ส.ค. 61 

ถ่ง 31 ก.ค. 64

1 มิ.ย. 60 

ถ่ง 31 พิ.ค. 63

1 พิ.ย. 61 

ถ่ง 31 ต.ค. 63

1 เม.ย. 62 

ถ่ง 31 ม่.ค. 65

1 ส.ค. 62 

ถ่ง 31 ก.ค. 65

19 ธั.ค 62 

ถ่ง 18 ธั.ค 65

15 ธั.ค. 62 

ถ่ง 14 ธั.ค. 65

สามารถต่ออาย๊สัญญาออกไปได้้ 3 ปี 

การต่ออาย๊สัญญา ผู้้้เช่่าต้องแจ้้งให้ผู้้้ให้เช่่า 

ทราบล่วังหน้าไม่น้อยกว่ัา 60 วััน ก่อนครบ 

กำาหนด้อาย๊สัญญาเช่่า

การต่ออาย๊สัญญา ผู้้้เช่่าต้องแจ้้งให้ผู้้้ให้เช่่า 

ทราบล่วังหน้าไม่น้อยกว่ัา 60 วััน ก่อนครบ 

กำาหนด้อาย๊สัญญาเช่่า

สามารถต่ออาย๊สัญญาออกไปได้้อ่ก 2คราวั 

คราวัละ 3 ปี

สามารถต่ออาย๊สัญญาออกไปได้้อ่ก 2 คราวั 

คราวัละ 3 ปี

สามารถต่ออาย๊สัญญาออกไปได้้อ่ก 1คราวั 

คราวัละ 3 ปี

สามารถต่ออาย๊สัญญาออกไปได้้อ่ก 2 คราวั 

คราวัละ 3 ปี

สำ�ข้� ปีท่ั่�เริ�มู
ดำำ�เนินกิ�ร

พ่ิ�นท่ั่�
(ตรมู.) ระยะเวล�เช่� ว่นเริ�มูและว่นสิำ�นสุำดำ

ส่ำญญ�เช่�
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หมู�ยเหตุ

หมู�ยเหตุ

หมู�ยเหตุ

แบูรนด์ “Baan Suan Massage” 

แบูรนด์ “Face Care” 

หมายเหตุิ รายละเอ่ยด้การเช่่าและเง่�อนไขการเช่่าตามรายละเอ่ยด้ท่�ปรากฏิในหัวัข้อท่� 4. ทรัพิย์สินท่�ใช้่ในการประกอบธ๊ัรกิจ้

แบูรนด์ “Stretch Me” 

ธุรกิิจสำป�

เพิช่รเกษัม

ทอร์มินอล 21 

พัิทยา

เซ็์นทรัลเวิัร์ด้

ไอคอนสยาม

วิัช่ด้อม 101

2560

2561

2561

2561

2562

3 งาน 77 

ตารางวัา

212

123.44

224

207

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

3 ปี

1 ก.ค. 62 

ถ่ง 30 มิ.ย. 65

19 ต.ค. 61 

ถ่ง 18 ต.ค. 64

1 พิ.ย. 61 

ถ่ง 31 ต.ค. 64

9 พิ.ย. 61 

ถ่ง 8 พิ.ย. 64

1 ก.พิ.62 

ถ่ง 31 ม.ค.65

สามารถต่ออาย๊สัญญาออกไปได้้อ่ก 3 คราวั 

คราวัละ 3 ปี

สามารถต่อสัญญาออกไปได้้อ่ก 2  คราวั 

คราวัละ 3 ปี

-

-

-

สำ�ข้�

สำ�ข้�

สำ�ข้�

ปีท่ั่�เริ�มู
ดำำ�เนินกิ�ร

ปีท่ั่�เริ�มู
ดำำ�เนินกิ�ร

ปีท่ั่�เริ�มู
ดำำ�เนินกิ�ร

ธุรกิิจ
สำตูดิำโอ

ย่ดำกิล้�มูเน่�อ

ธุรกิิจ
ดูำแล

ผิวหน้�

พ่ิ�นท่ั่�
(ตรมู.)

พ่ิ�นท่ั่�
(ตรมู.)

พ่ิ�นท่ั่�
(ตรมู.)

ระยะเวล�เช่�

ระยะเวล�เช่�

ระยะเวล�เช่�

ว่นเริ�มูและว่นสิำ�นสุำดำ
ส่ำญญ�เช่�

ว่นเริ�มูและว่นสิำ�นสุำดำ
ส่ำญญ�เช่�

ว่นเริ�มูและว่นสิำ�นสุำดำ
ส่ำญญ�เช่�

• กีารซ่�อุสินทรัพย์

  -  บริษััท ม่การลงท๊นซ่์�ออาคารพิาณิช่ย์ 3 ค้หา ตั�งอย้่ท่�ถนนราษัฎร์อ๊ทิศู 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะท้้ จ้.ภ้ิเก็ต เพ่ิ�อด้ำาเนิน 
ธ๊ัรกิจ้สปา Let’s Relax  สาขาป่าตองสาย 2 ขนาด้พ่ิ�นท่� 1,292 ตารางเมตร เปิด้ด้ำาเนินการในปี 2545 

  - บริษััท ม่การลงท๊นซ่์�อทรัพิย์สินตั�งอย้่เลขท่� 207/47 ถนนราษัฎร์อ๊ทิศู 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะท้้ จ้.ภ้ิเก็ต เพิ่�อด้ำาเนิน 
ธ๊ัรกิจ้สปา Let’s Relax ส่วันขยายสาขาป่าตองสาย 2 เม่�อปี 55

  - บริษััท ม่การลงท๊นซ่์�อท่�ดิ้นพิร้อมสิ�งปล้กสร้าง ตั�งอย้่ท่� 224/2-3 ถนน กะรน ตำาบล กะรน อำาเภิอเม่องภ้ิเก็ต จั้งหวััด้ภ้ิเก็ต 
ขนาด้พ่ิ�นท่� 41 ตารางวัาเพ่ิ�อด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้สปา Let’s Relax  สาขา กะรน จั้งหวััด้ภ้ิเก็ต เปิด้ด้ำาเนินการในปี 2560

  - บริษััท ม่การลงท๊นซ่์�อท่�ดิ้นพิร้อมสิ�งปล้กสร้าง ตั�งอย้่ท่� 1245-1245/1 หม่้ท่� 5 ตำาบล ในเม่อง อำาเภิอ เม่องหนองคาย 
จั้งหวััด้ หนองคาย ขนาด้พ่ิ�นท่� 1 งาน 51 ตารางวัา เพ่ิ�อด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ บ้านสวัน มาสสาจ้ สาขา หนองคายเปิด้ด้ำาเนินการในปี 2560 

  - บริษััท ม่การลงท๊นซ่์�อท่�ดิ้นพิร้อมสิ�งปล้กสร้าง ตั�งอย้่เลขท่� 224/27-28 ตำาบลหนองปร่อ อำาเภิอบางละม๊ง จั้งหวััด้ช่ลบ๊ร่ 
ขนาด้ พ่ิ�นท่� 53 ตารางวัา  เพ่ิ�อด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้สปา Let’s Relax  สาขาพัิทยากลาง เปิด้ด้ำาเนินการในปี 2561
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 2. พนักีงานเทอุราพิสต์ิ

 พินักงานเทอราพิิสต์ (พินักงานนวัด้) ค่อปัจ้จั้ยสำาคัญอ่กประการหน่�งท่�จ้ะทำาให้บริษััท สามารถจั้ด้หาบริการได้้ ซ่์�งส่วันใหญ่นั�น พินักงาน 
ของบริษััทจ้ะเป็นพินักงานท่�ร่วัมงานกับบริษััทมาเป็นระยะเวัลานาน นอกจ้ากนั�นแล้วับริษััทได้้ม่การเปิด้บริษััทย่อย ในนามของ บริษััท สยามเวัลเนส 
เอ็ด้ย้เคชั่�น จ้ำากัด้ (SWE) เพ่ิ�อด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้สอนนวัด้ สนับสน๊นการจั้ด้หาพินักงานเทอราพิิสต์ของบริษััทในการทด้แทน พินักงานท่�ลาออก และ
เป็นการเตร่ยมพินักงานเพิิ�มสำาหรับการขยายสาขาของบริษััทในอนาคต รวัมถ่งเป็นท่�จั้ด้อบรมพินักงานเทอราพิิสต์ของบริษััทในการให้บริการ
และรักษัามาตรฐานของพินักงานเทอราพิิสต์สำาหรับธ๊ัรกิจ้สปาของบริษััท ทำาให้พินักงานม่ควัามร้้ทั�งทางภิาคทฤษัฎ่และภิาคปฎิบัติ และเร่ยน
ร้้การทำางานบริการนวัด้ได้้อย่างถ้กวิัธ่ั ปลอด้ภัิยทั�งตัวัผู้้้ให้บริการและผู้้้รับบริการจ้นเกิด้ควัามเช่่�ยวัช่าญ ตลอด้จ้นสามารถให้คำาแนะนำาในเร่�อง 
ต่างๆ กับผู้้้มาใช้่บริการได้้  

 นอกจ้ากนั�นแล้วัในกรณ่ท่�บางสาขาม่จ้ำานวันผู้้้ใช้่บริการมาก บริษััทสามารถท่�จ้ะโยกย้ายพินักงานเทอราพิิสต์จ้ากสาขาอ่�นมาให้บริการ 
ในสาขาท่�ต้องการได้้ เพ่ิ�อให้บริการของบริษััทเร่ยบร้อย และทันต่อควัามต้องการของล้กค้า 

 ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 บริษััทม่พินักงานเทอราพิิสต์และผู้้้เช่่�ยวัช่าญด้้านกายภิาพิบำาบัด้-วิัทยาศูาสตร์การก่ฬาจ้ำานวันประมาณ 
1,500 คน ประจ้ำาอย้ต่ามสถานประกอบการสปาสาขาต่าง ๆ

 3. อุุปกีรณ์ีในกีารให้บูริกีาร 

 ในการด้ำาเนินการเพ่ิ�อให้ได้้บริการสปาแก่ล้กค้านั�น บริษััทจ้ะต้องม่การด้ำานินการจั้ด้หาอ๊ปกรณ์ในการให้บริการดั้งกล่าวั โด้ยบริษััท 
ได้้ม่การจั้ด้หาอ๊ปกรณ์ดั้งกล่าวั ตามแบรนด์้ “RarinJinda Wellness Spa” “Let’s Relax”   “บ้านสวัน มาสสาจ้”  “Stretch me by Let’s Relax” 
และ “Face care” โด้ยอ๊ปกรณ์การให้บริการแบบเวัลเนสสปา  ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 ม่จ้ำานวันประมาณ 2,300 เต่ยง

 4. ผลิติภัณีฑ์์สปาที�ใช้ในสาขิาที�ให้บูริกีารขิอุงบูริษัท    

 ผู้ลิตภัิณฑ์์สปาท่�ใช้่ในธ๊ัรกิจ้ของบริษััท เป็นปัจ้จั้ยสำาคัญปัจ้จั้ยหน่�งท่�ทำาให้ล้กค้าเกิด้ควัามประทับใจ้ในบริการของบริษััท เช่่น นำ�ามัน 
นวัด้และนำ�ามันหอมระเหย ผู้ลิตภัิณฑ์์ขัด้ผิู้วั และผู้ลิตภัิณฑ์์พิอกตัวั ตลอด้จ้นล้กประคบสม๊นไพิรสด้ โด้ยบริษััทได้้อาศัูยควัามช่ำานาญ ประสบการณ์ใน 
การด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้สปามาพัิฒนาค๊ณภิาพิของผู้ลิตภัิณฑ์์ให้ม่เอกลักษัณ์ร่วัมกับท่มเภิสัช่กรของผู้้้ผู้ลิตในประเทศู และในกรณ่ท่�ผู้ลิตภัิณฑ์์ดั้งกล่าวั 
ไม่เป็นไปตามท่�กำาหนด้ กล่๊มบริษััทสามารถจั้ด้หาผู้ลิตภัิณฑ์์ดั้งกล่าวัทด้แทนได้้ เน่�องจ้ากม่ผู้้้ผู้ลิตสินค้าประเภิทเด่้ยวักันจ้ำานวันมาก  

   2.1.4 ภาวัะอุุติสาหกีรรมและกีารแข่ิงขัิน 

 ประเทศูไทยตระหนักถ่งควัามสำาคัญของการท่องเท่�ยวัในฐานะกลไกหลักในการช่่วัยขับเคล่�อนเศูรษัฐกิจ้ของประเทศู โด้ยในปี 2560 
การท่องเท่�ยวัวัของไทยสามารถสรา้งรายได้้กว่ัา 2.75 ล้านล้านบาท และม่ข่ด้ควัามสามารถในการแข่งขันด้้านการท่องเท่�ยวั (Travel & Tourism 
Competitiveness Index) อย้่ในอันดั้บท่� 34 จ้าก 136 ประเทศู ซ่์�งแสด้งให้เห็นว่ัาแนวัทางการพัิฒนาการท่องเท่�ยวัท่�ผู่้านมาของไทยสามารถ
เพิิ�มข่ด้ควัามสามารถของอ๊ตสาหกรรมท่องเท่�ยวัของไทยได้้อย่างม่ประสิทธิัภิาพิ อย่างไรก็ด่้อ๊ตสาหกรรมท่องเท่�ยวันั�นม่การเปล่�ยนแปลงอย้่ตลอด้เวัลา 
ตามสภิาวัการณ์โลกและพิฤติกรรมของผู้้้บริโภิค อ๊ตสาหกรรมท่องเท่�ยวัของไทยจ่้งต้องม่การปรับตัวัตามกระแสโลกท่�เปล่�ยนแปลงไป และวัาง
แผู้นการพัิฒนาให้สอด้คล้องกับควัามต้องการของตลาด้เพ่ิ�อรักษัาและพัิฒนาข่ด้ควัามสามารถด้้านการท่องเท่�ยวัของประเทศู 

 แผู้นแม่บทภิายใต้ยท๊ธัศูาสตร์ช่าติประเด็้นการท่องเท่�ยวั (พิ.ศู. 2561 – 2580) ให้ควัามสำาคัญกับการรักษัาการเป็นจ๊้ด้หมายปลายทางของการ 
ท่องเท่�ยวัระดั้บโลกจ่้งเป็นส่�งสาคัญยิ�ง โด้ยจ้ะต้องพัิฒนาการท่องเท่�ยวัทั�งระบบ ม่๊งเน้นนักท่องเท่�ยวักล่๊มค๊ณภิาพิ สร้างควัามหลากหลายด้้านการ 
ท่องเท่�ยวัใหส้อด้คลอ้งกับควัามตอ้งการของนกัท่องเท่�ยวัและม่๊งเนน้การพิฒันาการทอ่งเท่�ยวัในสาขาท่�ม่ศัูกยภิาพิ แตย่งัคงรักษัาจ๊้ด้เด้น่ของประเทศู 
ด้้านขนบธัรรมเน่ยม ประเพิณ่ วััฒนธัรรม อัตลักษัณ์ควัามเป็นไทย ตลอด้จ้นให้ค๊ณค่ากับส่�งแวัด้ล้อมไว้ัได้้ ทั�งน่� การกำาหนด้เป้าหมายของการ 
พัิฒนาการทอ่งเท่�ยวัในระยะ 20 ปี ในระยะแรกใหค้วัามสำาคัญกับการสรา้ง รายได้้จ้ากการทอ่งเท่�ยวัอยา่ง ต่อเน่�อง วัางรากฐานด้้านการทอ่งเท่�ยวัท่� 
เน้นมาตรฐานและค๊ณภิาพิระดั้บสากล สิ�งสาคัญท่�ส๊ด้ค่อการสร้างควัามเช่่�อมั�นในเร่�องควัามปลอด้ภัิย ให้แก่นักท่องเท่�ยวั การบังคับใช้่กฎหมายให้เกิด้ 
ควัามปลอด้ภัิย และไม่ให้นักท่องเท่�ยวัถ้กเอารัด้เอาเปร่ยบ แล้วัจ่้งกระจ้ายการท่องเท่�ยวัทั�งในมิติของพ่ิ�นท่� และรายได้้ส่้ช๊่มช่น ตลอด้จ้นการให้
ควัามสำาคัญกับการพิัฒนาการท่องเท่�ยวัอย่างยั�งย่น เพ่ิ�อม่๊งส่้เป้าหมายส้งส๊ด้ ของการท่องเท่�ยวั ในการเป็นเคร่�องม่อในการลด้ควัามเหล่�อมลำ�า 
ของสังคมไทย 

 แผนย่อุยกีารท่อุงเที�ยวัเชิงสุขิภาพ ค์วัามงาม และแพทย์แผนไทย 

 พัิฒนาและยกระดั้บมาตรฐานการท่องเท่�ยวัเชิ่งส๊ขภิาพิ ควัามงาม และแพิทย์แผู้นไทย ทั�งสินค้า บริการ บ๊คลากร ผู้้้ประกอบการและ 
แหล่งท่องเท่�ยวัท่�เก่�ยวัข้องตลอด้ห่วังโซ่์ค๊ณค่าการท่องเท่�ยวั ม่๊งเน้นการสร้างควัามแตกต่างและเอกลักษัณ์จ้ากการให้บริการตามแบบอย่างควัาม 
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เป็นไทยท่�โด้ด้เด่้นในระดั้บสากล ร่วัมกับการใช้่องค์ควัามร้้และภ้ิมิปัญญาไทยท่�พัิฒนาต่อยอด้กับควัามคิด้สร้างสรรค์ วิัทยาศูาสตร์ เทคโนโลย ่
และนวััตกรรม เพ่ิ�อสร้างม้ลค่าเพิิ�มให้กับสินค้าและบริการท่�เก่�ยวัข้องกับการท่องเท่�ยวัเชิ่งส๊ขภิาพิ ควัามงาม และแพิทย์แผู้นไทย 

 แนวัทางกีารพัฒนา 

 1) ยกระดั้บค๊ณภิาพิการให้บริการการท่องเท่�ยวัเชิ่งส๊ขภิาพิให้ได้้มาตรฐานระดั้บสากล ทั�งค๊ณภิาพิของสถานประกอบการและค๊ณภิาพิของผู้้้
ให้บริการท่�ม่ทักษัะและควัามเช่่�ยวัช่าญ ให้ควัามสำาคัญ เร่�องควัามสะอาด้และควัามปลอด้ภัิยในสถานประกอบการ ซ่์�งครอบคล๊มการให้บริการ 
ในธ๊ัรกิจ้สปาและบริการ เสริมควัามงาม นวัด้แผู้นไทย โยคะ การด้้แลผู้้้ส้งอาย๊ สถานพัิกฟ้�นเพ่ิ�อการฟ้�นฟ้ส๊ขภิาพิและการผู่้อนคลาย 

 2) สร้างสรรค์การท่องเท่�ยวัเชิ่งส๊ขภิาพิร้ปแบบใหม่บนพ่ิ�นฐานของทรัพิยากรท่�ม่ศัูกยภิาพิ ในการบำาบัด้ ฟ้�นฟ้ รักษัาส๊ขภิาพิ โด้ยใช้่ควัาม 
คิด้สร้างสรรค์นวััตกรรมและเอกลกัษัณ์ควัามเป็นไทยในการใหบ้ริการพิร้อมทั้งสร้างควัามหลากหลายของกจิ้กรรมสง่เสริมส๊ขภิาพิท่�ได้้มาตรฐาน 
เป็นท่�ยอมรับ ในระดั้บสากลและเช่่�อมโยงกับกิจ้กรรมการท่องเท่�ยวัต่างๆ เช่่น การใช้่นำ�าพ๊ิร้อน นำ�าแร่ สปาโคลน เพ่ิ�อส่งเสริมการท่องเท่�ยวัเชิ่ง 
ส๊ขภิาพิ เป็นต้น 

 3) พัิฒนายกระดั้บค๊ณภิาพิผู้ลติภัิณฑ์์ด้้านแพิทย์แผู้นไทยให้ม่มาตรฐานระด้บัสากลและสอด้คล้องกับควัามต้องการของตลาด้เพ่ิ�อสร้าง 
ม้ลค่าเพิิ�มให้แก่ผู้ลิตภัิณฑ์์ โด้ยการวิัจั้ยพัิฒนานวััตกรรมต่อยอด้ให้เกิด้สินค้าใหม่ และการแปรร้ปผู้ลิตภัิณฑ์์ พิร้อมสร้างควัามเช่่�อมั�นของผู้้้บริโภิค
ต่อผู้ลิตภัิณฑ์์การแพิทย์แผู้นไทย 

 4) ส่งเสริมตลาด้การท่องเท่�ยวัทางการแพิทย์ท่�ไทยม่ควัามเช่่�ยวัช่าญเฉพิาะด้้าน เพ่ิ�อสร้างการรับร้้อย่างแพิร่หลายในตลาด้กล่๊ม 
เป้าหมายหร่อกล่๊มตลาด้ท่�ม่ควัามสนใจ้เฉพิาะด้้าน ได้้แก่ ศัูลยกรรมเสริม ควัามงาม การตรวัจ้ส๊ขภิาพิประจ้ำาปี ทันตกรรม จั้กษ๊ัวิัทยา 
การรักษัาภิาวัะผู้้้ม่บ๊ตรยาก ศัูลยกรรมกระด้้กและ ผู่้าตัด้หัวัใจ้ เป็นต้น โด้ยคำาน่งถ่งควัามสอด้คล้องกับการพัิฒนาอ๊ตสาหกรรมและบริการ 
การแพิทย์ครบวังจ้รของไทย
 
 ภาวัะอุุติสาหกีรรมและมูลค่์าติลาดรวัมขิอุงธุีรกิีจิสปา 

 ธ๊ัรกิจ้สปาทั�วัโลกม่ม้ลค่าส้งมากข่�นอย่างต่อเน่�อง เติบโตข่�นจ้าก 19 ล้านล้านบาท แป็น 27 ล้านล้านบาทในปัจ้จ๊้บัน จ้ากเทรนด์้การรัก      
ส๊ขภิาพิของผู้้้บริโภิคทั�งในและต่างประเทศูเป็นผู้ลให้ม่ธ๊ัรกิจ้ท่�เก่�ยวัข้องกับส๊ขภิาพิ ซ่์�งประ เทศูไทยม่อัตราการเติบโตส้งกว่ัาอัตราเฉล่�ยทั�วัโลก 
อย่างน่าสนใจ้ โด้ยเฉพิาะธ๊ัรกิจ้สปาเพ่ิ�อส๊ขภิาพิและควัามงามท่�ยังคงได้้รับควัามนิยมจ้ากนักท่องเท่�ยวัทั�งช่าวัไทยและต่างประเทศูเป็นอย่างมาก
ในปัจ้จ๊้บัน เน่�องจ้ากจ๊้ด้แข็งด้้านการให้บริการและสม๊นไพิรซ่์�งเป็นวััตถ๊ดิ้บจ้ากธัรรมช่าติท่�ม่อย่างหลากหลายในประเทศูไทย 

 จ้ำานวันเม็ด้เงินกว่ัา 3.5 หม่�นล้านบาทต่อปีท่�กระจ้ายอย้ใ่นธ๊ัรกิจ้สปาไทย กลายเป็นจ๊้ด้สนใจ้ท่�ทำาให้ภิาครัฐต้องการยกระดั้บอ๊ตสาหกรรม
สปาไทยก้าวัไปส่้มาตรฐานสากล หวัังใช้่จ๊้ด้เด่้นด้้านทรัพิยากรธัรรมช่าติท่�ม่ควัามหลากหลายมาช่่วัยยกระด้ับรายได้้ให้คนในช่าติตั�งแต่ต้นนำ�า 
กลางนำ�าและปลายนำ�า ผู่้านธ๊ัรกิจ้งานบริการครบวังจ้รท่�เร่ยกว่ัา “สปา” โด้ยหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องได้้ผู้น่กกำาลังร่วัมกันพัิฒนาศัูกยภิาพิผู้้้ประกอบการ 
ให้ก้าวัไปส่้เป้าหมายท่�วัางไว้ั 

 ธ๊ัรกิจ้สปาและนวัด้ไทย ถ่อเป็นหน่�งในอ๊ตสาหกรรมท่�ม่ควัามสำาคัญและขับเคล่�อนเศูรษัฐกิจ้ประเทศู อ่กทั�งยังสร้างอาช่่พิให้บ๊คคลทั�วั
ไปม่รายได้้ ในขณะเด่้ยวักันยังก่อให้เกิด้รายได้้แก่อ๊ตสาหกรรมอ่�นท่�เช่่�อมโยงในกระบวัน 

การสปาตั�งแต่ต้นนำ�ายันปลายนำ�าในอ๊ตสาหกรรมเกษัตรและการท่องเท่�ยวัเป็นจ้ำานวันมาก

 ล่าส๊ด้เม่�อวัันท่� เม่�อวัันท่� 12 ธั.ค.2562 ท่�ประช๊่มคณะกรรมการร่วัมระหว่ัางรัฐบาลตามภิาค่อน๊สัญญาว่ัาด้้วัยการสงวันรักษัามรด้กวััฒนธัรรม
ท่�จั้บต้องไม่ได้้ของ ย้เนสโกครั�งท่� 14 ระหว่ัางวัันท่� 8-14 ธั.ค.2562 ณ กร๊งโบโกตา สาธัารณรัฐโคลอมเบ่ย ประกาศูผู้ลการพิิจ้ารณาข่�นทะเบ่ยน 
มรด้กทางวััฒนธัรรมท่�จั้บต้องไม่ได้้ ปี 2019 รวัม 51 รายการและนวัด้ไทยท่�ประเทศูไทยเสนอ ได้้รับมติรับรองประกาศูข่�นทะเบ่ยนในกล่๊มดั้ง
กล่าวั นับเป็นรายการท่� 2 ต่อจ้ากโขน ท่�ได้้รับการข่�นทะเบ่ยนไปเม่�อปลายปี 2561 โด้ยนวัด้ไทยได้้รับการรับรองจ้ากย้เนสโกด้้วัยม่ค๊ณสมบัติ
ตรงตามหลักเกณฑ์์ เป็นภ้ิมิปัญญาท่�ม่พัิฒนาการเริ�มในระดั้บครอบครัวัและช๊่มช่นเกษัตรกรรม พัิฒนาต่อเน่�องมาจ้นเป็นศูาสตร์ในการด้้แลส๊ขภิาพิ
ท่�ใช้่ม่อหร่อส่วันต่างๆของร่างกาย ในการปรับพิลังและโครงสร้างของร่างกายโด้ยไม่ใช้่ยาบำาบัด้ สะท้อนถ่งควัามสามารถในการสร้างสรรค์ของมน๊ษัย์ 
ซ่์�งจ้ะทำาให้บริการนวัด้ไทยเป็นหน่�งในสินค้าและบริการการท่องเท่�ยวัท่�จ้ะเป็นท่�นิยมสำาหรับนักท่องเท่�ยวัช่าวัต่างช่าติ

 กีารวิัเค์ราะห์มูลค่์าติลาดขิอุงธุีรกิีจิสปาไทยแบู่ง ติามกีารจัิดเก็ีบูข้ิอุมูลขิอุงหน่วัยงานที�เกีี�ยวัข้ิอุง 

 สำานักงานส่งเสริมเศูรษัฐกิจ้สร้างสรรค์ (องค์การมหาช่น) รายงานว่ัาภิาพิรวัมธ๊ัรกิจ้สปาปี 2562 ม่ม้ลค่าประมาณ 38,000 ล้านบาท 
โด้ยไทยจั้ด้เป็นอันดั้บท่� ส้งกว่ัาทั�วัโลกท่�เติบโต 7% เรายังม่โอกาสเติบโตอ่กมาก โด้ยคาด้หวัังว่ัาภิายใน 3 ปีจ้ะเป็น 1 ใน 10 ของโลกและภิายใน 
5 ปี เป็น 1 ใน 5 ของโลก
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 ปัจ้จ๊้บันม่กิจ้การท่�ผู่้านการรับรองมาตรฐานจ้ากกระทรวังสาธัารณส๊ข 2,053 แห่ง เป็นสปาเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ 531 แห่ง นวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ 
1,217 แห่ง นวัด้เพ่ิ�อเสริมสวัย 305 แห่ง ส่วันใหญ่อย้ใ่นกร๊งเทพิ 88.4% หร่อ 1,790 แห่ง ท่�เหล่อกระจ้ายไปตามจั้งหวััด้ต่างๆ ม่การจ้้างงานรวัม 
66,816 คน

 ภาพรวัมกีารแข่ิงขัิน

 กระแสการใส่ใจ้ด้้แลส๊ขภิาพิของคนไทยท่�เพิิ�มข่�น ส่งผู้ลให้ธ๊ัรกิจ้สปาขยายตัวัออกจ้ากโรงแรม และขยายตัวัอย่างรวัด้เร็วัในย่านธ๊ัรกิจ้และ
แหล่งท่องเท่�ยวั ภิายใต้แนวัคิด้การให้บริการท่�หลากหลายร้ปแบบ และเป็นท่�จั้บตากันว่ัาธ๊ัรกิจ้สปาจ้ะเป็นหน่�งในกล่๊มธ๊ัรกิจ้บริการด้้านส๊ขภิาพิท่�
ม่ศัูกยภิาพิการเติบโตส้งต่อไป และคาด้ว่ัารายได้้จ้ากธ๊ัรกิจ้สปาในตลาด้ท่องเท่�ยวัน่าจ้ะขยายตัวัอย่างต่อเน่�อง เน่�องจ้ากควัามต้องการม่แนวัโน้ม 
การเติบโตตามอ๊ตสาหกรรมท่องเท่�ยวัท่�ภิาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสน๊นอย่างต่อเน่�อง ทั�งยังเป็นหน่�งในธ๊ัรกิจ้บริการด้้านส๊ขภิาพิท่�ภิาครัฐ  
กำาหนด้เป้าหมายให้ประเทศูไทยเป็นศู้นย์กลางส๊ขภิาพิของเอเช่่ย 

 แนวัโน้มเก่�ยวักับควัามใส่ใจ้ต่อส๊ขภิาพิท่�เพิิ�มส้งข่�นในกล่๊มช่นชั่�นกลาง ซ่์�งเป็นประช่ากรส่วันใหญ่หร่อร้อยละ 70    ของประช่ากรไทยทั�งหมด้ 
เป็นโอกาสให้ธ๊ัรกิจ้สปาขยายตัวัเข้าส่้ตลาด้ระดั้บกลาง ซ่์�งม่ล้กค้ากล่๊มเป้าหมายทั�งช่าวัไทย และช่าวัต่างช่าติท่�พิำานักอย้่ในประเทศูไทย รวัมถ่ง 
กล่๊มนักท่องเท่�ยวัท่�ม่กำาลังซ่์�อระดั้บปานกลางข่�นไป โด้ยผู้้้ประกอบการธ๊ัรกิจ้สปาส่วันใหญ่จ้ะเป็นคนไทย เปิด้ด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้อย้่ในเม่องใหญ่หร่อ 
ย่านธ๊ัรกิจ้ ครอบคล๊มตั�งแต่สปาท่�อย้น่อกโรงแรมแต่จั้บตลาด้บนและสปาขนาด้เล็กท่�จ้ะจั้บตลาด้ระดั้บกลาง 

 จ้ากเหต๊ผู้ลดั้งกล่าวัข้างต้น ภิาพิรวัมของตลาด้ธ๊ัรกิจ้สปาภิายในประเทศูไทยจ่้งเป็นตลาด้ท่�ม่การแข่งขันส้ง เน่�องจ้ากม่ผู้้้ประกอบการ  
ธ๊ัรกิจ้สปาในประเทศูเพิิ�มข่�นเป็นจ้ำานวันมากทั�งในกร๊งเทพิฯ และต่างจั้งหวััด้ ทั�งในร้ปแบบท่�เป็น สปาแบบให้บริการครบวังจ้ร โด้ยม่การออกแบบ 
และตกแต่งสถานท่�ให้ด้้หร้หรา รวัมถ่งบริการท่�ม่ควัามหลากหลาย พิร้อมสิ�งอำานวัยควัามสะด้วักท่�ครบครัน และให้ควัามร้ ้ส ่กผู้ ่อนคลายเม่�อ 
เข ้าใช้่บริการ จ้นถ่งในร้ปแบบห้องแถวัท่�เปิด้ให้ ม่บริการนวัด้และเสริมควัามงามในแบบต่างๆ โด้ยจ้ะไม่เน้นถ่งควัามสวัยงามในการออกแบบ 
ร้านหร่อไม่เน้นควัามหร้หรามากนัก แต่จ้ะเน้นการให้บริการท่�จั้ด้เตร่ยมให้ล้กค้าเท่านั�น

 2.1.5 ผลกีระทบูต่ิอุสิ�งแวัดล้อุม 

 บริษััท ม่นโยบายในการประกอบธ๊ัรกิจ้โด้ยปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด้ ด้ำาเนินการตามระเบ่ยบปฏิิบัติของ 
กระทรวังสาธัารณส๊ขในการด้ำาเนินกิจ้การดั้งกล่าวั โด้ยได้้รับการรับรองจ้ากกระทรวังสาธัารณส๊ขในการประกอบธ๊ัรกิจ้สปา สาขาของบริษััท ให้เน้นการ 
อน๊รักษ์ัระบบนิเวัศูธัรรมช่าติให้คงเด้ิม ด้้วัยการรักษัาพ่ิ�นท่�สวัน และต้นไม้ให้มากท่� ส๊ด้ และให้ควัามสำาคัญกับเร่�องระบบนิเวัศู 
การด้้แลรักษัาสิ�งแวัด้ล้อม ผู้ลิตภัิณฑ์์ของบริษััทในการให้บริการแก่ล้กค้า เป็นผู้ลิตภัิณฑ์์ท่�ทำามาจ้ากธัรรมช่าติ ไม่ทำาลายสิ�งแวัด้ล้อม เพ่ิ�อรักษัา
สิ�งแวัด้ล้อมให้ม่สภิาพิท่�ด่้ต่อไป อาทิ การลด้การใช้่พิลาสติกห่อช๊่ด้นวัด้ไทย โด้ยเปล่�ยนเป็นผู้้ามัด้แทน ฯลฯ

2.2 ธุ์รกิจัโรงแรมและร้านอาหุ้าร 
 การประกอบธ๊ัรกิจ้โรงแรม และร้านอาหารของกล่๊มบริษััท ด้ำาเนินการโด้ย บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้  (SWR)  

โด้ยม่รายละเอ่ยด้ดั้งต่อไปน่� 

2.2.1 ล่กิษณะผลิตภ่ิณฑ์์หร่อบริกิ�ร 

 การให้บริการของ SWR สามารถจ้ำาแนกได้้ตามประเภิทของลักษัณะการให้บริการ ค่อการให้บริการโรงแรม และการให้บริการร้าน 
อาหารท่�จั้งหวััด้เช่่ยงใหม่   

 กีารให้บูริกีารโรงแรม 

 เป็นการให้บริการโรงแรม ภิายใต้ช่่�อ “โรงแรมระรินจิ้นด้า เวัลเนส สปา ร่สอร์ท” ซ่์�งเป็นโรงแรมประเภิท บ้ติค ร่สอร์ทระดั้บ 
5 ด้าวั และยังคงกลิ�นอายของสไตล์ทางเหน่อสไตล์ล้านนา ท๊กห้องพัิกยังม่ระเบ่ยงส่วันตัวัท่�สามารถ มองเห็นทิวัทัศูน์ของด้อยส๊เทพิและ 
แม่นำ�าปิง พิร้อมสิ�งอำานวัยควัามสะด้วักครบครัน ไม่ว่ัาจ้ะเป็น บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายควัามเร็วัส้ง ห้องฟิตเนสและโยคะ สระว่ัายนำ�ากลางแจ้้ง  
บริการรถเช่่าล่ม้ซ่์น และบริการทัวัร์ท่องเท่�ยวั บริการซั์กร่ด้ รวัมทั�งม่ห้องสม๊ด้ท่�ม่บริการคอมพิิวัเตอร์ฟร่ และร้านอาหารเด้ค วััน (Deck 1) 
รวัมทั�งม่ ระรินจิ้นด้า เวัลเนส สปา สาขาเช่่ยงใหม่ เพ่ิ�อให้บริการสปาครบวังจ้ร โด้ยตั�งอย้่บริเวัณด้้านหน้าของโรงแรม 

 นอกจ้ากน่�ภิายในบริเวัณโรงแรมยังคงไว้ัซ่์�งบ้านไม้สักไทยโบราณอาย๊กว่ัา 150 ปี เป็นการผู้สมกันของกลิ�นอายพิม่า และล้านนา  
โด้ยได้้ถ้กนำามาใช้่เป็นส่วันต้อนรับแขกของโรงแรม ห้องประช๊่ม และห้องนวัด้ไทย เพ่ิ�ออน๊รักษ์ัไว้ัให้ช่นร่๊นหลังและช่าวัต่างช่าติได้้สัมผัู้สและร่วัม 
ประทับใจ้ 
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 ในส่วันท่�เป็นอาคารโรงแรมท่�สร้างใหม่ ทางสถาปนิกได้้ออกแบบ ให้ม่ร้ปแบบท่�กลมกล่นกับเร่อนไม้โบราณหลังเดิ้ม รวัมไปถ่งการออกแบบ 
ภ้ิมิสถาปัตย์ ซ่์�งเน้นถ่งควัามเข่ยวัขจ่้ของพิรรณไม้รวัมไปถ่งสายนำ�าท่�ลัด้เลาะ ตามอาคาร ซ่์�งเป็นลักษัณะพิิเศูษัต่างจ้ากสถาปัตยกรรมแห่งอ่�นใน
จั้งหวััด้เช่่ยงใหม่ และส่งผู้ลให้โรงแรมระรินจิ้นด้า เวัลเนส สปาร่สอร์ท ได้้รับรางวััลต่างๆ สำาหรับการคงไว้ัซ่์�งสิ�งก่อสร้างท่�สำาคัญทางประวััติศูาสตร์ 
วััฒนธัรรม และขนบธัรรมเน่ยมประเพิณ่ท่�ด่้งามของประเทศูไทย

 หมายเหตุิ      * ราคาห้องพัิกตาม website ของโรงแรม ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562

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

 กีารให้บูริกีารด้านห้อุงพักี 

 โรงแรมระรินจิ้นด้า เวัลเนส สปา ร่สอร์ท ม่การให้บริการห้องพัิกดั้งน่�

ใบูอุนุญาติประกีอุบูกิีจิกีารร้านอุาหาร

ใบูอุนุญาติประกีอุบูกิีจิกีารโรงแรม

แบบ

ประเภิทั่ใบอนุญ�ต

ประเภิทั่ใบอนุญ�ต

ว่นต่อใบอนุญ�ต

ว่นต่อใบอนุญ�ต

ว่นคัรบกิำ�หนดำใบอนุญ�ต

ว่นคัรบกิำ�หนดำใบอนุญ�ต

ด่้ลักซ์์ (Deluxe) 

ด่้ลักซ์์ พ้ิลแอ็คเซ์ส 

(Deluxe Pool Access)

เวัลเนส สว่ัท 

(Wellness Suite)

ระรินจิ้นด้า วิัลล่า

(Rarinjinda Villa)

รวัม

ประกอบกิจ้การโรงแรม

ประกอบกิจ้การท่�เป็นอันตรายต่อส๊ขภิาพิ

การจั้ด้ตั�งสถานท่�จ้ำาหน่ายอาหารหร่อ

สถานท่�สะสมอาหาร

26 ก.ค. 2559

31 พิ.ค. 2562

31 พิ.ค. 2562

25 ก.ค. 2564

14 พิ.ค. 2563

31 พิ.ค. 2563

46

53

93

164

22

7

5

1

35

6,500

10,000

16,000

27,000

ข้น�ดำ (ตรมู.) จำ�นวนห้อง อ่ตร�ค่ั�ห้องพ่ิกิ 
(บ�ทั่)
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กีารบูริกีารอุาหารและเค์ร่�อุงด่�ม

 โรงแรม ระรินจิ้นด้า เวัลเนส สปา ร่สอร์ท ม่บริการร้านอาหารเด้ค วััน (Deck 1) ตั�งอย้่ติด้กับริมแม่นำ�าปิง เน้นม๊มมองแบบเปิด้โล่ง 
และบรรยากาศูแบบสบายๆ ทั�งภิายในอาคารและภิายนอกอาคาร ม่บริการด้้านอาหารและเคร่�องด่้�ม รวัมทั�งการจ้ัด้เล่�ยง การจ้ัด้งานแต่งงาน 
โด้ยเน้นท่�ค๊ณภิาพิของบริการท่�ประทับใจ้ และค๊ณภิาพิของอาหารท่�จั้ด้เตร่ยมโด้ยพ่ิอครัวัท่�ม่ประสบการณ์ เพ่ิ�อบริการสำาหรับล้กค้าท่�มาพัิก 
และล้กค้าทั�วัไป รายละเอ่ยด้ดั้งน่�

 ร้านอาหาร Deck 1 บริการอาหารแบบเน้นส๊ขภิาพิ แบบช่าวัเอเซ่์ย (Modern Asian Fusion) เปิด้บริการท๊กวััน ตั�งแต่ 7.00 น. – 24.00 น. 
ขนาด้ควัามจ๊้รวัม 80 ท่�นั�ง โด้ยในช่่วังเทศูกาลเช่่น เทศูกาลสงกรานต์ หร่อเทศูกาลปีใหม่ สามารถเพิิ�มควัามจ๊้บริเวัณด้้านนอกอาคารบริเวัณติด้
ริมนำ�าปิงรวัมเป็น 120 ท่�นั�ง สามารถแบ่งช่่วังเวัลาการให้บริการดั้งน่�  

 บริการอาหารเช้่า  07.00 – 10.00 น.

 บริการอาหารกลางวััน 11.00 – 14.00 น.

 บริการอาหารว่ัางยามบ่าย 14.00 – 17.00 น.

 บริการอาหารคำ�า  17.00 – 24.00 น.

2.2.2 กิ�รตล�ดำ

 ลักีษณีะลูกีค้์าและกีลุ่มลูกีค้์าเป้าหมายขิอุงธุีรกิีจิโรงแรม

 บริษััทม่สัด้ส่วันล้กค้าต่างประเทศูต่อล้กค้าในประเทศูเท่ากับร้อยละ 80 : 20 สำาหรับสัด้ส่วันล้กค้าช่าวัต่างช่าติประมาณร้อยละ 60 
จ้ะเป็นล้กค้าช่าวัเอเช่่ยจ้ากประเทศู จ่้น ฮ่่องกง ไต้หวััน ญ่�ป่๊น และเกาหล่ใต้ โด้ยท่�ล้กค้าจ้ากประเทศูจ่้นจ้ะเป็นกล่๊มล้กค้ารายใหญ่ 
ท่�ส๊ด้ ในขณะท่�อ่กร้อยละ 10 จ้ะเป็นล้กค้าจ้ากกล่๊มประเทศูอาเซ่์ยนเเละโอเช่่ยเน่ย เช่่น มาเลเซ่์ย สิงคโปร์ ออสเตรเล่ย และนิวัซ่์เเลนด้์ 
และท่�เหล่ออ่กร้อยละ 10 จ้ะเป็นล้กค้าจ้ากทางย๊โรปและสหรัฐอเมริกา

 สัดส่วันลูกีค้์าที�ใช้บูริกีารระรินจิินดา เวัลเนส สปา รีสอุร์ท

 เน่�องจ้าก โรงแรม ระรินจิ้นด้า เวัลเนส สปา ร่สอร์ท ม่การให้บริการแบบ Luxury Boutique Hotel เท่ยบเท่ากับโรงแรมระดั้บ 5 ด้าวั 
ค่อประกอบด้้วัยห้องพัิกหร้ รวัมถ่งสิ�งอำานวัยควัามสะด้วักต่างๆ อย่างพิร้อมม้ล ดั้งนั�นล้กค้ากล่๊มเป้าหมายสำาหรับธ๊ัรกิจ้จ้ะเป็นกล่๊มผู้้้ม่รายได้้ส้ง 
เช่่น พินักงานระดั้บส้งของบริษััท เจ้้าของธ๊ัรกิจ้ขนาด้กลางและขนาด้ย่อม รวัมถ่งเจ้้าของธ๊ัรกิจ้ขนาด้ใหญ่ เพ่ิ�อให้สอด้คล้องกับราคาห้องพัิกท่�อย้่
ระหว่ัาง 6,500 บาท ถ่ง 27,000 บาท ต่อค่น

 กีารจิำาหน่ายและช่อุงทางกีารจิำาหน่ายขิอุงธุีรกิีจิโรงแรม

 การจ้ำาหน่ายและช่่องทางการจ้ำาหน่ายสำาหรับกล่๊มล้กค้าของ โรงแรม ระรินจิ้นด้า เวัลเนส สปา ร่สอร์ท สามารถแบ่งได้้ดั้งน่�

 1) การจ้ำาหน่ายผู่้านระบบสำารองห้องพัิกผู่้านทางอินเตอร์เน็ต 

 2) การจ้ำาหน่ายผู่้านตัวัแทนจ้ำาหน่าย

 3) การจ้ำาหน่ายผู่้านฝ่ายขายและการตลาด้ 

 กีลยุทธ์ีกีารแข่ิงขัินขิอุงธุีรกิีจิโรงแรม

 กีลยุทธ์ีด้านราค์า  

 สำาหรับการตั�งราคาห้องพัิกของ SWR นั�น เน่�องจ้ากกล่๊มบริษััทได้้ทำาการวัางตำาเเหน่งธ๊ัรกิจ้เป็นบ้ติคโฮ่เต็ลหร้ระดั้บ 5 ด้าวั (Luxury 
Boutique Hotel) โด้ยเน้นกล่๊มล้กค้าท่�ม่ไลฟ์สไตล์ท่�ใส่ใจ้ในส๊ขภิาพิ โด้ยม่บริการสปา รวัมทั�งร้านอาหารประเภิท Healthy Food เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ 
ตลอด้จ้นบริการเเละควัามเป็นส่วันตัวัแบบมาตรฐานระดั้บโรงแรม 5 ด้าวั บริษััทจ่้งใช้่กลย๊ทธ์ัการตั�งราคาส้ง (Price Skimming) เพ่ิ�อสร้างภิาพิ 
ลักษัณ์ของการเป็นเป็นบ้ติคโฮ่เต็ลหร้ระดั้บ 5 ด้าวั เเละใช้่กลยท๊ธ์ัการปรับลด้ราคาข่�นอย้กั่บฤด้้กาลท่องเท่�ยวั เเละอัตราการเข้าพัิก (Occupancy 
Rate) โด้ยม่ราคาตั�งสำาหรับล้กค้า walk-in ท่� 6,500 – 27,000 บาทต่อค่น ข่�นอย้่กับขนาด้ห้องพัิกและการตกแต่งภิายใน

 กีลยุทธ์ีกีารสร้างค์วัามแติกีต่ิางในด้านคุ์ณีภาพและผลิติภัณีฑ์์

 SWR ม่ลักษัณะการสร้างควัามแตกต่างในด้้านค๊ณภิาพิและผู้ลิตภัิณฑ์์จ้ากโรงแรมในบริเวัณพ่ิ�นท่�เด่้ยวักัน โด้ยให้บริการแบบครบครัน
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แก่นักท่องเท่�ยวัช่าวัต่างช่าติ และช่าวัไทย ในบริเวัณโรงแรม ซ่์�งเป็นกลยท๊ธ์ัท่�สามารถให้บริการได้้แบบครบวังจ้รในบริเวัณสถานท่�ของ SWR  

 1. เน้นการให้บริการสำาหรับผู้้้รักและใส่ใจ้ส๊ขภิาพิ

 2.  ม่ทำาเลท่�ตั�งอย้่กลางใจ้เม่องเช่่ยงใหม่ สะด้วักสบาย ใกล้กับตลาด้ไนท์ บาร์ซ่์า และห่างจ้าก

สนามบินเพ่ิยง 15 นาท่ นอกจ้ากนั�นแล้วัยังเน้นควัามสวัยงาม โด้ยท๊กห้องพัิกยังม่ระเบ่ยงส่วันตัวั ซ่์�งสามารถมองเห็น สระว่ัายนำ�าในส่วันกลาง 
เท่อกเขาด้อยส๊เทพิ และทัศูน่ยภิาพิของแม่นำ�าปิง 

 3. เน้นสไตล์การตกแต่ง ด้้วัยสไตล์โมเดิ้ร์นก่�งไทยผู้สมผู้สานควัามโบราณ (แอนท่ค) หร่อการผู้สานควัามทันสมัยเข้าไปกับสไตล์      
ไทยดั้�งเดิ้ม
 4. ม่บริการสปาระดั้บ 5 ด้าวั อย้ใ่นบริเวัณโรงแรม ซ่์�งเป็นสปาท่�สมบ้รณ์ท่�ส๊ด้ของเช่่ยงใหม่เพ่ิยบพิร้อมด้้วัย เทคโนโลย่ล่าส๊ด้ของสปา
และสิ�งอำานวัยควัามสะด้วักท่�ม่มาตรฐานส้งค่อ RarinJinda Wellness Spa นำาเสนอบริการสปาและการบำาบัด้หลากหลายร้ปแบบ โด้ยแพิทย์ผู้้้
เช่่�ยวัช่าญและพิยาบาลท่�ให้คำาปร่กษัาและคำาแนะนำา

 5. ให้บริการด้้านอาหารเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ โด้ยร้านอาหาร Deck 1 ท่�นำาเสนออาหารประเภิท Healthy Food เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

 กีารจัิดหาผลิติภัณีฑ์์หร่อุบูริกีาร

 ในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้โรงแรม และร้านอาหารของ SWR นั�น SWR ม่การทำาสัญญาเช่่าช่่วังท่�ดิ้นระยะยาวัระยะเวัลา 30 ปี เพ่ิ�อด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้โรงแรม 
และร้านอาหารเด้ค วััน (Deck 1) โด้ยม่สาระสำาคัญดั้งน่�

  สรุปสัญญาเช่าช่วังที�ดิน 

ค่้สัญญา :   บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (ผู้้้ให้เช่่าช่่วัง) (ปัจ้จ๊้บันเปล่�ยนช่่�อเป็น บริษััท สยามเวัลเนส กร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)  
   บริษััท ระรินจิ้นด้า จ้ำากัด้ (ผู้้้เช่่าช่่วัง) (ปัจ้จ๊้บันเปล่�ยนช่่�อเป็น บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้)

วัันท่�ของสัญญา :  1 มกราคม 2556

วััตถ๊ประสงค์ของ :  เพ่ิ�อประกอบกิจ้การโรงแรมและร้านอาหารการเช่่าช่่วัง

กรรมสิทธิั�ในอาคาร : ค่้สัญญาทั�งสองฝ่ายตกลงเป็นท่�ยอมรับกันว่ัาอาคารโรงแรม และอาคารร้านอาหาร ท่�ได้้ก่อ และสิ�งปล้กสร้าง
   สร้างข่�นบนท่�ดิ้น ณ วัันท่�เข้าทำาสัญญาฉบับน่�เป็นกรรมสิทธิั�ของผู้้้เช่่าช่่วัง เป็นเหต๊ให้ผู้้้ให้เช่่าช่่วังไม่คิด้ค่าเช่่าใน  
   ส่วันอาคารดั้งกล่าวันั�นกับผู้้้เช่่าช่่วังตลอด้ระยะเวัลาการเช่่า โด้ยจ้ะคิด้ค่าเช่่าแต่เฉพิาะราคาเช่่าท่�ดิ้น

ทรัพิย์สินท่�เช่่าช่่วัง :  เฉพิาะท่�ดิ้นขนาด้พ่ิ�นท่� 0-3-96 ไร่ ซ่์�งเป็นท่�ตั�งของอาคารโรงแรม ระรินจิ้นด้า เวัลเนส สปา ร่สอร์ท  
   และร้านอาหารเด้ค วััน และสิทธิัในการใช้่สอยพ่ิ�นท่�บางส่วันของบ้านเร่อนไทย ทั�งน่� สำาหรับอาคารท่�ผู้้้เช่่าช่่วัง  
   ได้้ด้ำาเนินการปรับปร๊งใหม่ ปล้กสร้าง หร่อต่อเติมอาคารใด้ ๆ บนทรัพิย์สินท่�เช่่า ผู้้้เช่่าช่่วังยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิั� 
   ของผู้้้ให้เช่่าช่่วังทั�งหมด้เม่�อครบกำาหนด้ระยะเวัลาการเช่่า 

ระยะเวัลาเช่่า :  ระยะเวัลาการเช่่าช่่วังรวัม 30 ปี นับตั�งแต่วัันท่� 1 มกราคม 2556 ถ่ง 31 ธัันวัาคม 2585 ทั�งน่�หากครบกำาหนด้  
   ระยะเวัลาการเช่่าช่่วัง หากผู้้้เช่่าช่่วังม่ควัามประสงค์จ้ะเช่่าช่่วังทรัพิย์สินท่�เช่่าช่่วังต่อไป ผู้้้เช่่าช่่วังจั้กต้องแจ้้งเป็น    
   ลายลักษัณ์อักษัรถ่งเจ้ตนาในการต่อสัญญาเช่่าช่่วังให้แก่ทางผู้้้ให้เช่่าช่่วังทราบไม่ น้อยกว่ัา 3 ปี ก่อนครบกำาหนด้ 
   กำาหนด้สัญญาเช่่าช่่วัง หากผู้้้ให้เช่่าช่่วังม่ควัามประสงค์จ้ะให้ผู้้้เช่่าช่่วังเช่่าทรัพิย์สินท่�เช่่าช่่วังต่อไป ค้่สัญญาทั�ง 
    สองฝ่ายตกลงให้ข้อกำาหนด้และเง่�อนไขต่างๆ ภิายใต้สัญญาเช่่าช่่วังฉบับใหม่ม่ข้ กำาหนด้เหม่อนสัญญาฉบับน่�     
   ท๊กประการ เวั้นแต่ข้อสัญญาข้อ 3. เร่�องระยะเวัลาการเช่่าช่่วัง และข้อ 4. เร่�องค่าเช่่าช่่วังจ้ะได้้ม่การตกฃงกัน                   
    เป็นลายลักษัณ์อักษัรต่อไป

ค่าเช่่าช่่วัง :  ช่ำาระเป็นรายเด่้อน โด้ยผู้้้ให้เช่่าช่่วังจ้ะปรับค่าเช่่าช่่วังเพิิ�มข่�นตามสภิาวัะตลาด้แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเช่่า  
   ช่่วังท่�ม่ผู้ลบังคับอย้่ท๊ก 3 ปี

การเลิกสัญญา :  สัญญาเป็นอันสิ�นผู้ลทันท่ ในกรณ่ดั้งต่อไปน่�
   1) เม่�อครบกำาหนด้ระยะเวัลาการเช่่าช่่วัง และไม่ม่การใช้่สิทธิัต่ออาย๊สัญญาเช่่าช่่วังออกไป ตามข้อกำาหนด้และ  
   เง่�อนไขของสัญญาฉบับน่�
   2) เม่�อค่้สัญญาตกลงร่วัมกันโด้ยสมัครใจ้ในการเลิกสัญญาฉบับน่�
   3) เม่�อม่การเวันค่นท่�ดิ้นหร่อทรัพิย์สินท่�เช่่าช่่วังเส่ยหายถ่งขนาด้ไม่สามารถจ้ะใช้่ประโยช่น์ได้้ตามวััตถ๊ประสงค์  
   ของการเช่่าตามสัญญาน่�
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2.2.4 ภิ�วะอุตสำ�หกิรรมูและกิ�รแข่้งข่้น

 ภาวัะอุุติสาหกีรรม

  เศูรษัฐกิจ้ไทยในภิาพิรวัมม่แนวัโน้มขยายตัวัตำ�ากว่ัาระดั้บศัูกยภิาพิและตำ�ากว่ัาท่�ประเมินไว้ัเดิ้ม โด้ยคาด้ว่ัาจ้ะขยายตัวัร้อยละ 2.5  
ปริมาณการส่งออกสินค้าม่แนวัโน้มฟ้�นตัวัช้่ากว่ัาท่�คาด้ ตามปริมาณการค้าโลกท่�ช่ะลอลงจ้ากการก่ด้กันทางการค้า รวัมถ่งการเปล่�ยนแปลงเชิ่ง 
โครงสร้างของเศูรษัฐกิจ้ไทยท่�กระทบต่อภิาคการส่งออก ขณะท่�การใช้่จ่้ายภิาครัฐและการลงท๊นภิาคเอกช่นม่แนวัโน้มขยายตัวัตำ�ากว่ัาท่� 
ประเมินไว้ั อย่างไรก็ด่้ การบริโภิคภิาคเอกช่นในปี 2562 ขยายตัวัด่้กว่ัาท่�ประเมินไว้ัจ้ากผู้ลด่้ของมาตรการกระต้๊นเศูรษัฐกิจ้ระยะสั�นจ้ากภิาค
รัฐ แต่ม่แนวัโน้มช่ะลอลงในปี 2563 ตามปัจ้จั้ยด้้านรายได้้ครัวัเร่อนท่�ช่ะลอลงและภัิยแล้ง สำาหรับในปี 2564 คาด้ว่ัาเศูรษัฐกิจ้ไทยจ้ะขยายตัวัด่้
ข่�นต่อเน่�อง ตามโครงการ PPP และโครงการลงท๊นของภิาครัฐบางโครงการท่�เล่�อนไปด้ำาเนินการในปี 2564

 จ้ากรายงานจ้ำานวันนักท่องเท่�ยวัโด้ยกรมการท่องเท่�ยวั กระทรวังการท่องเท่�ยวัและก่ฬา ระบ๊ว่ัาจ้ำานวันนักท่องเท่�ยวัต่างช่าติประมาณ 
39.77 ล้านคน*  เพิิ�มข่�น ร้อยละ 4* เม่�อเปร่ยบเท่ยบกับปีท่�ผู่้านมาซ่์�งม่จ้ำานวันนักท่องเท่�ยวัต่างช่าติ 38.28  ล้านคน โด้ยประมาณการรายได้้ 
จ้ากการท่องเท่�ยวัต่างช่าติและคนไทยคิด้เป็นจ้ำานวันเงิน 3.06 ล้านล้านบาท

 ภาพรวัมกีารแข่ิงขัิน

 จ้ากข้อม้ลท่�แสด้งข้างต้นจ้ะเห็นได้้วัา่ ถ่งแม้ว่ัาจ้ำานวันนักท่องเท่�ยวัม่แนวัโน้มเพิิ�มข่�นโด้ย เฉพิาะอยา่งยิ�งในกล่๊มนักท่องเท่�ยวัต่าง ประเทศู 
แต่ในขณะท่�จ้ำานวันสถานประกอบการท่�พัิกแรม และจ้ำานวันหอ้งพัิก ม่การเพิิ�มข่�นอยา่งต่อเน่�องในอตัราท่�ส้งกวัา่ ยอ่มส่งผู้ลกระทบ ใหเ้กิด้การแข่ง
ขันอยา่งส้งสำาหรับธ๊ัรกิจ้โรงแรม ในจ้งัหวััด้เช่่ยงใหม่ ดั้งนั�นเพ่ิ�อควัามอย้ร่อด้ของกจิ้การ ผู้้้ประกอบการจ้ำาเป็นต้องปรับเปล่�ยนแผู้นการด้ำาเนินงานหร่อ 
กลยท๊ธ์ัต่าง ๆ  เพ่ิ�อรักษัาระดั้บกำาไรของกิจ้การไว้ั ซ่์�งร้ปแบบการแข่งขันท่�ร๊นแรงข่�น ได้้แก่ การตัด้ราคาห้องพัิก การแข่งขันด้้านค๊ณภิาพิการบริการ 
การให้สิทธิัพิิเศูษัด้้านการใช้่บริการด้้านอ่�นของโรงแรม เป็นต้น

 ปัจ้จ๊้บันจ้ำานวันของบ้ติคโฮ่เต็ลท่�เพิิ�มมากข่�น รวัมไปถ่งผู้้้ประกอบการรายใหม่ เช่่น โฮ่มสเตย์และ AirBnB ย่อมส่งผู้ลให้การแข่งขัน
ในตลาด้ย่อมส้งข่�นตามไปด้้วัย อย่างไรก็ตามในแง่ของลักษัณะการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้โรงแรมบ้ติค ท่�เน้นร้ปแบบควัามเป็นโรงแรมขนาด้เล็กท่�ม่ควัาม 
หร้หรา ให้ควัามสำาคัญในเร่�องควัามโด้ด้เด่้นของสถาปัตยกรรม การบริการท่�ให้ควัามเอาใส่ใจ้ใกล้ชิ่ด้จ้ากพินักงาน และการนำาเสนอเร่�องราวัควัาม 
เป็นมาผู่้านทางสถาปัตยกรรม การให้บริการของโรงแรมบ้ติคจ้ะต้องสามารถตอบสนอง ต่อร้ปแบบการด้ำารงช่่วิัตของผู้้้มาใช้่บริการ โรงแรมบ้ติก 
จ่้งเป็นสถานท่�ท่�สามารถสะท้อนให้เห็นถ่งบ๊คลิก และร้ปแบบการด้ำารงช่่วัิตของผู้้้ท่�จ้ะมาใช้่บริการ ดั้งนั�นโรงแรมบ้ติคส่วันใหญ่จ่้งไม่ได้้เน้นการ 
แข่งขันในเร่�องราคา แต่จ้ะเน้นการแข่งขันท่�ค๊ณภิาพิ มาตรฐานและการให้บริการเป็นหลัก โด้ยโรงแรมแต่ละแห่งล้วันม่จ๊้ด้ขายท่�แตกต่างกัน       
ข่�นอย้่กับไลฟ์สไตล์ของล้กค้าแต่ละคน 

 ธุีรกิีจิจิำาหน่ายผลิติภัณีฑ์์สปา

 การประกอบธ๊ัรกิจ้จ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์สปา ด้ำาเนินการโด้ยบริษััทและบริษััทย่อย ค่อ บริษััท สยามเวัลเนสแล็บ จ้ำากัด้ (SWL) 
โด้ยม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่� 

2.3.1 ล่กิษณะผลิตภ่ิณฑ์์หร่อบริกิ�ร 

  การด้ำาเนินการของ SWL ด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้จั้ด้หาสินค้าเก่�ยวักับสปา และสินค้าท่�ใช้่ในการบริโภิค เช่่น อาหารว่ัาง เพ่ิ�อจั้ด้ จ้ำาหน่ายให้แก่บริษััท 
และล้กค้าทั�งช่าวัไทยและช่าวัต่างช่าติ โด้ยจั้ด้จ้ำาหน่ายภิายใต้แบรนด์้ “Blooming” “Let’s Relax”  และ “LRL (Let’s Relax Lifestyle)”  โด้ยการเล่อก 
ซ่์�อผู้ลิตภัิณฑ์์ของกล่๊มบริษััท ได้้ทำาการเล่อกซ่์�อจ้ากผู้้้ผู้ลิตท่�ม่ควัามเช่่�ยวัช่าญในการผู้ลิตสินค้าประเภิทสปา สำาหรับ การใช้่ในบ้านและใช้่ในร้านสปา 
ภิายใต้เเบรนด์้ “Blooming” “Let’s Relax” และ “LRL (Let’s Relax Lifestyle)”  โด้ยผู้ลิตภัิณฑ์์ส่วัน  ใหญ่จ้ะเป็นผู้ลิตภัิณฑ์์จ้ากธัรรมช่าติ 
ทั�งหมด้(Natural Products)  สินค้าของ SWL สามารถแบ่งผู้ลิตภัิณฑ์์ออกได้้เป็น 3 กล่๊มดั้งน่�

 ผลิติภัณีฑ์์สปาสำาหรับูกีารดูแลผิวัภัณีฑ์์ 

• นำ�ามันนวัด้ (Massage Oil for Professional Use) 

• นำ�ามันนวัด้ (Massage Oil for Home Use) 

• นำ�ามันหอมระเหย (Essential Oil) 

• เจ้ลอาบนำ�า (Shower Gel) 

• สบ้่ธัรรมช่าติ (Natural Soap) 

• โลช่ั�นบำาร๊งผู้ิวั (Body Lotion) 

• เจ้ลวั่านหางจ้ระเข้ (Aloe Vera Soothing Gel) 
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• ผู้ลิตภิัณฑ์์ขัด้ผู้ิวั (Body Scrub)

• ผู้ลิตภิัณฑ์์คร่มขัด้เท้า (Foot Scrub) 

• คร่มบำาร๊งม่อ (Hand Cream)

 ผลิติภัณีฑ์์สปาอุ่�นๆ

• ล้กประคบสม๊นไพิรสด้ (Herbal Ball)

• ธั้ปหอม (Incense)

• เท่ยนหอม (Aromatic Scented Candle)

• เตานำ�ามันหอมระเหย (Ceramic Oil Burner) 

• ก้านธั้ปหอมระเหย (Diffuser Kit)

• ค้ลลิ�งออย (Cooling Oil)

• นำ�ามันเหล่อง (Yellow Oil)

• ยาหม่อง (Herbal Balm)

• เคร่�องหอมระเหยไฟฟ้า (Electric Diffuser Kit)

• หมอนยางพิารา (Latex Pillow)

• ผู้ลิตภิัณฑ์์เก่�ยวักับการบริโภิค 

• ทองม้วัน (Coconut Rolls)

• เคร่�องด้่�มสม๊นไพิร (Herbal Drink)

 บูริษัท ไทเกีอุร์อุายส์ เทรดดิ�ง (ประเทศุไทย) จิำากัีด (“TGT”)   

 เป็นผู้้้ด้ำาเนินการนำาเข้าและ จั้ด้จ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์บำาร๊งผิู้วัหน้า ผิู้วักาย  ผู้ลิตภัิณฑ์์ลด้กระชั่บสัด้ส่วัน ผู้ลิตภัิณฑ์์แวั�กซ์์ ผู้ลิตภัิณฑ์์ 
ทำาเล็บ ผู้้าห่มไอร้อน แผู้่นรองเต่ยงนวัด้  เคร่�องม่อยกกระช่ับใบหน้า และอ๊ปกรณ์ลด้สัด้ส่วันกระช่ับเร่อนร่างจ้าก ประเทศูฝรั�งเศูส อังกฤษั  
อเมริกา และ แคนาด้า โด้ยจ้ำาหน่ายให้ ร้านเสริมสวัย สถานเสริมควัามงาม คลินิกควัามงาม โรงพิยาบาล และสปาทั�วัประเทศูไทย เเละเป็น 
Sole Agent ของผู้ลิตภัิณฑ์์หลากหลายแบรนด์้ ชั่�นนำาสำาหรับประเทศูไทย และประเทศูในแถบ  CLMV  อาทิ Dr. Spiller, Biomimetic Skin 
Care Solutions  และม่ฐานล้กค้าหลักเป็นสปาในโรงเเรมและเด้ย์สปา ในระดั้บ 3-6 ด้าวั 

2.3.2 กิ�รตล�ดำและภิ�วะกิ�รแข่้งข่้น

 ลักีษณีะลูกีค้์าและกีลุ่มลูกีค้์าเป้าหมายขิอุงธุีรกิีจิผลิติภัณีฑ์์สปา

 ล้กค้าส่วันมากของบริษััทจ้ะเป็นล้กค้าท่�เข้ามาใช้่บริการสปาของ Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa และจ้ากโรงแรม 5 
ด้าวั ท่�นำาผู้ลิตภัิณฑ์์ของบริษััทไปจ้ำาหน่าย ในขณะท่�ล้กค้าท่�เหล่อเป็นส่วันน้อย จ้ะมาจ้ากล้กค้าธ๊ัรกิจ้ซ่์�งสั�งสินค้าเป็นของพิร่เม่�ยมไว้ัแจ้กล้กค้า 
และล้กค้าจ้ากต่างประเทศู จ้ากการท่�บริษััทไปออกงานแสด้งสินค้า

 กีารจิำาหน่ายและช่อุงทางกีารจิำาหน่ายขิอุงธุีรกิีจิผลิติภัณีฑ์์สปา

 1) สาขารา้น RarinJinda Wellness Spa  เเละ Let’s Relax ผู้ลิตภัิณฑ์์ท๊กช่นิด้จ้ะม่การจ้ดั้จ้ำาหนา่ยท่�หน้าร้าน  RarinJinda Wellness 
Spa เเละ Let’s Relax ท๊กสาขา เพ่ิ�อจ้ำาหน่ายให้กับล้กค้าท่�มาใช้่บริการและผู้้้สนใจ้

 2) การขายตรง เป็นการจ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์ผู่้านตัวัแทนขาย ท่�ม่ประสบการณ์เก่�ยวัข้องกับธ๊ัรกิจ้ ม่ควัามน่าเช่่�อถ่อและเป็นท่�ยอมรับ 
ของล้กค้าในธ๊ัรกิจ้เด่้ยวักัน

 3) งานแสด้งสินค้า หร่องานท่องเท่�ยวั ทั�งในประเทศูและต่างประเทศู ซ่์�งบริษััทได้้ไปร่วัมออกบ้ธัในงานดั้งกล่าวั รวัมถ่งการจ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์สปา 
ผู่้านทางตลาด้ออนไลน์ โด้ยล้กค้าสามารถสั�งซ่์�อสินค้าและช่ำาระเงินได้้ผู่้านทาง website ของทางบริษััท   ท่� www.siamwellnesslab.com 

 กีลยุทธ์ีกีารแข่ิงขัินขิอุงธุีรกิีจิ

 บริษััท ม่กลย๊ทธ์ัด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ โด้ยม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่�

• กีลยุทธี์ด้านผลิติภัณีฑ์์ (Product)
 กีลยุทธ์ีกีารสร้างค์วัามแติกีต่ิางในด้านคุ์ณีภาพและผลิติภัณีฑ์์
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 ผู้ลิตภัิณฑ์์บล้มมิ�งใช้่ผู้ลิตภัิณฑ์์จ้ากธัรรมช่าติ (Natural Products) และคัด้สรรวััตถ๊ดิ้บท่�ม่ค๊ณภิาพิส้ง ไม่ม่สารตกค้างท่�เป็นอันตราย 
ใด้ๆ เพ่ิ�อนำาไปเป็นส่วันผู้สมของผู้ลิตภัิณฑ์์จ้นได้้ผู้ลิตภัิณฑ์์สมบ้รณ์แบบ ท่�พิร้อมจ้ะให้การผู่้อนคลายทั�งกายและจิ้ตใจ้ อ๊ด้มด้้วัยค๊ณค่าสม๊นไพิร 
ไทยและกลิ�นท่�บำาบัด้จ้ากนำ�ามันหอมระเหยบริส๊ทธิั�ในร้ปแบบท่�หลากหลาย เป็นส่วันผู้สมท่�กลมกล่นเข้ากันอย่างลงตัวัระหว่ัางศูาสตร์ตะวััน 
ออกและตะวัันตก

• กีลยุทธี์ด้านกีารติลาด

 ในด้้านกลยท๊ธ์ัทางการตลาด้ของ SWL นั�น ทาง SWL ม่๊งเน้นทำาการตลาด้จ้ดั้จ้ำาหน่ายไปยงักล่๊มผู้้้บริโภิค ท่�ม่ควัามสนใจ้ในด้้านส๊ขภิาพิ 
ต้องการบริโภิคสินค้าของ SWL โด้ยตรง โด้ยเป็นกล่๊มผู้้้บริโภิคท่�บริโภิคสินค้าท่�ม่ค๊ณภิาพิด่้ ต้องการสินค้าท่�ผู้ลิตจ้ากวััตถ๊ดิ้บจ้ากธัรรมช่าติ  
โด้ยให้ควัามสำาคัญต่อเร่�องปัจ้จั้ยราคาเป็นอันดั้บรองลงมา ซ่์�งส่งผู้ลให้ SWL สามารถจั้ด้จ้ำาหน่ายสินค้าได้้ตรงตามควัามต้องการของกล่๊มผู้้้ 
บริโภิคของ SWL ทำาให้ SWL ม่ยอด้จั้ด้จ้ำาหน่ายท่�เพิิ�มข่�น 

2.3.3 กิ�รจ่ดำห�ผลิตภ่ิณฑ์์หร่อบริกิ�ร

 ผู้ลิตภัิณฑ์์สปาของ SWL เช่่น นำ�ามันนวัด้และนำ�ามันหอมระเหย ผู้ลิตภัิณฑ์์ขัด้ผิู้วัและผู้ลิตภัิณฑ์์พิอกตัวั  ตลอด้จ้นผู้ลิตภัิณฑ์์สม๊นไพิร 
เช่่น ล้กประคบสม๊นไพิร จ้ะทำาการสั�งซ่์�อจ้ากผู้้้ผู้ลิตภิายในประเทศู โด้ยบริษััทจ้ะเป็น ผู้้้กำาหนด้ส้ตร โด้ยอาศัูยควัามร้้ ประสบการณ์ 
ในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้สปา จ้ากนั�นจ้ะว่ัาจ้้างบริษััทหลายแห่งให้ผู้ลิตตามส้ตร ท่�ทางบริษััทต้องการ ปัจ้จ๊้บันผู้ลิตภัิณฑ์์สปาส่วันใหญ่ท่�วัางจ้ำาหน่าย
ผู้ลิตจ้ากผู้้้ผู้ลิตท่�ม่ควัามเช่่�ยวัช่าญในผู้ลิตภัิณฑ์์สปา ซ่์�งเป็นผู้้้ผู้ลิตและส่งออกผู้ลิตภัิณฑ์์สปา 

2.3.4 ภิ�วะอุตสำ�หกิรรมูและภิ�วะกิ�รแข่้งข่้น

 ภาวัะอุุติสาหกีรรม

 *ขณะน่� ตลาด้โลกม่ควัามต้องการสม๊นไพิรส้ง และม่แนวัโน้มการขยายตัวัเพิิ�มข่�น โด้ยเฉพิาะสม๊นไพิร กล่๊มเคร่�องสำาอางของไทย 
ม่ม้ลค่าส้งถ่ง 180,000 ล้านบาท ขณะท่�สม๊นไพิรกล่๊มอาหารเสรมิม่ม้ลค่าใช้่และส่งออกรวัม 80,000 ล้านบาท ส่วันสม๊นไพิรกล่๊มสปา และผู้ลิตภัิณฑ์์ 
ม่ม้ลค่าใช้่และส่งออก ประมาณ 10,000 ล้านบาท สม๊นไพิรกล่๊ม ยาแผู้นโบราณตามภ้ิมิปัญญาการแพิทย์แผู้นไทย ม่ม้ลค่าประมาณ 10,000 
ล้านบาท เป็นต้น 

 (*ข้อม้ลจ้ากกรมวิัช่าการเกษัตร)

2.4 ธุ์รกิจัโรงเรียนสอนนว้ดแผู้นไทย
 การประกอบธ๊ัรกิจ้เก่�ยวักับโรงเร่ยนการสอนนวัด้แผู้นไทย ด้ำาเนินการโด้ย บริษััท สยามเวัลเนส เอ็ด้ยเ้คชั่�น จ้ำากัด้  ปัจ้จ๊้บันทำาการเปิด้ 
สอนให้กับผู้้้สมัครเป็นพินักงานเทอราพิิสต์ เพ่ิ�อสนับสน๊นธ๊ัรกิจ้สปาของบริษััทเท่านั�น ไม่ได้้ม่การสอนให้กับบ๊คคลภิายนอก

2.4.1 ล่กิษณะผลิตภ่ิณฑ์์และบริกิ�ร 

  บริษััท สยามเวัลเนส เอ็ด้ย้เคชั่�น จ้ำากัด้ (SWE) ให้บริการด้้านการศู่กษัา อบรมหลักส้ตรการสอนนวัด้ทั�งภิาคทฤษัฎ่และภิาคปฏิิบัติ 
ได้้รับโอนใบอน๊ญาตให้จั้ด้ตั�งโรงเร่ยนสอนควัามงามและสปา ไทเกอร์ อายส์  จ้ากบริษััทไทเกอร์ อายส์ เอ็ด้ด้้เคชั่�น จ้ำากัด้ (TGE) เม่�อวัันท่� 24 
กรกฎาคม 2561และม่การเปล่�ยนช่่�อโรงเร่ยน และตราโรงเร่ยน เป็น โรงเร่ยนสอนนวัด้ไทยและสปาสยามเวัลเนส  (Siam Wellness Thai 
Massage and Spa School) ม่หลักส้ตรท่�ได้้รับการรับรองจ้ากหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้องจ้ำานวัน 5 หลักส้ตรค่อ1 หลักส้ตรการบริการเพ่ิ�อควัามงาม  
2 การนวัด้ไทยเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ 3. หลักส้ตรการนวัด้สว่ัดิ้ช่ 4. หลักส้ตาการนวัด้ด้้วัยนำ�ามันหอมระเหย 5. หลักส้ตรนวัด้ฝ่าเท้าเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ

 นอกเหน่อจ้ากการสอนนวัด้ไทยดั้งกล่าวั ทางพินักงานเทอราพิิสต์และเทรนเนอร์ของ SWE จ้ะสอนเทคนิคเพิิ�มเติมให้แก่ผู้้้ให้บริการ 
นวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ เพ่ิ�อให้สามารถปฏิิบัติงานได้้หลากหลายยิ�งข่�น เช่่น การนวัด้กด้จ๊้ด้ฝ่าเท้า การนวัด้นำ�ามันหอมระเหย การนวัด้บำาบัด้ด้้วัยหินร้อน 
การขัด้ผิู้วั การพิอกตัวั การเร่ยนสปาทร่ตเมนต์และวัาร่บำาบัด้ และการนวัด้แผู้นไทยผู้สมผู้สานเทคโนโลย่ใหม่ๆ ในวังการสปา ฯลฯ 
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3 ปัิจัจััยคว้ามเสี�ยง
 ในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ของบริษััทต้องเผู้ชิ่ญควัามเส่�ยงและควัามไม่แน่นอนต่างๆ ซ่์�งอาจ้ส่งผู้ลกระทบต่อรายได้้ ผู้ลกำาไร สินทรัพิย์ 
สภิาพิคล่อง และม้ลค่าห้๊นของบริษััท นอกจ้ากควัามเส่�ยงท่�ม่นัยสำาคัญท่�จ้ะกล่าวัถ่งต่อไปแล้วันั�น อาจ้ม่ควัามไม่แน่นอนอ่�นๆ ซ่์�งบริษััทไม่อาจ้ 
ทราบหร่อระบ๊ได้้ในขณะน่� ดั้งนั�น ผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ย (Stakeholders) ควัรพิิจ้ารณาปัจ้จั้ยควัามเส่�ยงอ่�นๆ ท่�อาจ้เกิด้ข่�นกับบริษััทนอกเหน่อจ้าก    
ปัจ้จั้ยควัามเส่�ยงท่�ปรากฎในเอกสารฉบับน่�ด้้วัย 

คว้ามเสี�ยงจัากคว้ามผัู้นผู้ว้นของอุต้สาหุ้กรรมการท่องเที�ยว้
 การประกอบธ๊ัรกิจ้สปาและโรงแรมของบริษััทและบริษััทย่อย ม่กล่๊มล้กค้าส่วันใหญ่ค่อ นักท่องเท่�ยวัช่าวัต่างประเทศู ซ่์�งในบางปัจ้จั้ย 
ท่�ส่งผู้ลกระทบกับควัามเช่่�อมั�นในการเดิ้นทางมาท่องเท่�ยวันั�น บริษััทไม่สามารถควับค๊มได้้ เช่่น การก่อการร้าย การแพิร่ระบาด้ของโรคติด้ต่อ 
ภัิยธัรรมช่าติ เหต๊การณ์ท่�ก่อให้เกิด้ควัามไม่สงบภิายในประเทศู และภิาวัะเศูรษัฐกิจ้ถด้ถอยทั�วัโลก เป็นต้น ซ่์�งผู้ลกระทบดั้งกล่าวัส่งผู้ลเป็น 
วังกว้ัางไม่เพ่ิยงเฉพิาะประเทศูไทยเท่านั�น แต่รวัมถ่งอ๊ตสาหกรรมการท่องเท่�ยวั ในประเทศูอ่�นๆ ด้้วัยเช่่นกัน 

 บริษััทม่นโยบายการบริหารควัามเส่�ยงดั้งกล่าวัผู่้านการกระจ้ายธ๊ัรกิจ้ตามแหล่งท่องเท่�ยวัหลักของประเทศู เพ่ิ�อลด้ควัามเส่�ยงในกรณ่ 
ท่�แหล่งท่องเท่�ยวัแหล่งใด้แหล่งหน่�งประสบปัญหา และม่แผู้นการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้เพ่ิ�อเพิิ�ม สัด้ส่วันล้กค้าในประเทศู เพ่ิ�อลด้ควัามเส่�ยงจ้ากการ      
พ่ิ�งพิิงล้กค้ากล่๊มใด้กล่๊มหน่�งด้้วัย

คว้ามเสี�ยงจัากการแข่งขันกับค่้แข่งในธุ์รกิจัหุ้ลัก
 บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) ด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้สปาเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ นอกจ้ากนั�น บริษััทยงัม่บริษััทย่อย ค่อ บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้ 
ซ่์�งด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ด้้านโรงแรม และร้านอาหารท่�จั้งหวััด้เช่่ยงใหม่ ซ่์�งม่ค่้แข่งเป็นจ้ำานวันมาก ซ่์�งบริษััทม่การวัางกลยท๊ธ์ัเพ่ิ�อสร้างควัามเเตกต่างจ้าก
ค่้เเข่งทั�งในเชิ่งสถานท่� การบริการ วััตถ๊ดิ้บ ผู้ลิตภัิณฑ์์เเละเทคโนโลย ่โด้ยม่๊งเน้นการพัิฒนานวััตกรรมอย่างต่อเน่�อง เพ่ิ�อสร้างสรรค์ประสบการ
ณ์ให้กับล้กค้า ให้ม่ควัามประทับใจ้ในการใช้่บริการท่�เป็นเอกลักษัณ์ในแบบฉบับของเเต่ละเเบรนด์้ของบริษััท

 กิ�รแข่้งข่้นในธุรกิิจสำป�

 ปัจ้จ๊้บันธ๊ัรกิจ้สปาม่การแข่งขันส้ง ทั�งตลาด้ระดั้บล่างจ้นถ่งตลาด้ระดั้บบน โด้ยตลาด้ระดั้บล่างจ้ะเน้นแข่งขัน ในเร่�องราคา ซ่์�งอาจ้จ้ะส่ง 
ผู้ลกระทบกับรายได้้และกำาไรของบริษััท อย่างไรก็ด่้ บริษััทวัางตำาแหน่งการบริการของบริษััท เพ่ิ�อแข่งขันกับตลาด้ระดั้บบนแต่กำาหนด้ราคาท่�
ค้๊มค่ากว่ัาค่้แข่งท่�เป็นโรงแรมระดั้บห้าด้าวั การตั�งสถานท่�ให้บริการ ในจ๊้ด้ท่�ตรงกับตลาด้เป้าหมายและสะด้วักในการเดิ้นทางค่อใกล้กับระบบ 
ขนสง่มวัลช่นหร่อในแหลง่ท่องเท่�ยวั นอกจ้ากน่�บริษััทม่ระบบในการจ้องเวัลาเข้ารับบริการและช่ำาระเงนิโด้ยตรงผู้า่นระบบอนิเตอรเ์น็ต ซ่์�งทำาให้ 
บริษััทสามารถวัางแผู้นบรหิารบ๊คคลากรได้้อยา่งม่ประสทิธิัภิาพิ บรษัิัทเช่่�อมั�นว่ัาด้้วัยกลยท๊ธ์ัดั้งกล่าวั จ้ะทำาใหบ้ริษััทม่ควัามได้้เปร่ยบในการแข่ง
ขัน (Competitive advantage) กับค่้แข่งในธ๊ัรกิจ้สปา

 กิ�รแข่้งข่้นในธุรกิิจโรงแรมู

 บริษััทม่บริษััทย่อย ค่อ บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้ ซ่์�งด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ด้้านโรงแรมและร้านอาหาร ท่�จั้งหวััด้เช่่ยงใหม่ 
ซ่์�งม่ค่้แข่งเป็นจ้ำานวันมาก ซ่์�งปัจ้จ๊้บันอ๊ตสาหกรรมการท่องเท่�ยวัม่การแข่งขันเพิิ�มข่�น จ้ากการเปิด้โรงแรมของผู้้้ประกอบการรายต่างๆ ใน 
จั้งหวััด้เช่่ยงใหม่ ส่งผู้ลให้เกิด้การแข่งขันในเร่�องราคา ซ่์�งอาจ้จ้ะส่งผู้ลกระทบกับรายได้้และกำาไรของบริษััท อย่างไรก็ด่้บริษััทเช่่�อมั�นว่ัาด้้วัย 
กลย๊ทธ์ัท่�เน้นการให้บริการ ในแบบเฉพิาะเจ้าะจ้ง ในแนวัทางธ๊ัรกิจ้สปาและเวัลเนสโด้ยม่จ้ำานวันห้องจ้ำากัด้ และหล่กเล่�ยงการแข่งขันทาง 
ด้้านราคา ประกอบกบัการวัางแผู้นการตลาด้และการบรหิารจั้ด้การต้นท๊นค่าใช้่จ่้ายท่�ม่ประสิทธิัภิาพิ จ้ะช่่วัยให้บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้ 
สามารถแข่งขันกับค่้แข่งได้้ โด้ยจ๊้ด้เด่้นของโรงแรม ระรินจิ้นด้า เวัลเนส สปา ร่สอร์ท อย้่ท่�ควัามม่๊งมั�นท่�จ้ะให้ล้กค้าได้้สัมผัู้สถ่งวััฒนธัรรมและ 
ประเพิณ่ของเช่่ยงใหม่ผู้สมผู้สานกับการบำาบัด้สปาด้้วัยเทคโนโลย่ชั่�นนำาและค๊ณภิาพิการให้บริการและสิ�งอำานวัยควัามสะด้วักต่างๆ  
ท่�ม่เอกลักษัณ์เฉพิาะ 

คว้ามเสี�ยงจัากเรื�องการต่้อสัญญาเชุ่า
 ส่ำญญ�เช่�ก่ิบบุคัคัลภิ�ยนอกิ

 ส่วันใหญ่บริษััทจ้ะใช่้วิัธ่ัการเช่่าพ่ิ�นท่�เพ่ิ�อประกอบกิจ้การสปาของบริษััท ซ์่�งหากบริษััทไม่ได้้รับการต่ออาย๊ สัญญาเช่่าดั้งกล่าวั 
อาจ้จ้ะ ทำาให้บริษััทส้ญเส่ยรายได้้จ้ากสาขาของบริษััทได้้ อย่างไรก็ด่้ บริษััทจ้ะทำาข้อตกลงตั�งแต่ ก่อนเริ�มทำาสัญญาเช่่า โด้ยให้สามารถต่อ 
อาย๊สัญญาเช่่าได้้อย่างน้อย ประมาณ 9-12 ปี (3 ปีต่อ 3 ปี ต่อ 3 ปี และ/หร่อ ต่อ 3 ปี) เพ่ิ�อลด้ควัามเส่�ยงในการลงท๊นในสาขาท่�เช่่า  
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นอกจ้ากน่�การเช่่าสถานท่�ประกอบกิจ้การแทนท่�การลงท๊น ซ่์�อสถานประกอบการเป็นของตัวัเองซ่์�งเท่ยบเท่ากับการลงท๊นในอสังหาริมทรัพิย์ 
จ้ะทำาให้บริษััทม่ควัามยด่้หย๊น่ใน การด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้โด้ยทำาให้สามารถบริหารต้นท๊นในการขยายหร่อลด้สถานท่�ให้บริการซ่์�งจ้ะทำาให้ผู้้้ม่ส่วันได้้ เส่ย 
(Stakeholders) ได้้รับผู้ลตอบแทนส้งส๊ด้ ทั�งน่� บริษััทม่ควัามสัมพัินธ์ัท่�ด่้กับผู้้้ให้เช่่าท๊กรายโด้ยเป็นผู้้้เช่่าท่�ด่้ ทำาน๊บำาร๊งรักษัาสถานท่�ให้แก่ผู้้้ให้เช่่า
เป็นอย่างด่้ และปฏิิบัติตามเง่�อนไขสัญญาเช่่าท๊กประการ จ่้งทำาให้บริษััทได้้รับการ ต่ออาย๊สัญญาเช่่าจ้ากผู้้้ให้เช่่าท๊กรายตลอด้มา ซ่์�งหากบริษััท 
ไม่ได้้รับการต่ออาย๊สัญญาเช่่า สำาหรับสาขาใด้ บริษััทก็สามารถท่�จ้ะจั้ด้หาท่�ตั�งสาขาใหม่ทด้แทนสาขาท่�ไม่ได้้รบัการต่ออาย๊สัญญาเช่่า ดั้งกล่าวัได้้

 ส่ำญญ�เช่�ก่ิบบุคัคัลท่ั่�เก่ิ�ยวข้้องก่ิน 

 ในการเช่่ากับบ๊คคลท่�เก่�ยวัข้องในกรณ่ของการเปิด้สาขาสปาและสำานักงานของบริษััท บริษััทม่การทำาสัญญา เช่่าในลักษัณะเด่้ยวั     
กันกับการทำาสัญญาเช่่ากับบ๊คคลภิายนอก โด้ยม่เง่�อนไขการต่ออาย ๊ สัญญาเช่่าประมาณ 6-9 ปี (3 ปี ต่อ 3 ปี และ/หร่อ ต่อ 3 ปี) สำาหรับท่� ดิ้นท่� 
เช่่ยงใหม่ บริษััทม่การเช่่ากับบ๊คคลท่�เก่�ยวัข้องกันเพ่ิ�อใช้่ทำา RarinJinda Wellness Spa สาขาเช่่ยงใหม่ และให้บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้ 
เช่่าช่่วัง ท่�ดิ้นเพ่ิ�อด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้โรงแรม และร้านอาหารท่�จั้งหวััด้เช่่ยงใหม่ โด้ยบริษััทด้ำาเนินการเช่่าท่�ดิ้นจ้ากบ๊คคลท่�เก่�ยวัข้องกัน เป็นระยะเวัลา 
30 ปี โด้ยม่เง่�อนไขว่ัาบริษััทสามารถต่อ อาย๊สัญญาเช่่าได้้ โด้ยแจ้้งให้ค่้สัญญารับทราบและตกลงล่วังหน้าก่อนครบอาย๊ สัญญาอย้่แล้วั 
ซ่์�งถ่อเป็นการผู้้กพัินระยะยาวั และลด้ควัามเส่�ยงต่อควัามไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามหากครบกำาหนด้ สัญญาเช่่าแล้วัไม่สามารถต่ออาย๊สัญญา
เช่่าดั้งกล่าวัได้้ บริษััทอาจ้ม่ควัามจ้ำาเป็นต้องด้ำาเนินการจั้ด้หาท่�ดิ้นแปลงใหม่ เพ่ิ�อด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ต่อไป  ซ่์�งบริษััทได้้ม่การทำาสัญญาเช่่ากับบ๊คคลท่�
เก่�ยวัข้องตามเง่�อนไขและ ระยะเวัลาดั้งกล่าวัในอัตรา ธ๊ัรกิจ้ปกติ (Fair market rate) โด้ยม่บริษััทผู้้้ประเมินราคาอิสระเป็นผู้้้ประเมินราคาเช่่า
ท่�เหมาะสม และนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวัจ้สอบเพ่ิ�อให้ควัามเห็นช่อบก่อนแล้วัท๊กรายการ อน่�งบริษััทได้้ก่อตั�งโรงแรมระรินจิ้นด้า เวัลเนส 
สปา ร่สอร์ท เป็นต้นแบบในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้โรงแรมแบบร่สอร์ทเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ ซ่์�งหากประสบควัามสำาเร็จ้ตามท่�คาด้ และม่ตลาด้รองรับเพ่ิยงพิอ 
บริษััทอาจ้จ้ะพิิจ้ารณาขยายธ๊ัรกิจ้น่�ต่อไปในตลาด้และในช่่วังเวัลาท่�เหมาะสม การเช่่าสถานท่�ด้ังกล่าวัทำาให้บริษััทลด้ควัามเส่�ยงจ้ากการลงท๊น 
ในทรัพิย์สินประเภิทอสังหาริมทรัพิย์และสามารถบริหาร เงินลงท๊นได้้อย่างม่ประสิทธิัภิาพิส้งส๊ด้ อย่างไรก็ตาม เม่�อใกล้ครบกำาหนด้อาย๊สัญญา 
เช่่าบริษััทจ้ะทำาการประเมิน ควัามเหมาะสมในการต่อสัญญาต่อไปโด้ยจ้ะคำาน่งถ่งประโยช่น์ส้งส๊ด้ของผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ย (Stakeholders) ท๊กราย

 คัว�มูเส่ำ�ยงจ�กิกิ�รพ่ิ�งพิิงผู้บริห�ร 

 บริษััทด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้โด้ยอย้่ภิายใต้การจั้ด้การ โด้ยผู้้้ก่อตั�งและผู้้้บริหารของกล่๊มบริษััท 2 ท่าน ค่อ นายวิับ้ลย์ อ๊ตสาหจิ้ต และ 
นายประเสริฐ  จิ้ราวัรรณสถิตย์ ซ่์�งม่ส่วันสำาคัญในการบริหารงานบริษััทจ้นม่ช่่�อเส่ยงและเป็นท่�ยอมรับ ในอ๊ตสาหกรรม และทำาให้บริษััทม่ 
ผู้ลการด้ำาเนินงานท่�ด่้อย่างต่อเน่�อง หากบริษััทขาด้ผู้้้บริหารดั้งกล่าวัไป อาจ้ส่งผู้ลกระทบต่อการบริหารจั้ด้การของบริษััทได้้ อย่างไรก็ตาม
บริษััทม่การกระจ้ายอำานาจ้การด้ำาเนินงาน ขอบเขตหน้าท่� และควัามรับผิู้ด้ช่อบให้แก่ผู้้้บริหารสายงานต่างๆ ตามควัามร้้ควัามสามารถและ 
ประสบการณ์ เพ่ิ�อลด้ควัามเส่�ยงจ้ากการพ่ิ�งพิิงผู้้้บริหารดั้งกล่าวั ซ่์�งจ้ากการจ้ด้ทะเบ่ยนในตลาด้หลักทรัพิย์เอ็ม เอ ไอ จ้ะทำาให้บริษััทสามารถ 
ปรับปร๊งระบบการปฏิิบัติงานให้เป็นแบบ สากลได้้อย่างต่อเน่�อง

 คัว�มูเส่ำ�ยงจ�กิกิ�รถูืกิฟ้้องร้องจ�กิลูกิค้ั�ผู้ใช้บริกิ�ร

 บริษััทประกอบธ๊ัรกิจ้สปาเพิ่�อส๊ขภิาพิ ซ่์�งในการให้บริการของพินกังานเทอราพิิสต์แก่ล้กค้าท่�เข้ามาใช้่บริการ หากพินักงานเทอราพิิสต์         
ขาด้ควัามระมัด้ระวัังในการให้บริการนวัด้แก่ล้กค้า อาจ้ก่อให้เกิด้การบาด้เจ็้บต่อร่างกาย ของล้กค้าได้้ ดั้งนั�นทางบริษััทจ่้งได้้จั้ด้ทำาประกันควัาม 
เส่�ยงในกรณ่บาด้เจ็้บของล้กค้าไว้ั เพ่ิ�อป้องกันควัามเส่�ยงจ้าก การถ้กฟ้องร้องจ้ากล้กค้าผู้้้ใช้่บริการ โด้ยบริษััทได้้จั้ด้ทำาประกันภัิย Profes-
sional Liability ซ่์�งจ้ะรับผิู้ด้ช่อบค่าใช้่จ่้ายจ้าก การถ้กฟ้องร้องไว้ัในวังเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ในระหว่ัางช่่วังอาย๊กรมธัรรม์ ทั�งน่� 
โด้ยบริษััทต้องรับผิู้ด้ช่อบ ค่าใช้่จ่้ายส่วันแรกไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั�ง นอกจ้ากน่� บริษััทยังม่การอบรมพินักงานให้ระมัด้ระวัังในการให้ บริการ 
แก่ล้กค้าด้้วัย ซ่์�งท่�ผู่้านมานับจ้ากเริ�มด้ำาเนินกิจ้การบริษััทยังไม่เคยถ้กล้กค้าฟ้องร้องในกรณ่ดั้งกล่าวัเลย

 คัว�มูเส่ำ�ยงจ�กิกิ�รข้�ดำแคัลนพิน่กิง�นเทั่อร�พิิสำต์ 

บริษััทประกอบธ๊ัรกิจ้สปาเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ ซ่์�งเป็นธ๊ัรกิจ้ท่�ใช้่พินักงานเทอราพิิสต์จ้ำานวันมาก ซ่์�งหากขาด้แคลนแรงงาน ดั้งกล่าวั อาจ้ส่งผู้ลกระทบ 
ต่อธ๊ัรกิจ้ของบริษััทอย่างม่นัยสำาคัญได้้ ดั้งนั�น บริษััทได้้จั้ด้ให้ม่ระบบการบริหารจั้ด้การพินักงาน ดั้งกล่าวัอย่างเหมาะสม โด้ยจั้ด้สรรพินักงาน 
ให้เหมาะสมกับการให้บริการในสาขาต่างๆ ของบริษััท ซ่์�งหากสาขาใด้ม่ ล้กค้าเข้าใช้่บริการมาก หร่อน้อย บริษััทจ้ะทำาการบริหารจั้ด้การพินัก 
งานให้เหมาะสมกับจ้ำานวันล้กค้าและม่สวััสดิ้การให้ แก่พินักงานประเภิทดั้งกล่าวั โด้ยม่การประกันค่าแรงขั�นตำ�าให้แก่พินักงานท่�ทำางานใน 
สาขาท่�เปิด้ใหม่ของบริษััท ม่บ้านพัิกพินักงาน และการทำาประกันช่่วิัตให้กับพินักงานเทอราพิิสต์ เป็นต้น ส่งผู้ลให้พินักงานม่ควัามมั�นใจ้ในบริษััท  
และอย้่ทำางานกับบริษััทเป็นระยะเวัลานาน นอกจ้ากนั�น บริษััทยังได้้เปิด้โรงเร่ยนสอนนวัด้ภิายใต้บริษััทย่อย เพ่ิ�อพัิฒนาพินักงานให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานของบริษััท และเพ่ิ�อรองรับการขยายธ๊ัรกิจ้และทด้แทนพินักงาน เทอราพิิสต์ท่�ลาออกไป ทำาให้เช่่�อมั�นได้้ว่ัาบริษััทจ้ะไม่ม่ปัญหา 
เร่�องการขาด้แคลนพินักงานเทอราพิิสต์ในอนาคตด้้วัย
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 คัว�มูเส่ำ�ยงจ�กิกิ�รถูืกิลอกิเล่ยนเคัร่�องหมู�ยกิ�รค้ั�

 ด้้วัยบริษััทได้้ประกอบกิจ้การนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิภิายใต้แบรนด์้ Let’s Relax ซ่์�งเป็นแบรนด์้ท่�เป็นท่�ร้้จั้กกันอย่างกว่ัางขวัางและเป็นแบรนด์้ท่�
นิยมท่�ส๊ด้หากเท่ยบกับอ่ก 4 แบรนด์้ของบริษััทโด้ยเฉาพิาช่าวัจ่้นท่�มาท่องเท่�ยวัในประเทศูไทย แต่ในทางกลับกันช่่�อ Let’s Relax นั�นเป็นช่่�อท่�ยังไม่
สามารถนำาไปจ้ด้ทะเบ่ยนเคร่�องหมายการค้าท่�ประเทศูจ่้นได้้ จ่้งม่ผู้้้ประกอบการท่�เม่องจ่้นนำาแบรนด์้ Let’s Relax ไปใช้่ในการประกอบกิจ้การ 
ซ่์�งเม่�อบริษััททราบเร่�องก็ได้้ด้ำาเนินการทางคด่้ไปเป็นท่�เร่ยบร้อยแล้วั จ่้งม่แนวัโน้มท่�จ้ะม่ผู้้้ประกอบการรายอ่�นในประเทศูจ่้นนำาแบรนด์้  
Let’s Relax ไปใช้่ในการประกอบกิจ้การ 
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4.1 จัำานว้นทุนจัดทะเบียน และทุนชุำาระแล้ว้ 

 ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 บริษััทม่ท๊นจ้ด้ทะเบ่ยน 142.5 ล้านบาท เร่ยกช่ำาระแล้วั 142.5 ล้านบาท โด้ยคิด้เป็นจ้ำานวันห้๊นสามัญ 

570 ล้านห้๊น ม้ลค่าท่�ตราไว้ัห้๊นละ 0.25 บาท

4.2 ผู้้้ถืือหุุ้้น  

4 ข้อม้ลหุ้ลักทรัพัย์และผู้้้ถืือหุุ้้น

ลำ�ด่ำบท่ั่�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ร�ยช่�อผู้ถ่ือหุ้น

กีลุ่มอุุติสาหจิิติ

นายวิับ้ลย์ อ๊ตสาหจิ้ต

นางปราณ่ ศู๊ภิวััฒนเก่ยรติ

นางฐานิศูร์ อมรธ่ัรสรรค์

นายณรัล วิัวัรรธันไกร

นายณภัิทร วิัวัรรธันไกร

นายณร๊จ้ วิัวัรรธันไกร

นายช่โนด้ม อ๊ตสาหจิ้ต

นางสาวัช่าลิสา อ๊ตสาหจิ้ต

นางสาวัธันัช่พิร อ๊ตสาหจิ้ต

นายวิัวััฒน์ อ๊ตสาหจิ้ต

รวัมจิำานวันหุ้น

กีลุ่มจิิราวัรรณีสถิิติย์

นายประเสริฐ   จิ้ราวัรรณสถิตย์

นางประอร  จิ้ราวัรรณสถิตย์  

นางพิรพิิศู  จิ้ราวัรรณสถิตย์

รวัมจิำานวันหุ้น

นายคเช่นทร์ เบญจ้ก๊ล

บริษััท ไทยเอ็นว่ัด่้อาร์ จ้ำากัด้

กองท๊นเปิด้บัวัหลวังปัจ้จั้ย 4 ห้๊นระยะยาวัปันผู้ล

กองท๊น ผู้สมบ่ซ่์เน่ยร์สำาหรับวััยเกษ่ัยณ

NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN 

TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT 

ACCOUNT

กองท๊นเปิด้ ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิัต่�

กองท๊น ผู้สมบ่ซ่์เน่ยร์สำาหรับวััยเกษ่ัยณ เอ็กซ์์ตร้า

กองท๊นเปิด้ บัวัหลวังปัจ้จั้ย 4 เพ่ิ�อการเล่�ยงช่่พิ

กองท๊นเปิด้ บัวัหลวังห้๊นระยะยาวั

นายวิัโรจ้น์ พิิริยะธัรรมวังศ์ู

นายอภิิรเมธั อ๊ตรวัณิช่

กองท๊นเปิด้ บัวัหลวังปัจ้จั้ย 4

นายทรงพิล ซ์ำาศิูริพิงษ์ั

จำ�นวนหุ้น

63,302,600

52,720,000

50,570,000

20,240,000

19,940,000

17,369,000

8,190,000

8,185,000

6,185,000

2,791,700

249,493,300 

60,640,000

18,626,100

17,854,000

97,120,100

18,428,200

17,171,949

13,200,600

11,188,000

11,096,900

6,151,500

5,175,300 

4,749,200 

4,735,900

4,072,500

3,658,600

3,613,700

3,530,500

ร้อยละ

11.11

9.25

8.87

3.55

3.50

3.05

1.44

1.44

1.09

0.49

43.79

10.64

3.27

3.13

17.04

3.23

3.01

2.32

1.96

1.95

1.08

0.91

0.83

0.83

0.71

0.64

0.63

0.62
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4.3    นโยบายการจ่ัายเงินปัินผู้ล  

 บริษััทม่นโยบายการจ่้ายเงินปันผู้ลไม่ตำ�ากว่ัาร้อยละ 40 ของกำาไรส๊ทธิัหลังหักภิาษ่ั สำารองตามกฎหมาย และสำารองอ่�น(ถ้าม่) ตาม
งบการเงินเฉพิาะของบริษััท ทั�งน่� โด้ยคำาน่งถ่งควัามต้องการกระแสเงินสด้ และเงินท๊นสำารองสำาหรับการลงท๊น และการด้ำาเนินกิจ้การใน 
อนาคตของบริษััท นโยบายการจ่้ายปันผู้ลดั้งกล่าวัอาจ้ม่การแก้ไขเปล่�ยนแปลงได้้เป็นครั�งคราวั ตามท่�ท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น หร่อท่�ประช๊่มคณะ 
กรรมการบริษััทจ้ะพิิจ้ารณาอน๊มัติ

4.4    การเปิลี�ยนแปิลงการถืือครองหุุ้้นของกรรมการและผู้้้บริหุ้ารระดับส้งของบริษััท

ลำ�ด่ำบท่ั่�

ช่�อ

นางปราณ่  ศู๊ภิวััฒนเก่ยรติ

นายวิับ้ลย์  อ๊ตสาหจิ้ต

นายประเสริฐ  จิ้ราวัรรณสถิตย์

นางฐานิศูร์  อมรธ่ัรสรรค์ 

นายณรัล  วิัวัรรธันไกร

นายพิลเช่ษัฐ์  ลิขิตธันสมบัติ

นายชั่ยย๊ทธั  เท่ยนว๊ัฒิชั่ย

ม.ร.วั. เพ็ิญศิูริ  จั้กรพัินธ์๊ั

นางส๊ภ่ิ  พิงษ์ัพิานิช่

53,720,000

63,160,000

63,140,000

54,070,000

20,240,000

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

1,000,000

142,600

2,500,000 

3,500,000

-

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

52,720,000  (9.249 %)

63,302,600  (11.106%)

60,640,000  (10.639%)

50,570,000  (8.872%)

20,240,000  (3.551%)

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

20,000

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

ไม่ม่

8,000

ไม่ม่

ไม่ม่

กิ�รถ่ือหุ้นข้อง
คู่ัสำมูรสำ

จำ�นวนหุ้นท่ั่�ถ่ือ 
ณ ว่นท่ั่� 

31 ธ่นว�คัมู2562 
(หุ้น)

จำ�นวนหุ้นท่ั่�ถ่ือ 
ณ ว่นท่ั่� 

1 มูกิร�คัมู 2562
 (หุ้น)

กิ�รซ่ื้�อข้�ย
ระหว่�งปี 

2562 
(หุ้น)

16

17

18

19

20

21

ร�ยช่�อผู้ถ่ือหุ้น

นายพิรเทพิ สถิตย์ถาวัรชั่ย

นายพิิสิฐ ด๊้รงคพิิทยา

นายประช่า ด้ำารงค์ส๊ทธิัพิงศ์ู

กองท๊นเปิด้ บัวัหลวัง Small-Mid Cap เพ่ิ�อการเล่�ยงช่่พิ

นางอ๊ไรพิร  เฉลิมทรัพิยากร

รวัมจิำานวันหุ้น

ผู้้้ถ่อห้๊นอ่�นๆ

รวัมจิำานวันหุ้นทั�งสิ�น

จำ�นวนหุ้น

3,275,700

3,064,000

3,000,000

2,600,800

2,600,000

 121,313,349 

102,073,251

570,000,000

ร้อยละ

0.57

0.54

0.53

0.46

0.46

21.28 

17.91

100
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5 โครงสร้างการจััดการ

5.1 โคัรงสำร้�งกิ�รจ่ดำกิ�ร
 ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 บริษััทม่โครงสร้างการจ้ัด้การ ด้ังน่�
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5.2 คณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษััท ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 ม่จ้ำานวัน 9 ท่านประกอบด้้วัย

1. นางปราณ่  ศู๊ภิวััฒนเก่ยรติ ประธัานกรรมการ

2. นายวัิบ้ลย์  อ๊ตสาหจ้ิต กรรมการ

 ประธัานกรรมการบริหาร

 ประธัานเจ้้าหน้าท่�บริหาร 

3. นายประเสริฐ จ้ิราวัรรณสถิตย์ กรรมการ

 กรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน 

 กรรมการบริหาร

 กรรมการผู้้้จ้ัด้การ 

4. นางฐานิศูร์ อมรธั่รสรรค์   กรรมการ

 กรรมการธัรรมาภิิบาล

 กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผู้้้จ้ัด้การ

5. นายณรัล วัิวัรรธันไกร กรรมการ

 กรรมการบริหารควัามเส่�ยง

 กรรมการบริหาร 

 ผู้้้ช่่วัยกรรมการผู้้้จ้ัด้การ  

6. นายพิลเช่ษัฐ์  ลิขิตธันสมบัติ กรรมการ 

 ประธัานกรรมการตรวัจ้สอบ 

 (กรรมการตรวัจ้สอบผู้้้ม่ควัามร้้ทางด้้านบัญช่่)

 กรรมการธัรรมาภิิบาล

 กรรมการอิสระ 

7. นายช่ัยย๊ทธั เท่ยนวั๊ฒิช่ัย กรรมการ 

 กรรมการตรวัจ้สอบ

 ประธัานกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน

 กรรมการบริหารควัามเส่�ยง

 กรรมการอิสระ

8. ม.ร.วั. เพิ็ญศูิริ จ้ักรพิันธั๊์ กรรมการ

 กรรมการตรวัจ้สอบ

 กรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน

 ประธัานกรรมการธัรรมาภิิบาล

 กรรมการอิสระ

9. นางส๊ภิ่ พิงษั์พิานิช่ กรรมการ

 ประธัานกรรมการบริหารควัามเส่�ยง

 กรรมการธัรรมาภิิบาล

 กรรมการอิสระ

ช่�อ ตำ�แหน่ง
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ข้อม้ลเบื�องต้้นของกรรมการบริษััทฯ

    ช่�อุ-นามสกีุล  นางปราณ่ ศู๊ภิวััฒนเก่ยรติ

    อุายุ   63 ปี

    ติำาแหน่งในบูริษัท  ประธัานกรรมการ 

    วัันที�ดำารงติำาแหน่ง  7 ม่นาคม 2556

    กีารศุ้กีษา   ปริญญาตร่ สาขารัฐศูาสตร์ มหาวัิทยาลัยรามคำาเเหง

กิ�รอบรมูหล่กิสำูตรกิรรมูกิ�รจ�กิสำมู�คัมูสำ่งเสำริมูสำถื�บ่นกิรรมูกิ�รบริษ่ทั่ไทั่ย (IOD)

ประสำบกิ�รณ์กิ�รทั่ำ�ง�น

ตำ�แหน่งปัจจุบ่น  ประธัานกรรมการบริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

ตำ�แหน่งอ่�นในปัจจุบ่น  กิจ้การท่�เป็นบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 0 บริษััท 

    กิจ้การท่�มิใช่่บริษััทจ้ัด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 5 บริษััท ได้้แก่

    - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท บ่.ย้. เอ็นเตอร์ไพิรส์ จ้ำากัด้

    - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท เอเช่่�ยนฟอร์จ้้น พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้

    - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท ไซ์เบอร์พิริ�นท์กร๊�ป จ้ำากัด้

    - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท อ๊ตสาหจ้ิตโฮ่ลด้ิ�ง จ้ำากัด้

    - กรรมการบริษััท กลมเกล่ยวัพิัฒนา จ้ำากัด้ 

    กิจ้การอ่�นๆ ท่�อาจ้ทำาให้เกิด้ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์กับบริษััทฯ จ้ำานวัน 0 บริษััท 

คัว�มูเช่�ยวช�ญ  รัฐศูาสตร์

สัดส่วันกีารเข้ิาประชุมค์ณีะกีรรมกีารบูริษัทฯ ในรอุบูปีผ่านมา 8/8 ค์รั�ง (ระหว่ัางวัันท่� 1 มกราคม 2562 - 31 ธัันวัาคม 2562)

ปีท่ั่�ร่บกิ�รอบรมู

ช่วงเวล�

2556 - ปัจ้จ๊้บัน

2560- ปัจ้จ๊้บัน

2532 - ปัจ้จ๊้บัน

2553 - ปัจ้จ๊้บัน

2556 - ปัจ้จ๊้บัน

2556 - ปัจ้จ๊้บัน

 2553 - 2556

2553 - 2556

2548- 2556

ประธัานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ 
กรรมการบริหาร

กรรมการ 
กรรมการบริหาร

กรรมการ 
กรรมการบริหาร

กรรมการ 
กรรมการบริหาร

กรรมการ 
กรรมการบริหาร

กรรมการ 
กรรมการบริหาร

กรรมการ 
กรรมการบริหาร

บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

บริษััท กลมเกล่ยวัพัิฒนา จ้ำากัด้

บริษััท บ่.ย้. เอ็นเตอร์ไพิรส์ จ้ำากัด้

บริษััท เอเช่่�ยนฟอร์จ้้น พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้

บริษััท ไซ์เบอร์พิริ�นท์กร๊�ป จ้ำากัด้

บริษััท อ๊ตสาหจิ้ตโฮ่ลดิ้�ง จ้ำากัด้

บริษััท ไซ์เบอร์พิริ�นท์ จ้ำากัด้

บริษััท ศูร่สยามพิริ�นท์แอนด์้แพิคก์ จ้ำากัด้

บริษััท ซ์่.พิ่.ไอ.อินเตอร์พิริ�นท์ จ้ำากัด้

สปา

อสังหาริมทรัพิย์

เซ์อร์วิัสอพิาร์ทเม้นท์

ให้เช่่าอสังหาริมทรัพิย์

 
สิ�งพิิมพ์ิ

ธ๊ัรกิจ้โฮ่ลดิ้�ง ถ่อห้๊นในบริษััทในเคร่อ ซ่์�งด้ำาเนิน
ธ๊ัรกิจ้สิ�งพิิมพ์ิและเซ์อร์วิัส อพิาร์ทเม้นท์

สิ�งพิิมพ์ิ

สิ�งพิิมพ์ิ

สิ�งพิิมพ์ิ

ตำ�แหน่ง หน่วยง�น/บริษ่ทั่ ประเภิทั่ธุรกิิจ

คัอร์สำ

Director Accreditation Program (DAP)

Role of the chairman Program (RCP)

2556

2557



69บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ข้อม้ลเบื�องต้้นของกรรมการบริษััทฯ
    ช่�อุ-นามสกีุล  นายวัิบ้ลย์ อ๊ตสาหจ้ิต

    อุายุ   56 ปี

    ติำาแหน่งในบูริษัท  กรรมการ / ประธัานเจ้้าหน้าท่�บริหาร / ประธัานกรรมการบริหาร

    วัันที�ดำารงติำาแหน่ง  28 พิฤศูจ้ิกายน 2544

    กีารศุ้กีษา   ปริญญาตร่ สาขา Computer Science University of Southern  

       California, Los Angeles, USA

กิ�รอบรมูหล่กิสำูตรกิรรมูกิ�รจ�กิสำมู�คัมูสำ่งเสำริมูสำถื�บ่นกิรรมูกิ�รบริษ่ทั่ไทั่ย (IOD)

ประว่ติกิ�รอบรมูอ่�นๆ  หลักส้ตรผู้้้บริหารระด้ับส้งสถาบันวัิทยาการตลาด้ท๊นร๊่นท่� 27 

ประสำบกิ�รณ์กิ�รทั่ำ�ง�น

ตำ�แหน่งปัจจุบ่น กรรมการ ประธัานเจ้้าหน้าท่�บริหาร ประธัานกรรมการบริหาร บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)
ตำ�แหน่งอ่�นในปัจจุบ่น กิจ้การท่�เป็นบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 0 บริษััท 
   กิจ้การท่�มิใช่่บริษััทจ้ัด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 6 บริษััท ได้้แก่
   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้
   - กรรมการ บริษััท สยามเวัลเนสเเล็บ จ้ำากัด้
   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท สยามเวัลเนส เอ็ด้ย้เคช่ั�น จ้ำากัด้
   - กรรมการ บริษััท เอเช่่�ยนฟอร์จ้้น พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้
   - กรรมการ บริษััท ไซ์เบอร์พิริ�นท์กร๊�ป จ้ำากัด้
   - กรรมการ บริษััท อ๊ตสาหจ้ิตโฮ่ลด้ิ�ง จ้ำากัด้

   กิจ้การอ่�นๆ ท่�อาจ้ทำาให้เกิด้ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์กับบริษััทฯ จ้ำานวัน 0 บริษััท  

คัว�มูเช่�ยวช�ญ Computer Science

สัดส่วันกีารเขิ้าประชุมค์ณีะกีรรมกีารบูริษัทฯ ในรอุบูปีผ่านมา 8/8 ค์รั�ง (ระหวั่างวัันท่� 1 มกราคม 2562 - 31 ธัันวัาคม 2562)

ปีท่ั่�ร่บกิ�รอบรมู

ช่วงเวล�

2544 - ปัจ้จ๊้บัน

2548 - ปัจ้จ๊้บัน
2556 - ปัจ้จ๊้บัน

2550 - ปัจ้จ๊้บัน

 2554 - ปัจ้จ๊้บัน

 2553 - ปัจ้จ๊้บัน
 2553 - 2556

2556 - ปัจ้จ๊้บัน

 2556 - ปัจ้จ๊้บัน

2553 - 2555

 2544 - 2555

 2535 - 2555

กรรมการบริหาร 
ประธัานกรรมการบริหาร
ประธัานเจ้้าหน้าท่�บริหาร

กรรมการ
กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการบริหาร

กรรมการ
กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้

บริษััท สยามเวัลเนสเเล็บ จ้ำากัด้

บริษััท สยามเวัลเนส เอ็ด้ย้เคชั่�น จ้ำากัด้

บริษััท เอเช่่�ยนฟอร์จ้้น พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้

บริษััท ไซ์เบอร์พิริ�นท์กร๊�ป จ้ำากัด้

บริษััท อ๊ตสาหจิ้ตโฮ่ลดิ้�ง จ้ำากัด้

บริษััท ซ่์.พ่ิ.ไอ.อินเตอร์พิริ�นท์ จ้ำากัด้

บริษััท บล้มมิ�ง อินเตอร์กิ�ฟท์ จ้ำากัด้

บริษััท บล้มมิ�ง จ้ำากัด้

สปา

โรงแรมและร้านอาหาร

จ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์สปา

โรงเร่ยนสอนนวัด้แผู้นไทย 
            

ให้เช่่าอสังการิมทรัพิย์

สิ�งพิิมพ์ิ             
                     

ธ๊ัรกิจ้โฮ่ลดิ้�ง ถ่อห้๊นในบริษััทใน 
เคร่อซ่์�งด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้สิ�งพิิมพ์ิ 
และเซ์อร์วิัสอพิาร์ทเม้นท์

สิ�งพิิมพ์ิ

ให้เช่่าอสังหาริมทรัพิย์

จ้ำาหน่ายสินค้าพิร่เม่�ยม

ตำ�แหน่ง หน่วยง�น/บริษ่ทั่ ประเภิทั่ธุรกิิจ

คัอร์สำ

Director Accreditation Program (DAP)
Financial Statements for Directors

Director Certification Program (DCP)

2556

2557

2557



70 รายงานประจ�าปี
2562

ข้อม้ลเบื�องต้้นของกรรมการบริษััทฯ

    ช่�อุ-นามสกีุล    นายประเสริฐ จ้ิราวัรรณสถิตย์

    อุายุ     57 ปี

    ติำาแหน่งในบูริษัท    กรรมการ / กรรมการผู้้จ้้ดั้การ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา                 

         และพิิจ้ารณาค่าตอบแทน

    วัันที�ดำารงติำาแหน่ง     28 พิฤศูจ้ิกายน 2544

    กีารศุ้กีษา        ปริญญาตร่ สาขา Marketing Bentley University, USA

กิ�รอบรมูหล่กิสำูตรกิรรมูกิ�รจ�กิสำมู�คัมูสำ่งเสำริมูสำถื�บ่นกิรรมูกิ�รบริษ่ทั่ไทั่ย (IOD)

ประสำบกิ�รณ์กิ�รทั่ำ�ง�น

ตำ�แหน่งปัจจุบ่น กรรมการ กรรมการผู้้้จ้ัด้การ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน 

   บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

ตำ�แหน่งอ่�นในปัจจุบ่น กิจ้การท่�เป็นบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 0 บริษััท 

   กิจ้การท่�มิใช่่บริษััทจ้ัด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 4 บริษััท ได้้แก่

   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้

   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท สยามเวัลเนสเเล็บ จ้ำากัด้

   - กรรมการ บริษััท สยามเวัลเนส เอ็ด้ย้เคช่ั�น จ้ำากัด้

   - อ๊ปนายก สมาคมสปาไทย

   กิจ้การอ่�น ๆ ท่�อาจ้ทำาให้เกิด้ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์กับบริษััทฯ จ้ำานวัน 0 บริษััท 

คัว�มูเช่�ยวช�ญ Marketing 

สัดส่วันกีารเขิ้าประชุมค์ณีะกีรรมกีารบูริษัทฯ ในรอุบูปีผ่านมา 8/8 ค์รั�ง (ระหวั่างวัันท่� 1 มกราคม 2562- 1 ธัันวัาคม 2562)

ปีท่ั่�ร่บกิ�รอบรมู

ช่วงเวล�

2544 - ปัจ้จ๊้บัน

2560 – ปัจ้จ๊้บัน

2548 - ปัจ้จ๊้บัน
2556 - ปัจ้จ๊้บัน

2550 - ปัจ้จ๊้บัน

2554 - ปัจ้จ๊้บัน

2556 - ปัจ้จ๊้บัน   

กรรมการ
กรรมการผู้้้จั้ด้การ
กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหา
และพิิจ้ารณาค่าตอบแทน

กรรมการ
กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการบริหาร

อ๊ปนายกสมาคม
ประธัานคณะอน๊กรรมการ 

บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้

บริษััท สยามเวัลเนสเเล็บ จ้ำากัด้

บริษััท สยามเวัลเนส เอ็ด้ย้เคชั่�น จ้ำากัด้

สมาคมสปาไทย

สปา

สปา

โรงเเรมและร้านอาหาร

จ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์สปา

โรงเร่ยนสอนนวัด้แผู้นไทย

สมาคม

ตำ�แหน่ง หน่วยง�น/บริษ่ทั่ ประเภิทั่ธุรกิิจ

คัอร์สำ

Director Accreditation Program (DAP) 2556



71บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ข้อม้ลเบื�องต้้นของกรรมการบริษััทฯ
    ช่�อุ-นามสกีุล  นางฐานิศูร์ อมรธั่รสรรค์

    อุายุ   58 ปี

    ติำาแหน่งในบูริษัท  กรรมการ / รองกรรมการผู้้้จ้ัด้การ / กรรมการบริหาร/ กรรมการธัรรมาภิิบาล

    วัันที�ดำารงติำาแหน่ง  28 พิฤศูจ้ิกายน 2544

    กีารศุ้กีษา   ปริญญาตร่ สาขาสถาปัตยกรรมศูาสตร์ จ้๊ฬาลงกรณ์มหาวัิทยาลัย

       ปริญญาโท สาขา Graphic Design California State University, USA

       ปริญญาโท สาขาบริหารธั๊รกิจ้ จ้๊ฬาลงกรณ์มหาวัิทยาลัย 

กิ�รอบรมูหล่กิสำูตรกิรรมูกิ�รจ�กิสำมู�คัมูสำ่งเสำริมูสำถื�บ่นกิรรมูกิ�รบริษ่ทั่ไทั่ย (IOD)

ประสำบกิ�รณ์กิ�รทั่ำ�ง�น

ตำ�แหน่งปัจจุบ่น กรรมการ รองกรรมการผู้้้จ้ัด้การ กรรมการบริหาร กรรมการธัรรมาภิิบาล 

   บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)
ตำ�แหน่งอ่�นในปัจจุบ่น กิจ้การท่�เป็นบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 0 บริษััท 
   กิจ้การท่�มิใช่่บริษััทจ้ัด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 7 บริษััท ได้้แก่
   - กรรมการ บริษััท กลมเกล่ยวัพิัฒนา จ้ำากัด้
   - กรรมการ บริษััท สยามเวัลเนสเเล็บ จ้ำากัด้
   - กรรมการ บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้
   - กรรมการ บริษััท เอเช่่�ยนฟอร์จ้้น พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้
   - กรรมการ บริษััท อ๊ตสาหจ้ิตโฮ่ลด้ิ�ง จ้ำากัด้
   - กรรมการ บริษััท ไซ์เบอร์พิริ�นท์กร๊�ป จ้ำากัด้

   - กรรมการ บริษััท บ่.ย้. เอ็นเตอร์ไพิรส์ จ้ำากัด้

   กิจ้การอ่�น ๆ ท่�อาจ้ทำาให้เกิด้ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์กับบริษััทฯ จ้ำานวัน 0 บริษััท 

คัว�มูเช่�ยวช�ญ สถาปัตยกรรม Graphic Design และบริหารธั๊รกิจ้

สัดส่วันกีารเขิ้าประชุมค์ณีะกีรรมกีารบูริษัทฯ ในรอุบูปีผ่านมา 7/8 ค์รั�ง (ระหวั่างวัันท่� 1 มกราคม 2562 - 31 ธัันวัาคม 2562 )

ปีท่ั่�ร่บกิ�รอบรมู

ช่วงเวล�

2553 - ปัจ้จ๊้บัน

2560 - ปัจ้จ๊้บัน

2550 - ปัจ้จ๊้บัน

2553 - ปัจ้จ๊้บัน

2553 - ปัจ้จ๊้บัน

2556 - ปัจ้จ๊้บัน

2556 - ปัจ้จ๊้บัน

2556 - ปัจ้จ๊้บัน

2548 - 2556

กรรมการ
รองกรรมการผู้้้จั้ด้การ

กรรมการบริหาร
กรรมการธัรรมาภิิบาล

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

บริษััท กลมเกล่ยวัพัิฒนา จ้ำากัด้

บริษััท สยามเวัลเนสเเล็บ จ้ำากัด้

บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้
 

บริษััท เอเช่่�ยนฟอร์จ้้น พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้

บริษััท อ๊ตสาหจิ้ตโฮ่ลดิ้�ง จ้ำากัด้

บริษััท ไซ์เบอร์พิริ�นท์กร๊�ป จ้ำากัด้

บริษััท บ่.ย้.เอ็นเตอร์ไพิรส์ จ้ำากัด้

บริษััท ซ่์.พ่ิ.ไอ.อินเตอร์พิริ�นท์ จ้ำากัด้

สปา

อสังหาริมทรัพิย์

จ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์สปา

โรงเเรมและร้านอาหาร

ให้เช่่าอสังหาริมทรัพิย์

ธ๊ัรกิจ้โฮ่ลดิ้�ง ถ่อห้๊นในบริษััทในเคร่อ ซ่์�งด้ำาเนิน
ธ๊ัรกิจ้สิ�งพิิมพ์ิและเซ์อร์วิัสอพิาร์ทเม้นท์

สิ�งพิิมพ์ิ

เซ์อร์วิัสอพิาร์ทเม้นท์

สิ�งพิิมพ์ิ

ตำ�แหน่ง หน่วยง�น/บริษ่ทั่ ประเภิทั่ธุรกิิจ

คัอร์สำ

Director Accreditation Program (DAP) 2556
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ข้อม้ลเบื�องต้้นของกรรมการบริษััทฯ

    ช่�อุ-นามสกีุล    นายณรัล วัิวัรรธันไกร

    อุายุ     33 ปี

    ติำาแหน่งในบูริษัท    กรรมการ / ผู้้้ช่่วัยกรรมการผู้้้จ้ัด้การ / กรรมการบริหาร

         กรรมการบริหารควัามเส่�ยง 

    วัันที�ดำารงติำาแหน่ง     2 ม่นาคม 2556

    กีารศุ้กีษา        ปริญญาตร่ สาขา Economics / 

         Political Studies University of Auckland, New Zealand

         ปริญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management 

         สถาบันบัณฑ์ิตบริหารธั๊รกิจ้ศูศูินทร์ จ้๊ฬาลงกรณ์มหาวัิทยาลัย  

กิ�รอบรมูหล่กิสำูตรกิรรมูกิ�รจ�กิสำมู�คัมูสำ่งเสำริมูสำถื�บ่นกิรรมูกิ�รบริษ่ทั่ไทั่ย (IOD)

ประสำบกิ�รณ์กิ�รทั่ำ�ง�น

ตำ�แหน่งปัจจุบ่น กรรมการ  ผู้้้ช่่วัยกรรมการผู้้้จ้ัด้การ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารควัามเส่�ยง 

   บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

ตำ�แหน่งอ่�นในปัจจุบ่น กิจ้การท่�เป็นบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 0 บริษััท 

   กิจ้การท่�มิใช่่บริษััทจ้ัด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 3 บริษััท ได้้แก่

   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้

   - กรรมการ บริษััท เอเช่่�ยนฟอร์จ้้น พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้

   - กรรมการ บริษััท จ้่.จ้่.พิ่.พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้ 

   กิจ้การอ่�น ๆ ท่�อาจ้ทำาให้เกิด้ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์กับบริษััทฯ จ้ำานวัน 0 บริษััท 

คัว�มูเช่�ยวช�ญ Marketing 

สัดส่วันกีารเขิ้าประชุมค์ณีะกีรรมกีารบูริษัทฯ ในรอุบูปีผ่านมา 8/8 ค์รั�ง (ระหวั่างวัันท่� 1 มกราคม 2562 - 31 ธัันวัาคม 2562)

ปีท่ั่�ร่บกิ�รอบรมู

ช่วงเวล�

2553 - ปัจ้จ๊้บัน

  2561- ปัจ้จ๊้บัน

2553 - ปัจ้จ๊้บัน
2556 - ปัจ้จ๊้บัน

2553 - ปัจ้จ๊้บัน
 

2551 - 2552

กรรมการ 
ผู้้้ช่่วัยกรรมการผู้้้จั้ด้การ

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารควัามเส่�ยง

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการบริหาร

กรรมการ

ผู้้้จั้ด้การฝ่ายพัิฒนาธ๊ัรกิจ้

บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

บริษััท จ่้.จ่้.พ่ิ.พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้

บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้

 
บริษััท เอเช่่�ยนฟอร์จ้้น พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้

 บริษััท ไซ์เบอร์พิริ�นท์ จ้ำากัด้

สปา

ให้เช่่าอสังหาริมทรัพิย์

โรงเเรมและร้านอาหาร

ให้เช่่าอสังหาริมทรัพิย์ ให้เช่่าอสังหาริมทรัพิย์

สิ�งพิิมพ์ิ

ตำ�แหน่ง หน่วยง�น/บริษ่ทั่ ประเภิทั่ธุรกิิจ

คัอร์สำ

Director Accreditation Program (DAP)

Risk Management Program (RMP)

2556

2557
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ข้อม้ลเบื�องต้้นของกรรมการบริษััทฯ

    ช่�อุ-นามสกีุล   นายพิลเช่ษัฐ์ ลิขิตธันสมบัติ

    อุายุ    53 ปี

    ติำาแหน่งในบูริษัท   กรรมการบริษััทฯ / กรรมการอิสระ / ประธัานกรรมการตรวัจ้สอบ

        กรรมการธัรรมาภิิบาล

    วัันที�ดำารงติำาแหน่ง    2 ม่นาคม 2556

    กีารศุ้กีษา      ปริญญาตร่ สาขาวัิศูวักรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลย่พิระจ้อมเกล้า

        เจ้้าค๊ณทหารลาด้กระบัง

        ปริญญาโท สาขาบริหารธั๊รกิจ้ จ้๊ฬาลงกรณ์มหาวัิทยาลัย  

กิ�รอบรมูหล่กิสำูตรกิรรมูกิ�รจ�กิสำมู�คัมูสำ่งเสำริมูสำถื�บ่นกิรรมูกิ�รบริษ่ทั่ไทั่ย (IOD)

ประว่ติกิ�รอบรมูอ่�นๆ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  

   จ้ัด้โด้ยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)  

   และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์

ประสำบกิ�รณ์กิ�รทั่ำ�ง�น

ปีท่ั่�ร่บกิ�รอบรมูคัอร์สำ

Director Accreditation Program (DAP)

Audit Committee Program (ACP)

2549

2556

ตำาแหน่งปัจ้จ้๊บัน   ประธัานกรรมการตรวัจ้สอบ กรรมการบริษััท กรรมการธัรรมาภิิบาล  และกรรมการอิสระ  

   บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) 

ช่วงเวล�

2556 – ปัจ้จ๊้บัน

2560 – 2561

มิ.ย. 2557
 - มิ.ย. 2560

2556 - 2559

2556 - 2557

2553

2551- 2552

2546 - 2551

2546 - 2551

2546 - 2551

กรรมการอิสระ 
ประธัานกรรมการตรวัจ้สอบ   

กรรมการธัรรมาภิิบาล

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการบริหาร

ท่�ปร่กษัาคณะกรรมการ

กรรมการ
กรรมการบริหาร

  
กรรมการ

รองผู้้้อำานวัยการ
ท่�ปร่กษัาคณะกรรมการ

กรรมการบริหารกิจ้การ
อน๊กรรมการกลั�นกรอง

และพัิฒนาองค์กร

ผู้้้อำานวัยการฝ่ายส่งเสริม
โครงการตามนโยบายรัฐบาล

กรรมการ

กรรมการ

บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

บริษััท ปร่ช่ากร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

บริษััท หลักทรัพิย์ เออ่ซ่์ จ้ำากัด้ (มหาช่น)

บริษััท อินเตอร์เนชั่�นแนล ร่เสริช่ 
คอร์ปอเรชั่�น จ้ำากัด้ (มหาช่น)   

บริษััท บริหารสินทรัพิย์ เอเอเอ็มซ่์ จ้ำากัด้

องค์การคลังสินค้า

องค์การอ๊ตสาหกรรมป่าไม้

สำานักงานส่งเสริมวิัสาหกิจ้ขนาด้กลาง และขนาด้ย่อม (สสวั)

บริษััท อ๊ตสาหกรรมการบิน จ้ำากัด้

บริษััท อ๊ตสาหกรรมขนมไทย จ้ำากัด้

สปา

พัิฒนาอสังหาริมทรัพิย์

หลักทรัพิย์

เทคโนโลยส่ารสนเทศู

บริหารสินทรัพิย์

รัฐวิัสาหกิจ้

รัฐวิัสาหกิจ้

หน่วัยงานของรัฐ

ซ่์อมบำาร๊งรักษัาเคร่�องบิน

จ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์ขนมไทย

ตำ�แหน่ง หน่วยง�น/บริษ่ทั่ ประเภิทั่ธุรกิิจ
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ตำ�แหน่งอ่�นในปัจจุบ่น กิจ้การท่�เป็นบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 0 บริษััท ได้้แก่

   กิจ้การท่�มิใช่่บริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 0 บริษััท ได้้แก่

   กิจ้การอ่�น ๆ ท่�อาจ้ทำาให้เกิด้ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์กับบริษััทฯ จ้ำานวัน 0 บริษััท 

คัว�มูเช่�ยวช�ญ บริหารธั๊รกิจ้และวัิศูวักรรม

คัว�มูมู่สำ่วนไดำ้เสำ่ย การถ่อห๊้นในบริษััทฯ จ้ำานวัน 0 ห๊้น คิด้เป็นร้อยละ 0 ของสิทธัิออกเส่ยงทั�งหมด้

   ส่วันได้้เส่ยอ่�น ๆ ในช่่วัง 2 ปีท่�ผู้่านมา

   - ไม่เป็นกรรมการท่�ม่ส่วันร่วัมในการบริหารงาน พินักงาน ล้กจ้้าง หร่อ ท่�ปร่กษัาท่�ได้้รับเงินเด้่อนประจ้ำา

   - ไม่เป็นผู้้้ให้บริการทางวัิช่าช่่พิของบริษััทฯ (เช่่น ผู้้้สอบบัญช่่ ท่�ปร่กษัากฎหมาย)

   - ไม่ม่ควัามสัมพิันธั์ทางธั๊รกิจ้ท่�ม่นัยสำาคัญ อันอาจ้ม่ผู้ลให้ไม่สามารถทำาหน้าท่�ได้้อย่างเป็นอิสระ 

สัดส่วันกีารเข้ิาประชุมค์ณีะกีรรมกีารบูริษัทฯ ในรอุบูปีผ่านมา 8/8 ค์รั�ง (ระหว่ัางวัันท่� 1 มกราคม 2562 – 31 ธัันวัาคม 2562)
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ข้อม้ลเบื�องต้้นของกรรมการบริษััทฯ
    ช่�อุ-นามสกีุล   นายช่ัยย๊ทธั เท่ยนวั๊ฒิช่ัย

    อุายุ    59 ปี

    ติำาแหน่งในบูริษัท   กรรมการบริษััทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวัจ้สอบ/ 

        ประธัานกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน / 

        กรรมการบริหารควัามเส่�ยง

    วัันที�ดำารงติำาแหน่ง    2 ม่นาคม 2556

    กีารศุ้กีษา      ปริญญาตร่ สาขาภิ้มิสถาปัตยกรรม จ้๊ฬาลงกรณ์มหาวัิทยาลัย

กิ�รอบรมูหล่กิสำูตรกิรรมูกิ�รจ�กิสำมู�คัมูสำ่งเสำริมูสำถื�บ่นกิรรมูกิ�รบริษ่ทั่ไทั่ย (IOD)

ประว่ติกิ�รอบรมูอ่�นๆ หลักส้ตรกลย๊ทธั์การบริหารธั๊รกิจ้อสังหาริมทรัพิย์ (RE-CU Real Estate Development) 

   จ้๊ฬาลงกรณ์มหาวัิทยาลัย

ประสำบกิ�รณ์กิ�รทั่ำ�ง�น

ตำ�แหน่งปัจจุบ่น  กรรมการอิสระ กรรมการตรวัจ้สอบ
   ประธัานกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารควัามเส่�ยง
   บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) 
ตำ�แหน่งอ่�นในปัจจุบ่น กิจ้การท่�เป็นบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 0 บริษััท 
   กิจ้การท่�มิใช่่บริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 3 บริษััท ได้้แก่
   - กรรมการ บริษััท แสงเหน่อ ก่อสร้าง จ้ำากัด้
    - กรรมการผู้้้จ้ัด้การ บริษััท เเลนด้์สเคป เเพิลนนิ�ง จ้ำากัด้
    - กรรมการ บริษััท เอเบิ�ลบิวัด้์อินฟอร์เมช่ั�นโมเด้ล จ้ำากัด้
   กิจ้การอ่�น ๆ ท่�อาจ้ทำาให้เกิด้ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์กับบริษััทฯ จ้ำานวัน 0 บริษััท 
คัว�มูเช่�ยวช�ญ ภิ้มิสถาปัตยกรรม
คัว�มูมู่สำ่วนไดำ้เสำ่ย การถ่อห๊้นในบริษััทฯ จ้ำานวัน 0 ห๊้น คิด้เป็นร้อยละ 0 ของสิทธัิออกเส่ยงทั�งหมด้
   ส่วันได้้เส่ยอ่�น ๆ ในช่่วัง 2 ปีท่�ผู้่านมา
   - ไม่เป็นกรรมการท่�ม่ส่วันร่วัมในการบริหารงาน พินักงาน ล้กจ้้าง หร่อ ท่�ปร่กษัาท่�ได้้รับเงินเด้่อนประจ้ำา
   - ไม่เป็นผู้้้ให้บริการทางวัิช่าช่่พิของบริษััทฯ (เช่่น ผู้้้สอบบัญช่่ ท่�ปร่กษัากฎหมาย)
   - ไม่ม่ควัามสัมพิันธั์ทางธั๊รกิจ้ท่�ม่นัยสำาคัญ อันอาจ้ม่ผู้ลให้ไม่สามารถทำาหน้าท่�ได้้อย่างเป็นอิสระ 

สัดส่วันกีารเข้ิาประชุมค์ณีะกีรรมกีารบูริษัทฯ ในรอุบูปีผ่านมา 8/8 ค์รั�ง (ระหว่ัางวัันท่� 1 มกราคม 2562 – 31 ธัันวัาคม 2562)

ปีท่ั่�ร่บกิ�รอบรมู

ช่วงเวล�

2556 – ปัจ้จ๊้บัน

14 ธั.ค. 2561
- ปัจ้จ๊้บัน

2560 - ปัจ้จ๊้บัน

2532 - ปัจ้จ๊้บัน

2554 - ปัจ้จ๊้บัน

2554 - 2556

2552 - 2554

2552 - 2555

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวัจ้สอบ/ประ
ธัานกรรมการสรรหาและ
พิิจ้ารณาค่าตอบแทน/ /

กรรมการบริหารควัามเส่�ยง

กรรมการบริษััท

กรรมการบริษััท

กรรมการผู้้้จั้ด้การ

ท่�ปร่กษัา

อน๊กรรมการ

นายกสมาคมฯ  

ท่�ปร่กษัาผู้้้ทรงค๊ณว๊ัฒิ

บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

บริษััท แสงเหน่อ ก่อสร้าง จ้ำากัด้

บริษััท เอเบิ�ลบิวัด์้อินฟอร์เมชั่�นโมเด้ล จ้ำากัด้

บริษััท เเลนด์้สเคป เเพิลนนิ�ง จ้ำากัด้

สมาคมภ้ิมิสถาปนิกประเทศูไทย

สภิาสถาปนิก

สมาคมภ้ิมิสถาปนิกประเทศูไทย

กร๊งเทพิมหานคร

สปา

ก่อสร้าง

เข่ยนและออกแบบก่อสร้าง

ออกแบบสถาปัตยกรรม

สมาคม

สภิาวิัช่าช่่พิ

สมาคม

ราช่การ

ตำ�แหน่ง หน่วยง�น/บริษ่ทั่ ประเภิทั่ธุรกิิจ

คัอร์สำ

Director Accreditation Program (DAP) 2556



76 รายงานประจ�าปี
2562

ข้อม้ลเบื�องต้้นของกรรมการบริษััทฯ
    ช่�อุ-นามสกีุล    ม.ร.วั. เพิ็ญศูิริ จ้ักรพิันธั๊์

    อุายุ     55 ปี

    ติำาแหน่งในบูริษัท    กรรมการบริษััทฯ /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวัจ้สอบ

         กรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน /

         ประธัานกรรมการธัรรมาภิิบาล

    วัันที�ดำารงติำาแหน่ง     2 ม่นาคม 2556

    กีารศุ้กีษา      ปริญญาตร่ สาขา กศู.บ. มหาวัิทยาลัยศูร่นครินทรวัิโรฒ ปท๊มวััน

         ปริญญาโท สาขาเทคโนโลย่การบริหารสิ�งเเวัด้ล้อม มหาวัิทยาลัยมหิด้ล

กิ�รอบรมูหล่กิสำูตรกิรรมูกิ�รจ�กิสำมู�คัมูสำ่งเสำริมูสำถื�บ่นกิรรมูกิ�รบริษ่ทั่ไทั่ย (IOD)

ประว่ติกิ�รอบรมูอ่�นๆ หลักส้ตรพิัฒนาศูักยภิาพิบ๊คลากรและองค์กร จ้ัด้โด้ยม้ลนิธัิช่ัยพิัฒนาร่วัมกับมหาวัิทยาลัยนเรศูวัร

ประสำบกิ�รณ์กิ�รทั่ำ�ง�น

ตำ�แหน่งปัจจุบ่น  กรรมการอิสระ กรรมการตรวัจ้สอบ กรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน  

   และ ประธัานกรรมการธัรรมภิิบาล บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) 

ตำ�แหน่งอ่�นในปัจจุบ่น กิจ้การท่�เป็นบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 0 บริษััท 

   กิจ้การท่�มิใช่่บริษััทจ้ัด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 1 บริษััท ได้้แก่

   - ผู้้้อำานวัยการ สำานักงานกิจ้การพิิเศูษั ม้ลนิธัิช่ัยพิัฒนา

   กิจ้การอ่�น ๆ ท่�อาจ้ทำาให้เกิด้ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์กับบริษััทฯ จ้ำานวัน 0 บริษััท 

คัว�มูเช่�ยวช�ญ เทคโนโลย่การบริหารสิ�งเเวัด้ล้อม

คัว�มูมู่สำ่วนไดำ้เสำ่ย การถ่อห๊้นในบริษััทฯ จ้ำานวัน 0 ห๊้น คิด้เป็นร้อยละ 0 ของสิทธัิออกเส่ยงทั�งหมด้

   ส่วันได้้เส่ยอ่�น ๆ ในช่่วัง 2 ปีท่�ผู้่านมา

   - ไม่เป็นกรรมการท่�ม่ส่วันร่วัมในการบริหารงาน พินักงาน ล้กจ้้าง หร่อ ท่�ปร่กษัาท่�ได้้รับเงินเด้่อนประจ้ำา

   - ไม่เป็นผู้้้ให้บริการทางวัิช่าช่่พิของบริษััทฯ (เช่่น ผู้้้สอบบัญช่่ ท่�ปร่กษัากฎหมาย)

   - ไม่ม่ควัามสัมพิันธั์ทางธั๊รกิจ้ท่�ม่นัยสำาคัญ อันอาจ้ม่ผู้ลให้ไม่สามารถทำาหน้าท่�ได้้อย่างเป็นอิสระ 

สัดส่วันกีารเขิ้าประชุมค์ณีะกีรรมกีารบูริษัทฯ ในรอุบูปีผ่านมา 6/8 ค์รั�ง (ระหวั่างวัันท่� 1 มกราคม 2562 – 31 ธัันวัาคม 2562)

ปีท่ั่�ร่บกิ�รอบรมู

ช่วงเวล�

2556 – ปัจ้จ๊้บัน

12 พิ.ย. 2561
- ปัจ้จ๊้บัน

2556 - 2561
2550 - 2556
2548 - 2550

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวัจ้สอบ
กรรมการสรรหา

และพิิจ้ารณาค่าตอบแทน 
ประธัานกรรมการ ธัรรมาภิิบาล

ผู้้้อำานวัยการ สำานักกิจ้การพิิเศูษั
ผู้้้อำานวัยการกล๊่มงาน 

โครงการพิิเศูษั
ผู้้้อำานวัยการด้้านกิจ้การพิิเศูษั
ผู้้้ประสานงานม้ลนิธัิช่ัยพิัฒนา

บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

ม้ลนิธิัชั่ยพัิฒนา

สปา

องค์กรการก๊ศูล

ตำ�แหน่ง หน่วยง�น/บริษ่ทั่ ประเภิทั่ธุรกิิจ

คัอร์สำ

Director Accreditation Program (DAP) 2556



77บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ข้อม้ลเบื�องต้้นของกรรมการบริษััทฯ
    ช่�อุ-นามสกีุล     นางส๊ภิ่ พิงษั์พิานิช่

    อุายุ      65 ปี

    ติำาแหน่งในบูริษัท     กรรมการบริษััทฯ / กรรมการอิสระ / ประธัานกรรมการบริหารควัามเส่�ยง /

          กรรมการธัรรมาภิิบาล 

    วัันที�ดำารงติำาแหน่ง      22 สิงหาคม 2557

    กีารศุ้กีษา          ปริญญาตร่ สาขาวัารสารศูาสตร์ มหาวัิทยาลัยธัรรมศูาสตร์

          ปริญญาโท สาขาการจ้ัด้การภิาครัฐและเอกช่น  

          สถาบันบัณฑ์ิตพิัฒนบริหารศูาสตร์

          ปริญญาเอก สาขาบริหารธั๊รกิจ้ มหาวัิทยาลัยเทคโนโลย่ราช่มงคล 

กิ�รอบรมูหล่กิสำูตรกิรรมูกิ�รจ�กิสำมู�คัมูสำ่งเสำริมูสำถื�บ่นกิรรมูกิ�รบริษ่ทั่ไทั่ย (IOD)

ประว่ติกิ�รอบรมูอ่�นๆ Management Problem Solving and Decision Making Programme, Princeton, New Jersey, U.S.A.

   Certificate in Small and Medium Enterprises in An Ailing Economy, The University of Sydney

   Managing Human Performance

   Mini MBA จ๊้ฬาลงกรณ์มหาวิัทยาลัย

ประสำบกิ�รณ์กิ�รทั่ำ�ง�น

ตำ�แหน่งปัจจุบ่น  กรรมการอิสระ ประธัานกรรมการบริหารจ้ัด้การควัามเส่�ยง และกรรมการธัรรมาภิิบาล

   บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) 

ตำ�แหน่งอ่�นในปัจจุบ่น กิจ้การท่�เป็นบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 0 บริษััท 

   กิจ้การท่�มิใช่่บริษััทจ้ัด้ทะเบ่ยน จ้ำานวัน 1 บริษััท 

   บริษััท อินเตอร์ไพิร์ม ม่เด้่ย จ้ำากัด้

   กิจ้การอ่�น ๆ ท่�อาจ้ทำาให้เกิด้ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์กับบริษััทฯ จ้ำานวัน 0 บริษััท 

คัว�มูเช่�ยวช�ญ การจ้ัด้การภิาครัฐและเอกช่น

คัว�มูมู่สำ่วนไดำ้เสำ่ย การถ่อห๊้นในบริษััทฯ จ้ำานวัน 0 ห๊้น คิด้เป็นร้อยละ 0 ของสิทธัิออกเส่ยงทั�งหมด้

   ส่วันได้้เส่ยอ่�น ๆ ในช่่วัง 2 ปีท่�ผู้่านมา

   - ไม่เป็นกรรมการท่�ม่ส่วันร่วัมในการบริหารงาน พินักงาน ล้กจ้้าง หร่อ ท่�ปร่กษัาท่�ได้้รับเงินเด้่อนประจ้ำา

   - ไม่เป็นผู้้้ให้บริการทางวัิช่าช่่พิของบริษััทฯ (เช่่น ผู้้้สอบบัญช่่ ท่�ปร่กษัากฎหมาย)

   - ไม่ม่ควัามสัมพิันธั์ทางธั๊รกิจ้ท่�ม่นัยสำาคัญ อันอาจ้ม่ผู้ลให้ไม่สามารถทำาหน้าท่�ได้้อย่างเป็นอิสระ 

สัดส่วันกีารเข้ิาประชุมค์ณีะกีรรมกีารบูริษัทฯ ในรอุบูปีผ่านมา 8/8  ค์รั�ง (ระหว่ัางวัันท่� 1 มกราคม 2562 –     31 ธัันวัาคม 2562)

ปีท่ั่�ร่บกิ�รอบรมู

ช่วงเวล�

22 ส.ค. 2557
- ปัจ้จ๊้บัน

14 พิ.ย. 2561 
- ปัจ้จ๊้บัน

2560 - ปัจ้จ๊้บัน

2560 – ปัจ้จ๊้บัน

กรรมการอิสระ  
ประธัานกรรมการบริหาร

จั้ด้การควัามเส่�ยง
กรรมการธัรรมาภิิบาล

กรรมการบริษััท

ท่�ปร่กษัาเพ่ิ�อคนปัญญาอ่อน
แห่งประเทศูไทย

ในพิระบรมราช้่ปถัมป์

ท่�ปร่กษัา Brand KU

บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

บริษััท อินเตอร์ไพิร์ม ม่เด่้ย จ้ำากัด้

ม้ลนิธิัช่่วัยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศูไทยในพิระ
บรมราชิ่น้ปถัมป์

มหาวิัทยาลัยเกษัตรศูาสตร์

สปา

โฆษัณา/งานแสด้ง

ม้ลนิธิั

มหาวิัทยาลัย

ตำ�แหน่ง หน่วยง�น/บริษ่ทั่ ประเภิทั่ธุรกิิจ

คัอร์สำ

Director Accreditation Program (DAP) 2557



78 รายงานประจ�าปี
2562

 กิรรมูกิ�รผู้มู่อำ�น�จลงน�มู

 นายวิับ้ลย์ อ๊ตสาหจิ้ต หร่อ นายประเสริฐ จิ้ราวัรรณสถิตย์ หร่อ นางฐานิศูร์ อมรธ่ัรสรรค์ กรรมการสองในสามคนลงลายม่อช่่�อร่วัม

กันและประทับตราสำาคัญของบริษััท

 กีารประชุมค์ณีะกีรรมกีารบูริษัท  ณี วัันที� 31 ธัีนวัาค์ม 2562  

5.3   คณะกรรมการต้รว้จัสอบ

 คณะกรรมการตรวัจ้สอบของบริษััท ม่จ้ำานวัน 3 ท่าน ประกอบด้้วัย  

5.4   คณะกรรมการบริหุ้ารคว้ามเสี�ยง 

 คณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยงของบริษััท ม่จ้ำานวัน 3 ท่าน ประกอบด้้วัย  

 กีารประชุมค์ณีะกีรรมกีารติรวัจิสอุบู  ณี วัันที� 31 ธัีนวัาค์ม 2562  

ลำ�ด่ำบท่ั่�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8/8

8/8

8/8

7/8

8/8

8/8

8/8

6/8

8/8

นางปราณ่  ศู๊ภิวััฒนเก่ยรติ

นายวิับ้ลย์  อ๊ตสาหจิ้ต

นายประเสริฐ  จิ้ราวัรรณสถิตย์

นางฐานิศูร์  อมรธ่ัรสรรค์ 

นายณรัล  วิัวัรรธันไกร

นายพิลเช่ษัฐ์  ลิขิตธันสมบัติ

นายชั่ยย๊ทธั  เท่ยนว๊ัฒิชั่ย

ม.ร.วั. เพ็ิญศิูริ  จั้กรพัินธ์๊ั

นางส๊ภ่ิ  พิงษ์ัพิานิช่

ร�ยช่�อกิรรมูกิ�ร ปี 2562
จำ�นวนคัร่�งท่ั่�เข้้�ร่วมูประชุมู/กิ�รประชุมูท่ั่�งหมูดำ

ปี 2562
จำ�นวนคัร่�งท่ั่�เข้้�ร่วมูประชุมู/กิ�รประชุมูท่ั่�งหมูดำ

ช่�อ - สำกุิล

ช่�อ - สำกุิล

ช่�อ - สำกุิล

1.  นายพิลเช่ษัฐ์  ลิขิตธันสมบัติ

2.  นายชั่ยย๊ทธั  เท่ยนว๊ัฒิชั่ย

3.  ม.ร.วั. เพ็ิญศิูริ  จั้กรพัินธ์๊ั

1.  นางส๊ภ่ิ  พิงษ์ัพิานิช่

2.  นายชั่ยย๊ทธั  เท่ยนว๊ัฒิชั่ย 

3.  นายณรัล  วิัวัรรธันไกร

1.  นายพิลเช่ษัฐ์  ลิขิตธันสมบัติ

2.  นายชั่ยย๊ทธั  เท่ยนว๊ัฒิชั่ย

3.  ม.ร.วั. เพ็ิญศิูริ  จั้กรพัินธ์๊ั

ประธัานกรรมการตรวัจ้สอบ/ (กรรมการตรวัจ้สอบผู้้้ม่ควัามร้้ทางด้้านบัญช่่)

กรรมการตรวัจ้สอบ

กรรมการตรวัจ้สอบ

ประธัานกรรมการบริหารควัามเส่�ยง 

กรรมการบริหารควัามเส่�ยง

กรรมการบริหารควัามเส่�ยง

4/4

4/4

3/4

ตำ�แหน่ง

ตำ�แหน่ง



79บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 กีารประชุมค์ณีะกีรรมกีารบูริหารค์วัามเสี�ยง  ณี วัันที� 31 ธัีนวัาค์ม 2562 

 กีารประชุมค์ณีะกีรรมกีารสรรหาและพิจิารณีาค่์าติอุบูแทน  ณี วัันที� 31 ธัีนวัาค์ม 2562 

 กีารประชุมค์ณีะกีรรมกีารธีรรมาภิบูาล  ณี วัันที� 31 ธัีนวัาค์ม 2562 

1.  นางส๊ภ่ิ  พิงษ์ัพิานิช่

2.  นายชั่ยย๊ทธั  เท่ยนว๊ัฒิชั่ย 

3.  นายณรัล  วิัวัรรธันไกร

1.  นายชั่ยย๊ทธั  เท่ยนว๊ัฒิชั่ย

2.  ม.ร.วั. เพ็ิญศิูริ  จั้กรพัินธ์๊ั

3.  นายประเสริฐ  จิ้ราวัรรณสถิตย์

4/4

4/4

4/4

1/1

1/1

1/1

5.5   คณะกรรมการสรรหุ้าและพิัจัารณาค่าต้อบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทนของบริษััท ม่จ้ำานวัน 3 ท่าน ประกอบด้้วัย

5.6   คณะกรรมการธ์รรมาภิบาล 

 คณะกรรมการธัรรมาภิิบาล บริษััท ม่จ้ำานวัน 4 ท่าน ประกอบด้้วัย  

ช่�อ - สำกุิล

ช่�อ - สำกุิล

1.  นายชั่ยย๊ทธั  เท่ยนว๊ัฒิชั่ย

2.  ม.ร.วั. เพ็ิญศิูริ  จั้กรพัินธ์๊ั

3.  นายประเสริฐ  จิ้ราวัรรณสถิตย์

1.  ม.ร.วั. เพ็ิญศิูริ  จั้กรพัินธ์๊ั

2.  นายพิลเช่ษัฐ์  ลิขิตธันสมบัติ

3.  นางส๊ภ่ิ  พิงษ์ัพิานิช่

4.  นางฐานิศูร์  อมรธ่ัรสรรค์ 

1.  ม.ร.วั. เพ็ิญศิูริ  จั้กรพัินธ์๊ั

2.  นายพิลเช่ษัฐ์  ลิขิตธันสมบัติ

3.  นางส๊ภ่ิ  พิงษ์ัพิานิช่

4.  นางฐานิศูร์  อมรธ่ัรสรรค์ 

ประธัานกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน

ประธัานกรรมการธัรรมาภิิบาล

กรรมการธัรรมาภิิบาล

กรรมการธัรรมาภิิบาล

กรรมการธัรรมาภิิบาล

2/2

2/2

2/2

2/2

ตำ�แหน่ง

ตำ�แหน่ง

ปี 2562
จำ�นวนคัร่�งท่ั่�เข้้�ร่วมูประชุมู/กิ�รประชุมูท่ั่�งหมูดำช่�อ - สำกุิล

ปี 2562
จำ�นวนคัร่�งท่ั่�เข้้�ร่วมูประชุมู/กิ�รประชุมูท่ั่�งหมูดำช่�อ - สำกุิล

ปี 2562
จำ�นวนคัร่�งท่ั่�เข้้�ร่วมูประชุมู/กิ�รประชุมูท่ั่�งหมูดำช่�อ - สำกุิล
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5.7   คณะกรรมการบริหุ้าร 

 คณะกรรมการบริหารของบริษััท ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562  ม่จ้ำานวัน  5 ท่าน ประกอบด้้วัย  

5.8  ผู้้้บริหุ้าร 

 ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562  บริษััทม่ผู้้้บริหาร จ้ำานวัน 5 ท่าน ประกอบด้้วัย

5.9  เลขานุการบริษััท
 ในการประช๊่มคณะกรรมการบริษััทฯ ครั�งท่� 7/2559 เม่�อวัันท่� 11 พิฤศูจิ้กายน 2559 ท่�ประช๊่มได้้ม่มติอน๊มัติให้แต่งตั�ง  
นายปริญ เอกมโนชั่ย ซ่์�งจ้บการศู่กษัาทางด้้านกฎหมาย ด้ำารงตำาแหน่งเป็นเลขาน๊การบริษััท เพ่ิ�อให้เป็นไปตามข้อกำาหนด้ของพิระราช่บัญญัติ 
หลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์ พิ.ศู. 2535 โด้ยอำานาจ้หน้าท่�ของเลขาน๊การบริษััท ม่ดั้งต่อไปน่�

 5.9.1  จั้ด้ทำาและเก็บรักษัาเอกสารดั้งน่�

  5.9.1.1 ทะเบ่ยนกรรมการ

  5.9.1.2 หนังส่อเชิ่ญประช๊่มคณะกรรมการ รายงานการประช๊่มคณะกรรมการ และรายงานประจ้ำาปีของบริษััท

  5.9.1.3 หนังส่อเชิ่ญประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น และรายงานการประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น 

 5.9.2  เก็บรักษัารายงานการม่ส่วันได้้เส่ยท่�รายงานโด้ยกรรมการหร่อผู้้้บริหาร และส่งให้ประธัานกรรมการ และประธัานกรรมการ 
 รวัจ้สอบทราบภิายใน 7 วัันนับตั�งแต่ท่�บริษััทฯได้้รับรายงานนั�น

 5.9.3  ด้ำาเนินการอ่�นๆ ตามท่�คณะกรรมการกำากับตลาด้ท๊นประกาศูกำาหนด้

ช่�อ - สำกุิล

ช่�อ - สำกุิล

1.  นายวิับ้ลย์  อ๊ตสาหจิ้ต 

2.  นายประเสริฐ  จิ้ราวัรรณสถิตย์

3.  นางฐานิศูร์  อมรธ่ัรสรรค์ 

4.  นายณรัล  วิัวัรรธันไกร

5.  นายจั้กรพัิช่ร์  จิ้ราวัรรณสถิตย์

1.  นายวิับ้ลย์  อ๊ตสาหจิ้ต 

2.  นายประเสริฐ  จิ้ราวัรรณสถิตย์

3.  นางฐานิศูร์  อมรธ่ัรสรรค์ 

4.  นายณรัล  วิัวัรรธันไกร

5. นางสาวัยลวัรรณ  เอ่�ยมอลงกรณ์ 

1.  นายวิับ้ลย์  อ๊ตสาหจิ้ต 

2.  นายประเสริฐ  จิ้ราวัรรณสถิตย์

3.  นางฐานิศูร์  อมรธ่ัรสรรค์ 

4.  นายณรัล  วิัวัรรธันไกร

5.  นายจั้กรพัิช่ร์  จิ้ราวัรรณสถิตย์

ประธัานกรรมการบริหาร/ ประธัานเจ้้าหน้าท่�บริหาร  

กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้้้จั้ด้การ

กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้้้จั้ด้การ

กรรมการบริหาร/ ผู้้้ช่่วัยกรรมการผู้้้จั้ด้การ

กรรมการบริหาร

ประธัานเจ้้าหน้าท่�บริหาร

กรรมการผู้้้จั้ด้การ

รองกรรมการผู้้้จั้ด้การ 

ผู้้้ช่่วัยกรรมการผู้้้จั้ด้การ

ผู้้้ช่่วัยกรรมการผู้้้จั้ด้การฝ่ายบัญช่่-การเงิน(CFO)

11/11

11/11

11/11

11/11

8/11

ตำ�แหน่ง

ตำ�แหน่ง

 กีารประชุมค์ณีะกีรรมกีารบูริหาร ณี วัันที� 31 ธัีนวัาค์ม 2562 

ปี 2562
จำ�นวนคัร่�งท่ั่�เข้้�ร่วมูประชุมู/กิ�รประชุมูท่ั่�งหมูดำช่�อ - สำกุิล
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หมายเหต๊

 - หากกรรมการท่านใด้ได้้รับเล่อกให้ด้ำารงตำาแหน่งมากกว่ัา 1 ตำาแหน่งในบริษััท ให้กรรมการท่านนั�นได้้รับค่าตอบแทนรายเด่้อน  
ในอัตราท่�ส้งท่�ส๊ด้อัตราเด่้ยวั 

 - กรรมการท่�เป็นผู้้้บริหารจ้ะไม่ได้้รับค่าตอบแทนรายเด่้อนของกรรมการอ่ก

 -  หากกรรมการท่านใด้ได้้รับเล่อกให้ด้ำารงตำาแหน่งมากกว่ัา 1 ตำาแหน่งในบริษััท ให้กรรมการท่านนั�นได้้รับโบนัสประจ้ำาในอัตราท่�ส้ง
ส๊ด้อัตราเด่้ยวั

 -  กรรมการตรวัจ้สอบ จ้ะได้้รับเพ่ิยงค่าตอบแทนรายเด่้อนในฐานะกรรมการตรวัจ้สอบเท่านั�น จ้ะไม่ได้้รับค่าตอบแทนรายเด่้อนใน 
ฐานะกรรมการของบริษััทอ่ก

5.10 การปิระชุุมของคณะกรรมการบริษััท สยามเว้ลเนสกรุ�ปิ จัำากัด (มหุ้าชุน)
 คณะกรรมการบริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) ม่การกำาหนด้การประช๊่มคณะกรรมการบริษััทของปี 2562 ไว้ัอย่างเป็น 
ทางการล่วังหน้าตลอด้ปี  และอาจ้จ้ะม่การประช๊่มพิิเศูษัเพิิ�มเติม ตามควัามจ้ำาเป็น โด้ยม่การกำาหนด้ตารางการประช๊่มล่วังหน้าเป็นรายปี 
และในการประช๊่มแต่ละครั�ง บริษััทจ้ะส่งจ้ด้หมายนัด้ประช๊่มคณะกรรมการและเอกสารประกอบวัาระการประช๊่มล่วังหน้าไม่น้อยกว่ัา 7 วััน 
ก่อนวัันประช๊่ม เพ่ิ�อให้คณะกรรมการได้้ม่เวัลาศู่กษัาข้อม้ลเพ่ิยงพิอก่อนการประช๊่ม เว้ันแต่กรณ่ม่เหต๊จ้ำาเป็นสำาหรับบางวัาระท่�เกิด้ควัามล่าช้่า 
จ้ะด้ำาเนินการจั้ด้ส่งให้คณะกรรมการทันท่เม่�อข้อม้ลพิร้อมนำาเสนอ และม่การบันท่กรายงานการประช๊่ม และจั้ด้เก็บรวัมรวับเอกสารเอกสาร 
รายงานท่�รับรองแล้วัเพ่ิ�อใช้่ในการอ้างอิงและสามารถตรวัจ้สอบได้้ ในการ ประช๊่ม ประธัานกรรมการบริษััทและกรรมการผู้้้จั้ด้การเป็นผู้้้ร่วัม 
กันกำาหนด้วัาระการประช๊่ม และเปิด้โอกาสให้กรรมการ แต่ละคนสามารถเสนอเร่�องต่างๆ เพิ่�อเข้ารับการพิิจ้ารณาเป็นวัาระการประช๊่มได้้  
บริษััทกำาหนด้องค์ประช๊่มต้องไม่น้อยกวั่าก่�งหน่�งเข้าร่วัมประช๊่ม และพิิจ้ารณาเร่�องต่างๆ ประธัานกรรมการ บริษััท ซ่์�งทำาหน้าท่�ประธัานในท่� 
ประช๊่มจ้ะเปิด้โอกาสให้กรรมการแสด้งควัามคิด้เห็นได้้อย่างอิสระ โด้ยในบางวัาระอาจ้ม่ ผู้้้บริหารระดั้บส้ง และหร่อผู้้้เช่่�ยวัช่าญอิสระเข้าร่วัม 
ประช๊่มด้้วัยเพ่ิ�อให้รายละเอ่ยด้ข้อม้ลท่�เป็นประโยช่น์ เพิิ�มเติมในฐานะผู้้้ท่�เก่�ยวัข้อง รวัมทั�งจ้ะได้้รับทราบนโยบายโด้ยตรงเพ่ิ�อให้สามารถนำาไป 
ปฏิิบัติอย่างม่ประสิทธิัภิาพิ นอกจ้ากน่� บริษััทได้้จั้ด้ให้ม่การประช๊่มระหว่ัางกรรมการท่�ไม่เป็นผู้้้บริหาร โด้ยไม่ม่ฝ่ายจั้ด้การเข้าร่วัมประช๊่ม จ้ำานวัน 
1 ครั�ง เม่�อวัันท่� 9 สิงหาคม 2562 

5.11     ค่าต้อบแทนกรรมการและผู้้้บริหุ้าร 
 5.11.1 ค่ั�ตอบแทั่นท่ั่�เป็นต่วเงิน

 ค่์าติอุบูแทนกีรรมกีาร 

 ท่�ประช๊่มคณะกรรมการบริษััทฯ ในการประช๊่มครั�งท่� 1/2562 เม่�อวัันท่� 22 ก๊มภิาพัินธ์ั 2562 ได้้อน๊มัติค่าตอบแทนกรรมการบริษััท 

และกรรมการช๊่ด้ย่อย และได้้รับการอน๊มัติจ้ากการประช๊่มสามัญผู้้้ถ่อห้๊นประจ้ำาปี 2562 เม่�อวัันท่� 29 ม่นาคม 2562  ดั้งน่�

ตำ�แหน่ง

หน่วัย : บาท

ประธัานกรรมการ

กรรมการ

ประธัานกรรมการตรวัจ้สอบ

กรรมการตรวัจ้สอบ

ประธัานกรรมการบริหารควัามเส่�ยง

กรรมการบริหารควัามเส่�ยง

ประธัานกรรมการสรรหา

และพิิจ้ารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหา

และพิิจ้ารณาค่าตอบแทน

ประธัานกรรมการธัรรมาภิิบาล

กรรมการธัรรมาภิิบาล

22,000

11,000

22,000

16,500

-

-

-

-

-

-

12,000

12,000

12,000

12,000

8,000

6,000

8,000

6,000

8,000

6,000

350,000

250,000

350,000

250,000

-

-

-

-

-

-

ค่ั�ตอบแทั่นร�ยเด่ำอน เบ่�ยประชุมูต่อคัร่�ง โบน่สำประจำ�ปี
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 สำาหรับในปี 2562 บริษััทม่การจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวัจ้สอบ คณะกรรมการควัามเส่�ยง คณะกรรมการ 
สรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการธัรรมาภิิบาล ในร้ปแบบค่าตอบแทนรายเด่้อน และค่าเบ่�ยประช๊่ม ดั้งต่อไปน่� 

 ค่์าติอุบูแทนขิอุงกีรรมกีารบูริษัทแต่ิละราย  ณี วัันที� 31 ธัีนวัาค์ม 2562  

ค่์าติอุบูแทนผู้บูริหาร  

 ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 บริษััทม่ผู้้้บริหารจ้ำานวัน 5 ท่าน โด้ยบริษััทม่การจ่้ายค่าตอบแทนให้ผู้้้บริหารของบริษััททั�งหมด้ในปี 2562 
ในร้ปของเงินเด่้อนและโบนัส จ้ำานวัน 17,893,000.00 บาท           

ร�ยช่�อกิรรมูกิ�ร

1. นางปราณ่  ศู๊ภิวััฒนเก่ยรติ

2. นายวิับ้ลย์  อ๊ตสาหจิ้ต

3. นายประเสริฐ  จิ้ราวัรรณสถิตย์

4. นางฐานิศูร์  อมรธ่ัรสรรค์

 

5. นายณรัล  วิัวัรรธันไกร

6. นายพิลเช่ษัฐ์  ลิขิตธันสมบัติ

7. นายชั่ยย๊ทธั  เท่ยนว๊ัฒิชั่ย

8. ม.ร.วั. เพ็ิญศิูริ  จั้กรพัินธ์๊ั

9. นางส๊ภ่ิ  พิงษ์ัพิานิช่

ประธัานกรรมการ

กรรมการ 

ประธัานกรรมการบริหาร 

ประธัานเจ้้าหน้าท่�บริหาร

กรรมการ 

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและ

พิิจ้ารณาค่าตอบแทน 

กรรมการผู้้้จั้ด้การ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการธัรรมาภิิบาล 

รองกรรมการผู้้้จั้ด้การ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการพิิจ้ารณาควัามเส่�ยง

ผู้้้ช่่วัยกรรมการผู้้้จั้ด้การ 

กรรมการ

ประธัานกรรมการตรวัจ้สอบ

กรรมการธัรรมาภิิบาล

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการตรวัจ้สอบ

กรรมการพิิจ้ารณาควัามเส่�ยง 

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการตรวัจ้สอบ

ประธัานกรรมการธัรรมาภิิบาล 

กรรมการอิสระ

กรรมการ

ประธัานกรรมการพิิจ้ารณา

ควัามเส่�ยง

กรรมการอิสระ

รวัม

 

 

 

 

 

264,000

198,000

198,000

660,000 

264,000

 

 

 

 

 

132,000

396,000  

 

 

 

 

 12,000

 

 12,000

 16,000

 12,000 

 
 

 6,000

 

 

  8,000

  6,000

  

 

 

 

 

 

 24,000

 

24,000

 32,000

 80,000  

 96,000

 96,000

 

 96,000

 

 84,000

 

 96,000

 96,000

 96,000

 72,000

 96,000

828,000  

 

 

 

 

 

 48,000

 48,000

 36,000

132,000  

ตำ�แหน่ง

ปี 2562
ค่ั�ตอบแทั่น
ร�ยเด่ำอน

AC
(บ�ทั่)

ค่ั�ตอบแทั่น
ร�ยเด่ำอน

BOD
(บ�ทั่)

ค่ั�เบ่�ย
ประชุมู
BOD
(บ�ทั่)

ค่ั�เบ่�ย
ประชุมู

AC
(บ�ทั่)

ค่ั�เบ่�ย
ประชุมู
คัณะ

กิรรมูกิ�ร
คัว�มูเส่ำ�ยง

(บ�ทั่)

ค่ั�เบ่�ย
ประชุมู
คัณะ

กิรรมูกิ�ร
สำรรห�ฯ
(บ�ทั่)

ค่ั�เบ่�ย
ประชุมู
คัณะ

กิรรมูกิ�ร
ธรรมู�ภิิบ�ล

(บ�ทั่)

20,000 52,000
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 5.11.2 ค่ั�ตอบแทั่นอ่�น

ในปี 2562 บริษััทม่การจ้่ายค่าตอบแทนให้ผู้้้บริหารของบริษััทในร้ปของกองท๊นสำารองเล่�ยงช่่พิ กองท๊นประกันสังคม และประกันส๊ขภิาพิ 
(ไม่รวัมเงินเด่้อนและโบนัส) จ้ำานวันทั�งสิ�น  420,180 บาท

บุูค์ลากีร 

 ณี วัันที� 31 ธัีนวัาค์ม 2562 จิำานวันพนักีงานทั�งหมดขิอุงกีลุ่มบูริษัท ไม่รวัมผู้บูริหาร มีดังนี�

จำ�นวนพิน่กิง�น (คัน)
ณ 31 ธ.คั.  62

จำ�นวนพิน่กิง�น (คัน)
ณ 31 ธ.คั.  62

ท่ั่�

ท่ั่�

SPA

SWR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

27

3

6

6

4

7

12

14

16

14

478

587

4

2

1

1

1

1

11

19

13

6

20

79

แผู้นกบัญช่่

แผู้นกการเงิน

แผู้นกบ๊คคล

แผู้นกธ๊ัรการและแม่บ้าน

แผู้นกกฎหมาย

แผู้นก IT + Software

แผู้นกจั้ด้ซ่์�อและสโตร์

แผู้นกอาคารและสถานท่�

แผู้นกขายเเละการตลาด้

แผู้นกปฏิิบัติการ (สำานักงานใหญ่)

แผู้นกปฏิิบัติการ (สาขา)

รวัม

แผู้นกบัญช่่

แผู้นกจั้ด้ซ่์�อ  ธ๊ัรการเเละสโตร์

แผู้นกบ๊คคล

แผู้นกการตลาด้

แผู้นก IT

แผู้นกปฏิิบัติการ

แผู้นกต้อนรับและเบลบอย

แผู้นกครัวั

แผู้นกแม่บ้าน

แผู้นกช่่าง

แผู้นกห้องอาหาร ( DECK 1 )

รวัม

แผนกิ

Department
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 ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 บริษััทม่พินักงาน (ไม่รวัมผู้้้บริหาร) ทั�งหมด้ 588 คน โด้ยในปี  2562 ได้้จ่้ายค่าตอบแทนท่�เป็นตัวัเงินให้
แก่พินักงานท่�ไม่ใช่่ผู้้้บริหาร ได้้แก่ เงินเด่้อน ค่านายหน้า โบนัส กองท๊นสำารองเล่�ยงช่่พิ กองท๊นประกันสังคม และค่าล่วังเวัลา เป็นจ้ำานวันทั�งสิ�น   
163,570,416.49  บาท   

 ทั�งน่� บริษััทได้้จั้ด้ตั�งกองท๊นสำารองเล่�ยงช่่พิ ตั�งแต่วัันท่�1 มิถ๊นายน 2556 กับกองท๊นสำารองเล่�ยงช่่พิ เอไอเอ มาสเตอร์พ้ิล และในวัันท่�  
1 มิถ๊นายน 2562 ได้้เปล่�ยนแปลง บริษััทจั้ด้การกองท๊นฯ จ้ากกองท๊นสำารองเล่�ยงช่่พิ เอไอเอ มาสเตอร์พ้ิล มาเป็นและกองท๊นสำารองเล่�ยงช่่พิ                                                                                                                 
ไทยพิาณิช่ย์ มาสเตอร์ฟันด์้ ซ่์�งจ้ด้ทะเบ่ยนแล้วั โด้ยม่วััตถ๊ประสงค์เพ่ิ�อสร้างขวััญและกำาลังใจ้ให้แก่พินักงาน และเพ่ิ�อจ้้งใจ้ให้พินักงานทำางาน 
บริษััท ในระยะยาวั

ข้ิอุพิพาทด้านแรงงานในระยะเวัลา 3 ปีที�ผ่านมา

 - ไม่ม่ -  

นโยบูายในกีารพัฒนาบุูค์ค์ลากีร 

 บริษััทม่นโยบายพัิฒนาพินักงาน โด้ยจั้ด้ฝึกอบรมให้แก่พินักงานในระดั้บผู้้้จั้ด้การฝ่าย เพ่ิ�อให้พินักงานในระดั้บผู้้้จั้ด้การฝ่ายด้ำาเนิน 
การถ่ายทอด้ให้แก่พินักงานในสังกัด้ท่�ตนเองด้้แลอย้่ และพินักงานท่�ให้บริการแก่ล้กค้า เพ่ิ�อให้พินักงานม่ควัามร้้ควัามสามารถ สามารถพัิฒนา 
ศัูกยภิาพิของพินักงานเพ่ิ�มข่�น เพ่ิ�อเป็นประโยช่น์ต่อบริษััท และล้กค้าต่อไป  ดั้งต่อไปน่� 

 จั้ด้อบรมภิาษัาอังกฤษัให้แก่พินักงาน ในระดั้บผู้้้จั้ด้การฝ่าย ปีละ 2 ครั�ง 
 จั้ด้อบรมระบบเอกสารบริการ (สต็อค, รายงานขาย) ให้แก่ผู้้้จั้ด้การส่วัน ข่�นไป ปีละ 1 ครั�ง 
 จั้ด้อบรมการใช้่งานระบบโปรแกรมของบริษััท ปีละ 2 ครั�ง 
 จั้ด้อบรมมารยาทในการบริการล้กค้า ตลอด้ทั�งปี 
 โด้ยม่การจั้ด้ประช๊่มพินักงานประจ้ำาปี ณ สำานักงานใหญ่ของบริษััท

จำ�นวนพิน่กิง�น (คัน)
ณ 31 ธ.คั.  62ท่ั่�

SWE

1

2

1

16

17

ฝ่ายบริหาร

แผู้นกอาจ้ารย์และธ๊ัรกาจ้

รวัม

แผนกิ

จำ�นวนพิน่กิง�น (คัน)
ณ 31 ธ.คั.  62ท่ั่�

SWL

1

2

3

2

3

4

9

ฝ่ายบริหาร

แผู้นกผู้ลิตภัิณฑ์์

แผู้นกธ๊ัรการเเละสโตร์

รวัม

แผนกิ
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6 การกำากับด้แลกิจัการ
6.1 นโยบายการกำากับดแ้ลกิจัการ 

 คณะกรรมการบริษััท ได้้ตระหนักถ่งควัามสำาคัญของการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้ว่ัาเป็นสิ�งสำาคัญท่�จ้ะช่่วัยส่งเสริมการด้ำาเนินงาน
ของบริษััทให้ม่ประสิทธิัภิาพิ และม่การเจ้ริญเติบโตอย่างยั�งย่น ซ่์�งจ้ะนำาไปส่้ประโยช่น์ส้งส๊ด้ต่อผู้้้ม่ส่วันเก่�ยวัข้องท๊กฝ่าย ตั�งแต่พินักงาน 
ผู้้้ลงท๊น ผู้้้ถ่อห้๊น และผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ยอ่�นๆ ดั้งนั�น คณะกรรมการบริษััทซ่์�งเป็นผู้้้นำาส้งส๊ด้ขององค์กร จ่้งได้้กำาหนด้นโยบายการกำากับด้้แล 
กิจ้การท่�ด่้ข่�น เพ่ิ�อให้กรรมการบริษััท ผู้้้บริหาร และพินักงานท๊กคนได้้ย่ด้ถ่อเป็นแนวัทางในการปฏิิบัติงานร่วัมกัน โด้ยครอบคล๊มเน่�อหา
หลักการสำาคัญตั�งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าท่� และควัามรับผิู้ด้ช่อบของกรรมการ จ้นถ่งหลักการสำาคัญตั�งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าท่� 
และควัามรับผิู้ด้ช่อบของคณะกรรมการ จ้นถ่งหลักการในการบริหารงานของผู้้้บริหารอย่างโปร่งใส ชั่ด้เจ้น และสามารถตรวัจ้สอบได้้ เพ่ิ�อเป็น
แนวัทางในการบริหารองค์กร ทำาให้เกิด้ควัามเช่่�อมั�นว่ัาการด้ำาเนินงานใด้ๆ ของบริษััท กระทำาด้้วัยควัามเป็นธัรรม และคำาน่งถ่งประโยช่น์ส้งส๊ด้ 
ของผู้้้ถ่อห้๊น และผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ยท๊กฝ่าย และได้้นำาไปปรับใช้่ในการกำากับด้้แลให้กิจ้การม่ผู้ลประกอบการท่�ด่้ในระยะยาวั เพ่ิ�อประโยช่น์ในการ 
สร้างค๊ณค่าในกิจ้การอย่างยั�งยน่ ตรงตามควัามม่๊งหวัังของทั�งภิาคธ๊ัรกิจ้ผู้้้ลงท๊น ตลอด้จ้นตลาด้ท๊น และสังคมโด้ยรวัม ภิายใต้ระเบ่ยบปฏิิบัติของ 
ตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย ตามหลักการกำากับด้้และกิจ้การท่�ด่้ สำาหรับบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยนปี 2555 (Principles of Good Corporate 
Governance : “CG Principles”) ซ่์�งประกอบด้้วัย 5 หมวัด้ และภิายใต้ระเบ่ยบปฏิิบัติของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพิย์และ 
ตลาด้หลักทรัพิย์ ตามหลักการกำากับด้้แลและกิจ้การท่�ด่้ สำาหรับบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยนปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) 
ใน 8 หลักปฏิิบัติ ดั้งน่� 

 หลักปฏิิบัติ 1 ตระหนักถ่งบทบาทและควัามรับผิู้ด้ช่อบของคณะกรรมการในฐานะผู้้้นำาองค์กรท่�สร้างค๊ณค่าให้แก่กิจ้การอย่างยั�งย่น 
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

 หลักปฏิิบัติ 2 กำาหนด้วััตถ๊ประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจ้การท่�เป็นไปเพ่ิ�อควัามยั�งย่น  (Define Objectives that Promote 
Sustainable Value Creation)

 หลักปฏิิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่�ม่ประสิทธิัผู้ล (Strengthen Board Effectiveness)

 หลักปฏิิบัติ 4 สรรหาและพัิฒนาผู้้้บริหารระดั้บส้งและการบริหารบ๊คลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

 หลักปฏิิบัติ 5 ส่งเสริมนวััตกรรมและการประกอบธ๊ัรกิจ้อยา่งม่ควัามรับผิู้ด้ช่อบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

 หลักปฏิิบัติ 6 ด้้แลให้ม่ระบบการบริหารควัามเส่�ยงและการควับค๊มภิายในท่�เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management 
and Internal Control)

 หลักปฏิิบัติ 7 รักษัาควัามน่าเช่่�อถ่อทางการเงินและการเปิด้เผู้ยข้อม้ล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

 หลักปฏิิบัติ 8 สนับสน๊นการม่ส่วันร่วัมและการส่�อสารกับผู้้้ถ่อห้๊น (Ensure Engagement and Communication with Sharehold-
ers)

 โด้ย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้้ม่มติเห็นช่อบ “หลักการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้สำาหรับบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยนปี 2560” (Corporate Gover-
nance Code: “CG Code”) เพิ่�อนำามาใช้่แทนหลกัการกำากับด้้แลกจิ้การท่�ด่้ สำาหรบับริษััทจ้ด้ทะเบ่ยนปี 2555 (Principles of Good Corporate 
Governance: “CG Principles”) ท่�ออกโด้ยตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย

 ในปี 2560 บริษััทได้้นำานโยบายเร่�องการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้ มาส่งเสริมการด้ำาเนินงานของบริษััทให้เป็นร้ปธัรรมมากข่�น 
โด้ยม่การแต่งตั�ง คณะกรรมการธัรรมาภิิบาล ตามมติท่�ประช๊่มคณะกรรมการบริษััท ครั�งท่� 10/2560 เม่�อวัันท่� 16 ธัันวัาคม 2560  เพ่ิ�อให้บริษััท 
สามารถด้ำาเนนิงานได้้อยา่งม่ประสิทธิัภิาพิ  และท่�สำาคัญเพ่ิ�อให้การด้ำาเนินงานของบรษัิัทเป็นไปอยา่งโปรง่ใส น่าเช่่�อถ่อและ เปน็ธัรรมตอ่ท๊กฝ่าย 
และสอด้คล้องกับหลักธัรรมาภิิบาล (Code of Governance) โด้ยคณะกรรมการ ผู้้้บริหาร และพินักงานท๊กคนได้้รับทราบและเข้าใจ้ “ค่้ม่อการ 
กำากับด้้แลกิจ้การและจ้รรยาบรรณธ๊ัรกิจ้” ตามมติท่�ประช๊่มคณะกรรมการธัรรมาภิิบาล ครั�งท่� 2/2561 เม่�อวัันท่� 5 ต๊ลาคม 2561 เพ่ิ�อย่ด้ถ่อเป็น 
แนวัทางในการปฏิิบัติงานร่วัมกันอย่างเคร่งครัด้

หล่กิกิ�รกิำ�ก่ิบดูำแลกิิจกิ�รท่ั่�ด่ำ สำำ�หร่บบริษ่ทั่จดำทั่ะเบ่ยน ปี 2560 (CG Code)

 หากพิิจ้ารณาแล้วั เน่�อหาส่วันใหญ่ของ CG Code น่� นำามาจ้าก หลักการกำากับด้้และกิจ้การท่�ด่้สำาหรับบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน 
ปี 2555  เพ่ิยงแต่ปรับลำาดั้บ วิัธ่ัการนำาเสนอให้เป็นไปตามบริบทการทำาหน้าท่�ของคณะกรรมการในแต่ละกระบวันการประกอบธ๊ัรกิจ้ 
รวัมทั�งได้้เพิิ�มประเด็้นใหม่ๆ เพ่ิ�อให้ครอบคล๊มถ่งแนวัคิด้หร่อปัจ้จั้ยท่�เปล่�ยนแปลงไป ดั้งน่�
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 1.เพิิ�มควัามช่ัด้เจ้นของบทบาทควัามเป็นผู้้้นำาของคณะกรรมการ และการแบ่งบทบาทระหวั่าง คณะกรรมการและฝ่ายจั้ด้การ 
โด้ยแบ่งเป็น 3 กล่๊ม ค่อ

     (1) เร่�องท่�คณะกรรมการควัรด้้แลให้ม่การด้ำาเนินการ

     (2) เร่�องท่�คณะกรรมการพิิจ้ารณาร่วัมกับฝ่ายจั้ด้การ โด้ยติด้ตามให้มั�นใจ้ว่ัาฝ่ายจั้ด้การได้้ไปด้ำาเนินการตามท่�ได้้พิิจ้ารณาร่วัมกันไว้ั

     (3) เร่�องท่�คณะกรรมการไม่ควัรด้ำาเนินการ

 2. เพิิ�มควัามช่ดั้เจ้นของบทบาทคณะกรรมการในการกำาหนด้วััตถ๊ประสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกจิ้การ และบ้รณาการหลกัควัามรบัผิู้ด้ 
ช่อบในการประกอบธ๊ัรกิจ้เข้าไปในชั่�นวััตถ๊ประสงค์และเป้าหมายหลักดั้งกล่าวั เพิ่�อให้การสร้างค๊ณค่ากิจ้การอย่างยั�งย่นแทรกเป็นเน่�อเด่้ยวักับ 
การประกอบธ๊ัรกิจ้ โด้ยคณะกรรมการควัรด้้แลใหก้ารกำาหนด้วััตถ๊ประสงค ์เป้าหมายทางธ๊ัรกิจ้นั�น ผู่้านการวัเิคราะหส์ภิาพิแวัด้ลอ้ม การวัเิคราะห์ 
ควัามเปล่�ยนแปลงของปจั้จั้ยต่างๆ ท่�อาจ้ม่ผู้ลกระทบตอ่ธ๊ัรกิจ้ และผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ย การทำาควัามเข้าใจ้และการม่สว่ันร่วัมของผู้้ม่้ส่วันได้้เส่ย ตลอด้ 
จ้นม่การปล้กฝังค่านิยมขององค์กรท่�สะท้อนการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้ให้เกิด้การปฏิิบัติจ้นเป็นวััฒนธัรรมองค์กร

 3. ขยายควัามหน้าท่�ของคณะกรรมการในการกำากับด้้แลกลย๊ทธ์ั นโยบาย แผู้นงาน และงบประมาณของกิจ้การ โด้ยสนับสน๊นการ 
นำานวััตกรรมและเทคโนโลย่มาใช้่เพ่ิ�อเพิิ�มค๊ณค่าให้แก่กิจ้การ รวัมทั�งการกำากับ ด้้แลด้้านเทคโนโลย่สารสนเทศู

 4. เพิิ�มคำาอธัิบายหน้าท่�ของคณะกรรมการในการกำากับด้้แลให้กิจ้การม่นโยบายการเปิด้เผู้ยข้อม้ลการจ้ัด้การข้อม้ลลับเพ่ิ�อไม่ให้เกิด้ 
ข้อม้ลรั�วัไหล การรักษัาควัามลับของข้อม้ลลับและข้อม้ลท่�อาจ้ม่ผู้ลกระทบต่อราคาหลักทรัพิย์ (market sensitive information)

 5. เพิิ�มหน้าท่�ของคณะกรรมการในการด้้แลควัามเพ่ิยงพิอของสภิาพิคล่องทางการเงินและควัามสามารถในการช่ำาระหน่� และกลไกท่� 
จ้ะสามารถกอบก้้ฐานะการด้ำาเนินงานได้้ ในกรณ่กิจ้การประสบปัญหาทางการเงิน ตลอด้จ้นการด้้แลให้พินักงานม่ควัามร้้ควัามเข้าใจ้ในการ 
บริหารจั้ด้การเงิน และกองท๊นสำารองเล่�ยงช่่พิ

 6. เพิิ�มควัามชั่ด้เจ้นว่ัา คณะกรรมการควัรทำาควัามเข้าใจ้เร่�องโครงสร้างควัามสัมพัินธ์ัของผู้้้ถ่อห้๊นท่�อาจ้ม่ผู้ลกระทบต่ออำานาจ้การ 
ควับค๊มหร่อการบริหารจั้ด้การกิจ้การ

 7. เพิิ�มควัามชั่ด้เจ้นของบทบาทหน้าท่�ของประธัานกรรมการ และในกรณ่ท่�ประธัานกรรมการและกรรมการผู้้้จั้ด้การใหญ่ไม่ได้้ม่การ 
แยกออกจ้ากกันอย่างชั่ด้เจ้น คณะกรรมการอาจ้แต่งตั�งกรรมการอิสระ คนหน่�งร่วัมพิิจ้ารณากำาหนด้วัาระการประช๊่มคณะกรรมการ เพ่ิ�อเป็นอ่ก 
หน่�งทางเล่อกในการสร้างควัามถ่วังด๊้ลระหว่ัางคณะกรรมการและฝ่ายจั้ด้การ

 ในทางปฏิิบัตินั�น คณะกรรมการบริษััทได้้นำาหลักปฏิิบัติ 8 ข้อ ในส่วันท่� 1 ไปปรับใช้่ (Apply) ตามควัามเหมาะสมกับธ๊ัรกิจ้ของ 
บริษััทเพ่ิ�อเป็นประโยช่น์ต่อการสร้างค๊ณค่าให้แก่กิจ้การอย่างยั�งยน่ และในส่วันท่� 2 นั�น เป็นแนวัปฏิิบัติและคำาอธิับายในการปฏิิบัติให้เป็นไป 
ตามแนวัปฏิิบัติในส่วันท่� 1 

 ดั้งนั�นบริษััท จ่้งได้้กำาหนด้ระบบการด้ำาเนินงานและการควับค๊มภิายในของบริษััท ตามหลักการกำากับด้้แลกิจ้การข้างต้น 
ประกอบด้้วัยสาระสำาคัญ 5 หมวัด้ ดั้งต่อไปน่� 

 หมวัด้ 1     สิทธิัของผู้้้ถ่อห้๊น (The Right of Shareholders)
 หมวัด้ 2     การปฏิิบัติต่อผู้้้ถ่อห้๊นอย่างเท่าเท่ยมกัน  (Equitable Treatment)
 หมวัด้ 3     บทบาทของผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ย (Stakeholders)
 หมวัด้ 4     การเปิด้เผู้ยข้อม้ลและควัามโปร่งใส (Transparency)
 หมวัด้ 5     ควัามรับผิู้ด้ช่อบของคณะกรรมการ (Responsibilities)

หมวัดที� 1   สิทธิีขิอุงผู้ถ่ิอุหุ้น (The Right of Shareholders)

 บริษััท ได้้ให้ควัามสำาคัญต่อสิทธิัของผู้้้ถ่อห้๊นในการตัด้สินใจ้เก่�ยวักับการเปล่�ยนแปลงท่�สำาคัญของบริษััท และการได้้รับข้อม้ลของบริษััท 
อยา่งถ้กต้อง ครบถ้วัน เพ่ิยงพิอ ทันเวัลา และเท่าเท่ยมกัน เพ่ิ�อประกอบการตัด้สินใจ้ในท๊กๆ เร่�องของบริษััท คณะกรรมการบริษััทจ่้งส่งเสริมการ 
ใช้่สิทธิัของผู้้้ถ่อห้๊น และไม่ละเมิด้หร่อลิด้รอนสิทธิัของผู้้้ถ่อห้๊น โด้ยม่แนวัปฏิิบัติดั้งน่�

 1. บริษััทจ้ะทำาการจั้ด้ส่งหนังส่อเชิ่ญประช๊่มฉบับภิาษัาไทยและภิาษัาอังกฤษัพิร้อมทั�งข้อม้ลประกอบการประช๊่มตามวัาระต่างๆ 
ให้เพ่ิยงพิอ ระบ๊วััตถ๊ประสงค์และเหต๊ผู้ล ตลอด้จ้นควัามเห็นของคณะกรรมการในท๊กวัาระ เพ่ิ�อเปิด้โอกาสให้ ผู้้้ถ่อห้๊นได้้ศู่กษัาข้อม้ลอย่าง 
ครบถ้วันล่วังหน้าก่อนวัันประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นไม่น้อยกว่ัา 7 หร่อ 14 วััน แล้วัแต่กรณ่ ในกรณ่ท่� ผู้้้ถ่อห้๊นไม่สามารถเข้าร่วัมประช๊่มด้้วัยตนเองได้้ 
บริษััท เปิด้โอกาสให้ผู้้้ถ่อห้๊นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหร่อบ๊คคลใด้ๆ เข้าร่วัมประช๊่มแทนตนได้้ โด้ยใช้่หนังส่อมอบฉันทะท่�บริษััท 
ได้้จั้ด้ ส่งไปพิร้อมกับหนังส่อเชิ่ญประช๊่ม และบริษััทได้้ประกาศูรายละเอ่ยด้ของการประช๊่มสามัญผู้้้ถ่อห้๊นลงในหนังส่อพิิมพ์ิติด้ต่อกันต่อเน่�อง 3 
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วัันก่อนวัันประช๊่มอยา่งน้อย 3 วััน เพ่ิ�อเป็นการบอกกล่าวัการเร่ยกประช๊่มสามัญผู้้้ถ่อห้๊นเป็นการล่วังหน้าสำาหรับให้ผู้้้ถ่อห้๊นเตร่ยมตัวัมาร่วัมประช๊่ม

 2. ม่นโยบายในการอำานวัยควัามสะด้วักและส่งเสริมให้แก่ผู้้้ถ่อห้๊น ซ่์�งรวัมถ่งนักลงท๊นสถาบันเข้าร่วัมประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น โด้ยในการ 
จั้ด้ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััท จ้ะใช้่และจั้ด้เตร่ยมสถานท่�ท่�เดิ้นทางสะด้วัก โด้ยจ้ะแนบแผู้นท่�จั้ด้ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นไว้ัในหนังส่อเชิ่ญประช๊่ม 
รวัมถ่งเล่อกวัันเวัลาท่�เหมาะสม และจั้ด้สรรเวัลาในการประช๊่มอย่างเพ่ิยงพิอ

 3. ก่อนเริ�มการประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น บริษััท จ้ะแถลงให้แก่ผู้้้ถ่อห้๊นทราบถ่งวิัธ่ัการใช้่สิทธิัลงคะแนน และสิทธิัในการแสด้งควัามเห็น 
รวัมทั�งการตั�งคำาถามใด้ๆ ต่อท่�ประช๊่มตามระเบ่ยบวัาระการประช๊่ม ทั�งน่� ในระหว่ัางการประช๊่มจ้ะเปิด้โอกาสให้ผู้้้ถ่อห้๊นม่สิทธิัอย่างเท่าเท่ยม 
กันในการแสด้งควัามคิด้เห็น และตั�งคำาถามในท่�ประช๊่มอย่างเต็มท่� ตามระเบ่ยบวัาระการประช๊่มและเร่�องท่�เสนอและออกเส่ยงลงมติในวัาระ 
การประช๊่ม โด้ยจั้ด้ให้ม่บ๊คคลท่�เป็นอิสระเป็นสักข่พิยานในการตรวัจ้นับหร่อตรวัจ้สอบคะแนนเส่ยง และประธัานกรรมการจ้ะจั้ด้สรรเวัลาให้ 
อย่างเหมาะสม เพ่ิ�อให้กรรมการบริษััทท๊กท่านรวัมทั�งคณะกรรมการเฉพิาะเร่�อง ผู้้้บริหารท่�เก่�ยวัข้อง และเลขาน๊การ บริษััทฯ เข้าร่วัมประช๊่มผู้้้
ถ่อห้๊นท๊กครั�งหากไม่ติด้ภิารกิจ้สำาคัญ เพิ่�อตอบข้อซั์กถามและรับฟังควัามคิด้เห็นของผู้้้ถ่อห้๊น ผู้้้บริหารระด้ับส้ง ท๊กคนควัรเข้าร่วัมการประช๊่ม 
สามัญผู้้้ถ่อห้๊นเพ่ิ�อตอบข้อซั์กถามเช่่นกัน

 4. เพิิ�มช่่องทางในการรับทราบข้อม้ลและข่าวัสารของผู้้้ถ่อห้๊นผู่้านทาง website ของบริษััท โด้ยนำาข้อม้ลและข่าวัสารต่างๆ 
ตลอด้จ้นรายละเอ่ยด้ต่างๆ ไว้ัท่� website ของบริษััท โด้ยเฉพิาะในกรณ่ของหนังส่อเชิ่ญประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นให้เผู้ยแพิร่ก่อนวัันประช๊่มล่วังหน้า 
เพ่ิ�อให้ผู้้้ถ่อห้๊นสามารถ Download ข้อม้ลระเบ่ยบวัาระการประช๊่มได้้อย่างสะด้วักและครบถ้วัน และม่เวัลาในการศู่กษัาข้อม้ลประกอบการ 
ประช๊่มล่วังหน้าอย่างเพ่ิยงพิอก่อนได้้รับข้อม้ลในร้ปแบบเอกสารจ้ริงจ้ากบริษััท นอกจ้ากน่� ผู้้้ถ่อห้๊นสามารถส่งคำาถามล่วังหน้าก่อนการประช๊่ม 
โด้ยบริษััท ได้้กำาหนด้หลักเกณฑ์์การส่งคำาถามล่วังหน้าพิร้อมกับการนำาส่งหนังส่อเชิ่ญประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น โด้ยบริษััท ได้้เผู้ยแพิร่หลักเกณฑ์์การส่ง 
คำาถามล่วังหน้าไว้ับน  website ของบริษััท

 5. บริษััทนำาเทคโนโลยม่าใช้่กับการลงทะเบ่ยนผู้้้ถ่อห้๊น การลงคะแนนเส่ยง การนับคะแนน การแสด้งผู้ลการลงคะแนนเส่ยงในการ 
ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััท เพ่ิ�อให้การประช๊่มสามารถกระทำาได้้รวัด้เร็วั ถ้กต้อง แม่นยำา และเพ่ิ�ออำานวัยควัามสะด้วักแก่ผู้้้ถ่อห้๊นในการเข้าร่วัม
ประช๊่ม

 6. บริษััทจั้ด้ให้ม่บ๊คคลท่�เป็นอิสระเป็นผู้้้ตรวัจ้นับคะแนนและตรวัจ้สอบคะแนนเส่ยงในการประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััท 
และเปิด้เผู้ยให้ท่�ประช๊่มทราบ พิร้อมทั�งบันท่กไว้ัในรายงานการประช๊่ม

 7. การจ้ด้บันท่กรายงานการประช๊่ม บริษััทจ้ะด้ำาเนินการให้บันท่กให้ครบถ้วัน ถ้กต้อง และบันท่กประเด็้นซั์กถามและข้อคิด้
เห็นท่�สำาคัญไว้ัในรายงานการประช๊่ม ได้้แก่ รายช่่�อกรรมการและผู้้้บริหารท่�เข้าประช๊่ม และสัด้ส่วันกรรมการท่�เข้าร่วัมการประช๊่ม หร่อ 
ไม่เข้าร่วัมการประช๊่ม วิัธ่ัการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่�ประช๊่ม และผู้ลการลงคะแนน (เห็นช่อบ ไม่เห็นช่อบงด้ออกเส่ยง) ของแต่ละวัาระ 
ประเด้น็คำาถามและคำาตอบในท่�ประช๊่ม รวัมทั�งช่่�อ-นามสก๊ลของผู้้ถ้ามและผู้้ต้อบ เพ่ิ�อให้ผู้้้ถ่อห้๊นสามารถตรวัจ้สอบได้้ ซ่์�งภิายหลังจ้ากบริษััทเป็น 
บริษััทจ้ด้ทะเบ่ยนในตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทยแล้วั บริษััทม่การบันท่กว่ัด่้ทัศูน์ ภิาพิการประช๊่มเพ่ิ�อเก็บรักษัาไว้ัอ้างอิง และเผู้ยแพิร่ใน 
website ของบริษััท นอกจ้ากน่� บริษััทได้้นำารายงานการประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นเผู้ยแพิร่ใน website ของบริษััท เพ่ิ�อให้ผู้้้ถ่อห้๊นได้้พิิจ้ารณา รวัมถ่งส่ง 
รายการประช๊่มดั้งกล่าวัไปยังระบบของตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย ภิายใน 14 วััน นับแต่วัันท่�ม่การประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นนั�น

 8. บริษััทได้้เปิด้เผู้ยมติการลงคะแนนของท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นให้แก่สาธัารณช่นทราบหลังจ้ากการประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นในวัันนั�น หร่อในวััน
ทำาการถัด้ไปบนระบบของตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย และ website ของบริษััท

 9. บริษััททำาการเพิิ�มควัามสะด้วักให้แก่ผู้้้ถ่อห้๊นในการได้้รับเงินปันผู้ลโด้ยการโอนเงินเข้าบัญช่่ธันาคาร หร่อสั�งจ่้ายผู่้านเช็่ค 
(ในกรณ่ท่�ม่การจ้่ายเงินปันผู้ล) เพิ่�ออำานวัยควัามสะด้วักให้ผู้้้ถ่อห้๊นเพิ่�อให้ได้้รับเงินปันผู้ลตรงเวัลาและป้องกันปัญหาเร่�องเช็่คช่ำาร๊ด้ ส้ญหาย 
หร่อส่งถ่งผู้้้ถ่อห้๊นล่าช้่า

 10. ผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััทม่สิทธิัในการออกเส่ยงแสด้งควัามเห็นอย่างเท่าเท่ยมดั้งท่�ได้้ระบ๊ไว้ัในข้อบังคับบริษััท โด้ย ผู้้้ถ่อห้๊น 1 
ห้๊นม่สิทธิัออกเส่ยงลงคะแนน 1 เส่ยง

 11.  ผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััทม่สิทธิัในการรับทราบถ่งผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััท โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�งผู้ลการด้ำาเนินงานประจ้ำาปี โด้ยบริษััท 
จ้ะด้ำาเนินการจั้ด้ทำาเอกสารประกอบคำาอธิับายผู้ลการด้ำาเนินงานประจ้ำาปีท่�ครอบคล๊มเน่�อหาสาระท่�สำาคัญท่�เก่�ยวัข้องกับการด้ำาเนินงานท่�ผู่้านมา 
ของบริษััท รวัมถ่ง งบการเงิน คำาอธิับายและการวิัเคราะห์ของฝ่ายจั้ด้การ (Management Discussion and Analysis) อยา่งชั่ด้เจ้น และครบถ้วัน 
ได้้แก่ รายงานประจ้ำาปีในแผู่้นซ่์ด่้ ท่�ทางบริษััทได้้แจ้กให้แก่ผู้้้ถ่อห้๊นพิร้อมกับหนังส่อเชิ่ญประช๊่ม และแจ้กเป็นร้ปเล่มในวัันประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น หร่อผู้้้
ถ่อห้๊นสามารถด้าวัน์โหลด้รายงานประจ้ำาปีได้้บน website ของบริษััท

 12. ผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััทม่สิทธิัในการพิิจ้ารณาและอน๊มัติงบการเงินของบริษััท โด้ยบริษััทจ้ะทำาการจั้ด้ทำางบการเงินท่�ม่ควัามถ้กต้อง 
ครบถ้วัน เช่่�อถ่อได้้ และครอบคล๊มสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญช่่ท่�รับรองทั�วัไป โด้ยงบการเงินของบริษััทได้้ผู่้านการตรวัจ้สอบและแสด้ง
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ควัามเห็นจ้ากผู้้้สอบบัญช่่ท่�ม่ควัามอิสระ และ ม่ช่่�อเส่ยง เป็นท่�ยอมรับโด้ยทั�วัไป

 13. ผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััทม่สิทธิัในการพิิจ้ารณาและอน๊มัติการจ่้ายเงินปันผู้ลของบริษััท โด้ยบริษััทจั้ด้ทำารายละเอ่ยด้การคำานวัณเงิน 
ปันผู้ลท่�ถ้กต้อง ชั่ด้เจ้นและครอบคล๊มเน่�อหาสาระสำาคัญต่างๆ ท่�เป็นประโยช่น์ต่อการพิิจ้ารณาของผู้้้ถ่อห้๊น เช่่น นโยบายการจ่้ายเงินปันผู้ล  
ข้อม้ลเปร่ยบเท่ยบการจ่้ายเงินปันผู้ลกับปีท่�ผู่้านมา โด้ยบรษัิัทจ้ะอธิับายถ่งเหต๊ผู้ลและควัามจ้ำาเป็นหากบริษััทไม่สามารถจ่้ายเงินปันผู้ล ให้เป็นไป 
ตามนโยบายการจ้่ายเงินปันผู้ลท่�บริษััทเคยประกาศูไว้ั โด้ยเงินปันผู้ลท่�ถ้กเสนอต่อผู้้้ถ่อห้๊นเพิ่�ออน๊มัตินั�น ได้้ผู่้านการพิิจ้ารณากลั�นกรองอย่าง 
ระมัด้ระวััง รอบคอบและม่มติเห็นช่อบแล้วัจ้ากคณะกรรมการบริษััท ก่อนท่�จ้ะเสนอต่อท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นเพ่ิ�อพิิจ้ารณาอน๊มัติ

 14. ผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััทม่สิทธิัในการพิิจ้ารณาและแต่งตั�งกรรมการบริษััทเป็นรายบ๊คคล โด้ยบริษััทจ้ะด้ำาเนินการจั้ด้ทำาราย 
ละเอ่ยด้/ประวััติของกรรมการบริษััท ท่�ถ้กเสนอช่่�อเพ่ิ�อเข้ารับการแต่งตั�งอย่างถ้กต้อง ชั่ด้เจ้นและครอบคล๊มเน่�อหาสาระสำาคัญต่างๆ ท่� 
เป็นประโยช่น์ต่อการพิิจ้ารณาของผู้้้ถ่อห้๊น เช่่น ช่่�อ ประวััติ จ้ำานวันปีท่�ด้ำารงตำาแหน่งและผู้ลการปฏิิบัติงานในฐานะกรรมการบริษััท ท่�ผู่้านมา 
(กรณ่แต่งตั�งกรรมการรายเดิ้ม) ประเภิทกรรมการท่�เสนอแต่งตั�ง หลักเกณฑ์์และวิัธ่ัสรรหา การถ่อห้๊นในบริษััท การด้ำารงตำาแหน่งในบริษััทอ่�น 
ทั�งท่�เก่�ยวัข้องและไม่เก่�ยวัข้องกับการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ของบริษััท เป็นต้น และกำาหนด้คำานิยามกรรมการอิสระ ในกรณ่ท่�ม่การแต่งตั�งกรรมการ 
อิสระ โด้ยกรรมการท่�ถ้กเสนอช่่�อต่อผู้้้ถ่อห้๊นเพิ่�ออน๊มัติแต่งตั�งนั�นจ้ะผู่้านการพิิจ้ารณากลั�นกรองอย่างระมัด้ระวัังรอบคอบ และม่มติเห็นช่อบ 
แล้วัจ้ากคณะกรรมการ ก่อนท่�จ้ะเสนอต่อท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นเพ่ิ�อพิิจ้ารณาอน๊มัติ

 15. ผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััทม่สิทธิัในการพิิจ้ารณาและอน๊มัติค่าตอบแทนกรรมการบริษััท โด้ยบริษััทจ้ะด้ำาเนินการจั้ด้ทำารายละเอ่ยด้
ค่าตอบแทนกรรมการบริษััทท่�ถ้กต้อง ชั่ด้เจ้นและครอบคล๊มเน่�อหาสาระสำาคัญต่างๆ ท่�เป็นประโยช่น์ต่อการพิิจ้ารณาของผู้้้ถ่อห้๊น เช่่น 
นโยบายการจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการ องค์ประกอบของค่าตอบแทนแยกตามตำาแหน่งและ/หร่อ หน้าท่�ควัามรับผิู้ด้ช่อบของกรรมการ ข้อม้ล 
เปร่ยบเท่ยบกับค่าตอบแทนกรรมการในปีท่�ผู่้านมา วิัธ่ัการเสนอค่าตอบแทน เป็นต้น โด้ยค่าตอบแทนกรรมการท่�ถ้กเสนอต่อผู้้้ถ่อห้๊น เพ่ิ�ออน๊มัตินั�น 
ได้้ผู่้านการพิิจ้ารณากลั�นกรองอย่างระมัด้ระวัังรอบคอบแล้วัจ้ากคณะกรรมการกำาหนด้ค่าตอบแทน และม่มติเห็นช่อบแล้วัจ้ากคณะกรรมการ 
บริษััทก่อนท่�จ้ะเสนอต่อท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นเพ่ิ�อพิิจ้ารณาอน๊มัติ

 16. ผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััทม่สิทธิัในการพิิจ้ารณาแต่งตั�งผู้้้สอบบัญช่่ และอน๊มัติค่าสอบบัญช่่ โด้ยบริษััทจั้ด้ทำารายละเอ่ยด้ข้อม้ลท่�ถ้กต้อง 
ชั่ด้เจ้นและครอบคล๊มเน่�อหาสาระสำาคัญต่างๆ ท่�เป็นประโยช่น์ต่อการพิิจ้ารณาของผู้้้ถ่อห้๊น เช่่น ช่่�อผู้้้สอบบัญช่่และสำานักงานสอบบัญช่่ท่�สังกัด้ 
ควัามเป็นอิสระของผู้้้สอบบัญช่่ จ้ำานวันปีท่�ผู้้้สอบบัญช่่รายนั�นเป็นผู้้้สอบบัญช่่ให้กับบริษััท ค่าตอบแทนของผู้้้สอบบัญช่่ซ่์�งแบ่งแยกอย่างชั่ด้เจ้น 
ระหว่ัางค่าสอบบัญช่่และค่าบริการอ่�นๆ (ถ้าม่) และจั้ด้ให้ม่การเปร่ยบเท่ยบค่าสอบบัญช่่กับปีท่�ผู่้านมา เป็นต้น โด้ยผู้้้สอบบัญช่่และค่าสอบ 
บัญช่่ท่�ถ้กเสนอต่อผู้้้ถ่อห้๊นเพ่ิ�ออน๊มัตินั�นได้้ผู่้านการพิิจ้ารณากลั�นกรองอย่างระมัด้ระวัังรอบคอบแล้วั จ้ากคณะกรรมการตรวัจ้สอบด้้วัยการ 
ประเมินผู้ลงานท่�ผู่้านมาของผู้้้สอบบัญช่่ และม่มติเห็นช่อบแล้วัจ้ากคณะกรรมการบริษััท ก่อนท่�จ้ะเสนอต่อท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นเพ่ิ�อพิิจ้ารณาอน๊มัติ

 17. เพ่ิ�อเป็นการป้องกันผู้ลประโยช่น์ของผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััท ผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััทม่สิทธิัในการพิิจ้ารณาและอน๊มัติการเข้าทำารายการท่�
เก่�ยวัโยงกันท่�ม่ม้ลค่าอย่างม่สาระสำาคัญของบริษััท โด้ยการเข้าทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกันของบริษััทนั�นจ้ะคำาน่งถ่งผู้ลประโยช่น์ส้งส๊ด้ของบริษััท 
และผู้้้ถ่อห้๊นเป็นสำาคัญ และผู่้านการพิิจ้ารณาจ้ากคณะกรรมการตรวัจ้สอบซ่์�งประกอบด้้วัยกรรมการอิสระทั�งหมด้

 18. บริษััทจ้ะด้ำาเนินการจั้ด้ทำารายละเอ่ยด้การเพิิ�มท๊นท่�ถ้กต้องในกรณ่ท่�ม่การเพิิ�มท๊นอย่างชั่ด้เจ้นและครอบคล๊มเน่�อหาสาระสำาคัญ 
ต่างๆ ท่�เป็นประโยช่น์ต่อการพิิจ้ารณาของผู้้้ถ่อห้๊น เช่่น วััตถ๊ประสงค์และควัามจ้ำาเป็นในการเพิิ�มท๊น วิัธ่ัการและเง่�อนไขของการเพิิ�มท๊น ผู้ล 
กระทบของการเพิิ�มท๊นท่�ม่ผู้ลต่อบริษััท ตลอด้จ้นผู้้้ถ่อห้๊น เป็นต้น โด้ยเร่�องดั้งกล่าวัได้้ผู่้านการพิิจ้ารณากลั�นกรองอย่างระมัด้ระวัังรอบคอบและ
ม่มติเห็นช่อบแล้วัจ้ากคณะกรรมการบริษััทก่อนท่�จ้ะเสนอต่อท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นเพ่ิ�อพิิจ้ารณาอน๊มัติ

หมวัด 2   กีารปฏิิบัูติิต่ิอุผู้ถ่ิอุหุ้นอุย่างเท่าเทียมกัีน  (Equitable Treatment)

 บริษััทให้ควัามสำาคัญต่อผู้้้ถ่อห้๊นท๊กรายอย่างเท่าเท่ยมกัน ซ่์�งได้้รับการปฏิิบัติและปกป้องสิทธิัขั�นพ่ิ�นฐานอย่างเท่าเท่ยมกันและเป็น 
ธัรรม เช่่น การเข้าถ่งข้อม้ลข่าวัสาร การตรวัจ้สอบ และแสด้งควัามคิด้เห็นต่อการด้ำาเนินการของบริษััท โด้ยม่แนวัปฏิิบัติดั้งน่�

 1. อำานวัยควัามสะด้วักให้ผู้้้ถ่อห้๊นส่วันน้อยสามารถเสนอช่่�อกรรมการ หร่อเสนอวัาระการประช๊่มเพิิ�มเติมได้้ก่อนการประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น 
โด้ยการด้าวัน์โหลด้เอกสารท่�ทางบริษััทได้้จั้ด้เตร่ยมไว้ัเพ่ิ�อเสนอกรรมการ หร่อ วัาระการประช๊่ม ผู่้านทาง website บริษััท

 2. กำาหนด้หลักเกณฑ์์ท่�ชั่ด้เจ้นเป็นการล่วังหน้าเพ่ิ�อพิิจ้ารณาว่ัาจ้ะเพิิ�มวัาระท่�ผู้้้ถ่อห้๊นส่วันน้อยเสนอหร่อไม่รวัมถ่งม่การกำาหนด้วิัธ่ัการ
ให้ผู้้้ถ่อห้๊นส่วันน้อยเสนอช่่�อบ๊คคลเพ่ิ�อเข้าด้ำารงตำาแหน่งกรรมการ 

 3. ในการประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นจ้ะพิิจ้ารณาและลงคะแนนเส่ยงตามวัาระท่�กำาหนด้โด้ยไม่เปล่�ยนแปลงข้อม้ลสำาคัญ หร่อเพิิ�มวัาระการ 
ประช๊่มท่�ไม่ได้้แจ้้งล่วังหน้า เว้ันแต่ ท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นให้ควัามเห็นช่อบโด้ยให้เป็นไป ตามท่�กฎหมายกำาหนด้

 4. เพิิ�มการอำานวัยควัามสะด้วักแก่ผู้้้ถ่อห้๊นท่�ไม่สามารถเข้าร่วัมประช๊่มได้้ด้้วัยตนเองนั�น ผู้้้ถ่อห้๊นม่สิทธิัมอบฉันทะให้บ๊คคลใด้บ๊คคล 
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หน่�ง หร่อให้ม่กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วัมประช๊่มและลงมติแทนได้้ และแจ้้งรายช่่�อกรรมการอิสระดั้งกล่าวัไว้ัในหนังส่อนัด้ประช๊่มผู้้้
ถ่อห้๊น ผู้้้ถ่อห้๊นม่สิทธิัได้้รับประวััติและข้อม้ลการทำางานของกรรมการอิสระแต่ละท่านท่�ครบถ้วันเหมาะสมในการพิิจ้ารณา

 5. ให้ปฏิิบัติต่อผู้้้ถ่อห้๊นท๊กรายอย่างเท่าเท่ยมกันไม่ว่ัาจ้ะเป็นผู้้้ถ่อห้๊นรายใหญ่หร่อผู้้้ถ่อห้๊นส่วันน้อย ไม่ว่ัาจ้ะเป็น ผู้้้ถ่อห้๊นช่าวัไทยหร่อ 
ผู้้้ถ่อห้๊นต่างช่าติ เช่่น เอกสารต่างๆ จ้ะจั้ด้ทำาข่�นทั�งภิาษัาไทย และภิาษัาอังกฤษั

 6. สนับสน๊นให้ม่การใช้่บัตรลงคะแนนเส่ยงในท๊กวัาระ เพ่ิ�อควัามโปร่งใสและตรวัจ้สอบได้้ ในกรณ่ท่�ม่ข้อโต้แย้งในภิายหลัง 
และในวัาระการเล่อกตั�งกรรมการ จ้ะเปิด้โอกาสให้ผู้้้ถ่อห้๊นใช้่สิทธิัในการแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบ๊คคล

 7. ม่การกำาหนด้แนวัทางในการเก็บรักษัาและป้องกันการใช้่ข้อม้ลภิายในเป็นลายลักษัณ์อักษัรและได้้แจ้้งแนวัทางดั้งกล่าวัให้ท๊กคน 
ในบริษััท ถ่อปฏิิบัติ และได้้กำาหนด้ให้กรรมการท๊กคนและผู้้้บริหารท่�ม่หน้าท่�รายงานการถ่อครองหลักทรัพิย์ตามกฎหมาย และม่หน้าท่�จั้ด้ส่ง 
รายงานดั้งกล่าวัให้แก่คณะกรรมการ

 8. ในกรณ่ท่�กรรมการบริษััท หร่อผู้้้บริหารบริษััท รายใด้ม่ส่วันได้้เส่ยหร่อม่ผู้ลประโยช่น์ขัด้แยง้กับการเข้าทำารายการใด้ๆ ใหบ๊้คคลนั�นเปิ
ด้เผู้ยควัามม่ส่วันได้้เส่ยของตนและผู้้้ท่�เก่�ยวัข้อง เพ่ิ�อให้คณะกรรมการบรษัิัท สามารถพิิจ้ารณาธ๊ัรกรรมของบริษััท ได้้อยา่งเป็นธัรรมเพ่ิ�อประโยช่น์ 
ของบริษััท ทั�งน่� ให้บันท่กควัามม่ส่วันได้้เส่ยดั้งกล่าวัไว้ัในรายงานการประช๊่ม

 9. คณะกรรมการบริษััทได้้ตระหนักถ่งสิทธิัของผู้้้ถ่อห้๊น และบริษััทได้้ให้ควัามสำาคัญกับการปฏิิบัติต่อผู้้้ถ่อห้๊นท๊กรายอย่างเป็น 
ธัรรมและเท่าเท่ยม ทั�งผู้้้ถ่อห้๊นท่�เป็นผู้้้บริหารและผู้้้ถ่อห้๊นท่�ไม่เป็นผู้้้บริหาร รวัมทั�งผู้้้ถ่อห้๊น ผู้้้ถ่อห้๊นต่างช่าติและผู้้้ถ่อห้๊นส่วันน้อย บริษััทจ่้งม่
นโยบายปฏิิบัติต่อผู้้้ถ่อห้๊นท๊กรายอย่างเท่าเท่ยม รวัมถ่งปกป้องและรักษัาสิทธิัขั�นพ่ิ�นฐานของผู้้้ถ่อห้๊น ดั้งน่�ผู้้้ถ่อห้๊นท๊กรายท่�สิทธิัเท่าเท่ยมกัน 
ในการซ่์�อขายหร่อโอนห้๊น การม่ส่วันแบ่งในกำาไรของบริษััทอย่างเท่าเท่ยมกัน การได้้รับข่าวัสารข้อม้ลของกิจ้การอย่างเพ่ิยงพิอ การเข้าร่วัม 
ประช๊่มเพ่ิ�อใช้่สิทธิัออกเส่ยงในท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นเพ่ิ�อแต่งตั�งหร่อถอด้ถอนกรรมการ การแต่งตั�งผู้้้สอบบัญช่่ และเร่�องท่�ม่ผู้ลกระทบต่อบริษััท 
เช่่น การจั้ด้สรรเงินปันผู้ล การกำาหนด้หร่อแก้ไขข้อบังคับและหนังส่อบริคณห์สนธิั การลด้ท๊นหร่อเพิิ�มท๊น และการอน๊มัติรายการพิิเศูษั เป็นต้น

 10. ผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััทม่สิทธิัในการออกเส่ยงแสด้งควัามเห็นอย่างเท่าเท่ยมกัน ดั้งท่�ได้้ระบ๊ไว้ัในข้อบังคับบริษััท โด้ยผู้้้ถ่อห้๊น 1 ห้๊น 
ม่สิทธิัออกเส่ยงลงคะแนนได้้ 1 เส่ยง

 11. บริษััทจ้ะทำาการเผู้ยแพิร่ข้อม้ลข่าวัสารของบริษััทให้แก่ผู้้้ถ่อห้๊นโด้ยสมำ�าเสมอ โด้ยผู่้านช่่องทางของตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศู
ไทย รวัมทั�ง website ของบริษััท

 12. บริษััทเปิด้โอกาสให้ผู้้้ถ่อห้๊นม่สิทธิัในการเสนอเร่�องเพ่ิ�อบรรจ๊้เป็นวัาระการประช๊่ม และเสนอช่่�อบ๊คคลเพ่ิ�อพิิจ้ารณารับเล่อกตั�งเป็น 
กรรมการบริษััท เพ่ิ�อบรรจ๊้เป็นวัาระการประช๊่มสามัญผู้้้ถ่อห้๊นประจ้ำาปีเป็นการล่วังหน้าไม่น้อยกว่ัา 1 เด่้อนก่อนวัันประช๊่มสามัญผู้้้ถ่อห้๊นประจ้ำา
ปี ตามหลักเกณฑ์์ท่�บริษััทกำาหนด้

 13. บริษััทจ้ะด้ำาเนินการจั้ด้ส่งหนังส่อเชิ่ญประช๊่มพิร้อมทั�งเอกสารข้อม้ลประกอบการประช๊่มในวัาระต่าง ๆ รวัมทั�งม่ควัามเห็นของ 
คณะกรรมการบริษััทในท๊กวัาระ โด้ยส่งให้ผู้้้ถ่อห้๊นล่วังหน้าก่อนวัันประช๊่มไม่น้อยกว่ัา 7 วััน หร่อ 14 วััน เว้ันแต่กรณ่ท่�ข้อบังคับ ประกาศู คำาสั�ง 
หร่อข้อกำาหนด้ของตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์กำาหนด้ไว้ัเป็นอย่างอ่�น 
และเผู้ยแพิร่หนังส่อเชิ่ญประช๊่มพิร้อมทั�งเอกสารข้อม้ลประกอบการประช๊่มทาง website ของบริษััทล่วังหน้าก่อนวัันประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นไม่น้อย 
กว่ัา 30 วััน เพ่ิ�อให้ผู้้้ถ่อห้๊นม่เวัลาศู่กษัาข้อม้ลได้้อย่างละเอ่ยด้และสามารถตัด้สินใจ้ได้้อย่างเหมาะสม โด้ยม่ข้อม้ลเหม่อนกับข้อม้ลท่�บริษััทจ้ะ 
ส่งให้ผู้้้ถ่อห้๊นในร้ปแบบเอกสาร

 14. บริษััทจ้ะด้ำาเนินการแจ้้งกฎเกณฑ์์และวิัธ่ัการในการเข้าร่วัมประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นให้ผู้้้ถ่อห้๊นทราบ ในหนังส่อเชิ่ญประช๊่ม และแจ้้งขั�นตอน
การออกเส่ยงลงมตใิห้ผู้้้ถ่อห้๊นทราบในท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น รวัมทั�งในการประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นใหม่้การกำาหนด้เปน็ลำาดั้บขั�นตอนอยา่งชั่ด้เจ้น ม่การนำาเสนอ 
ซั์กถาม ออกเส่ยงลงคะแนน และสร๊ปมติ ท่�ประช๊่มอย่างชั่ด้เจ้นรวัมทั�งเปิด้โอกาสให้ผู้้้ถ่อห้๊นส่งคำาถามล่วังหน้าก่อนวัันประช๊่ม บริษััทได้้อำานวัย 
ควัามสะด้วักให้กับผู้้้ถ่อห้๊นท๊กรายอย่างเท่าเท่ยมกัน โด้ยให้ผู้้้ถ่อห้๊นสามารถลงทะเบ่ยนเข้าร่วัมประช๊่มได้้ล่วังหน้า ก่อนเวัลาประช๊่มอย่างน้อย 2 
ชั่�วัโมง และต่อเน่�องจ้นกว่ัาการประช๊่มจ้ะแล้วัเสร็จ้

 15. บริษััทไม่ลิด้รอนสิทธิัของผู้้้ถ่อห้๊นในการศู่กษัาสารสนเทศูของบริษััทท่�ต้องเปิด้เผู้ยตามข้อกำาหนด้ต่างๆ และการเข้าร่วัมประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น 
เช่่น ไม่แจ้กเอกสารท่�ม่ข้อม้ลสำาคัญเพิิ�มเติมในท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นอย่างกะทันหัน ไม่เพิิ�มวัาระการประช๊่มหร่อเปล่�ยนแปลงข้อม้ลสำาคัญ โด้ยไม่ได้้ 
แจ้้งให้ผู้้้ถ่อห้๊นทราบล่วังหน้า ไม่จ้ำากัด้สิทธิัในการเข้าประช๊่มของผู้้้ถ่อห้๊นท่�มาสาย เป็นต้น

 16. บริษััทได้้อำานวัยควัามสะด้วัก และสนับสน๊นให้ผู้้้ถ่อห้๊นเข้าร่วัมประช๊่มใช้่สิทธิัออกเส่ยงลงคะแนนในท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น เช่่น การ 
ประช๊่มด้ำาเนินตามลำาดั้บขั�นตอนท่�แจ้้งไว้ัในหนังส่อเชิ่ญประช๊่มในการเล่อกตั�งกรรมการผู้้้ถ่อห้๊นสามารถลงคะแนนเส่ยงเล่อกตั�งกรรมการได้้เป็น
รายบ๊คคล ม่การเปิด้โอกาสให้ผู้้้ถ่อห้๊นซั์กถามหร่อแสด้งควัามคิด้เห็นโด้ยกรรมการท่�เก่�ยวัข้องตอบข้อซั์กถามอย่างเพ่ิยงพิอ
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 17. ในกรณ่ท่�ผู้้้ถ่อห้๊นไม่สามารถมาประช๊่มด้้วัยตนเอง บริษััทได้้อำานวัยควัามสะด้วักโด้ยจั้ด้ส่งแบบฟอร์ม หนังส่อมอบฉันทะแบบ ข. ซ่์�ง 
เป็นร้ปแบบท่�ผู้้้ถ่อห้๊นสามารถระบ๊ควัามเห็นในการลงคะแนนเส่ยงได้้ โด้ยผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััทสามารถด้าวัน์โหลด้หนังส่อมอบฉันทะ แบบ ก. 
และ แบบ ข. ได้้ท่� website ของบริษััท รวัมถ่งหนังส่อมอบฉันทะ แบบ ค. ในกรณ่ผู้้้ถ่อห้๊นเป็นผู้้้ลงท๊นต่างประเทศู และแต่งตั�งให้คัสโตเด่้ยน 
(Custodian) ในประเทศูไทยเป็นผู้้้รับฝากและด้้แลห้๊น และเสนอรายช่่�อกรรมการอิสระของบริษััทอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้้้ถ่อห้๊นพิิจ้ารณามอบฉัน
ทะให้เข้าร่วัมประช๊่ม

 18. บรษัิัทจ้ะด้ำาเนนิการจ้ดั้ใหม่้การบันท่กรายงานการประช๊่มท่�ชั่ด้เจ้นถ้กต้องครบถว้ัน เพิ่�อให้ผู้้้ถ่อห้๊นสามารถตรวัจ้สอบได้้ ซ่์�งบริษััท
จ้ะเผู้ยแพิร่รายงานการประช๊่มผู่้าน website ของบริษััท ภิายหลังจ้ากท่�ส่งรายงานการประช๊่มให้ตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทยแล้วั

หมวัดที� 3  กีารค์ำาน้งถ้ิงบูทบูาทขิอุงผู้มีส่วันได้เสีย (Stakeholders) 

 บริษััท ตระหนักและรับร้้ถ่งสิทธิัของผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ยท๊กกล่๊มไม่ว่ัาจ้ะเป็นผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ยภิายใน ได้้แก่ ผู้้้ถ่อห้๊น พินักงาน 
และผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ยภิายนอก ได้้แก่ ล้กค้า ค่้ค้า เจ้้าหน่� ค่้แข่ง ภิาครัฐ และหน่วัยงานอ่�นๆ รวัมทั�งช๊่มช่นใกล้เค่ยงท่�เก่�ยวัข้อง เน่�องจ้ากบริษััทได้้รับ 
การสนับสน๊นจ้ากผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ยต่างๆ ซ่์�งสร้างควัามสามารถในการแข่งขันและสร้างกำาไรให้บริษััท ซ่์�งถ่อว่ัาเป็นการสร้างค๊ณค่าในระยะยาวัให้ 
กับบริษััท โด้ยบริษััท จ้ะปฏิิบัติต่อผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ยแต่ละกล่๊มให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หร่อข้อตกลงท่�ม่กบับริษััท ในการน่� คณะกรรมการบริษััท 
จ่้งม่นโยบาย ดั้งน่�

 กีารปฏิิบัูติิและค์วัามรับูผิดชอุบูที�มีต่ิอุผู้ถ่ิอุหุ้น

 บริษััท ตระหนักด่้ว่ัา ผู้้้ถ่อห้๊นค่อเจ้้าของกิจ้การและบริษััท ม่หน้าท่�สร้างม้ลค่าเพิิ�มแก่ผู้้้ถ่อห้๊นในระยะยาวัจ่้งกำาหนด้ให้พินักงานรวัมถ่ง 
กรรมการและผู้้้บริหารของบริษััท ต้องปฏิิบัติตามแนวัทางต่อไปน่� 

 1. ปฏิิบัติหน้าท่�ด้้วัยควัามซ่์�อสัตย์ส๊จ้ริต ตลอด้จ้นตัด้สินใจ้ด้ำาเนินการใด้ๆ ด้้วัยควัามระมัด้ระวัังรอบคอบและเป็นธัรรมต่อผู้้้ถ่อห้๊นท๊ก
ราย เพ่ิ�อประโยช่น์ของผู้้้ถ่อห้๊นโด้ยรวัม

 2. กำากับด้้แลการด้ำาเนินการ เพ่ิ�อให้มั�นใจ้ว่ัาบริษััท ม่สถานะทางการเงินและผู้ลการด้ำาเนินงานท่�ด่้ และม่การนำาเสนอรายงานสถาน 
ภิาพิของบริษััท ผู้ลประกอบการ ฐานะข้อม้ลทางการเงิน การบัญช่่และรายงานอ่�นๆ โด้ยสมำ�าเสมอและครบถ้วันตามควัามเป็นจ้ริง

 3. รายงานให้ผู้้้ถ่อห้๊นทราบอย่างเท่าเท่ยมกันถ่งแนวัโน้มในอนาคตของบริษััท ทั�งในด้้านบวักและด้้านลบ ซ่์�งตั�งอย่้บนพ่ิ�นฐานของ 
ควัามเป็นไปได้้ ม่ข้อม้ลสนับสน๊นและม่เหต๊ม่ผู้ลอย่างเพ่ิยงพิอ

 4. ไม่แสวังหาผู้ลประโยช่น์ให้ตนเองและผู้้้อ่�น โด้ยใช้่ข้อม้ลใด้ๆ ของบริษััท ซ่์�งยังไม่ได้้เปิด้เผู้ยต่อสาธัารณะ หร่อด้ำาเนินการใด้ๆ ใน 
ลักษัณะท่�อาจ้ก่อให้เกิด้ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์กับองค์กร

 5. บริษััท ต้องปฏิิบัติต่อผู้้้ถ่อห้๊นท๊กรายอย่างเท่าเท่ยมกัน ในการประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น

 กีารปฏิิบัูติิและค์วัามรับูผิดชอุบูที�มีต่ิอุภาค์รัฐ 

 ในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ บริษััทให้ควัามสำาคัญในการปฏิิบัติตามกฎหมาย ระเบ่ยบ ข้อบังคับทั�งในส่วันงานของภิาครัฐ 
โด้ยเฉพิาะในการกระทำาธ๊ัรกรรม บริษััทจ้ะหล่กเล่�ยงการกระทำาท่�อาจ้จ้้งใจ้ให้รัฐ หร่อพินักงานของรัฐด้ำาเนินการท่�ไม่ถ้กต้องเหมาะ
สม แต่จ้ะเน้นการสร้างควัามสัมพัินธ์ัอันด่้ระหว่ัางกันในขอบเขตท่�เหมาะสมและสามารถทำาได้้ เช่่น การพิบปะพ้ิด้ค๊ยในท่�สาธัารณะต่างๆ 
การไปแสด้งควัามยินด่้ในวัาระโอกาส เทศูกาล หร่อตามประเพิณ่ปฏิิบัติ เป็นต้น โด้ยม่หลักปฏิิบัติดั้งต่อไปน่�

 1. ด้ำาเนินการอย่างถ้กต้อง เม่�อต้องม่การติด้ต่อกับเจ้้าหน้าท่� หร่อหน่วัยงานของรัฐ

 2. ตระหนักอย้่เสมอว่ัากฎหมาย กฎเกณฑ์์ หร่อข้อบังคับในหน่วัยงานภิาครัฐต่างๆ อาจ้ม่เง่�อนไข ขั�นตอน หร่อวิัธ่ัปฏิิบัติท่�แตกต่างกัน 
และบริษััท พ่ิงรับร้้และปฏิิบัติตามอย่างเคร่งครัด้    

 กีารปฏิิบัูติิและค์วัามรับูผิดชอุบูที�มีต่ิอุพนักีงาน

 บริษััท ตระหนักอย้่เสมอว่ัาพินักงานท๊กคนเป็นทรัพิยากรท่�ทรงค๊ณค่าท่�ส๊ด้ของบริษััท เป็นปัจ้จั้ยแห่งควัามสำาเร็จ้ของการบรรล๊วััตถ๊ 
ประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษััทอย่างยั�นย่นบริษััทจ่้งกำาหนด้นโยบายควัามรับผิู้ด้ช่อบท่�ม่ต่อพินักงานเพ่ิ�อส่งเสริมและสนับสน๊นให้ม่การ 
ปฏิิบัติท่�เป็นธัรรม โด้ยย่ด้หลักปฏิิบัติดั้งต่อไปน่�

 1. ปฏิิบัติต่อพินักงานอย่างเป็นธัรรม ให้ควัามเคารพิสิทธิัส่วันบ๊คคลและสิทธิัมน๊ษัยช่น ด้้วัยควัามด้้วัยควัามเสมอภิาคอย่างเท่าเท่ยม
กัน
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 2.  ด้้แลรักษัาสภิาพิแวัด้ล้อมในการทำางานให้ม่ควัามปลอด้ภัิยต่อช่่วิัต ส๊ขภิาพิ ร่างกาย และทรัพิย์สินของพินักงานอย้่เสมอ

 3 .  การแต่งตั�งและโยกย้าย รวัมถ่งการให้รางวััลและการลงโทษัพินักงานต้องกระทำาด้้วัยควัามเสมอภิาค ส๊จ้ริตใจ้ 
และตั�งอย้่บนพ่ิ�นฐานของควัามร้้ ควัามสามารถ และควัามเหมาะสมของพินักงานคนนั�นๆ

 4. ให้ควัามสำาคัญต่อการพัิฒนาควัามร้้ ควัามสามารถ และทักษัะของพินักงาน โด้ยม่การพัิฒนาอย่างสมำ�าเสมอ อาทิเช่่น 
การจั้ด้อบรมสัมมนา การอบรมให้ควัามร้้ พัิฒนาศัูกยภิาพิและส่งเสริมควัามก้าวัหน้า รวัมถ่งเปิด้โอกาสให้พินักงานม่โอกาสพัิฒนาทักษัะการ 
ทำางานในด้้านอ่�นๆ และให้โอกาสอย่างทั�วัถ่งกับพินักงานท๊กคน 

 5. กำาหนด้ค่าตอบแทน สวััสด้ิการ และผู้ลประโยช่น์อ่�นๆ ท่�เป็นธัรรมต่อพินักงาน ในระดั้บท่�ไม่น้อยกว่ัาหร่อมากกว่ัาท่�กฎหมาย 
กำาหนด้ไว้ั และเหมาะสมตามควัามร้้ ควัามสามารถ และผู้ลการปฏิิบัติงานของแต่ละบ๊คคล

 6. หล่กเล่�ยงการกระทำาใด้ๆ ท่�ไม่เป็นธัรรม ซ่์�งอาจ้ม่ผู้ลกระทบต่อควัามมั�นคงในหน้าท่�การงานของพินักงาน

 7. เปิด้โอกาสให้พินักงานเสนอแนะหร่อร้องท๊กข์เก่�ยวักับการทำางาน และกำาหนด้วิัธ่ัการแก้ไข เพ่ิ�อให้เกิด้ประโยช่น์แก่ท๊กฝ่าย และ 
สร้างควัามสัมพัินธ์ัอันด่้ในการทำางานร่วัมกัน

 8. ปฏิิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ท่�เก่�ยวัข้องกับพินักงาน โด้ยปฏิิบัติต่อพินักงานอย่างเป็นธัรรมและเคารพิสิทธิั
มน๊ษัยช่นอย่างเคร่งครัด้  

 9. รับฟังข้อคิด้เห็นและข้อเสนอแนะจ้ากพินักงานท๊กระดั้บอย่างเท่าเท่ยมและเสมอภิาค

 10. ส่งเสริมให้พินักงานเข้าใจ้ ในเร่�องจ้รรยาบรรณและบทบาทหน้าท่�ต่อองค์กร พินักงานด้้วัยกัน ผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ยและผู้้้ท่�เก่�ยวัข้องทั�ง 
ภิายในและภิายนอกองค์กร เพ่ิ�อสร้างเสริมให้เกิด้พิฤติกรรมท่�อย้่ในกรอบของจ้รรยาบรรณอย่างทั�วัถ่ง

 11. จั้ด้ให้ม่ช่่องทางให้พินักงานสามารถแจ้้งเบาะแสการไมป่ฏิิบัติตามกฎหมายและกฎระเบ่ยบของรัฐ หร่อหลักการกำากับด้้แลกิจ้การ 
จ้รรยาบรรณธ๊ัรกิจ้ นโยบาย และระเบ่ยบข้อบังคับของบริษััทฯ หร่อการสอ่ท๊จ้ริตคอร์รัปชั่นผู่้านวิัธ่ัการตา่งๆ เช่่น ทางเว็ับไซ์ต์และรายงานประจ้ำาปี 
ของบริษััท รวัมทั�งได้้ม่มาตรการค้๊มครองท่�เหมาะสมแก่ผู้้้ร้องเร่ยนหร่อ ผู้้้แจ้้งเบาะแส และบ๊คคลท่�เก่�ยวัข้องด้้วัยเจ้ตนาส๊จ้ริต

 กีารปฏิิบัูติิและค์วัามรับูผิดชอุบูที�มีต่ิอุลูกีค้์า

 บริษััท ม่๊งด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้การให้บริการสปา นวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ โด้ยประสงค์ท่�จ้ะให้ม่การสร้างสรรค์ นำาเสนอ และบริหารจั้ด้การผู้ลิตภัิณฑ์์ 
และการบริการของบริษััท แก่ล้กค้าอย่างม่มาตรฐานและม่จ้ริยธัรรมภิายใต้หลักการด้ำาเนินงานดั้งน่�

 1. ม่๊งมั�นบริการล้กค้าด้้วัยควัามส๊ภิาพิ ม่ควัามกระต่อร่อร้น พิร้อมให้บริการ ต้อนรับด้้วัยควัามจ้ริงใจ้ เต็มใจ้ ตั�งใจ้ 
และใส่ใจ้ ด้้แลผู้้้รับบริการด๊้จ้ญาติสนิท คำาน่งถ่งส๊ขภิาพิ ควัามปลอด้ภัิย ควัามเป็นธัรรม และควัามพ่ิงพิอใจ้ของล้กค้าเป็นหลัก 
โด้ยติด้ตามผู้ลควัามพ่ิงพิอใจ้ของล้กค้า เพ่ิ�อพัิฒนาและปรับปร๊งสินค้าและการให้บริการอย่างสมำ�าเสมอ

 2. ให้คำาแนะนำาเก่�ยวักับวิัธ่ัการให้บริการของบริษััท ให้ม่ประสิทธิัภิาพิและเป็นประโยช่น์กับล้กค้าส้งส๊ด้

 3. ให้ข้อม้ลเก่�ยวักับผู้ลิตภัิณฑ์์และการบริการท่�ถ้กต้อง เพ่ิยงพิอ เพ่ิ�อให้ล้กค้าม่ข้อม้ลเพ่ิยงพิอในการตัด้สินใจ้ โด้ยไม่ม่การกล่าวัเกิน 
ควัามเป็นจ้ริง ทั�งในการโฆษัณาหร่อในการส่�อสารช่่องทางอ่�นๆ กับล้กค้า อันเป็นเหต๊ให้ล้กค้าเกิด้ควัามเข้าใจ้ผิู้ด้เก่�ยวักับค๊ณภิาพิ ปริมาณ 
หร่อเง่�อนไขใด้ๆ ของสินค้าหร่อบริการ

 4. จั้ด้ให้ม่กระบวันการท่�สามารถให้ล้กค้าแจ้้งถ่งปัญหาหร่อการให้บริการท่�ไม่เหมาะสม เพ่ิ�อท่�บริษััท จ้ะได้้ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้
กับล้กค้าได้้อย่างรวัด้เร็วัและนำาข้อม้ลดั้งกล่าวัไปปรับปร๊งหร่อพัิฒนาผู้ลิตภัิณฑ์์ และการให้บริการดั้งกล่าวัต่อไป 

 5. รักษัาข้อม้ลและควัามลับของล้กค้า โด้ยไม่นำาไปเปิด้เผู้ยหร่อใช้่ประโยช่น์ในทางมิช่อบ

 กีารปฏิิบัูติิและค์วัามรับูผิดชอุบูที�มีต่ิอุคู่์ค้์าและคู่์สัญญา

 บริษััทต้องด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้อย่างเป็นกลางและเป็นธัรรมต่อค่้ค้าและค่้สัญญาซ่์�งถ่อเป็นห้๊นส่วันและปัจ้จั้ยแห่งควัามสำาเร็จ้ทางธ๊ัรกิจ้ท่� 
สำาคัญประการหน่�งด้้วัยควัามเสมอภิาค และคำาน่งถ่งผู้ลประโยช่น์ร่วัมกัน โด้ยม่ขั�นตอนและวิัธ่ัปฏิิบัติในการคัด้เล่อกค่้ค้า ประพิฤติปฏิิบัติตาม 
กรอบกติกาและการแข่งขันท่�เป็นธัรรมต่อค่้แข่งทางการค้า และปฏิิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเง่�อนไขอย่างเคร่งครัด้ โด้ยบริษััทม่แนวัทาง 
ปฏิิบัติดั้งต่อไปน่�

 1. บริษััท ประสงค์ท่�จ้ะให้การจั้ด้หาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างม่ประสิทธิัภิาพิภิายใต้หลักการดั้งต่อไปน่�

• ม่การแข่งขันบนข้อม้ลท่�เท่าเท่ยมกัน
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•  ม่หลักเกณฑ์์ในการประเมินและคัด้เล่อกค้่ค้าและค้่สัญญา

• จ้ัด้ทำาร้ปแบบสัญญาท่�เหมาะสม และเป็นธัรรมแก่ทั�ง 2 ฝ่าย

• จ้ัด้ให้ม่ระบบการจ้ัด้การ และติด้ตามเพิ่�อให้มั�นใจ้วั่า ม่การปฏิิบัติตามเง่�อนไขของสัญญาครบถ้วัน และป้องกันการท๊จ้ริต 

   ประพิฤติมิช่อบในท๊กขั�นตอนของกระบวันการจั้ด้หา

• จ้่ายเงินให้ค้่ค้าและค้่สัญญาตรงเวัลา ตามเง่�อนไขการช่ำาระเงินท่�ตกลงกัน  

 2. บริษััท ม่๊งหมายท่�จ้ะพัิฒนาและรักษัาสัมพัินธัภิาพิท่�ยั�งย่นกับค่้ค้าและค่้สัญญาท่�ม่วััตถ๊ประสงค์ชั่ด้เจ้นในเร่�องค๊ณภิาพิของสินค้า 
และบริการท่�ค้๊มค่ากับม้ลค่าเงินและม่ควัามเช่่�อถ่อซ่์�งกันและกัน

 3.  ห้ามผู้้้บริหารและพินักงานท๊กคนรับผู้ลประโยช่น์ใด้ๆ เป็นส่วันตัวัจ้ากค่้ค้าและค่้สัญญาไม่ว่ัาโด้ยทางตรงหร่อทางอ้อม

 4.  ไม่ใช้่ข้อม้ลท่�ได้้ทราบอันเน่�องมาจ้ากการจั้ด้ซ่์�อ จั้ด้หา เพ่ิ�อประโยช่น์ส่วันตัวัหร่อผู้้้อ่�น

 กีารปฏิิบัูติิและค์วัามรับูผิดชอุบูที�มีต่ิอุเจ้ิาหนี� 

 บริษััทย่ด้มั�นในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้อย่างม่หลักการและวิันัย เพ่ิ�อสร้างควัามเช่่�อถ่อให้กับเจ้้าหน่� โด้ยบริษััทได้้ย่ด้หลักปฏิิบัติ ดั้งต่อไปน่� 

 1. ไม่เร่ยก หร่อรับ หร่อจ่้ายผู้ลประโยช่น์ใด้ๆ ท่�ไม่ส๊จ้ริตในการค้ากับเจ้้าหน่�

 2. กรณ่ท่�ม่ข้อม้ลว่ัาม่การเร่ยก หร่อรับ หร่อการจ่้ายผู้ลประโยช่น์ใด้ๆ ท่�ไม่ส๊จ้ริตเกิด้ข่�น ต้องเปิด้เผู้ย รายละเอ่ยด้ต่อเจ้้าหน่� และร่วัม
กันแก้ไขปัญหาโด้ยย๊ติธัรรมและรวัด้เร็วั

 3. ปฏิิบัติตามเง่�อนไขต่างๆ ตามสัญญาหร่อท่�ได้้ตกลงกันไว้ัอย่างเคร่งครัด้

 4. หากเกิด้กรณ่ท่�ไม่สามารถปฏิิบัติตามเง่�อนไขท่�ตกลงกันไว้ัได้้ บริษััท จ้ะแจ้้งให้เจ้้าหน่�ทราบล่วังหน้าเพ่ิ�อร่วัมกันพิิจ้ารณาหาแนวัทาง 
แก้ไขปัญหา   

 กีารปฏิิบัูติิและค์วัามรับูผิดชอุบูที�มีต่ิอุคู่์แข่ิงทางกีารค้์า 

 บริษััทม่๊งด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้อยา่งเปิด้เผู้ย โปร่งใส และไม่สร้างควัามได้้เปร่ยบทางการแข่งขันอยา่งไม่เป็นธัรรม  ภิายใต้กรอบกติกาการแข่งขันท่�ด่้ 
โด้ยม่หลักการปฏิิบัติต่อค่้แข่งทางการค้าดั้งน่�

 1. ประพิฤติปฏิิบัติภิายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่�ด่้

 2. ไม่แสวังหาข้อม้ลท่�เป็นควัามลับของค่้แข่งทางการค้า ด้้วัยวิัธ่ัการท่�ไม่ส๊จ้ริตหร่อไม่เหมาะสม เพ่ิ�อผู้ลประโยช่น์ในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ 
ของบริษััท

 3. ไม่กล่าวัหาในทางร้าย หร่อม่๊งทำาลายช่่�อเส่ยงแก่ค่้แข่งทางการค้า เช่่น การจ่้ายสินจ้้างให้แก่พินักงานของค่้แข่ง เป็นต้น

 4. ไม่กระทำาการใด้ๆ ท่�เป็นการละเมิด้ทรัพิย์สินทางปัญญาของผู้้้อ่�นหร่อค่้แข่งทางการค้า

 กีารปฏิิบัูติิและค์วัามรับูผิดชอุบูที�มีต่ิอุสังค์มส่วันรวัม 

 บริษััท ให้ควัามสำาคัญกับช๊่มช่นและสงัคมโด้ยรอบ ด้้วัยตระหนกัด่้ว่ัาบริษััท เปร่ยบเสม่อนสว่ันหน่�งของสังคมท่�จ้ะรว่ัมกา้วัเดิ้นไปส่้การ 
พัิฒนาสังคมและสิ�งแวัด้ล้อมเพ่ิ�อควัามยั�งย่นส่บไป บริษััทจ่้งได้้ด้ำาเนินกิจ้กรรมเพ่ิ�อช๊่มช่นและสังคมอย่างต่อเน่�อง ควับค่้ไปกับการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้  
ภิายใต้ควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อช๊่มช่นและสังคมโด้ยรวัม ดั้งน่�

 1. ม่นโยบายในการประกอบธ๊ัรกิจ้โด้ยคำาน่งถ่งสภิาพิสิ�งแวัด้ล้อมเป็นสำาคัญและปฏิิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับเก่�ยวักับสิ�งแวัด้ล้อมท่�บังคับ 
ใช้่อย้อ่ย่างเคร่งครัด้

 2. ม่นโยบายการด้ำาเนินงานด้้านควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อสังคม (CSR) อย่างชั่ด้เจ้น และย่ด้ถ่อปฏิิบัติกันภิายในองค์กร

 3. ส่งเสริมให้พินักงานของบริษััท ม่จิ้ตสำาน่กและควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อสิ�งแวัด้ล้อมและสังคม

 4. เคารพิต่อขนบธัรรมเน่ยม ประเพิณ่ และวััฒนธัรรมของแต่ละท้องถิ�นท่�บริษััท เข้าไปด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้

 5. ด้ำาเนินกิจ้กรรมเพ่ิ�อร่วัมสร้างสรรค์สังคม ช๊่มช่น และสิ�งแวัด้ล้อมอย่างสมำ�าเสมอ เพ่ิ�อให้ช๊่มช่นท่�บริษััท ตั�งอย้่ม่ค๊ณภิาพิช่่วิัตท่�ด่้ข่�น 
ทั�งท่�ด้ำาเนินการเองและร่วัมม่อกับหน่วัยงานของภิาครัฐ ภิาคเอกช่น และช๊่มช่น

 6. ให้ควัามร่วัมม่อในกิจ้กรรมต่างๆ กับช๊่มช่นโด้ยรอบในพ่ิ�นท่�ท่�บริษััทเข้าไปด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้อย้่ตามควัรแก่กรณ่
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 7. ตอบสนองอยา่งรวัด้เร็วัและม่ประสิทธิัภิาพิต่อเหต๊การณ์ท่�ม่ผู้ลกระทบต่อสิ�งแวัด้ล้อมช๊่มช่น ช่่วิัตและทรัพิยสิ์น อันเน่�องมาจ้ากการ 
ด้ำาเนินงานของบริษััท โด้ยให้ควัามร่วัมม่ออย่างเต็มท่�กับเจ้้าหน้าท่�ภิาครัฐ และหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง

 กีารปฏิิบัูติิเกีี�ยวักัีบูนโยบูายกีารต่ิอุต้ิานทุจิริติ 

 บริษััท ม่นโยบายการต่อต้านท๊จ้ริตและการจ่้ายสินบนภิายใต้หลักการ ดั้งน่�

 1. ห้ามมิให้พินักงานเร่ยกหร่อรับประโยช่น์หร่อทรัพิย์สินใด้ท่�ส่อไปในทางจ้้งใจ้ให้ปฏิิบัติ หร่อละเว้ันการปฏิิบัติหน้าท่�ในทางท่�มิช่อบ 
หร่ออาจ้ทำาให้บริษััท เส่ยประโยช่น์อันช่อบธัรรม

 2. พินักงานพ่ิงละเว้ันการเสนอหร่อให้ประโยช่น์ หร่อทรัพิย์สินใด้แก่บ๊คคลภิายนอกเพ่ิ�อจ้้งใจ้ให้ผู้้้นั�นกระทำา หร่อละเว้ันการกระทำาใด้
ท่�ผิู้ด้กฎหมายหร่อโด้ยมิช่อบต่อตำาแหน่งหน้าท่�ของตน

 นอกจ้ากน่� ผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ยสามารถสอบถามรายละเอ่ยด้ แจ้้งข้อร้องเร่ยน หร่อแจ้้งเบาะแสการกระทำาผิู้ด้ทางกฎหมาย 
ควัามถ้กต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควับค๊มภิายในท่�บกพิร่อง หร่อการผิู้ด้จ้ริยธัรรมธ๊ัรกิจ้ของบริษััทผู่้าน website ของบริษััทหร่อ 
กรรมการอิสระ หร่อกรรมการตรวัจ้สอบของบริษััทได้้ ทั�งน่� ข้อม้ลร้องเร่ยนและแจ้้งเบาะแสจ้ะได้้รับการค้๊มครองและเก็บไว้ัเป็นควัามลับ 
โด้ยกรรมการอิสระ หร่อกรรมการตรวัจ้สอบจ้ะด้ำาเนินการสั�งการตรวัจ้สอบข้อม้ล และหาแนวัทางแก้ไข (ถ้าม่) และจ้ะรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษััทต่อไป

 นโยบูายกีารแจ้ิงเบูาะแสหร่อุข้ิอุร้อุงเรียน

 ด้้วัย บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) ได้้ให้ควัามสำาคัญเก่�ยวักับการรับแจ้้งเบาะแสหร่อข้อร้องเร่ยน และเปิด้โอกาสให้ผู้้้ม่ส่วัน 
ได้้เส่ยทั�งภิายในและภิายนอก สามารถแจ้้งเบาะแสหร่อข้อร้องเร่ยนกรณ่ท่�ม่ข้อสงสัยว่ัาม่การกระทำาท่�ฝ่าฝ้นกฎหมาย จ้รรยาบรรณ ละเมิด้สิทธิั 
รายงานทางการเงินท่�ไม่ถ้กต้อง หร่อระบบควับค๊มภิายในท่�บกพิร่องต่อบริษััทได้้ โด้ยได้้กำาหนด้ช่่องทางแจ้้งเบาะแสหร่อข้อร้องเร่ยน และกระบวัน 
การด้ำาเนินการแจ้้งเบาะแสหร่อข้อร้องเร่ยนดั้งน่�

 ช่อุงทางในกีารแจ้ิงเบูาะแสหร่อุข้ิอุร้อุงเรียน

 ทางไปรษัณ่ย์ :   คณะกรรมการตรวัจ้สอบ และสำานักงานเลขาน๊การบริษััท

     บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้(มหาช่น)

     483 ซ์อยส๊ทธิัพิร แขวังดิ้นแด้ง เขตดิ้นแด้ง กร๊งเทพิมหานคร 10400

 ทางจ้ด้หมายอิเล็กทรอนิกส์ :   secretary.ir@siamwellnessgroup.com

 เว็ับไซ์ค์ของบริษััท :   http://www.siamwellnessgroup.com

 โทรศัูพิท์  :     0 2641 6619

 มาติรกีารคุ้์มค์รอุงผู้แจ้ิงเบูาะแส

 ผู้้้แจ้้งเบาะแสหร่อข้อร้องเร่ยนจ้ะได้้รับมาตรการค้๊มครองท่�เหมาะสมอยา่งเสมอภิาค โปรง่ใส และเอาใจ้ใส ่รวัมทั�งให้ควัามเปน็ธัรรมแก่
ท๊กฝ่าย กำาหนด้ระยะเวัลาสอบสวันอยา่งเหมาะสม ช่่�อของผู้้ร้้องเร่ยนจ้ะถ้กปิด้เปน็ควัามลบั  ผู้้้ร้องเร่ยนจ้ะได้้รับควัามค้๊มครอง ไมใ่ห้ถ้กกลั�นแกลง้ 
ทั�งในระหว่ัางการสอบสวัน และภิายหลังการสอบสวันตามหลักเกณฑ์์ดั้งน่�

 1. บริษััทได้้จั้ด้ทำาระบบฐานขอ้ม้ลเก็บควัามลับของข้อม้ลผู้้้แจ้้งเบาะแส และกำาหนด้บทลงโทษั สำาหรับเจ้้าหน้าท่�ผู้้้รับผิู้ด้ช่อบข้อม้ลดั้ง 
กล่าวัเม่�อข้อม้ลถ้กเปิด้เผู้ย

 2. บริษััทถ่อเป็นหน้าท่�ของผู้้้บังคับบัญช่าหร่อหัวัหน้าหน่วัยงานของผู้้้ท่�ถ้กร้องเร่ยนท๊กคน ในการใช้่ด๊้ลพิินิจ้สั�งการท่�สมควัร 
เพ่ิ�อค้๊มครองผู้้้ร้องเร่ยน พิยานและบ๊คคลท่�ให้ข้อม้ลในการ ส่บสวันสอบสวันมิให้ต้องรับภัิย หร่อควัามไม่ช่อบธัรรมอันเน่�องมาจ้ากการร้องเร่ยน 
การเป็นพิยานหร่อการให้ข้อม้ล
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หมวัด 4  กีารเปิดเผยข้ิอุมูลและค์วัามโปร่งใส (Transparency)

 บริษััทตระหนักด่้ถ่งควัามสำาคัญของการเปิด้เผู้ยข้อม้ลสำาคัญท่�เก่�ยวัข้องกับบริษััทฯ ทั�งข้อม้ลทางการเงินท่�เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญช่่ท่�รับรองโด้ยทั�วัไป ผู่้านการตรวัจ้สอบจ้ากผู้้้สอบบัญช่่อิสระและข้อม้ลท่�มิใช่่ข้อม้ลทางการเงิน ตามข้อกำาหนด้ของสำานักงานคณะ 
กรรมการกำากับหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย และข้อม้ลอ่�นๆ ท่�เก่�ยวัข้องอย่างควัามถ้กต้อง ครบถ้วัน ทันเวัลาและโปร่งใส 
ดั้งนั�น คณะกรรมการบริษััทม่นโยบายดั้งน่� 

 1. คณะกรรมการบริษััท ม่นโยบายท่�จ้ะเปิด้เผู้ยข้อม้ลสารสนเทศูท่�สำาคัญและจ้ำาเป็น ไม่ว่ัาจ้ะก่อให้เกิด้ผู้ลด่้หร่อผู้ลเส่ยต่อบริษััท ทั�ง
ท่�เป็นสารสนเทศูทางการเงินและท่�ไม่ใช่่ทางการเงิน ท่�เก่�ยวักับธ๊ัรกิจ้และผู้ลประกอบการของบริษััท ท่�ตรงต่อควัามเป็นจ้ริง ครบถ้วัน เพ่ิยงพิอ 
สมำ�าเสมอ ทันเวัลา แสด้งให้เห็นถ่งสถานภิาพิทางการเงินและการประกอบการท่�แท้จ้ริงของบริษััท รวัมทั�งอนาคตทางธ๊ัรกิจ้ของบริษััท ตามข้อ 
กำาหนด้ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทยและข้อม้ลอ่�นๆ ท่�เก่�ยวัข้อง เช่่น นโยบายการกำากับ
ด้้แลกิจ้การจ้รรยาบรรณธ๊ัรกิจ้ การบริหารควัามเส่�ยง การด้้แลสิ�งแวัด้ล้อมและสังคม ผู้ลการปฏิิบัติตามนโยบายดั้งกล่าวั เป็นต้น เพ่ิ�อให้ผู้้้ถ่อห้๊น
และผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ยของบริษััทฯ ได้้รับสารสนเทศูอย่างเท่าเท่ยมกันตามท่�กำาหนด้โด้ยกฎหมายและข้อบังคับของบริษััทฯ

 2. คณะกรรมการบริษััท ม่๊งมั�นท่�จ้ะด้้แลให้ม่การปฏิิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบ่ยบท่�เก่�ยวัข้องเก่�ยวักับการเปิด้เผู้ยข้อม้ลและ 
ควัามโปร่งใสอย่างเคร่งครัด้ จั้ด้ให้ม่การเผู้ยแพิร่ข้อม้ลใน website ของบริษััท ทั�งภิาษัาไทย และภิาษัาอังกฤษั ผู่้านช่่องทางเผู้ยแพิร่ทางส่�อมวัลช่น 
ส่�อเผู้ยแพิร่ของตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย เพิ่�อให้ผู้้้ถ่อห้๊น และผู้้้ท่�เก่�ยวัข้องอ่�นๆ ได้้รับทราบข้อม้ลของบริษััทได้้อย่างทั�วัถ่ง และจ้ะทำา 
การปรับปร๊งเปล่�ยนแปลงให้สอด้คล้องกับแนวัทางท่�ตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพิย์และตลาด้
หลักทรัพิย์ ประกาศูใช้่บังคับ

 3. บริษััทจั้ด้ให้ม่เจ้้าหน้าท่�ฝ่ายนักลงท๊นสัมพัินธ์ั (Investor Relations) รวัมทั�งกำาหนด้หน้าท่�และควัามรับผิู้ด้ช่อบของนักลงท๊น
สัมพัินธ์ัให้ชั่ด้เจ้น เพ่ิ�อให้การส่�อสารและการเปิด้เผู้ยข้อม้ลเป็นไปอย่างม่ประสิทธิัภิาพิ เพ่ิ�อทำาหน้าท่�ติด้ต่อส่�อสารกับนักลงท๊นหร่อ ผู้้้ถ่อห้๊น  
รวัมถ่งนักลงท๊นสถาบันและผู้้้ถ่อห้๊นรายย่อย หร่อภิาครัฐท่�เก่�ยวัข้องอย่างเท่าเท่ยมและเป็นธัรรม บริษััทจ้ะจั้ด้ให้ม่การประช๊่มเพ่ิ�อวิัเคราะห์ 
ผู้ลการด้ำาเนินงานเป็นประจ้ำา รวัมทั�งจ้ะเผู้ยแพิร่ข้อม้ลขององค์กร ทั�งข้อม้ลทางการเงินและข้อม้ลทั�วัไปให้แก่ผู้้้ถ่อห้๊น นักวิัเคราะห์หลักทรัพิย์ 
บริษััทจั้ด้อันดั้บควัามน่าเช่่�อถ่อ และหน่วัยงานรัฐท่�เก่�ยวัข้อง ผู่้านทางช่่องทางต่างๆ ได้้แก่ การรายงานต่อตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์ และ website ของบริษััท นอกจ้ากน่�บริษััทยังให้ควัามสำาคัญในการเปิด้เผู้ย 
ข้อม้ลอย่างสมำ�าเสมอ ทั�งภิาษัาไทยและภิาษัาอังกฤษั โด้ยนำาเทคโนโลย่สารสนเทศูมาใช้่ในการเผู้ยแพิร่ข้อม้ล เพ่ิ�อให้ผู้้้ถ่อห้๊นได้้รับข่าวัสารเป็น 
ประจ้ำา โด้ยผู้า่นช่่องทาง website ของบริษััท โด้ยขอ้ม้ลท่�อย่้บน website ของบริษััท จ้ะม่การปรับปร๊งให้ทนัสมัยอย้เ่สมอ ไม่วัา่จ้ะเป็นวิัสยัทศัูน์ 
พัินธักิจ้ งบการเงิน ข่าวัประช่าสัมพัินธ์ั รายงานประจ้ำาปี โครงสร้างบริษััท และผู้้้บริหาร ตลอด้จ้นโครงสร้างการถ่อห้๊นและผู้้้ถ่อห้๊นรายใหญ่

 4. บริษััทให้ควัามสำาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพ่ิ�อให้แสด้งถ่งสถานะทางการเงินและผู้ลการประกอบการท่�แท้จ้ริงของบริษััท โด้ย 
อย้บ่นพ่ิ�นฐานของขอ้ม้ลทางบญัช่่ท่�ถ้กต้อง ครบถว้ัน และเพ่ิยงพิอตามมาตรฐานการบญัช่่ซ่์�งเป็นท่�ยอมรบัโด้ยทั�วัไป และผู้า่นการสอบบญัช่่โด้ยผู้้้ 
สอบบัญช่่ท่�เป็นอิสระ โด้ยได้้เปิด้เผู้ยงบการเงิน รายงานประจ้ำาปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผู้ลการด้ำาเนินงานอย่างเพ่ิยงพิอ 
รวัมทั�งควัรสนับสน๊นให้บริษััทจั้ด้ทำาคำาอธิับายและการวิัเคราะห์ของฝ่ายจั้ด้การ (management discussion and analysis หร่อ MD&A) เพ่ิ�อ
ประกอบการเปิด้เผู้ยงบการเงินท๊กไตรมาส ทั�งน่� เพ่ิ�อให้นักลงท๊นได้้รับทราบข้อม้ลและเข้าใจ้การเปล่�ยนแปลงท่�เกิด้ข่�นกับฐานะการเงินและผู้ล
การด้ำาเนินงานของบริษััทในแต่ละไตรมาสได้้ด่้ยิ�งข่�น นอกจ้ากข้อม้ลตัวัเลขในงบการเงินเพ่ิยงอย่างเด่้ยวั

 5. บริษััทจ้ะเปิด้เผู้ยข้อม้ลเก่�ยวักับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าท่�ของคณะกรรมการบริษััท และคณะกรรมการช๊่ด้ย่อยของบริษััท 
ในรายงานประจ้ำาปีของบริษััท (แบบ 56-2) และแบบแสด้งรายการข้อม้ลประจ้ำาปี (แบบ 56-1) จ้ำานวันครั�งของการประช๊่มและจ้ำานวันครั�งท่� 
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วัมประช๊่มในปีท่�ผู่้านมา รวัมถ่งการเปิด้เผู้ยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้้้บริหารระดั้บส้งในรายงานประจ้ำาปีของ 
บริษััท (แบบ 56-2) และแบบแสด้งรายการข้อม้ลประจ้ำาปี (แบบ 56-1)

 6. บริษััทจ้ะเปิด้เผู้ยข้อม้ลท่�สำาคัญทั�งภิาษัาไทยและภิาษัาอังกฤษั ไว้ัใน website ของบริษััท เช่่น วิัสัยทัศูน์ และพัินธักิจ้ของบริษััท 
ลักษัณะการประกอบธ๊ัรกิจ้ของบริษััท งบการเงินและผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััท แบบ 56-1 และรายงานประจ้ำาปี โครงสร้างการถ่อห้๊น 
หนังส่อเชิ่ญประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น ข้อบังคับ หนังส่อบริคณห์สนธิั นโยบายต่าง ๆ  ของบริษััท กฎบัตรของคณะกรรมการ และ/หร่อ คณะกรรมการตรวัจ้สอบ 
จ้รรยาบรรณสำาหรับพินักงานและกรรมการของบริษััท

 7. คณะกรรมการ ได้้ด้้แลให้ฝ่ายจั้ด้การ (ฝ่ายoperation) ติด้ตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจ้การและม่การรายงาน 
ต่อคณะกรรมการอย่างสมำ�าเสมอ โด้ยคณะกรรมการและฝ่ายจั้ด้การจ้ะร่วัมกันหาทางแก้ไขโด้ยเร็วัหากเริ�มม่สัญญาณบ่งช่่�ถ่งปัญหาสภิาพิ 
คล่องทางการเงินและควัามสามารถในการช่ำาระหน่� นอกจ้ากน่�ในการอน๊มัติการทำารายการใด้ๆ หร่อการเสนอควัามเห็นให้ท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น 
อน๊มัติ คณะกรรมการจ้ะต้องมั�นใจ้ได้้ว่ัา การทำารายการดั้งกล่าวัจ้ะไม่กระทบต่อควัามต่อเน่�องในการด้ำาเนินกิจ้การสภิาพิคล่องทางการเงิน 
หร่อควัามสามารถในการช่ำาระหน่�
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 8. ในภิาวัะท่�กิจ้การประสบปัญหาทางการเงินหร่อม่แนวัโน้มจ้ะประสบปัญหา คณะกรรมการต้องมั�นใจ้ได้้ว่ัา กิจ้การม่แผู้นในการแก้ไขปัญหา 
หร่อม่กลไกอ่�นท่�จ้ะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้้ ทั�งน่� ภิายใต้การคำาน่งถ่งสิทธิัของผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ย และการติด้สินใจ้นั�นต้องเป็นไปอย่าง 
สมเหต๊สมผู้ล

 9. คณะกรรมการ จั้ด้ให้ม่นโยบายการส่�อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิด้เผู้ยข้อม้ล (disclosure policy) 
เพ่ิ�อให้มั�นใจ้ได้้ว่ัา การส่�อสารและการเปิด้เผู้ยข้อม้ลต่อบ๊คคลภิายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเท่ยมกัน ทันเวัลา ใช้่ช่่องทางท่�เหมาะสม  
ปกป้องข้อม้ลลับและข้อม้ลท่�ม่ต่อผู้ลต่อราคาหลักทรัพิย์ รวัมทั�งม่การส่�อสารให้เข้าใจ้ตรงกันทั�งองค์กรในการปฏิิบัติตามนโยบายดั้งกล่าวั

หมวัด 5   บูทบูาทหน้าที�และค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีาร  (Board Responsibilities)

 คณะกรรมการบริษััท ประกอบด้้วัยกรรมการท่�ม่ควัามร้้ ควัามสามารถและประสบการณ์ท่�สามารถบริหารงานให้แก่บริษััทฯ 
ได้้เป็นอย่างด่้ ม่ควัามท่๊มเท ม่ภิาวัะผู้้้นำา ม่วิัสัยทัศูน์กว้ัางไกล และม่ควัามเป็นอิสระในการตัด้สินใจ้ เพ่ิ�อด้้แลระบบบริหารงานกิจ้การต่างๆ 
ของบริษััทฯ ได้้ด้ำาเนินไปในลักษัณะท่�ถ้กต้องตามกรอบของกฎหมายและจ้ริยธัรรมควับค่้กันไป ประกอบกับต้องรับผิู้ด้ช่อบต่อผู้ลการปฏิิบัติ 
หน้าท่�ต่อผู้้้ถ่อห้๊น อย่างซ่์�อสัตย์ส๊จ้ริต  และเป็นธัรรมต่อผู้้้ถ่อห้๊น 

 ในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษััทฯ ต้องเป็นอิสระจ้ากฝ่ายจั้ด้การ โด้ยม่ระบบแบ่งแยกหน้าท่�ควัามรับผิู้ด้ช่อบระหว่ัางคณะ 
กรรมการและฝ่ายจั้ด้การท่�ชั่ด้เจ้น บริษััท ได้้วัางนโยบายเก่�ยวักับควัามรับผิู้ด้ช่อบของคณะกรรมการไว้ัโด้ยม่สาระสำาคัญดั้งน่�

 คณะกรรมการบริษััทฯ ได้้แต่งตั�งฝ่ายบริหารเพิ่�อรับผิู้ด้ช่อบในการด้ำาเนินงานทางธ๊ัรกิจ้ และแต่งตั�งคณะกรรมการเฉพิาะเร่�องเพิ่�อ
รับผิู้ด้ช่อบเฉพิาะเร่�องท่�ได้้รับมอบหมาย แต่งตั�งผู้้้สอบบัญช่่ของบริษััทฯ รวัมทั�งแต่งตั�งเลขาน๊การบริษััทฯ รับผิู้ด้ช่อบการด้ำาเนินการประช๊่ม 
การจั้ด้การเอกสารการประช๊่ม เอกสารสำาคัญต่างๆ ของคณะกรรมการรวัมทั�งประสานงานให้ม่การปฏิิบัติตามมติคณะกรรมการ และการปฏิิบัติ 
ตามกฎหมายและกฎเกณต่างๆ 

 ค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีาร - โค์รงสร้างและค์ณีะกีรรมกีารชุดย่อุย

 ค์ณีะกีรรมกีารบูริษัท 

 อุงค์์ประกีอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีารบูริษัท  

 คณะกรรมการบริษััท ประกอบด้้วัยกรรมการท่�ม่ควัามร้้ ควัามสามารถ และประสบการณ์ในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ ทำาหน้าท่�กำาหนด้นโยบาย 
และทบทวันวิัสัยทัศูน์ กลยท๊ธ์ั เป้าหมาย ภิารกิจ้ แผู้นธ๊ัรกิจ้ และงบประมาณของบริษััท ตลอด้จ้นกำากับด้้แลให้คณะผู้้้บริหาร บริหารงานให้เป็น 
ไปตามนโยบายท่�กำาหนด้ไว้ัอยา่งม่ประสทิธิัภิาพิและเกดิ้ประสทิธิัผู้ลภิายใตก้รอบของกฎหมาย วััตถ๊ประสงค ์ข้อบังคับ มติท่�ประช๊่มคณะกรรมการ 
และมติท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น ด้้วัยควัามรับผิู้ด้ช่อบ ซ่์�อสัตย์ส๊จ้ริต ระมัด้ระวััง ตามหลักการข้อพ่ิงปฏิิบัติท่�ด่้ เพ่ิ�อเพิิ�มม้ลค่าทางเศูรษัฐกิจ้ส้งส๊ด้ให้แก่
กิจ้การ และควัามมั�นคงส้งส๊ด้ให้แก่ผู้้้ถ่อห้๊น

 1. เป็นผู้้้นำาองค์กรในการบริหารกิจ้การโด้ยกำาหนด้และทบทวันวิัสัยทัศูน์ วััตถ๊ประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยท๊ธ์ัการด้ำาเนินงาน รวัม 
ถ่งแสวังหาข้อม้ลท่�เป็นประโยช่น์และม่ส่วันร่วัมแสด้งควัามคิด้เห็นอย่างเต็มท่�

 2. คณะกรรมการบริษััท ประกอบด้้วัยกรรมการไม่น้อยกว่ัา 9 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ัา 1 ใน 3 ของจ้ำานวันกรรมการ 
ทั�งหมด้ซ่์�งต้องไม่น้อยกว่ัา 3 คน โด้ยกรรมการอิสระเป็นบ๊คคลท่�ม่ค๊ณสมบัติครบถ้วันตามประกาศูคณะกรรมการกำากับตลาด้ท๊นและประกาศู 
ตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทยท่�เก่�ยวัข้อง ทั�งน่� กรรมการทั�งหมด้ของบริษััทม่ถิ�นท่�อย้ใ่นประเทศูไทย 

 กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิิบัติหน้าท่�และใช้่ด๊้ลยพิินิจ้อยา่งเป็นอิสระในการพิิจ้ารณาตัด้สินใจ้ในเร่�องต่างๆ โด้ยสามารถตั�งคำาถาม 
แสด้งควัามคิด้เห็น หร่อ คัด้ค้านในกรณ่ท่�ม่ควัามเห็นขัด้แย้งในเร่�องท่�ม่ผู้ลกระทบต่อผู้ลประโยช่น์ของผู้้้ถ่อห้๊นหร่อผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ย โด้ยไม่อย้่ภิาย 
ใต้อิทธิัพิลของกล่๊มบ๊คคลใด้

 ค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีาร – บูทบูาท หน้าที� และค์วัามรับูผิดชอุบู 

 1. ในการกำากับด้้แลกิจ้การของบริษััท นอกเหน่อจ้ากการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ให้เป็นไปตามกฎหมาย วััตถ๊ประสงค์ และข้อบังคับของบริษััท 
รวัมทั�งมติของท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น คณะกรรมการยังได้้กำาหนด้บทบาท หน้าท่� และควัามรับผิู้ด้ช่อบของคณะกรรมการบริษััทด้้วัย โด้ยม่ราย 
ละเอ่ยด้ตามท่�ปรากฏิในข้อกำาหนด้ขอบเขต อำานาจ้ หน้าท่� และควัามรับผิู้ด้ช่อบของคณะกรรมการบริษััท

 2 .  ติด้ตามด้้แลใ ห้ ฝ่าย จั้ด้การนำา เสนอแผู้นกลย๊ท ธ์ั ไปถ่ายทอด้เ ป็นแผู้นการด้ำา เ นินงาน (Operat ional  P lan) 
รวัมถ่งการประเมินผู้ลการด้ำาเนินงาน และกำากับด้้แลบริษััทในกล่๊ม โด้ยกำาหนด้ให้ฝ่ายบริหารรายงานผู้ลการปฏิิบัติงาน ตลอด้จ้นเร่�องท่�สำาคัญอ่�นๆ 
ให้คณะกรรมการบริษััทรับทราบในการประช๊่มคณะกรรมการบริษััทท๊กเด่้อน
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 3. กรรมการแต่ละคนจ้ะด้ำารงตำาแหน่งกรรมการบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยนอ่�นในตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทยได้้ไม่เกิน 3 บริษััท ทั�งน่� ไม่
กระทบการด้ำารงตำาแหน่งในปัจ้จ๊้บันของกรรมการ 

 4. บริหารกิจ้การเพ่ิ�อสร้างค๊ณค่าแก่กิจ้การอยา่งยั�งยน่ซ่์�งครอบคล๊มถ่งการประกอบกิจ้การท่�ด่้ สร้างค๊ณค่าระยะยาวั (Creative Value 
with Long-Term Perspective) การประกอบธ๊ัรกิจ้อย่างม่จ้ริยธัรรมและรับผิู้ด้ช่อบต่อผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ย (Ethical and Responsible Business) 
และเป็นประโยช่น์หร่อลด้ผู้ลกระทบต่อสังคมและสิ�งแวัด้ล้อม (Good Corporate Citizen) รวัมถ่งสามารถปรับตัวัได้้ภิายในการเปล่�ยนแปลง 
ต่างๆ

 5. คณะกรรมการไม่ได้้ม่การประช๊่มท๊กเด่้อน คณะกรรมการควัรกำาหนด้ให้ฝ่ายจั้ด้การรายงานผู้ลการด้ำาเนินงานให้คณะกรรมการ 
ทราบในเด่้อนท่�ไม่ได้้ม่การประช๊่ม เพ่ิ�อให้คณะกรรมการสามารถกำากับควับค๊มและด้้แลการปฏิิบัติงานของฝา่ยจั้ด้การได้้อยา่งต่อเน่�องและทนัการณ์

 6. คณะกรรมการควัรใหค้วัามสำาคัญและสนับสน๊นการสร้างนวััตกรรมท่�ก่อให้เกิด้ม้ลค่าแก่ธ๊ัรกิจ้ควับค่้ไปกับการสร้างค๊ณประโยช่น์ต่อ 
ล้กค้าหร่อผู้้้ท่�เก่�ยวัข้อง และม่ควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อสังคมและสิ�งแวัด้ล้อม 

 7. คณะกรรมการควัรติด้ตามด้้แลให้ฝ่ายจั้ด้การประกอบธ๊ัรกิจ้อย่างม่ควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อสังคมและสิ�งแวัด้ล้อม และสะท้อนอย้่
ในแผู้นด้ำาเนินการ (operational plan) เพ่ิ�อให้มั�นใจ้ได้้ว่ัา ท๊กฝ่ายขององค์กรได้้ด้ำาเนินการสอด้คล้องกับวััตถ๊ประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผู้น
กลย๊ทธ์ั (strategies) ของกิจ้การ

 8. คณะกรรมการควัรติด้ตามด้้แลให้ฝ่ายจั้ด้การจั้ด้สรรและจั้ด้การทรัพิยากรให้เป็นไปอย่างม่ประสิทธิัภิาพิและประสิทธิัผู้ล โด้ยคำาน่ง 
ถ่งผู้ลกระทบและการพัิฒนาทรัพิยากรตลอด้สาย value chain เพ่ิ�อให้สามารถบรรล๊วััตถ๊ประสงค์และเป้าหมายหลักได้้อย่างยั�งย่น

 9.คณะกรรมการควัรจั้ด้ให้ม่กรอบการกำากับด้้แลและการบริหารจั้ด้การเทคโนโลยส่ารสนเทศูระดั้บองค์กร ท่�สอด้คล้องกับควัามต้อง 
การของกิจ้การ รวัมทั�งด้้แลให้ม่การนำาเทคโนโลย่สารสนเทศูมาใช้่ในการเพิิ�มโอกาสทางธ๊ัรกิจ้และพัิฒนาการด้ำาเนินงาน การบริหารควัามเส่�ยง 
เพ่ิ�อให้กิจ้การสามารถบรรล๊วััตถ๊ประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจ้การ

 10. คณะกรรมการควัรกำากับด้้แลให้ม่ระบบการรักษัาควัามปลอด้ภัิยของข้อม้ล ซ่์�งรวัมถ่งการกำาหนด้นโยบายและวิัธ่ัปฏิิบัติในการ 
รักษัาควัามลบั (confidentiality) การรกัษัาควัามนา่เช่่�อถ่อ (integrity) และควัามพิรอ้มใช้่ของขอ้ม้ล (availability) รวัมทั�งการจ้ดั้การขอ้ม้ลท่�อาจ้
ม่ผู้ลกระทบต่อราคาหลักทรัพิย ์(market sensitive information) นอกจ้ากน่� คณะกรรมการควัรด้้แลให้กรรมการ ผู้้้บริหารระดั้บส้ง และพินักงาน 
ตลอด้จ้นบ๊คคลภิายนอกท่�เก่�ยวัข้อง อาทิ ท่�ปร่กษัาทางกฎหมาย ท่�ปร่กษัาทางการเงิน ปฏิิบัติตามระบบการรักษัาควัามปลอด้ภัิยของข้อม้ลด้้วัย

 ค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีาร – กีารประชุมค์ณีะกีรรมกีารบูริษัท   

 บริษััท กำาหนด้หลักเกณฑ์์การประช๊่มคณะกรรมการบริษััท ดั้งน่�

 1. คณะกรรมการบริษััท ม่การกำาหนด้การประช๊่ม อย่างน้อยไตรมาสละครั�งต่อปี และม่การประช๊่มพิิเศูษั เพิิ�มเติมตามควัามจ้ำาเป็น 
และเหมาะสม โด้ยแจ้้งล่วังหน้าอย่างน้อย 7 วััน และการประช๊่มท๊กครั�งจ้ะต้องม่ กรรมการมาประช๊่มไม่น้อยกว่ัาก่�งหน่�งของจ้ำานวันกรรมการ 
ทั�งหมด้ จ่้งจ้ะครบเป็นองค์ประช๊่ม

 2. ม่การกำาหนด้วัาระช่ดั้เจ้นลว่ังหนา้ โด้ยประธัานกรรมการและกรรมการผู้้จั้้ด้การควัรรว่ัมกนัพิิจ้ารณาเล่อกเร่�องเข้าวัาระการประช๊่ม 
คณะกรรมการและจ้ะต้องม่การกำาหนด้วัาระให้ชั่ด้เจ้น ทั�งน่� เลขาน๊การบริษััทม่หน้าท่�ด้้แลให้กรรมการได้้รับเอกสารการประช๊่มล่วังหน้าก่อนการ 
ประช๊่มเป็นเวัลาเพ่ิยงพิอสำาหรับการศู่กษัา และพิิจ้ารณาเร่�องเพ่ิ�อการให้ควัามเห็น และการออกเส่ยงลงคะแนน

 3. คณะกรรมการบริษััทได้้รับข้อม้ลท่�เพ่ิยงพิอ ครบถ้วัน ต่อเน่�อง และทันเวัลาก่อนการประช๊่มท๊กครั�ง ทั�งน่� กรรมการบริษััทสามารถ 
ติด้ต่อเลขาน๊การบริษััทได้้โด้ยตรงอย่างอิสระ เลขาน๊การบริษััทม่หน้าท่�ให้คำาปร่กษัาแก่คณะกรรมการบริษััทในเร่�องท่�เก่�ยวัข้องกับการปฏิิบัติ 
ตามกฎหมายและระเบ่ยบต่างๆ

 4. ประธัานกรรมการม่หน้าท่�จั้ด้สรรเวัลาให้อย่างเพ่ิยงพิอท่�ฝ่ายจั้ด้การจ้ะเสนอเอกสารข้อม้ลเพ่ิ�อการอภิิปราย และเพ่ิยงพิอสำาหรับ 
คณะกรรมการท่�จ้ะอภิิปรายในประเด็้นสำาคัญ เปิด้โอกาส และสนับสน๊นให้กรรมการแต่ละคนแสด้งควัามคิด้เห็นก่อนสร๊ปควัามเห็นท่�ได้้จ้ากท่�ประช๊่ม

 5. คณะกรรมการม่นโยบายให้กรรมการท่�ไม่เป็นผู้้้บริหารม่โอกาสท่�จ้ะประช๊่มระหว่ัางกันเองตามควัามจ้ำาเป็นเพ่ิ�ออภิิปรายปัญหาต่าง 
ๆ เก่�ยวักับการจั้ด้การท่�อย้่ในควัามสนใจ้ โด้ยไม่ม่ฝ่ายจั้ด้การร่วัมด้้วัย และควัรแจ้้งให้ประธัานเจ้้าหน้าท่�บริหารทราบถ่งผู้ลการประช๊่มด้้วัย 

 6. คณะกรรมการสนับสน๊นให้ประธัานเจ้้าหน้าท่�บริหารและกรรมการผู้้้จ้ดั้การเชิ่ญผู้้้บริหารระดั้บส้งเข้าร่วัมประช๊่มคณะกรรมการเพ่ิ�อ 
ให้สารสนเทศูรายละเอ่ยด้ต่างๆ เพิิ�มเติมในฐานะท่�เป็นผู้้้ปฏิิบัติงานโด้ยตรง และเพ่ิ�อม่โอกาสทำาควัามร้้จั้กผู้้้บริหารระดั้บส้งสำาหรับใช้่ประกอบ 
การพิิจ้ารณาแผู้นการส่บทอด้งาน

 7. ในการพิิจ้ารณาระเบ่ยบวัาระต่างๆ กรรมการซ์่�งม่ส่วันได้้เส่ยในเร่�องท่�พิิจ้ารณาจ้ะไม่ม่สิทธิัออกเส่ยงและต้องไม่อย้่ในท่�ประช๊่มใน 
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วัาระดั้งกล่าวั 

 8. การประช๊่มท๊กครั�ง ต้องม่การจ้ด้บันท่กการประช๊่มเป็นลายลักษัณ์อักษัร และจั้ด้เก็บรายงานการประช๊่มท่�ผู่้านการรับรองจ้ากคณะ
กรรมการพิร้อมให้คณะกรรมการและผู้้้ท่�เก่�ยวัข้องสามารถตรวัจ้สอบได้้

 ค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีาร – กีารปฐมนิเทศุกีรรมกีารใหม่ 

 กรณ่หากม่กรรมการเข้าใหม่ บริษััทฯ จ้ะจั้ด้ให้ม่การบรรยายและเย่�ยมช่มกิจ้การ รวัมถ่งจั้ด้ทำาแนวัทางคำาแนะนำาให้กับกรรมการ เพ่ิ�อ 
ให้กรรมการใหม่ได้้รับทราบลักษัณะและแนวัทางการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ กฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวัข้อง  การกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้ และข้อม้ลอ่�นท่�จ้ำาเป็นและ 
เป็นประโยช่น์ต่อการปฏิิบัติหน้าท่�ของกรรมการอย่างม่ประสิทธิัภิาพิ

 ค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีาร – กีารประเมินตินเอุง และประเมินผลกีารดำาเนินงานขิอุงกีรรมกีาร 

  ภิายหลังจ้ากบริษััทเป็นบริษััทมหาช่น และการนำาห้๊นของบริษััทขอจ้ด้ทะเบ่ยนในตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย  
คณะกรรมการจ้ะจั้ด้ให้ม่การประเมินผู้ลการงานประจ้ำาปีท๊กปีของทั�งคณะ และได้้เปิด้เผู้ยหลักเกณฑ์์การประเมินผู้ลงานคณะกรรมการทั�งคณะ 
และจ้ัด้ให้ม่การประเมินผู้ลงาน เปิด้เผู้ยกระบวันการ และหลักเกณฑ์์ในการประเมินผู้ลงานเป็นรายบ๊คคล ทั�งน่� คณะกรรมการได้้จั้ด้ให้ม่การ 
ประเมินผู้ลงานของคณะกรรมการช๊่ด้ย่อยท๊กช๊่ด้ เพ่ิ�อประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานในปีท่�ผู่้านมา และหาแนวัทางในการปรับปร๊งประสิทธิัภิาพิใน
การทำางานของคณะกรรมการในปีต่อๆ ไป

 ค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีาร – นโยบูายสรรหากีรรมกีาร 

 ในการสรรหากรรมการนั�น บริษััทฯ จ้ะให้ควัามสำาคัญกับบ๊คคลท่�ม่ควัามร้้ ควัามสามารถ ประสบการณ์ ม่ประวััติการทำางานท่�ด่้ 
และม่ภิาวัะผู้้้นำา วิัสัยทัศูน์กว้ัางไกล รวัมทั�งม่ค๊ณธัรรม จ้ริยธัรรม ตลอด้จ้นม่ทัศูนคติท่�ด่้ต่อองค์กร สามารถอ๊ทิศูเวัลาให้ได้้อย่างพิอเพ่ิยงอันเป็น 
ประโยช่น์ต่อการด้ำาเนินกิจ้การของบริษััทฯ นอกจ้ากน่� ยังคำาน่งถ่งควัามหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และจั้ด้ทำาตารางควัามร้้ 
ควัามช่ำานาญเพิ่�อกำาหนด้ค๊ณสมบัติของกรรมการท่�ต้องการสรรหา โด้ยพิิจ้ารณาจ้ากทักษัะท่�จ้ำาเป็นท่�ยังขาด้ รวัมถ่งค๊ณสมบัติท่�เหมาะสมและ 
สอด้คล้องกับองค์ประกอบโครงสร้างของกรรมการตามกลยท๊ธ์ัทางธ๊ัรกิจ้ของบริษััทฯ และจ้ะใช้่ฐานข้อม้ลกรรมการสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรม
การบริษััทไทย (IOD) เป็นส่วันประกอบในการสรรหากรรมการคนใหม่ โด้ยม่กระบวันการท่�โปร่งใส สร้างควัามมั�นใจ้ให้ผู้้้ถ่อห้๊น

 ค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีาร – ค่์าติอุบูแทนกีรรมกีาร 

 บริษััทม่นโยบายจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้้้บริหารในระด้ับท่�เหมาะสม โด้ยคำาน่งถ่งผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััท 
และควัามสอด้คล้องกับธ๊ัรกิจ้ รวัมถ่งควัามเหมาะสมกับหน้าท่�และควัามรับผิู้ด้ช่อบของกรรมการและผู้้้บริหารแต่ละท่าน โด้ยบริษััทใช้่ควัาม 
ระมัด้ระวัังในการจ่้ายค่าตอบแทนผู้้้บริหารของบริษััท ให้อย้่ในระดั้บท่�เหมาะสมและเป็นอัตราท่�แข่งขันได้้ในกล่๊มธ๊ัรกิจ้เด่้ยวักัน เพ่ิ�อท่�จ้ะด้้แล 
และรักษัาผู้้้บริหารท่�ม่ค๊ณภิาพิไว้ั ผู้้้บริหารท่�ได้้รับมอบหมายภิาระหน้าท่�และควัามรับผิู้ด้ช่อบเพิิ�มข่�นจ้ะได้้รับค่าตอบแทนท่�เหมาะสมกับหน้าท่�
และควัามรับผิู้ด้ช่อบท่�ได้้รับมอบหมายเพิิ�มมากข่�น ทั�งน่�บริษััท จั้ด้ให้ม่ค่าตอบแทนกรรมการไว้ัอย่างชั่ด้เจ้นและโปร่งใส และได้้ผู่้านการอน๊มัติ
จ้ากท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นโด้ยกำาหนด้ให้ม่การเปิด้เผู้ยค่าตอบแทนท่�จ่้ายให้แก่กรรมการและผู้้้บริหารตามแบบท่�สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์กำาหนด้ 

 ค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีาร – กีารพัฒนากีรรมกีารและผู้บูริหาร 

 คณะกรรมการบริษััท ม่นโยบายส่งเสริมและอำานวัยควัามสะด้วักให้ม่การฝึกอบรมและการให้ควัามร้้แก่กรรมการผู้้้เก่�ยวัข้องใน 
ระบบการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้ของบริษััท เช่่น กรรมการ กรรมการตรวัจ้สอบ กรรมการควัามเส่�ยง กรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน 
กรรมการธัรรมาภิิบาล ผู้้้บริหาร เป็นต้น เพ่ิ�อให้ม่การปรับปร๊งการปฏิิบัติงานอย่างต่อเน่�อง และในกรณ่ท่�ม่การเปล่�ยนแปลงกรรมการหร่อแต่ง
ตั�งกรรมการใหม่ ฝ่ายจั้ด้การจ้ะจั้ด้ให้ม่เอกสารและข้อม้ลท่�เป็นประโยช่น์ต่อการปฏิิบัติหน้าท่�ของกรรมการใหม่ รวัมถ่งการจั้ด้ให้ม่การแนะนำา 
ลักษัณะธ๊ัรกิจ้ และแนวัทางการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ของบริษััท ให้แก่กรรมการใหม่

 กรรมการของบรษัิัท ท๊กท่านได้้ผู่้านการอบรมหลกัส้ตรกรรมการจ้ากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิัทไทย  โด้ยบางท่านผู่้านการอบรมหลักส้ตร 
Director Accreditation Program (DAP) และบางท่านผู่้านการอบรมในหลักส้ตร Director Certification Program (DCP) จ้ากสถาบันเด่้ยวักัน 
และเลขาน๊การบริษััท ได้้เข้าร่วัมอบรม และสัมมนาหลักส้ตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) จั้ด้อบรม

•  สัมมนาหลักส้ตร Company Secretary Program (CSP) นายปริญ  เอกมโนช่ัย

•  สัมมนาหลักส้ตร Company Reporting Program (CRP) นายปริญ  เอกมโนช่ัย

•  สัมมนาหลักส้ตร Board Reporting Program (BRP) นายปริญ  เอกมโนช่ัย

• กรรมการเด้ินทางศู่กษัาด้้งานท่�ประเทศูจ้่น
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 ค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีาร – กีารค์วับูคุ์มภายในและกีารกีำากัีบูปฏิิบัูติิงาน 

 1. คณะกรรมการบริษััท จั้ด้ให้บริษััทม่ระบบควับค๊มภิายในท่�ครอบคล๊มท๊กด้้าน ทั�งด้้านการเงิน และการปฏิิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบ่ยบท่�เก่�ยวัข้อง และจั้ด้ให้ม่กลไกการตรวัจ้สอบและถ่วังด๊้ลท่�ม่ประสิทธิัภิาพิเพ่ิยงพิอในการปกป้อง
ด้้แลรักษัาทรัพิย์สินของบริษััทอย้่เสมอ จั้ด้ให้ม่การกำาหนด้ลำาดั้บขั�นของอำานาจ้อน๊มัติ และควัามรับผิู้ด้ช่อบของผู้้้บริหารและพินักงานท่�ม่การ 
ตรวัจ้สอบและถ่วังด๊้ลในตัวั กำาหนด้ระเบ่ยบการปฏิิบัติงานอย่างเป็นลายลักษัณ์อักษัร ม่หน่วัยงานตรวัจ้สอบภิายในท่�เป็นอิสระ ทำาหน้าท่� 
ตรวัจ้สอบการปฏิิบัติงานของท๊กหน่วัยงานให้เป็นไปตามระเบ่ยบท่�วัางไว้ั  รวัมทั�งประเมินประสิทธิัภิาพิและควัามเพ่ิยงพิอของการควับค๊มภิาย
ในของหน่วัยงานต่างๆ ในบริษััท

 2. จั้ด้ให้ม่ส่วันกำากับการปฏิิบัติงาน (Compliance Division) หร่อฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) เพ่ิ�อรับผิู้ด้ช่อบเร่�อง Com-
pliance ติด้ตามด้้แลให้ท๊กส่วันของบริษััทฯ ปฏิิบัติตามกฎหมายอย่างถ้กต้องครบถ้วัน อาทิ การกำากับด้้แลการต่ออาย๊ใบอน๊ญาตการประกอบ
ธ๊ัรกิจ้สปาและนวัด้เพิ่�อส๊ขภิาพิ รวัมถ่งการตอ่สัญญาเช่่าสถานท่�เพ่ิ�อใช้่ในการประกอบกจิ้การ โด้ยม่ระบบแจ้้งเต่อนการตอ่ใบอน๊ญาตและสญัญา 
เช่่าของบริษััทฯผู่้านทางอ่เมล์ แจ้้งไปยังผู้้้บังคับบัญช่า และพินักงานท่�รับผิู้ด้ช่อบ 

 ค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีาร – กีารดูแลเร่�อุงกีารใช้ข้ิอุมูลภายใน 

 คณะกรรมการบริษััท ตระหนักถ่งควัามสำาคัญของการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้และเพิ่�อควัามโปร่งใสและป้องกันการแสวังหาผู้ล 
ประโยช่น์ส่วันตนจ้ากการใช้่ข้อม้ลภิายในของบริษััทท่�ยังไม่ได้้เปิด้เผู้ยต่อสาธัารณช่น บริษััทได้้กำาหนด้นโยบายการใช้่ข้อม้ลของบริษััทตามท่� 
ปรากฏิในนโยบายการใช้่ข้อม้ลภิายใน

 ค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีาร – รายงานประจิำาปี 

 คณะกรรมการบริษััท เป็นผู้้้รับผิู้ด้ช่อบในการจั้ด้ทำารายงานทางการเงินของบริษััท และสารสนเทศูทางการเงินท่�ปรากฏิในรายงาน 
ประจ้ำาปี การจั้ด้ทำารายงานทางการเงินเป็นการจั้ด้ทำาตามมาตรฐานการบัญช่่ท่�รับรองโด้ยทั�วัไป โด้ยเล่อกใช้่นโยบายบัญช่่ท่�เหมาะสมและถ่อ 
ปฏิิบัติสมำ�าเสมอ และใช้่ด๊้ลยพิินิจ้อย่างระมัด้ระวัังในการจั้ด้ทำา รวัมทั�งกำาหนด้ให้ม่การเปิด้เผู้ยข้อม้ลสำาคัญอย่างเพ่ิยงพิอในหมายเหต๊ประกอบ 
งบการเงิน โด้ยคณะกรรมการบริษััท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวัจ้สอบเป็นผู้้้ด้้แลเก่�ยวักับค๊ณภิาพิของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้้้ให้ 
ควัามเห็นต่อคณะกรรมการบริษััท

 ค่์าติอุบูแทนขิอุงกีรรมกีารและผู้บูริหาร 

 ค่์าติอุบูแทนกีรรมกีาร

 ท่�ประช๊่มวิัสามัญผู้้้ถ่อห้๊น ครั�งท่� 1/2557 เม่�อวัันท่� 7 พิฤษัภิาคม 2557 ได้้กำาหนด้นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการไว้ัอย่างชั่ด้เจ้น 
และโปร่งใส โด้ยค่าตอบแทนอย้่ในระดั้บเด่้ยวักับอ๊ตสาหกรรม และส้งเพ่ิยงพิอท่�จ้ะด่้งด้้ด้ และรักษัากรรมการท่�ม่ค๊ณสมบัติท่�ต้องการ กรรมการ 
ท่�ได้้รับมอบหมายให้ม่หน้าท่�และควัามรับผิู้ด้ช่อบเพิิ�มมากข่�น จ้ะได้้รับค่าตอบแทนท่�เหมาะสมกับหน้าท่�และควัามรับผิู้ด้ช่อบท่�ได้้รับมอบหมาย
ท่�เพิิ�มมากข่�น

 ค่์าติอุบูแทนผู้บูริหาร  

 ค่าตอบแทนของผู้้บ้ริหารเปน็ไปตามหลกัการและนโยบายท่�คณะกรรมการบรษัิัทกำาหนด้ ซ่์�งเช่่�อมโยงกบัผู้ลการด้ำาเนินงานของบรษัิัท 
และผู้ลการปฏิิบัติงานของผู้้้บริหารแต่ละท่าน ปัจ้จ๊้บันคณะกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทนพิิจ้ารณาค่าตอบแทนของประธัานเจ้้าหน้า 
ท่�บริหารและกรรมการผู้้จั้้ด้การโด้ยใช้่ข้อม้ลค่าตอบแทนของบรษัิัทในอ๊ตสาหกรรมเด่้ยวักัน และม่ขนาด้ใกลเ้ค่ยงกัน รวัมทั�งผู้ลประกอบการของ
บริษััทมาประกอบการพิิจ้ารณา

 จิริยธีรรมทางธุีรกิีจิ และข้ิอุพ้งปฏิิบัูติิในกีารทำางาน 

 บริษััทได้้กำาหนด้ข้อปฏิิบัติเก่�ยวักับจ้ริยธัรรมทางธ๊ัรกิจ้ และข้อพ่ิงปฏิิบัติในการทำางานเป็นลายลักษัณ์อักษัร และแจ้้งให้กรรมการ 
ฝ่ายบริหาร และพินักงานท๊กคนได้้รับทราบ และย่ด้ถ่อเป็นแนวัทางในการปฏิิบัติหน้าท่�ตามภิารกิจ้ของบริษััทด้้วัยควัามซ่์�อสัตย์ ส๊จ้ริต 
อย่างม่จ้ริยธัรรม และค๊ณธัรรม เพ่ิ�อให้บรรล๊ผู้ลตามเจ้ตนารมณ์ท่�กำาหนด้ไว้ัต่อไป  

 ค์วัามขัิดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษััทได้้กำาหนด้นโยบายเก่�ยวักับการทำารายการระหว่ัางกัน บนหลักการในการตัด้สินใจ้ในการด้ำาเนินกิจ้กรรมทาง 
ธ๊ัรกิจ้จ้ะต้องทำาเพ่ิ�อผู้ลประโยช่น์ส้งส๊ด้ของบริษััทเท่านั�น โด้ยบริษััทได้้กำาหนด้ขั�นตอนในการพิิจ้ารณาทำาธ๊ัรกรรมดั้งกล่าวั เพ่ิ�อให้การเข้าทำารายการ 
ท่�เก่�ยวัโยงกันนั�น เป็นไปด้้วัยควัามโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิด้ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์ เป็นประโยช่น์ส้งส๊ด้แก่บริษััท และผู้้้ถ่อห้๊นท๊กราย ดั้งน่� 
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 1. บริษััทจ้ะพิิจ้ารณาวั่าธ๊ัรกรรมดั้งกล่าวัเป็นรายการท่�เก่�ยวัโยงกันประเภิทใด้ และหากเป็นรายการท่�เก่�ยวัโยงกันประเภิทรายการ 
ธ๊ัรกิจ้ปกติ หร่อรายการสนับสน๊นธ๊ัรกิจ้ปกติ ก็จ้ะพิิจ้ารณาต่อไปว่ัารายการนั�นม่ข้อกำาหนด้และเง่�อนไขท่�ถ่อว่ัาเป็นเง่�อนไขการค้าโด้ยทั�วัไปหร่อ 
ไม่ โด้ยบริษััท จ้ะใช้่เกณฑ์์เร่�องราคาและเง่�อนไขท่�บริษััท ให้กับล้กค้าทั�วัไป หร่อราคาและเง่�อนไขท่�ใช้่กันทั�วัไปในตลาด้สำาหรับการทำาธ๊ัรกรรมใน
ลักษัณะเด่้ยวักันหร่อคล้ายคล่งกัน และในกรณ่ท่�ไม่ม่ราคาตลาด้ท่�สามารถนำามาใช้่อ้างอิงได้้เน่�องจ้ากสินค้าหร่อบริการภิายใต้การทำาธ๊ัรกรรมนั�น
ม่ลักษัณะเฉพิาะตัวัหร่อเพิราะเหต๊ผู้ลอ่�นใด้  บริษััทก็อาจ้ให้คณะกรรมการตรวัจ้สอบหร่อผู้้้สอบบัญช่่ของบริษััท หร่อผู้้้เช่่�ยวัช่าญอิสระ พิิจ้ารณา
ตรวัจ้สอบและให้ควัามเห็นถ่งควัามเหมาะสมของราคาและควัามสมเหต๊สมผู้ลของการทำารายการด้้วัย  

 2. ในกรณ่ท่�รายการท่�เก่�ยวัโยงกันเป็นรายการสนับสน๊นธ๊ัรกิจ้ปกติท่�ม่เง่�อนไขการค้าโด้ยทั�วัไป และ ค่าตอบแทนไม่สามารถคำานวัณได้้จ้าก 
ทรัพิย์สินหร่อม้ลค่าอ้างอิง หร่อเป็นรายการธ๊ัรกิจ้ปกติ หร่อรายการสนับสน๊นธ๊ัรกิจ้ปกติท่�ไม่ม่เง่�อนไขทางการค้าโด้ยทั�วัไป หร่อเป็นรายการเช่่า 
หร่อให้เช่่าอสังหาริมทรัพิยไ์ม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสด้งได้้ว่ัาม่เง่�อนไขการค้าโด้ยทั�วัไป หร่อเป็นรายการประเภิทอ่�น บริษััทจ้ะทำาการคำานวัณ 
ขนาด้ของรายการว่ัาเป็นรายการขนาด้เล็ก ขนาด้กลาง หร่อขนาด้ใหญ่ เพ่ิ�อจ้ะได้้ทราบว่ัาจ้ะต้องด้ำาเนินการต่อไปอย่างไรเช่่น จ้ะต้องเสนอขอ
อน๊มัติการทำารายการจ้ากคณะกรรมการบริษััท เช่่น จ้ะต้องเสนอขออน๊มัติการทำารายการจ้ากคณะกรรมการบริษััท หร่อจ้ากท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น 
เป็นต้น

 3. บริษััท จ้ะเสนอรายการท่�เก่�ยวัโยงกันของบริษััท หร่อบริษััทย่อยให้คณะกรรมการตรวัจ้สอบทราบหร่อพิิจ้ารณาควัามเห็น แล้วัแต่กรณ่ 
รายการท่�เก่�ยวัโยงกันรายการใด้ท่�จ้ะต้องได้้รับการอน๊มัติจ้ากคณะกรรมการบรษัิัท หร่อท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น บริษััท จ้ะต้องเสนอควัามเหน็ของคณะ 
กรรมการตรวัจ้สอบเก่�ยวักับรายการนั�นให้คณะกรรมการบริษััท และหร่อท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นพิิจ้ารณาด้้วัย 

 4. บริษััท จ้ะรายงานการตกลงเข้าทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกันต่อตลาด้หลักทรัพิยแ์ห่งประเทศูไทย โด้ยม่ขอ้ม้ลรายละเอ่ยด้ตา่งๆ ครบถ้วัน 
ตามเกณฑ์์ท่�กำาหนด้ไว้ัในประกาศูคณะกรรมการตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย และจ้ะเปิด้เผู้ยการทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกันในรายงาน 
ประจ้ำาปี แบบแสด้งรายการข้อม้ลประจ้ำาปี และหร่อแบบรายงานอ่�นตามหลักเกณฑ์์ท่�คณะกรรมการตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย กำาหนด้ 
และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญช่่กำาหนด้

 5. สำาหรับรายการระหว่ัางกันท่�อาจ้เกิด้ข่�นในอนาคต คณะกรรมการบริษััท จ้ะต้องปฏิิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่ัาด้้วัยหลักทรัพิย์ 
และตลาด้หลกัทรัพิย ์และข้อบังคับ ประกาศู คำาสั�ง หร่อข้อกำาหนด้ของตลาด้หลกัทรัพิยแ์ห่งประเทศูไทย รวัมตลอด้ถ่งการปฏิิบัติตามข้อกำาหนด้ 
เก่�ยวักับการเปดิ้เผู้ยข้อม้ลการทำารายการเก่�ยวัโยงและการได้้มาหร่อจ้ำาหนา่ยไปซ์่�งทรัพิยสิ์นท่�สำาคัญของบรษัิัท หร่อบรษัิัทยอ่ยตามมาตรฐานการ 
บัญช่่ท่�กำาหนด้โด้ยสมาคมนักบัญช่่และผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาตแห่งประเทศูไทย

 6. ในกรณ่ท่�ม่รายการระหว่ัางกันของบริษััท ท่�นอกเหน่อจ้ากการค้าปกติ ท่�เกิด้ข่�นกับบ๊คคลท่�อาจ้ม่ควัามขัด้แยง้ทางผู้ลประโยช่น์หร่อ 
ม่ส่วันได้้เส่ยหร่ออาจ้ม่ควัามขัด้แยง้ทางผู้ลประโยช่น์ในอนาคต บริษััทจ้ะให้คณะกรรมการตรวัจ้สอบเป็นผู้้้ให้ควัามเห็นเก่�ยวักับควัามจ้ำาเป็นและ
ควัามเหมาะสมของรายการนั�น ในกรณ่ท่�คณะกรรมการตรวัจ้สอบไมม่่ควัามช่ำานาญในการพิิจ้ารณารายการระหว่ัางกันท่�อาจ้เกิด้ข่�น บริษััทจ้ะให้ 
ผู้้้เช่่�ยวัช่าญอิสระหร่อผู้้้สอบบัญช่่ของบริษััทเป็นผู้้้ให้ควัามเห็นเก่�ยวักับรายการระหว่ัางกันดั้งกล่าวั เพ่ิ�อนำาไปใช้่ประกอบการตัด้สินใจ้ของคณะ 
กรรมการ หร่อผู้้้ถ่อห้๊นตามแต่กรณ่ทั�งน่� บริษััทจ้ะเปิด้เผู้ยรายการระหว่ัางกันไว้ัในหมายเหต๊ประกอบงบการเงินท่�ได้้รับการตรวัจ้สอบจ้ากผู้้้ 
สอบบัญช่่บริษััท

 7. ผู้้้ม่ส่วันได้้ส่วันเส่ยในการทำารายการใด้ๆ จ้ะไม่ม่สิทธิัออกเส่ยงหร่ออน๊มัติการทำารายการนั�นๆ

 8. ห้ามมิให้พินักงานกระทำาการใด้ๆ อันเป็นการขัด้ต่อผู้ลประโยช่น์ทางธ๊ัรกิจ้ บริษััทฯ จ่้งได้้จั้ด้ทำาแบบแจ้้งให้พินักงานทราบผู่้านฝ่าย
บ๊คคล เพ่ิ�อให้พินักงานทราบนโยบาย 

 ระบูบูกีารค์วับูคุ์มภายในและกีารติรวัจิสอุบูภายใน  

 คณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการตรวัจ้สอบได้้สอบทานระบบควับค๊มภิายในของบริษััท โด้ยได้้พิิจ้ารณาและสอบทานร่วัมกับ 
ฝ่ายบรหิารของบรษัิัท และม่ควัามเหน็ว่ัาบริษััทม่ควัามเพ่ิยงพิอและควัามเหมาะสมของระบบควับค๊มภิายในท่�จ้ะสามารถปอ้งกันทรัพิยสิ์น อันเกิด้ 
จ้ากการท่�ผู้้้บริหารนำาไปใช้่โด้ยมิช่อบ หร่อโด้ยไม่ม่อำานาจ้ เช่่น ม่การกำาหนด้อำานาจ้อน๊มัติสั�งการ และม่การจั้ด้ทำาระเบ่ยบการปฏิิบัติงานท่�เป็น 
ลายลักษัณ์อักษัร รวัมทั�งบริษััทยังได้้ให้ควัามสำาคัญของระบบควับค๊มภิายใน โด้ยจั้ด้ให้ม่หน่วัยงานตรวัจ้สอบภิายใน โด้ยการว่ัาจ้้างผู้้้เช่่�ยวัช่าญ 
เข้าทำาการตรวัจ้สอบระบบควับค๊มภิายในข่�น  เพ่ิ�อเป็นกลไกท่�สำาคัญท่�เป็นอิสระในการติด้ตาม และประเมินผู้ลการควับค๊มภิายใน นอกจ้ากน่�  
บริษััทยงัม่ระบบการจั้ด้เก็บเอกสารสำาคัญท่�ทำาให้กรรมการ ผู้้้สอบบัญช่่ และผู้้้ม่อำานาจ้ตามกฎหมายสามารถตรวัจ้สอบได้้ภิายในระยะเวัลาอันควัร
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6.2 คณะกรรมการ 

 โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้้วัย 1. คณะกรรมการบริษััท และ 2. คณะกรรมการช๊่ด้ย่อย 5 ช๊่ด้ ได้้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวัจ้สอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง คณะกรรมการธัรรมาภิิบาล โด้ยม่
การกำาหนด้ขอบเขตอำานาจ้หน้าท่�และควัามรับผิู้ด้ช่อบของคณะกรรมการแต่ละช๊่ด้ไว้ัเป็นลายลักษัณ์อักษัร ดั้งน่�     

6.2.1 ข้อบเข้ตอำ�น�จหน้�ท่ั่�และคัว�มูร่บผิดำชอบข้องคัณะกิรรมูกิ�รบริษ่ทั่ 

 ตามมติท่�ประช๊่มวิัสามัญผู้้้ถ่อห้๊นครั�งท่� 1/2557 เม่�อวัันท่� 7 พิฤษัภิาคม 2557 ได้้ม่การกำาหนด้ขอบเขตอำานาจ้หน้าท่� และควัามรับผิู้ด้
ช่อบของคณะกรรมการบริษััท โด้ยคณะกรรมการบริษััทม่อำานาจ้หน้าท่�ตามท่�กำาหนด้ไว้ัในข้อบังคับบริษััท และให้ม่อำานาจ้หน้าท่�ตามท่�กำาหนด้ 
ดั้งต่อไปน่� 

 คณะกรรมการบริษััทม่ขอบเขต อำานาจ้ หน้าท่� และควัามรับผิู้ด้ช่อบ ดั้งต่อไปน่�:-

 1. ปฏิิบัติหน้าท่�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วััตถ๊ประสงค์ ข้อบังคับของบริษััท มติคณะกรรมการบริษััทและมติท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น 
ด้้วัยควัามรับผิู้ด้ช่อบ ควัามระมัด้ระวััง และควัามซ่์�อสัตย์ส๊จ้ริต

 2. พิิจ้ารณากำาหนด้รายละเอ่ยด้และให้ควัามเห็นช่อบ วิัสัยทัศูน์ กลย๊ทธ์ัทางธ๊ัรกิจ้ ทิศูทางของธ๊ัรกิจ้ นโยบายทางธ๊ัรกิจ้ เป้าหมาย 
แนวัทาง แผู้นการด้ำาเนินงาน แผู้นการบริหารท๊น แผู้นการบริหารควัามเส่�ยงของกิจ้การ และงบประมาณของบริษััทและบริษััทย่อย ตามท่�คณะ
กรรมการบริหารและฝ่ายจั้ด้การจั้ด้ทำาและนำาเสนอให้พิิจ้ารณาให้ควัามเห็นช่อบ

 3. กำากับด้้แลการบริหารงานและผู้ลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธัานเจ้้าหน้าท่�บริหาร กรรมการผู้้้จั้ด้การ ฝ่ายจั้ด้การ 
หร่อบ๊คคลใด้ๆ ซ่์�งได้้รับมอบหมายให้ทำาหน้าท่�ดั้งกล่าวั เพ่ิ�อให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผู้นธ๊ัรกิจ้ และนโยบายท่�คณะกรรมการบริษััทกำาหนด้

 4. ติด้ตามผู้ลการด้ำาเนนิงานของบรษัิัทอยา่งต่อเน่�อง เพิ่�อให้เป็นไปตามแผู้นการด้ำาเนินงาน แผู้นการบรหิารท๊น แผู้นการบรหิารควัาม 
เส่�ยงของกิจ้การและงบประมาณของบริษััทและบริษััทย่อย     

 5. ด้ำาเนินการให้บริษััทและบริษััทย่อยนำาระบบงานบัญช่่ท่�เหมาะสมและม่ประสิทธิัภิาพิมาใช้่ รวัมทั�งจั้ด้ให้ม่ระบบควับค๊มภิายใน 
และระบบการตรวัจ้สอบภิายใน

 6. จั้ด้ให้ม่การทำางบด๊้ล และงบกำาไรขาด้ท๊น ณ วัันสิ�นส๊ด้รอบปีบัญช่่ของบริษััท และลงลายม่อช่่�อเพ่ิ�อรับรองงบการเงินดั้งกล่าวั และ 
เปิด้เผู้ยงบการเงินเพ่ิ�อแสด้งถ่งฐานะทางการเงินและผู้ลการด้ำาเนินงานในรอบปีท่�ผู่้านมา รวัมถ่งจั้ด้ทำารายงานประจ้ำาปีของคณะกรรมการเพ่ิ�อ 
นำาเสนอต่อท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นในการประช๊่มสามัญประจ้ำาปี เพ่ิ�อพิิจ้ารณาอน๊มัติ  

 7. พิิจ้ารณาให้ควัามเหน็ช่อบการคดั้เล่อกและเสนอแต่งตั�งผู้้้สอบบัญช่่ และพิิจ้ารณาค่าตอบแทนท่�เหมาะสม ตามท่�คณะกรรมการตรวัจ้สอบนำาเสนอ 
ก่อนนำาเสนอต่อท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นในการประช๊่มสามัญประจ้ำาปี เพ่ิ�อพิิจ้ารณาอน๊มัติ

 8. จั้ด้ให้ม่นโยบายเก่�ยวักับการกำากับด้้แลกิจ้การตามหลักธัรรมาภิิบาลท่�เป็นลายลักษัณ์อักษัร และการปรับใช้่นโยบายดั้งกล่าวัอยา่งม่
ประสิทธิัภิาพิ เพ่ิ�อให้เช่่�อมั�นได้้ว่ัาบริษััทม่ควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อผู้้้ม่ส่วันเก่�ยวัข้องท๊กกล่๊มด้้วัยควัามเป็นธัรรม และพิิจ้ารณานโยบายและการปฏิิบัติ 
ตามนโยบายเป็นประจ้ำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง 

 9. พิิจ้ารณาอน๊มัติแต่งตั�งบ๊คคลท่�ม่ค๊ณสมบัติและไม่ม่ค๊ณสมบัติต้องห้ามตามท่�กำาหนด้ในพิระราช่บัญญัติบริษััทมหาช่นจ้ำากัด้ พิ.ศู. 
2535 (รวัมทั�งท่�ม่การแก้ไขเพิิ�มเติม) พิระราช่บัญญัติหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์ พิ.ศู. 2535 (รวัมทั�งท่�ม่การแก้ไขเพิิ�มเติม) รวัมถ่งประกาศู 
ข้อบังคับ และ/หร่อระเบ่ยบท่�เก่�ยวัข้อง เข้าด้ำารงตำาแหน่งในกรณ่ท่�ตำาแหน่งกรรมการว่ัางลงเพิราะเหต๊อ่�นนอกจ้ากออกตามวัาระ และพิิจ้ารณา 
ให้ควัามเห็นช่อบแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการท่�ออกตามวัาระ และการกำาหนด้ค่าตอบแทนกรรมการและนำาเสนอต่อท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นเพ่ิ�อ 
พิิจ้ารณาอน๊มัติ

 10. แต่งตั�งคณะกรรมการช๊่ด้ย่อย เช่่น คณะกรรมการตรวัจ้สอบ คณะกรรมการบริหาร หร่อคณะกรรมการช๊่ด้ย่อยอ่�นใด้และกำาหนด้
อำานาจ้หน้าท่�ของคณะกรรมการช๊่ด้ย่อยดั้งกล่าวัเพ่ิ�อช่่วัยเหล่อและสนับสน๊นการปฏิิบัติหน้าท่�ของคณะกรรมการ

 11. พิิจ้ารณากำาหนด้และแก้ไขเปล่�ยนแปลงช่่�อกรรมการซ่์�งม่อำานาจ้ลงนามผู้้กพัินบริษััทได้้

 12. พิิจ้ารณาแต่งตั�งผู้้้บริหารตามคำานิยามท่�กำาหนด้โด้ยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพิยแ์ละตลาด้หลักทรัพิยห์ร่อคณะกรรมการกำากับ 
ตลาด้ท๊น และเลขาน๊การบริษััท รวัมทั�ง พิิจ้ารณากำาหนด้ค่าตอบแทนของผู้้้บริหารดั้งกล่าวั

 13. ขอควัามเห็นทางวิัช่าช่่พิจ้ากองค์กรภิายนอก หากม่ควัามจ้ำาเป็นเพ่ิ�อประกอบการตัด้สินใจ้ท่�เหมาะสมโด้ยค่าใช้่จ่้ายของบริษััท
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 14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้้้บริหารของบริษััทเข้าร่วัมหลักส้ตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย ใน 
หลักส้ตรท่�เก่�ยวัข้องกับหน้าท่�และควัามรับผิู้ด้ช่อบของกรรมการและผู้้้บริหารนั�น

 15. จั้ด้ให้ม่กลไกกำากับด้้แลบริษััทย่อย เพ่ิ�อด้้แลรักษัาผู้ลประโยช่น์ในเงินลงท๊นของบริษััท โด้ยพิิจ้ารณาควัามเหมาะสมของบ๊คคลท่�
จ้ะส่งไปเป็นกรรมการในบริษััทย่อย เพ่ิ�อควับค๊มการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษััท และการทำารายการต่างๆ ให้ถ้กต้องตามกฎหมาย 
และหลักเกณฑ์์ของกฎหมายหลักทรัพิย์ และตลาด้หลักทรัพิย์ฯ และประกาศูของตลาด้หลักทรัพิย์ฯ

 ทั�งน่� การมอบหมายอำานาจ้หน้าท่�และควัามรับผิู้ด้ช่อบของคณะกรรมการบริษััทนั�น จ้ะไม่ม่ลักษัณะเป็นการมอบอำานาจ้ หร่อมอบอำานาจ้ 
ช่่วังท่�ทำาให้คณะกรรมการบริษััทหร่อผู้้้รับมอบอำานาจ้จ้ากคณะกรรมการบริษััทสามารถอน๊มัติรายการท่�ตนหร่อบ๊คคลท่�อาจ้ม่ควัามขัด้แย้ง  
(ตามท่�นิยามไว้ัในประกาศูคณะกรรมการ ก.ล.ต. หร่อประกาศูคณะกรรมการกำากับตลาด้ท๊น) อาจ้ม่สว่ันได้้เส่ย หร่ออาจ้ได้้รับประโยช่น์ในลักษัณะ 
ใด้ๆ หร่ออาจ้ม่ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์อ่�นใด้กับบริษััทหร่อบริษััทย่อยของบริษััท ยกเว้ันเป็นการอน๊มัติรายการท่�เป็นไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑ์์ท่�ท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นหร่อคณะกรรมการบริษััทพิิจ้ารณาอน๊มัติไว้ั เว้ันแต่อำานาจ้ในการด้ำาเนินการดั้งต่อไปน่� จ้ะกระทำาได้้ก็ต่อเม่�อได้้รับ
อน๊มัติจ้ากท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นก่อน 

 (ก)  เร่�องท่�กฎหมายกำาหนด้ให้ต้องได้้รับควัามเห็นช่อบจ้ากท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น

 (ข)  การทำารายการใด้ๆ ท่�กรรมการม่ส่วันได้้เส่ยและอย้่ในข่ายท่�กฎหมายหร่อข้อกำาหนด้ของตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทยระบ๊ 
ให้ต้องได้้รับอน๊มัติจ้ากท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น

 ทั�งน่� รายการท่�กรรมการหร่อบ๊คคลท่�อาจ้ม่ควัามขัด้แย้ง ม่ส่วันได้้เส่ย หร่ออาจ้ม่ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์กับบริษััท ให้กรรมการ
ท่�ม่ส่วันได้้เส่ยในเร่�องนั�นไม่ม่สิทธิัออกเส่ยงลงคะแนน 

 ทั�งน่�ได้้ม่การทบทวันกฎบัตรคณะกรรมการบริษััท ในการประช๊่มของคณะกรรมการคณะกรรมการบริษััท ครั�งท่� 7/2562 เม่�อวัันท่� 4 
ต๊ลาคม 2562

6.2.2 ข้อบเข้ตอำ�น�จหน้�ท่ั่�และคัว�มูร่บผิดำชอบข้องคัณะกิรรมูกิ�รชุดำย่อย  

6.2.2.1 คัณะกิรรมูกิ�รตรวจสำอบ  

 ตามมติท่�ประช๊่มวิัสามัญผู้้้ถ่อห้๊นครั�งท่� 1/2557 เม่�อวัันท่� 7 พิฤษัภิาคม 2557 ได้้ม่การกำาหนด้ขอบเขตอำานาจ้หน้าท่� และควัามรับผิู้ด้
ช่อบท่�สำาคัญของคณะกรรมการตรวัจ้สอบ  ดั้งต่อไปน่� 

 1. สอบทานให้บริษััท ม่การรายงานทางการเงินอย่างถ้กต้องและเพ่ิยงพิอ

 2. สอบทานให้บริษััท ม่ระบบการควับค๊มภิายในและการตรวัจ้สอบภิายในท่�เหมาะสมและม่ประสิทธิัผู้ลและพิิจ้ารณาควัามเป็นอิสระ 
ของหน่วัยงานตรวัจ้สอบภิายใน ตลอด้จ้นให้ควัามเห็นช่อบในการพิิจ้ารณาแต่งตั�งโยกยา้ย เลิกจ้้างหัวัหน้าหน่วัยงานตรวัจ้สอบภิายใน หร่อหน่วัย 
งานอ่�นใด้ท่�รับผิู้ด้ช่อบเก่�ยวักับการตรวัจ้สอบภิายใน

 3. สอบทานให้บริษััท ปฏิิบัติตามกฎหมายว่ัาด้้วัยหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์ ข้อกำาหนด้ของตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย 
และประกาศูของคณะกรรมการกำากับตลาด้ท๊น รวัมทั�งกฎหมายท่�เก่�ยวัข้องกับธ๊ัรกิจ้ของบริษััท

 4. พิิจ้ารณา คัด้เล่อก เสนอแต่งตั�งบ๊คคลซ่์�งม่ควัามเป็นอิสระเพ่ิ�อทำาหน้าท่�เป็นผู้้้สอบบัญช่่ของบริษััท และเสนอค่าตอบแทน 
ของบ๊คคลดั้งกล่าวั รวัมทั�งเข้าร่วัมประช๊่มกับผู้้้สอบบัญช่่โด้ยไม่ม่ฝ่ายบริหารเข้าร่วัมประช๊่มด้้วัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง

 5. พิิจ้ารณารายการท่�เก่�ยวัโยงกัน หร่อรายการท่�อาจ้ม่ควัามขดั้แยง้ทางผู้ลประโยช่น์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศูของคณะกรรมการ 
กำากับตลาด้ท๊น และข้อกำาหนด้ของตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย ทั�งน่�เพ่ิ�อให้มั�นใจ้ว่ัารายการดั้งกล่าวัสมเหต๊สมผู้ลและเป็นประโยช่น์ส้งส๊ด้
ต่อบริษััท

 6. ปฏิิบัติการอ่�นใด้ตามท่�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย ด้้วัยควัามเห็นช่อบจ้ากคณะกรรมการตรวัจ้สอบ

 7. จั้ด้ทำารายงานของคณะกรรมการตรวัจ้สอบโด้ยเปิด้เผู้ยไว้ัในรายงานประจ้ำาปีของบริษััท ซ่์�งรายงานดั้งกล่าวัต้องลงนามโด้ย 
ประธัานกรรมการตรวัจ้สอบและต้องประกอบด้้วัยข้อม้ลอย่างน้อยดั้งต่อไปน่�

  1)  ควัามเห็นเก่�ยวักับควัามถ้กต้อง ครบถ้วัน เป็นท่�เช่่�อถ่อได้้ของรายงานทางการเงินของบริษััท

  2)  ควัามเห็นเก่�ยวักับควัามเพ่ิยงพิอของระบบการควับค๊มภิายในของบริษััท

  3)  ควัามเห็นเก่�ยวักับการปฏิิบัติตามกฎหมายว่ัาด้้วัยหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์ข้อกำาหนด้ของตลาด้หลักทรัพิย์แห่ง
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ประเทศูไทย หร่อกฎหมายท่�เก่�ยวัข้องกับธ๊ัรกิจ้ของบริษััท

  4)  ควัามเห็นเก่�ยวักับควัามเหมาะสมของผู้้้สอบบัญช่่

  5)  ควัามเห็นเก่�ยวักับรายการท่�อาจ้ม่ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์

  6)  ควัามเห็นเก่�ยวักับการบริหารควัามเส่�ยง

  7)  จ้ำานวันการประช๊่มคณะกรรมการตรวัจ้สอบและการเข้าร่วัมประช๊่มของกรรมการแต่ละท่าน

  8)  ควัามเห็นหร่อข้อสังเกตโด้ยรวัมท่�คณะกรรมการตรวัจ้สอบได้้รับจ้ากการปฏิิบัติหน้าท่�ตามกฎบัตร

  9)  รายการอ่�นท่�เห็นว่ัาผู้้้ถ่อห้๊นและผู้้้ลงท๊นทั�วัไปควัรทราบ ภิายใต้ขอบเขตหน้าท่� และควัามรับผิู้ด้ช่อบท่�ได้้รับมอบหมาย
จ้ากคณะกรรมการบริษััท

  8. สอบทานงานของฝ่ายตรวัจ้สอบภิายใน ในเร่�องดั้งต่อไปน่�

  1)  พิิจ้ารณาขอบเขตการปฏิิบัติงาน แผู้นการตรวัจ้สอบประจ้ำาปี (Audit Plan) และงบประมาณ รวัมทั�งบ๊คลากรว่ัาเหมาะสม 
สอด้คล้องกับขอบเขตการปฏิิบัติงาน และเพ่ิยงพิอท่�จ้ะสนับสน๊นงานในหน้าท่�ควัามรับผิู้ด้ช่อบของคณะกรรมการตรวัจ้สอบ

  2)  พิิจ้ารณาการแต่งตั�ง โยกย้าย หร่อ เลิกจ้้าง ผู้้้อำานวัยการฝ่าย หร่อผู้้้ตรวัจ้สอบภิายใน

  3)  พิิจ้ารณาการเสนอรายงานผู้ลการปฏิิบัติงาน

  4)  พิิจ้ารณาควัามเป็นอิสระของฝ่ายตรวัจ้สอบภิายใน หร่อผู้้้ตรวัจ้สอบภิายใน

  9. พิิจ้ารณาและทบทวันหลักเกณฑ์์ และวิัธ่ัการตรวัจ้สอบ ให้เหมาะสมกับสภิาพิแวัด้ล้อมทางธ๊ัรกิจ้อย้่เสมอ

 10. รายงานผู้ลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการตรวัจ้สอบให้คณะกรรมการบริษััททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั�ง

 11. รายงานสิ�งท่�ตรวัจ้พิบหร่อม่ข้อสงสัยว่ัาม่รายการหร่อการกระทำาดั้งต่อไปน่� ซ่์�งอาจ้ม่ผู้ลกระทบอย่างม่นัยสำาคัญต่อฐานะการเงิน 
และผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััท ให้คณะกรรมการบริษััท เพ่ิ�อด้ำาเนินการปรับปร๊งแก้ไขภิายในระยะเวัลาท่�คณะกรรมการตรวัจ้สอบเห็นสมควัร

  1) รายการท่�เกิด้ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์

  2) การท๊จ้ริต หร่อม่สิ�งผิู้ด้ปกติ หร่อม่ควัามบกพิร่องท่�สำาคัญในระบบการควับค๊มภิายใน

  3) การฝ่าฝ้นกฎหมายว่ัาด้้วัยหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์ ประกาศูของคณะกรรมการกำากับตลาด้ท๊น ข้อกำาหนด้ของ 
ตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย หร่อกฎหมายท่�เก่�ยวัข้องกับธ๊ัรกิจ้ของบริษััท หากคณะกรรมการบริษััท หร่อผู้้้บริหาร ไม่ด้ำาเนินการให้ม่การ 
ปรับปร๊งแก้ไขภิายในระยะเวัลาตามวัรรคหน่�ง กรรมการตรวัจ้สอบรายใด้รายหน่�งอาจ้รายงานว่ัาม่รายการหร่อการกระทำาตามวัรรคหน่�งต่อ 
สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หร่อ ตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย

 12. ในกรณ่ท่�ผู้้้สอบบัญช่่พิบพิฤติการณ์อันควัรสงสัยว่ัา กรรมการ ผู้้้จั้ด้การ หร่อบ๊คคลซ่์�งรับผิู้ด้ช่อบในการด้ำาเนินงานของบริษััทได้้ 
กระทำาการอันเป็นควัามผิู้ด้ตามกฎหมายว่ัาด้้วัยหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์ และได้้รายงานพิฤติการณ์ดั้งกล่าวัต่อคณะกรรมการตรวัจ้สอบ
ของบริษััท เพ่ิ�อด้ำาเนินการตรวัจ้สอบต่อไปแล้วั ให้คณะกรรมการตรวัจ้สอบด้ำาเนินการตรวัจ้สอบและแจ้้งผู้ลการตรวัจ้สอบเบ่�องต้นให้สำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์ และผู้้้สอบบัญช่่ทราบภิายในสามสิบวัันนับแต่วัันท่�ได้้รับแจ้้งจ้ากผู้้้สอบบัญช่่

 13. สอบทานควัามเป็นอิสระของผู้้้สอบบัญช่่ และพิิจ้ารณานโยบายการรับบริการอ่�น ท่�มิใช่่การสอบบัญช่่จ้ากสำานักสอบบัญช่่เด่้ยวักัน

 14. ด้ำาเนินการตามข้อ 1-13 ข้างต้น ในส่วันท่�เก่�ยวัข้องกับการประกอบกิจ้การของบริษััทย่อย เท่าท่�ได้้รับการมอบหมายหร่อร้องขอ
จ้ากบริษััทย่อยและเท่าท่�อำานาจ้หน้าท่�จ้ะเปิด้ช่่องให้ด้ำาเนินการได้้

 15.ปฏิิบัติการอ่�นใด้ตามท่�คณะกรรมการบริษััท มอบหมายด้้วัยควัามเห็นช่อบจ้ากคณะกรรมการตรวัจ้สอบ

 ทั�งน่� คณะกรรมการตรวัจ้สอบม่อำานาจ้ในการด้ำาเนินการต่างๆ ได้้แก่ การเชิ่ญกรรมการ พินักงาน หร่อล้กจ้้างของบริษััทมาร่วัม 
ประช๊่มหาร่อช่่�แจ้ง หร่อตอบข้อซั์กถามในเร่�องท่�เก่�ยวักับหน้าท่� และควัามรับผิู้ด้ช่อบของคณะกรรมการตรวัจ้สอบ การปร่กษัาหาร่อผู้้้เช่่�ยวัช่าญ 
หร่อท่�ปร่กษัาของบริษััท (ถ้าม่) หร่อจ้้างท่�ปร่กษัาหร่อผู้้้เช่่�ยวัช่าญซ่์�งเป็นบ๊คคลภิายนอกเป็นครั�งคราวัในกรณ่จ้ำาเป็นด้้วัยค่าใช้่จ่้ายของบริษััท 
การขอให้พินักงานของบริษััท ส่งเอกสารหลักฐานเก่�ยวักับกิจ้การของบริษััท เพ่ิ�อประโยช่น์ในการตรวัจ้สอบ การตรวัจ้สอบหร่อสอบสวันใน 
เร่�องต่างๆ เพิ่�อให้การปฏิิบัติงานภิายใต้หน้าท่�ควัามรับผิู้ด้ช่อบสำาเร็จ้ล๊ล่วังไปด้้วัยด่้ การมอบหมายให้พินักงานหร่อล้กจ้้างของบริษััทคนหน่�ง 
หร่อหลายคนกระทำาการใด้ๆ ภิายในขอบเขตหน้าท่�ของคณะกรรมการตรวัจ้สอบ เพิ่�อประโยช่น์ในการตรวัจ้สอบ รวัมถ่งการด้ำาเนินการต่างๆ 
ท่�กล่าวัแล้วั ในส่วันท่�เก่�ยวัข้องกับบริษััทยอ่ย เท่าท่�ได้้รับมอบหมายหร่อร้องขอจ้ากบรษัิัทยอ่ย และเทา่ท่�อำานาจ้หนา้ท่�จ้ะเปดิ้ช่่องให้ด้ำาเนินการได้้



103บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

รายช่่�อกรรมการตรวัจ้สอบท่�ม่ควัามร้้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษััทค่อ นายพิลเช่ษัฐ์  ลิขิตธันสมบัติ 
ซ่์�งประสบการณ์ในอด่้ต ด้ำารงตำาแหน่ง กรรมการผู้้้จั้ด้การ ของบริษััท แมคเนท เมเนทเมนท์ แอนด์้ คอนซั์ลแตนท์ จ้ำากัด้ 

 ทั�งน่�ได้้ม่การทบทวันกฎบัตรคณะกรรมการตรวัจ้สอบ ในการประช๊่มของคณะกรรมกาตรวัจ้สอบ ครั�งท่� 4/2561 เม่�อวัันท่�  
14 สิงหาคม 2561 

6.2.2.2 คัณะกิรรมูกิ�รบริห�ร

 ตามมติท่�ประช๊่มวิัสามัญผู้้้ถ่อห้๊นครั�งท่� 1/2557 เม่�อวัันท่�  7 พิฤษัภิาคม 2557 ได้้ม่การกำาหนด้ขอบเขตอำานาจ้หน้าท่� และควัาม 
รับผิู้ด้ช่อบของคณะกรรมการบริหาร ดั้งต่อไปน่�

 ขิอุบูเขิติอุำานาจิหน้าที�และค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีารบูริหาร

 1. คณะกรรมการบริหาร ม่หน้าท่�ในการบริหารกิจ้การของบริษััทให้เป็นไปตามวััตถ๊ประสงค์การประกอบกิจ้การของ 
บริษััททั�งน่� ในการบริหารกิจ้การของบริษััทดั้งกล่าวัจ้ะต้องเป็นไปตามวััตถ๊ประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบ่ยบ ข้อกำาหนด้ หร่อคำาสั�งใด้ๆ 
มติของท่�ประช๊่มคณะกรรมการบริษััท และ/หร่อ มติของท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััท นอกจ้ากน่� ให้คณะกรรมการบริหารม่หน้าท่�ในการ 
พิิจ้ารณากลั�นกรองเร่�องต่างๆ ท่�จ้ะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทเพ่ิ�อพิิจ้ารณาอน๊มัติหร่อให้ควัามเห็นช่อบ 

 2. จั้ด้ทำาวิัสัยทัศูน์ กลยท๊ธ์ัทางธ๊ัรกิจ้ ทิศูทางของธ๊ัรกิจ้ นโยบายทางธ๊ัรกิจ้ เป้าหมาย แนวัทาง แผู้นการด้ำาเนนิงาน แผู้นการพิฒันาบ๊คลากร 
และงบประมาณของบริษััทและบริษััทย่อย เพ่ิ�อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทเพ่ิ�อพิิจ้ารณาอน๊มัติ

 3. ตรวัจ้สอบ ติด้ตาม การด้ำาเนินนโยบาย และแนวัทางการบริหารงานด้้านต่างๆ ของบริษััท ให้เป็นไปตามท่�คณะกรรมการบริษััท 
มอบหมายอย่างม่ประสิทธิัภิาพิ

 4. ม่อำานาจ้พิิจ้ารณาอน๊มัติเฉพิาะกรณ่หร่อการด้ำาเนินการใด้ๆ อันเป็นปกติธ๊ัรกิจ้ของบริษััทภิายใต้วังเงินหร่องบประมาณประจ้ำาปี 
ตามท่�ได้้รับอน๊มัติจ้ากคณะกรรมการบริษััท และให้สอด้คล้องกับค่้ม่อปฏิิบัติงาน ว่ัาด้้วัยเร่�องอำานาจ้ด้ำาเนินการตามท่�กำาหนด้ไว้ั

 5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผู้ลการด้ำาเนินงานภิายในกำาหนด้เวัลาในเร่�องดั้งต่อไปน่� ให้คณะกรรมการบริษััททราบ

  5.1 รายงานผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััทรายไตรมาส 

  5.2 รายงานของผู้้้ตรวัจ้สอบบัญช่่เก่�ยวักับงบการเงินของบริษััท ซ่์�งรวัมถ่งงบการเงินประจ้ำาปีและงบการเงินรายไตรมาส  
ภิายในกรอบระยะเวัลาท่�กำาหนด้โด้ยตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย

  5.3 รายงานอ่�นๆ ตามท่�คณะกรรมการบริหารพิิจ้ารณาเห็นสมควัร  

 6. ทำาการศู่กษัาควัามเป็นไปได้้ (Feasibility) ของโครงการต่างๆ

 7. กำาหนด้หลักเกณฑ์์และงบประมาณการข่�นค่าจ้้าง เงินรางวััล หร่อการจ่้ายผู้ลตอบแทนอ่�น รวัมถ่งกำาหนด้และแก้ไขเปล่�ยนแปลง 
สวััสดิ้การต่างๆ ของพินักงาน

 8. ให้แนวันโยบายคำาปร่กษัาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้้้จั้ด้การในการตัด้สินใจ้ประเด็้นท่�ม่ควัามสำาคัญ

 กีารแต่ิงตัิ�งค์ณีะทำางานหร่อุบุูค์ค์ลใดๆ   

 1. คณะกรรมการบริหาร จ้ะแต่งตั�งคณะทำางาน และ/หร่อบ๊คคลใด้ ๆ  เพ่ิ�อทำาหน้าท่�กลั�นกรองงานท่�นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
หร่อเพ่ิ�อให้ด้ำาเนินงานใด้ๆ 

 2. เป็นประโยช่น์ต่อการปฏิิบัติหน้าท่�ของคณะกรรมการบริหาร หร่อเพ่ิ�อให้ด้ำาเนินการใด้ๆ แทน ตามท่�ได้้รับมอบหมายจ้ากคณะ 
กรรมการบริหารภิายในขอบเขตแห่งอำานาจ้หน้าท่�ของคณะกรรมการบริหารก็ได้้

 3. ให้ม่อำานาจ้ในการมอบอำานาจ้ช่่วัง และ/หร่อมอบหมายให้บ๊คคลอ่�นปฏิิบัติงานเฉพิาะอย่างแทนได้้ โด้ยการมอบอำานาจ้ช่่วัง และ/ 
หร่อการมอบหมายดั้งกล่าวัให้อย้่ภิายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำานาจ้ตามหนังส่อมอบอำานาจ้ท่�ให้ไว้ั และ/หร่อเป็นไปตามระเบ่ยบ ข้อกำาหนด้  
หร่อคำาสั�งท่�คณะกรรมการบริษััทได้้กำาหนด้ไว้ั ทั�งน่� การมอบหมายอำานาจ้หน้าท่�และควัามรับผิู้ด้ช่อบของคณะกรรมการบริหารนั�น จ้ะต้องไม่เกิน
 ขอบเขตแห่งอำานาจ้หน้าท่�ของคณะกรรมการบริหาร และไม่ม่ลักษัณะเป็นการมอบอำานาจ้หร่อมอบอำานาจ้ช่่วังท่�ทำาให้คณะกรรมการบริหาร  
หร่อผู้้้รับมอบอำานาจ้จ้ากคณะกรรมการบริหารสามารถอน๊มัติรายการท่�ตนหร่อบ๊คคลท่�อาจ้ม่ควัามขัด้แย้ง (ตามท่�นิยามไว้ัในประกาศูคณะ 
กรรมการกำากับตลาด้ท๊น หร่อประกาศูคณะกรรมการกำากับหลักทรัพิยแ์ละตลาด้หลกัทรัพิย)์ อาจ้ม่ส่วันได้้เส่ย หร่ออาจ้ได้้รับประโยช่น์ในลักษัณะ 
ใด้ๆ หร่ออาจ้ม่ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์อ่�นใด้กับบริษััท หร่อบริษััทย่อยของบริษััท 
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6.2.2.3 คัณะกิรรมูกิ�รสำรรห�และพิิจ�รณ�ค่ั�ตอบแทั่น

 ตามมติท่�ประช๊่มคณะกรรมการบรษัิัท ครั�งท่� 1/2560 เม่�อวัันท่�  27 ก๊มภิาพัินธ์ั 2560 ได้้ม่การกำาหนด้ขอบเขตอำานาจ้หน้าท่� และควัาม 
รับผิู้ด้ช่อบของคณะกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทนดั้งต่อไปน่�

 คณะกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาคา่ตอบแทนประกอบด้้วัยกรรมการไมน้่อยกว่ัา 3 คน ซ่์�งต้องม่กรรมการอสิระเกนิกว่ัาก่�งหน่�ง ทั�งน่� 
ต้องม่กรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้้้ท่�ม่ควัามร้้ควัามสามารถหร่อควัามเช่่�ยวัช่าญในด้้านการบริหารงาน บ๊คคล และประธัานกรรมการสรรหา 
และพิิจ้ารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โด้ยคณะกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทน ทำาหน้าท่�พิิจ้ารณาหลักเกณฑ์์ในการ 
จ่้า ยและร้ปแบบคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้้บ้ริหารระด้บัส้งเพิ่�อเสนอควัามเหน็ต่อคณะกรรมการบรษัิัท  โด้ยคณะกรรมการบรษัิัทจ้ะเปน็ผู้้้ 
อน๊มัติค่าตอบแทนของผู้้้บริหารระดั้บส้ง ส่วันค่าตอบแทนของกรรมการบริษััท คณะกรรมการบริษััทจ้ะต้องนำาเสนอท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นให้เป็นผู้้้อน๊มัติ

 ขิอุบูเขิติอุำานาจิหน้าที�และค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีารสรรหาและพิจิารณีาค่์าติอุบูแทน 

 (กี) ด้านกีารสรรหา

 1 พิิจ้ารณาและทบทวันโครงสร้างคณะกรรมการ ทั�งในเร่�องขนาด้ องค์ประกอบ สัด้ส่วันกรรมการท่�เป็นอิสระ ท่�เหมาะสมและจ้ำาเป็น
ต่อการนำาพิาองค์กรส่้วััตถ๊ประสงค์และเป้าหมายหลักท่�กำาหนด้ไว้ั

 2 พิิจ้ารณาหลักเกณฑ์์และวิัธ่ัการสรรหาบ๊คคลเพ่ิ�อให้ได้้กรรมการท่�ม่ค๊ณสมบัติท่�จ้ะทำาให้คณะกรรมการม่องค์ประกอบ ควัามร้้ 
ควัามช่ำานาญท่�เหมาะสม รวัมทั�งม่การพิิจ้ารณาประวััติของบ๊คคลดั้งกล่าวั และเสนอควัามเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจ้ะนำาเสนอท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อ
ห้๊นให้เป็นผู้้้แต่งตั�งกรรมการ  โด้ยผู้้้ถ่อห้๊นจ้ะได้้รับข้อม้ลอย่างเพ่ิยงพิอเก่�ยวักับบ๊คคลท่�ได้้รับการเสนอช่่�อเพ่ิ�อประกอบการตัด้สินใจ้

 3. พิิจ้ารณาและสรรหาบ๊คคลท่�ม่ค๊ณสมบัติเหมาะสมเพ่ิ�อด้ำารงตำาแหน่งผู้้้บริหารระดั้บส้ง รวัมทั�งด้้แลการบริหารและพัิฒนาผู้้้ 
บริหารระดั้บส้งให้ม่ควัามร้้ ควัามสามารถ ทักษัะ ประสบการณ์ และค๊ณลักษัณะท่�จ้ำาเป็นต่อการขับเคล่�อนองค์กรไปส้้เป้าหมายของธ๊ัรกิจ้อย่าง 
เหมาะสม

 4 ทบทวันหลักเกณฑ์์และวิัธ่ัการสรรหากรรมการ  เพ่ิ�อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษััทก่อนท่�จ้ะม่การสรรหากรรมการท่�ครบวัาระ 
และในกรณ่ท่�ม่การเสนอช่่�อกรรมการรายเดิ้ม คณะกรรมการสรรหาและพิิจ้ารณาค่าตอบแทนต้องคำาน่งถ่งผู้ลการปฏิิบัติหน้าท่�ของกรรมการ 
รายเดิ้มท่�ม่การเสนอช่่�อดั้งกล่าวัประกอบด้้วัย

 5 จั้ด้ทำาแผู้นการพิัฒนากรรมการ และจ้ัด้ให้ม่การปฐมนิเทศูกรรมการเข้าใหม่ และมอบเอกสารและข้อม้ลท่�เป็นประโยช่น์ต่อการ 
ปฏิิบัติหน้าท่�ให้แก่กรรมการท่�ได้้รับการแต่งตั�งใหม่

 6 จั้ด้ทำาและทบทวันแผู้นการส่บทอด้ตำาแหน่ง กรรมการผู้้้จั้ด้การและผู้้้บริหารระดั้บส้ง เพ่ิ�อเตร่ยมควัามพิร้อมเป็นแผู้นต่อเน่�องให้ม่ผู้้้
ส่บทอด้งานเพ่ิ�อให้การบริหารงานของบริษััทสามารถด้ำาเนินไปได้้อย่างต่อเน่�อง

 (ขิ) ด้านกีารพิจิารณีาค่์าติอุบูแทน

 1 พิิจ้ารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการช๊่ด้ย่อย และผู้้้บริหารระดั้บส้งให้ม่ควัามเหมาะสมกับควัามรับผิู้ด้ 
ช่อบเพ่ิ�อจ้้งใจ้ให้นำาพิาองค์กรให้ด้ำาเนินงานตามเป้าหมายทั�งระยะสั�นและระยะยาวั

 2 พิิจ้ารณานโยบายและหลักเกณฑ์์ในการกำาหนด้ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการช๊่ด้ย่อย และผู้้้บริหารระดั้บส้ง ให้สอด้คล้อง 
กับกลย๊ทธ์ัและเป้าหมายระยะยาวัของบริษััท ประสบการณ์ ภิาระหน้าท่� ขอบเขตของบทบาทและควัามรับผิู้ด้ช่อบ รวัมถ่งประโยช่น์ท่�คาด้ว่ัา 
จ้ะได้้รับจ้ากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่�ได้้รับมอบหมายหน้าท่�และควัามรับผิู้ด้ช่อบเพิิ�มข่�น เช่่น เป็นสมาชิ่กของคณะกรรมการช๊่ด้ย่อยควัร 
ได้้รับค่าตอบแทนเพิิ�มท่�เหมาะสมด้้วัย ทั�งน่� อย้่ในลักษัณะท่�เปร่ยบเท่ยบได้้กับระดั้บท่�ปฏิิบัติอย้่ในอ๊ตสาหกรรม 

 3 เสนอควัามเห็นต่อคณะกรรมการบริษััทเพ่ิ�อพิิจ้ารณาอน๊มัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของผู้้้บริหารระด้ับส้ง 
ส่วันค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการช๊่ด้ย่อยให้เสนอควัามเห็นต่อคณะกรรมการก่อน เพ่ิ�อให้ท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นเป็นผู้้้อน๊มัติโครงสร้าง 
และอัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

6.2.2.4 คัณะกิรรมูกิ�รบริห�รคัว�มูเส่ำ�ยง

 ตามมติท่�ประช๊่มคณะกรรมการบริษััท ครั�งท่� 1/2560 เม่�อวัันท่� 27 ก๊มภิาพัินธ์ั 2560 ได้้ม่การกำาหนด้ขอบเขตอำานาจ้หน้าท่� และควัาม 
รับผิู้ด้ช่อบของคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยงดั้งต่อไปน่�

 คณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยงได้้กำาหนด้นโยบายด้้านการบริหารควัามเส่�ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคล๊มทั�งองค์กร 
โด้ยม่การปร่กษัาหาร่อร่วัมกันระหว่ัางคณะทำางานบริหารควัามเส่�ยง (ฝ่ายจ้ัด้การ) โด้ยให้ฝ่ายจ้ัด้การเป็นผู้้้ปฏิิบัติตามนโยบายและรายงานให้ 



105บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรษัิัททราบเป็นประจ้ำา และม่การทบทวันระบบหร่อประเมินประสิทธิัผู้ลของการจ้ดั้การควัามเส่�ยงท๊กๆ ไตรมาส อยา่งน้อย ปีละ 
4 ครั�ง  และได้้เปิด้เผู้ยไว้ัในรายงานประจ้ำาปี  และในท๊กๆ ระยะเวัลาท่�พิบว่ัา  ระดั้บควัามเส่�ยงม่การเปล่�ยนแปลง 

 ขิอุบูเขิติอุำานาจิหน้าที�และค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีารบูริหารค์วัามเสี�ยง

 1. คณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง ม่อำานาจ้ให้หน่วัยงานต่างๆ ของกล่๊มบริษััท ช่่�แจ้ง ข้อม้ลเป็นลายลักษัณ์อักษัร หร่อเชิ่ญให้ผู้้้
บริหารและเจ้้าหน้าท่�ท่�เก่�ยวัข้องของกล่๊มบริษััท เข้าร่วัมการประช๊่มกับคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง เพ่ิ�อช่่�แจ้ง หร่อให้ข้อม้ลด้้วัยวัาจ้า 
สำาหรับควัามเส่�ยง และการปฏิิบัติหน้าท่�ตามควัามรับผิู้ด้ช่อบ ตามท่�คณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยงเห็นควัร ทั�งน่� ให้ผู้้้บริหารและเจ้้าหน้าท่�ท่� 
เก่�ยวัข้องของกล่๊มบริษััท ท่�ได้้รับเชิ่ญ สอบถาม หร่อขอข้อม้ล โด้ยถ่อเป็นหน้าท่�ในการให้ควัามร่วัมม่อคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง 

 2. คณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยงม่อำานาจ้ในการให้หน่วัยงานของกล่๊มบริษััท ด้ำาเนินหร่อปฏิิบัติการอย่างหน่�งอย่างใด้เท่าท่�จ้ำาเป็น 
เพ่ิ�อให้สามารถปฏิิบัติหน้าท่�ตามควัาม รับผิู้ด้ช่อบท่�กำาหนด้ในกฎบัตรน่� หร่อหน้าท่�พิิเศูษัอ่�นใด้ ตามท่�คณะกรรมการบริษััทจ้ะมอบหมายให้ 
ปฏิิบัติเพิิ�มเติมเป็นกรณ่พิิเศูษั 

 3. พิิจ้ารณากลั�นกรองนโยบายและแนวัทางการบริหารควัามเส่�ยงและการควับค๊มภิายในโด้ยรวัมของบริษััทฯ ซ่์�งครอบคล๊มถ่งควัาม 
เส่�ยงประเภิทต่างๆ ท่�สำาคัญ เช่่น ควัามเส่�ยงด้้านการเงิน ควัามเส่�ยงด้้านการลงท๊น ควัามเส่�ยงด้้านการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบ และควัามเส่�ยงท่�
ม่ผู้ลกระทบต่อช่่�อเส่ยงของกิจ้การ เป็นต้น เพ่ิ�อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทฯ ให้ควัามเห็นช่อบ

 4. พิิจ้ารณาและให้ควัามเห็นในการกำาหนด้ระดั้บควัามเส่�ยงท่�ยอมรับได้้ (Risk Appetite) และควัามเบ่�ยงเบนของระดั้บควัามเส่�ยงท่�
ยอมรับได้้ขององค์กร (Risk Tolerance) ก่อนนำาเสนอต่อ คณะกรรมการบริษััทเพ่ิ�อพิิจ้ารณาให้ควัามเห็นและอน๊มัติ

 5. รายงานควัามเส่�ยงท่�สำาคัญขององค์กร รวัมถ่งสถานะของควัามเส่�ยง แนวัทางในการจ้ัด้การควัามเส่�ยง ควัามค่บหน้า 
ผู้ลของการบริหารควัามเส่�ยง และการเปล่�ยนแปลงต่างๆ ท่�ส่งผู้ลกระทบควัามเส่�ยงโด้ยรวัมของบริษััท รวัมถ่งสิ�งท่�ต้องด้ำาเนินการปรับปร๊ง 
แก้ไขเพ่ิ�อให้สอด้คล้องกับนโยบายและกลย๊ทธ์ัท่�กำาหนด้ให้แก่คณะกรรมการบริษััท เพ่ิ�อรับทราบเป็นประจ้ำาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั�ง 

 6. รับทราบ พิิจ้ารณา และให้ควัามเห็นในผู้ลการประเมินควัามเส่�ยง แนวัทาง และมาตรการจั้ด้การ ควัามเส่�ยง และแผู้นปฏิิบัติการ 
เพ่ิ�อจั้ด้การควัามเส่�ยงท่�เหล่ออย้่ของกล่๊มบริษััท เพ่ิ�อให้มั�นใจ้ว่ัากล่๊มบริษััทม่การบริหารควัามเส่�ยงท่�เพ่ิยงพิอและเหมาะสม

 7. ด้้แลและสนับสน๊นให้การบริหารควัามเส่�ยงองค์กรประสบควัามสำาเร็จ้ เสนอแนะวัิธ่ัป้องกัน และวัิธ่ั ลด้ระด้ับควัามเส่�ยงให้อย้่ใน 
ระดั้บท่�ยอมรับได้้ ติด้ตามแผู้นการด้ำาเนินงานเพ่ิ�อลด้ควัามเส่�ยงอย่าง ต่อเน่�อง และเหมาะสมกับสภิาวัะการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ เพ่ิ�อให้มั�นใจ้ว่ัาควัาม 
เส่�ยงได้้รับการบริหารจั้ด้การอย่างเพ่ิยงพิอและเหมาะสม

 8. ให้คำาแนะนำา และการสนับสน๊นแก่คณะกรรมการบริษััท ฝ่ายบริหาร และคณะทำางาน บริหารควัามเส่�ยงในเร่�องการบริหารควัาม 
เส่�ยงระด้บัองค์กร รวัมถ่งส่งเสริมและสนบัสน๊นใหม่้การ ปรบัปร๊ง และพิฒันาระบบการบรหิารควัามเส่�ยงภิายในองคก์รอยา่งต่อเน่�องและสมำ�าเสมอ

 9. กำาหนด้ยท๊ธัศูาสตร์และแนวัทางในการบริหารควัามเส่�ยงและการควับค๊มภิายในของบริษััทฯ ให้สอด้คล้องกับนโยบายการบริหาร
ควัามเส่�ยง โด้ยสามารถประเมิน ติด้ตาม และด้้แลปริมาณควัามเส่�ยงของบริษััทฯ ให้อย้ใ่นระดั้บท่�เหมาะสม

 10. ด้้แลและติด้ตามการปฏิิบัติตามนโยบายการบริหารควัามเส่�ยงภิายใต้แนวัทางและนโยบายท่�ได้้รับอน๊มัติจ้ากคณะกรรมการบริษััทฯ

 11.  กำาหนด้เกณฑ์์วััด้ควัามเส่�ยงและระดั้บควัามเส่�ยงท่�บริษััทฯ จ้ะยอมรับได้้

 12. กำาหนด้มาตรการท่�จ้ะใช้่ในการจั้ด้การควัามเส่�ยงให้เหมาะสมต่อสภิาวัการณ์

 13. สนับสน๊นให้ม่การสอบทาน และทบทวันนโยบาย กลย๊ทธ์ั แผู้นงานและกระบวันการบริหารควัามเส่�ยงองค์กรเป็นประจ้ำา 
อย่างน้อยท๊กปี เพ่ิ�อให้แน่ใจ้ว่ัานโยบาย และกรอบการบริหารควัามเส่�ยงดั้งกล่าวั ยังคงสอด้คล้องและเหมาะสมกับสภิาพิการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ใน 
ภิาพิรวัม และกิจ้กรรมการบริหารควัามเส่�ยงของกล่๊มบริษััท  โด้ยให้ครอบคล๊มและสอด้คล้องกับแนวัทางของควัามเส่�ยงของหน่วัยงานราช่การ
ท่�กำากับด้้แลและเก่�ยวัข้อง 

 14. พิิจ้ารณารายงานผู้ลของการบริหารควัามเส่�ยงองค์กร และให้ข้อคิด้เห็นในควัามเส่�ยงท่�อาจ้จ้ะเกิด้ข่�น รวัมทั�งแนวัทางการกำาหนด้
มาตรการควับค๊ม หร่อบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัิฒนาระบบการจั้ด้การบริหารควัามเส่�ยงองค์กร เพ่ิ�อให้ม่ประสิทธิัภิาพิอย่างต่อเน่�อง

 15. พิิจ้ารณาทบทวันกระบวันการปฏิิบัติงานในแต่ละสายงานให้ม่ระบบตรวัจ้สอบ และควับค๊มภิายใน (Check and Balance) 
ท่�เหมาะสมและม่ประสิทธิัภิาพิ

 16. พิิจ้ารณาทบทวันแผู้นการบริหารจ้ัด้การควัามต่อเน่�องทางธ๊ัรกิจ้ (Business Continuity Management, BCM) 
เป็นประจ้ำาอย่างน้อยปีละครั�ง
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 17. จั้ด้ให้ม่คณะทำางานบริหารควัามเส่�ยงย่อยตามควัามจ้ำาเป็น 

 18. สนับสน๊นคณะทำางานบริหารควัามเส่�ยงย่อยในด้้านบ๊คลากร งบประมาณ และทรัพิยากรอ่�นท่�จ้ำาเป็น ให้สอด้คล้องกับขอบเขต 
ควัามรับผิู้ด้ช่อบ

 19. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวัจ้สอบเก่�ยวักับควัามเส่�ยงท่�สำาคัญ และม่หน่วัยงานตรวัจ้สอบภิายในเป็นผู้้้สอบทานเพ่ิ�อให้มั�น 
ใจ้ว่ัาบริษััทฯ ม่ระบบการควับค๊มภิายในท่�เหมาะสมต่อการจั้ด้การควัามเส่�ยง รวัมทั�งการนำาระบบการบริหารควัามเส่�ยงมาปรับใช้่อย่างเหมาะ 
สมและม่การปฏิิบัติตามทั�วัทั�งองค์กร

 20. ให้ควัามเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้่บริการจ้ากบ๊คคลภิายนอกเพ่ิ�อให้คำาปร่กษัาแนะนำาท่�เป็น อิสระเก่�ยวักับกรอบ ขอบเขต 
และการปฏิิบัติงาน ในการบริหารจั้ด้การควัามเส่�ยง

 21. ให้ควัามเห็นและข้อเสนอแนะในการว่ัาจ้้างบ๊คคลภิายนอกเพ่ิ�อช่่วัยในการปฏิิบัติงานของส่วันบริหาร ควัามเส่�ยง ในกรณ่ท่�ม่ปริมาณ
งานมากเกินกว่ัาอัตรากำาลังของส่วันบริหารควัามเส่�ยงท่�ม่อย้ท่่�จ้ะ สามารถปฏิิบัติหน้าท่�ให้บรรล๊ผู้ลได้้ ภิายในระยะเวัลาท่�กำาหนด้ และการว่ัาจ้้าง
ดั้งกล่าวัจ้ะเป็นผู้ลด่้ แก่กล่๊มบริษััท ทั�งน่� ต้องเป็นการว่ัาจ้้างเฉพิาะคราวั

 22. ส่�อสารแลกเปล่�ยนข้อม้ล และประสานงานเก่�ยวักับควัามเส่�ยง และการควับค๊มภิายในกับคณะกรรมการตรวัจ้สอบ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั�ง

 23. ปฏิิบัติการอ่�นใด้เก่�ยวักับการบริหารควัามเส่�ยงตามท่�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย

 ทั�งน่�ได้้ม่การทบทวันกฎบัตรคณะกรรมการควัามเส่�ยง ในการประช๊่มของคณะกรรมการคณะกรรมการควัามเส่�ยง ครั�งท่� 4/2561 
เม่�อวัันท่� 14 สิงหาคม 2561

6.2.2.5 คัณะกิรรมูกิ�รธรรมู�ภิิบ�ล

 คณะกรรมการบริษััท ได้้แต่งตั�งคณะกรรมการธัรรมาภิิบาลข่�นตามมติท่�ประช๊่มคณะกรรมการบริษััท ครั�งท่� 10 เม่�อวัันท่� 16 ธัันวัาคม 
2560 เพิ่�อทำาหนา้ท่�ในการกำาหนด้วััตถ๊ประสงค ์เป้าหมายหลกัของกจิ้การ และนโยบายและแนวัปฏิิบัติต่างๆ ขององคก์ร ใหส้อด้คลอ้งและเปน็ไป
ตามหลักการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้และจ้ริยธัรรมธ๊ัรกิจ้ เพ่ิ�อให้การบริหารจั้ด้การบริษััทเป็นไปอย่างม่ประสิทธิัภิาพิ โปร่งใส ม่จ้ริยธัรรม เคารพิสิทธิั 
และม่ควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อผู้้้ถ่อห้๊น ผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ย และผู้้้ท่�เก่�ยวัข้องกับองค์กรท๊กระดั้บ สังคมโด้ยรวัม และสิ�งแวัด้ล้อม เพ่ิ�อสร้างค๊ณค่าให้แก่ 
กิจ้การอย่างยั�งย่น และสามารถปรับตัวัได้้ภิายใต้ปัจ้จั้ยการเปล่�ยนแปลงของสภิาพิธ๊ัรกิจ้ และเป็นแนวัทางปฏิิบัติให้กรรมการบริษััท ผู้้้บริหาร  
และพินักงานท๊กคนได้้ย่ด้ถ่อเป็นแนวัทางในการปฏิิบัติงานร่วัมกัน

 ขิอุบูเขิติอุำานาจิหน้าที�และค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงค์ณีะกีรรมกีารธีรรมาภิบูาล

 1. กำาหนด้วััตถ๊ประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจ้การท่�เป็นไปเพ่ิ�อควัามยั�งย่นของกิจ้การ

 2. กำาหนด้นโยบายการกำากับด้้แลกิจ้การ (Corporate Governance Policy) และจ้รรยบรรณธ๊ัรกิจ้  รวัมทั�งการด้ำาเนินงานท่�สำาคัญและเก่�ยวั 
เน่�องภิายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์์ กฎระเบ่ยบและข้อบังคับขององค์กรและหน่วัยงานกำากับด้้แลกิจ้การท่�เก่�ยวัข้อง เพ่ิ�อเสนอคณะ 
กรรมการบริษััทพิิจ้ารณาอน๊มัติต่อไป

 3. พิิจ้ารณาทบทวันและปรบัปร๊งนโยบายการกำากับด้้แลกจิ้การของบรษัิัทอยา่งสมำ�าเสมอ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั�ง เพ่ิ�อให้สอด้คล้องกับแนวัทาง 
ปฏิิบัติตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของฝ่ายพัิฒนาธัรรมภิิบาลเพ่ิ�อตลาด้ท๊น ตลาด้หลักทรัพิยแ์ห่งประเทศูไทย หร่อหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง

 ทั�งน่�ได้้ม่การทบทวันกฎบัตรคณะกรรมการธัรรมาภิิบาล ในการประช๊่มของคณะกรรมการคณะกรรมการธัรรมาภิิบาล ครั�งท่� 2/2562 
เม่�อวัันท่� 4 ต๊ลาคม 2562 

6.2.3 ข้อบเข้ตอำ�น�จหน้�ท่ั่�และคัว�มูร่บผิดำชอบข้องกิรรมูกิ�รผู้จ่ดำกิ�ร 

 ตามมติท่�ประช๊่มวิัสามัญผู้้้ถ่อห้๊นครั�งท่� 1/2557 เม่�อวัันท่� 7 พิฤษัภิาคม 2557 ได้้ม่การกำาหนด้ขอบเขตอำานาจ้หน้าท่� และควัามรับผิู้ด้
ช่อบของกรรมการผู้้้จั้ด้การ  ดั้งต่อไปน่�

 ขิอุบูเขิติอุำานาจิหน้าที�และค์วัามรับูผิดชอุบูขิอุงกีรรมกีารผู้จัิดกีาร 

 1.ม่อำานาจ้ด้ำาเนินการเป็นผู้้้บริหารงาน จั้ด้การและควับค๊มด้้แลการด้ำาเนินกิจ้การตามปกติของบริษััท

 2.ม่อำานาจ้ด้ำาเนินการตามท่�คณะกรรมการบริษััท และ/หร่อคณะกรรมการบริหารได้้มอบหมาย ตลอด้จ้นให้ม่อำานาจ้ในการมอบหมาย 
ให้บ๊คคลอ่�นๆ ท่�กรรมการผู้้้จั้ด้การเห็นสมควัรทำาหน้าท่�จั้ด้การและด้ำาเนินการแทน ทั�งน่� การไม่ม่การมอยอำานาจ้ช่่วังให้แก่บ๊คคลท่�อาจ้ม่ควัาม  
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ขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์ในการด้ำาเนินการ

 3. ม่อำานาจ้ออกคำาสั�ง ระเบ่ยบ ประกาศู บันท่ก เพ่ิ�อให้การปฏิิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผู้ลประโยช่น์ของบริษััท และเพ่ิ�อรักษัา
ระเบ่ยบวิันัยการทำางานในองค์กร

 4. ม่อำานาจ้กระทำาการแทน และแสด้งตนเป็นตัวัแทนบริษััท ต่อบ๊คคลภิายนอกในกิจ้การท่�เก่�ยวัข้องกับบริษััท และเป็นประโยช่นต่์อบริษััท

 5. พิิจ้ารณากลั�นกรองการลงท๊นต่างๆ เพ่ิ�อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััท และ/หร่อคณะกรรมการบริหาร

 6. พิิจ้ารณาแต่งตั�งท่�ปร่กษัาต่างๆ ท่�จ้ำาเป็นต่อการด้ำาเนินกิจ้การของบริษััท เพ่ิ�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษััท และ/หร่อคณะกรรมการ
บริหาร

 7. พิิจ้ารณาการปรับตำาแหน่งงานและการปรับเงินเด่้อน การว่ัาจ้้างและบรรจ๊้ตำาแหน่งตามงบประมาณท่�ได้้รับอน๊มัติ
 เปล่�ยนแปลงค่าตอบแทน เงินเด่้อน สำาหรับพินักงาน การเล่�อนขั�น การโยกย้ายพินักงาน การว่ัาจ้้างท่�ปร่กษัาภิายนอก หร่อ ต่อสัญญา
 พิิจ้ารณาวิันัยและการลงโทษั ตั�งคณะกรรมการสอบสวัน การลงโทษัทางวิันัยพินักงานเม่�อกระทำาควัามผิู้ด้ การอน๊มัติเปล่�ยนแปลงอัตราค่า 
คอมมิช่ชั่�น โบนัสและเงินรางวััลพิิเศูษั ของพินักงาน

 8. ปฏิิบัติหน้าท่�อ่�นๆ ตามท่�ได้้รับมอบหมายจ้ากคณะกรรมการบรษัิัท และ/หร่อคณะกรรมการบรหิารเปน็คราวัๆ ไป ทั�งน่� กรรมการผู้้้
จั้ด้การจ้ะพิิจ้ารณาและอน๊มัติรายการท่�กรรมการผู้้้จั้ด้การม่ส่วันได้้เส่ย หร่อม่ควัามขัด้แยง้ทางผู้ลประโยช่น์อ่�นใด้กับบริษััท หร่อบริษััทย่อยไม่ได้้ 
ยกเว้ันเป็นการอน๊มัติรายการท่�เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์์ท่�คณะกรรมการบริษััท หร่อท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นพิิจ้ารณาและอน๊มัติไว้ัแล้วั 
และเป็นไปตามท่�กฎหมายกำาหนด้

 ทั�งน่�ได้้ม่การทบทวันขอบเขตและอำานาจ้หน้าท่� ของกรรมการผู้้้จั้ด้การ  ในการประช๊่มของคณะกรรมการบริษััท ครั�งท่� 7/2562 เม่�อวัันท่� 
4 ต๊ลาคม 2562

6.3 การสรรหุ้าและแต่้งตั้�งกรรมการและผู้้้บริหุ้าร 

 ฝ่ายบริหารของบริษััท ได้้กำาหนด้วิัธ่ัการในการสรรหากรรมการบริษััท และผู้้้บริหารระดั้บส้งของบริษััท ดั้งน่� 

 กิรรมูกิ�รบริษ่ทั่

 กรรมการบริษััท จ้ะต้องม่ควัามร้้ในเร่�องท่�เก่�ยวัข้องกับการประกอบธ๊ัรกิจ้ของบริษััท หร่ออาจ้ม่ควัามร้้ในเร่�องอ่�นๆ ท่�อาจ้นำามาใช้่
ประโยช่น์ได้้กับการบริหารงานของบริษััท และม่ประสบการณ์ในเร่�องดั้งกล่าวัเป็นระยะเวัลาตามสมควัร ทั�งน่� ผู้้้ถ่อห้๊น หร่อกรรมการบริษััท 
อาจ้เสนอช่่�อบ๊คคลใด้ บ๊คคลหน่�งข่�นมาด้ำารงตำาแหน่งกรรมการบริษััทได้้ โด้ยให้วิัธ่ัการแต่งตั�งกรรมการบริษััท สามารถกระทำาได้้ดั้งน่� 

 1. ให้ผู้้้ถ่อห้๊นคนหน่�งม่คะแนนเส่ยงเท่าจ้ำานวันห้๊นท่�ตนถ่อ 

 2. ผู้้้ถ่อห้๊นแต่ละคนจ้ะใช้่คะแนนเส่ยงท่�ม่อย้่เล่อกตั�งบ๊คคลคนเด่้ยวั หร่อหลายคนเป็นกรรมการได้้ ในกรณ่ท่�เล่อกตั�งบ๊คคลหลาย 
คนเป็นกรรมการจ้ะแบ่งคะแนนเส่ยงให้แก่ผู้้้ใด้มากน้อยเพ่ิยงใด้ไม่ได้้

 ในกรณ่ท่�ตำาแหน่งกรรมการว่ัางลง เพิราะเหต๊อ่�นนอกจ้ากถ่งคราวัออกตามวัาระ คณะกรรมการอาจ้เล่อกบ๊คคลซ่์�งม่ค๊ณสมบัติ และ 
ไม่ม่ลักษัณะต้องห้ามตามกฎหมายว่ัาด้้วัยบริษััทมหาช่นจ้ำากัด้ เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประช๊่มคณะกรรมการคราวัถัด้ไป เว้ันแต่วัาระของ
กรรมการเหล่อน้อยกว่ัา 2 (สอง) เด่้อน 

 บ๊คคลซ่์�งเข้าเป็นกรรมการแทนดั้งกล่าวั จ้ะอย้่ในตำาแหน่งกรรมการได้้เพ่ิยงเท่าวัาระท่�ยังเหล่ออย้่ของกรรมการท่�ตนแทน 

 มติของกรรมการต้องประกอบด้้วัยคะแนนเส่ยงไม่น้อยกว่ัาสามในส่� (3/4) ของจ้ำานวันกรรมการท่�ยังเหล่ออย้่ 

 ผู้บริห�รระด่ำบสูำงข้องบริษ่ทั่ 

 ผู้้้บริหารระดั้บส้งของบริษััท เช่่น ประธัานเจ้้าหน้าท่�บริหาร กรรมการผู้้้จั้ด้การ จ้ะต้องได้้รับคัด้เล่อกมาจ้ากท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นของ 
บริษััท หร่อคณะกรรมการของบรษัิัท หร่อ บ๊คคลอ่�นท่�ได้้รับมอบหมายจ้ากผู้้้ถ่อห้๊น หร่อคณะกรรมการบริษััท โด้ยอาจ้พิิจ้ารณาจ้ากควัามร้ค้วัาม 
สามารถ ทักษัะ ประสบการณ์ในการทำางานท่�เป็นประโยช่น์ต่อการด้ำาเนินงานของบริษััท และเข้าใจ้ในธ๊ัรกิจ้ของบริษััท และสามารถบริหารงาน 
ให้บรรล๊วััตถ๊ประสงค์ เป้าหมายท่�คณะกรรมการบริษััทกำาหนด้ไว้ัได้้ 
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 กิรรมูกิ�รตรวจสำอบ/กิรรมูกิ�รอิสำระ

 คณะกรรมการบริษััท หร่อท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััทเป็นผู้้้ม่อำานาจ้แต่งตั�งคณะกรรมการตรวัจ้สอบข่�นโด้ยประกอบด้้วัย 
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่ัา 3 คน ซ่์�งม่วัาระอย้ใ่นตำาแหน่งคราวัละ 3 ปี กรรมการตรวัจ้สอบซ่์�งพ้ินจ้ากตำาแหน่งตามวัาระอาจ้ได้้รับการแต่งตั�ง 
ใหม่อ่กได้้ แต่ไม่เกิน 3 วัาระติด้ต่อกัน เว้ันแต่คณะกรรมการบริษััทจ้ะเห็นสมควัรให้ด้ำารงตำาแหน่งต่อไปน่� ทั�งน่� คณะกรรมการตรวัจ้สอบต้องเป็น 
กรรมการอิสระ โด้ยม่ค๊ณสมบัติดั้งน่�  

 1. ถ่อห้๊นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ้ำานวันห้๊นท่�ม่สิทธิัออกเส่ยงทั�งหมด้ของบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วัม ผู้้้ถ่อห้๊นรายใหญ่ 
หร่อผู้้้ม่อำานาจ้ควับค๊มของบริษััท โด้ยให้นับรวัมการถ่อห้๊นของผู้้้ท่�เก่�ยวัข้องของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ด้้วัย

 2. ไม่เป็นหร่อเคยเป็นกรรมการท่�ม่ส่วันร่วัมบริหารงาน พินักงาน ล้กจ้้าง ท่�ปร่กษัาท่�ได้้รับเงินเด่้อนประจ้ำา หร่อผู้้้ม่อำานาจ้ควับค๊มของบริษััท 
บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วัม บริษััทย่อยลำาดั้บเด่้ยวักัน ผู้้้ถ่อห้๊นรายใหญ่ หร่อของผู้้้ม่อำานาจ้ควับค๊มของบริษััท เว้ันแต่จ้ะได้้พ้ินจ้ากการม่
ลักษัณะดั้งกล่าวัมาแล้วัไม่น้อยกว่ัา 2 ปีก่อนได้้รับการแต่งตั�ง ทั�งน่� ลักษัณะต้องห้ามดั้งกล่าวัไม่รวัมถ่งกรณ่ท่�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราช่การ 
หร่อท่�ปร่กษัาของส่วันราช่การซ่์�งเป็นผู้้้ถ่อห้๊นรายใหญ่ หร่อผู้้้ม่อำานาจ้ควับค๊มของบริษััท

 3. ไม่ม่ควัามสัมพัินธ์ัทางสายโลหิตหร่อโด้ยการจ้ด้ทะเบ่ยนในลักษัณะท่�เป็นบิด้า มารด้า ค่้สมรส พ่ิ�น้อง และบ๊ตร รวัมทั�งค่้สมรสของบ๊ตร 
ของกรรมการรายอ่�น ผู้้้บริหาร ผู้้้ถ่อห้๊นรายใหญ่ ผู้้้ม่อำานาจ้ควับค๊ม หร่อบ๊คคลท่�จ้ะได้้รับการเสนอช่่�อเป็นกรรมการ ผู้้้บริหารหร่อผู้้้ม่อำานาจ้ควับ
ค๊มของบริษััท หร่อบริษััทย่อย

 4. ไม่ม่หร่อเคยม่ควัามสัมพัินธ์ัทางธ๊ัรกิจ้กับบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทยอ่ย บริษััทร่วัม ผู้้้ถ่อห้๊นรายใหญ่ หร่อ ผู้้้ม่อำานาจ้ควับค๊มของบริษััท 
ในลักษัณะท่�อาจ้เป็นการขัด้ขวัางการใช้่วิัจ้ารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั�น รวัมทั�งไม่เป็นหร่อเคยเป็นผู้้้ถ่อห้๊นท่�ม่นัย หร่อผู้้้ม่ 
อำานาจ้ควับค๊มของผู้้้ท่�ม่ควัามสัมพัินธ์ัทางธ๊ัรกิจ้กับบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วัม ผู้้้ถ่อห้๊นรายใหญ่ หร่อผู้้้ม่อำานาจ้ควับค๊มของบริษััท  
เว้ันแต่จ้ะได้้พ้ินจ้ากการม่ลักษัณะด้ังกล่าวัมาแล้วัไม่น้อยกว่ัา 2 ปีก่อนได้้รับการแต่งตั�ง ทั�งน่� ควัามสัมพัินธ์ัทางธ๊ัรกิจ้ให้รวัมถ่งรายการตาม 
ประกาศูคณะกรรมการกำากับตลาด้ท๊นท่� ทจ้. 28/2551 เร่�องการขออน๊ญาตและการอน๊ญาตให้เสนอขายห้๊นท่�ออกใหม่ ทั�งน่�ให้รวัมถ่งการทำา 
รายการทางการค้าท่�กระทำาเป็นปกติเพ่ิ�อประกอบกิจ้การ การเช่่าหร่อให้เช่่า อสังหาริมทรัพิย์ รายการเก่�ยวักับสินทรัพิย์หร่อบริการ หร่อการให้ 
หร่อรับควัามช่่วัยเหล่อทางการเงิน ด้้วัยการรับหร่อให้ก้้ย่ม คำ�าประกัน การให้สินทรัพิย์ เป็นหลักประกันหน่�สิน รวัมถ่งพิฤติการณ์อ่�นทำานอง 
เด่้ยวักัน ซ่์�งเป็นผู้ลให้บริษััท หร่อค่้สัญญา ม่ภิาระหน่�ท่�ต้องช่ำาระต่ออ่กฝ่ายหน่�ง ตั�งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพิยท่์�ม่ตัวัตนส๊ทธิัของบริษััท หร่อตั�งแต่ 
20 ล้านบาทข่�นไป แล้วัแต่จ้ำานวันใด้จ้ะตำ�ากว่ัา 

 ทั�งน่� การคำานวัณภิาระหน่�ดั้งกล่าวัให้เป็นไปตามวิัธ่ัการคำานวัณม้ลค่าของรายการท่�เก่�ยวัโยงกันตามประกาศูคณะกรรมการกำากับ 
ตลาด้ท๊นว่ัาด้้วัยหลักเกณฑ์์ในการทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกันโด้ยอน๊โลม แต่ในการพิิจ้ารณาภิาระหน่�ดั้งกล่าวั ให้นับรวัมภิาระหน่�ท่�เกิด้ข่�นใน 
ระหว่ัางหน่�งปีก่อนวัันท่�ม่ควัามสัมพัินธ์ัทางธ๊ัรกิจ้กับบ๊คคลเด่้ยวักัน 

 5. ไม่เป็นหร่อเคยเป็นผู้้้สอบบัญช่่ของบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วัม ผู้้้ถ่อห้๊นรายใหญ่ หร่อผู้้้ม่อำานาจ้ควับค๊มของบริษััท 
และไม่เป็นผู้้้ถ่อห้๊นท่�ม่นัย ผู้้้ม่อำานาจ้ควับค๊ม หร่อห้๊นส่วันของสำานักงานสอบบัญช่่ ซ่์�งม่ผู้้้สอบบัญช่่ของบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วัม 
ผู้้้ถ่อห้๊นรายใหญ่ หร่อผู้้้ม่อำานาจ้ควับค๊มของบรษัิัท สังกัด้อย้ ่เว้ันแต่จ้ะได้้พ้ินจ้ากการม่ลักษัณะดั้งกล่าวัมาแล้วัไม่น้อยกว่ัา 2 ปีก่อนได้้รับการแต่งตั�ง 

 6. ไม่เป็นหร่อเคยเป็นผู้้้ให้บริการทางวิัช่าช่่พิใด้ๆ ซ่์�งรวัมถ่งการให้บริการเป็นท่�ปร่กษัากฎหมายหร่อท่�ปร่กษัาทางการเงิน ซ่์�ง 
ได้้รับค่าบริการเกินกว่ัาสองล้านบาทต่อปีจ้ากบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วัม ผู้้้ถ่อห้๊นรายใหญ่ หร่อผู้้้ม่อำานาจ้ควับค๊มของบริษััท 
และไม่เป็นผู้้้ถ่อห้๊นท่�ม่นัย ผู้้้ม่อำานาจ้ควับค๊ม หร่อห้๊นส่วันของผู้้้ให้บริการทางวิัช่าช่่พินั�นด้้วัย เว้ันแต่จ้ะได้้พ้ินจ้ากการม่ลักษัณะดั้งกล่าวัมาแล้วั
ไม่น้อยกว่ัา 2 ปีก่อนได้้รับการแต่งตั�ง 

 7. ไม่เป็นกรรมการท่�ได้้รับการแต่งตั�งข่�นเพ่ิ�อเป็นตัวัแทนของกรรมการของบริษััท ผู้้้ถ่อห้๊นรายใหญ่ หร่อผู้้้ถ่อห้๊นซ่์�งเป็นผู้้้ท่�เก่�ยวัข้อง 
กับผู้้้ถ่อห้๊นรายใหญ่ของบริษััท

 8. ไม่ประกอบกิจ้การท่�ม่สภิาพิอย่างเด่้ยวักันและเป็นการแข่งขันท่�ม่นัยกับกิจ้การของบริษััท หร่อบริษััทยอ่ย หร่อไม่เป็นห้๊นส่วันท่�ม่นัย
ในห้างห้๊นส่วัน หร่อเป็นกรรมการท่�ม่ส่วันร่วัมบริหารงาน ล้กจ้้าง พินักงานท่�ปร่กษัาท่�รับเงินเด่้อนประจ้ำา หร่อถ่อห้๊นเกินร้อยละ 1 ของจ้ำานวันห้๊น
ท่�ม่สิทธิัออกเส่ยงทั�งหมด้ของบรษัิัทอ่�น ซ่์�งประกอบกจิ้การท่�ม่สภิาพิอยา่งเด่้ยวักันและเปน็การแข่งขันท่�ม่นัยกับกิจ้การของบรษัิัท หร่อบรษัิัทยอ่ย

  9.  ไม่ม่ลักษัณะอ่�นใด้ท่�ทำาให้ไม่สามารถให้ควัามเห็นอย่างเป็นอิสระ เก่�ยวักับการด้ำาเนินงานของบริษััท

 10. ไม่เป็นกรรมการท่�ได้้รับมอบหมายจ้ากคณะกรรมการให้ตัด้สินใจ้ในการด้ำาเนินกิจ้การของบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทยอ่ย บริษััทร่วัม 
บริษััทร่วัมลำาดั้บเด่้ยวักัน ผู้้้ถ่อห้๊นรายใหญ่ หร่อผู้้้ม่อำานาจ้ควับค๊มของบริษััท

 11. ไม่เป็นกรรมการของบริษััทใหญ่ บริษััทย่อย หร่อบริษััทย่อยลำาดั้บเด่้ยวักัน เฉพิาะท่�เป็นบริษััทจ้ด้ ทะเบ่ยน
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 ทั�งนี�ค์ณีะกีรรมกีารติรวัจิสอุบูต้ิอุงมีคุ์ณีสมบัูติิเพิ�มเติิม  ดังต่ิอุไปนี� 

 1. ได้้รับการแต่งตั�งจ้ากคณะกรรมการบริษััท หร่อท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นของบริษััท ให้เป็นกรรมการตรวัจ้สอบ

 2. กรรมการตรวัจ้สอบท๊กท่านต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษััท 

 3. ไม่เป็นกรรมการท่�ได้้รับมอบหมายจ้ากคณะกรรมการบริษััท ให้ตัด้สินใจ้ในการด้ำาเนินกิจ้การของ บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วัม 
บริษััทย่อยลำาดั้บเด่้ยวักัน หร่อผู้้้ม่อำานาจ้ควับค๊มบริษััท 

 4. ไม่เป็นกรรมการของบริษััทใหญ่ บริษััทย่อย และบริษััทย่อยลำาดั้บเด่้ยวักัน เฉพิาะท่�เป็นบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน  

 5. ม่หน้าท่�ในลักษัณะเด่้ยวักับท่�กำาหนด้ไว้ัในประกาศูตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทยว่ัาด้้วัยค๊ณสมบัติ และขอบเขตการทำางานของ
คณะกรรมการตรวัจ้สอบ 

 6. ม่ควัามร้้ และประสบการณ์เพ่ิยงพิอท่�จ้ะสามารถทำาหน้าท่�ในฐานะกรรมการตรวัจ้สอบ ทั�งน่� ต้องม่กรรมการตรวัจ้สอบอย่างน้อย 
1 ท่าน ท่�ม่ควัามร้้และประสบการณ์เพ่ิยงพิอท่�จ้ะสามารถทำาหน้าท่�ในการสอบทานควัามน่าเช่่�อถ่อของงบการเงินได้้ 

 7. ท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น หร่อคณะกรรมการตรวัจ้สอบ หร่อคณะกรรมการบริษััท เป็นผู้้้คัด้เล่อกสมาชิ่กคณะกรรมการตรวัจ้สอบ 1 ท่าน 
ให้ด้ำารงตำาแหน่งประธัานกรรมการตรวัจ้สอบ

 8. ให้เลขาน๊การบริษััท หร่อ ผู้้้อำานวัยการฝ่ายตรวัจ้สอบภิายในของบริษััท หร่อผู้้้ตรวัจ้สอบภิายใน หร่อ ผู้้้อำานวัยการฝ่ายบัญช่่และ 
การเงินเป็นเลขาน๊การคณะกรรมการตรวัจ้สอบ

    * ในกรณ่ของบริษััท ให้เลขาน๊การของบริษััท ด้ำารงตำาแหน่งเป็นเลขาน๊การคณะกรรมการตรวัจ้สอบ

วัาระการด้ำารงตำาแหน่ง 

 กรรมการตรวัจ้สอบด้ำารงตำาแหน่งวัาระละ 3 ปี กรรมการตรวัจ้สอบซ่์�งพ้ินจ้ากตำาแหน่งตามวัาระอาจ้ได้้รับการแต่งแต่งตั�งใหม่อ่กได้้ 
แต่ไม่เกิน 3 วัาระติด้ต่อกัน เว้ันแต่คณะกรรมการบริษััทจ้ะเห็นสมควัรขอให้ด้ำารงตำาแหน่งต่อไป

 กิรรมูกิ�รบริษ่ทั่

 คณะกรรมการบรษัิัท ประกอบด้้วัยกรรมการไมน้่อยกว่ัา 9 คน และเปน็กรรมการอสิระไม่น้อยกว่ัา 1 ใน 3 ของจ้ำานวันกรรมการทั�งหมด้ 
ทั�งน่�กรรมการไม่น้อยกว่ัาก่�งหน่�งจ้ะต้องม่ถิ�นท่�อย้ใ่นประเทศูไทย  

 คณะกรรมการบริษััท ประกอบด้้วัยกรรมการท่�ม่ควัามร้้ ควัามสามารถ และประสบการณ์ในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้    ทำาหน้าท่�กำาหนด้นโยบาย 
วิัสัยทัศูน์ กลย๊ทธ์ั เป้าหมาย ภิารกิจ้ แผู้นธ๊ัรกิจ้ และงบประมาณของบริษััท ตลอด้จ้นกำากับด้้แลให้คณะผู้้้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตาม
นโยบายท่�กำาหนด้ไว้ั อย่างม่ประสิทธิัภิาพิและเกิด้ประสิทธิัผู้ลภิายใต้กรอบของกฎหมาย วััตถ๊ประสงค์ ข้อบังคับ มติท่�ประช๊่มคณะกรรมการ 
และมติท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น ด้้วัยควัามรับผิู้ด้ช่อบ ซ่์�อสัตย์ส๊จ้ริต ระมัด้ระวััง ตามหลักการข้อพ่ิงปฏิิบัติท่�ด่้ เพ่ิ�อเพิิ�มม้ลค่าทางเศูรษัฐกิจ้ส้งส๊ด้ให้แก่ 
กิจ้การ และควัามมั�นคงส้งส๊ด้ให้แก่ผู้้้ถ่อห้๊น    

 กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิิบัติหน้าท่�และใช้่ด๊้ลยพิินิจ้อยา่งเป็นอิสระในการพิิจ้ารณาตัด้สินใจ้ในเร่�องต่างๆ โด้ยสามารถตั�งคำาถาม 
แสด้งควัามคิด้เห็น หร่อ คัด้ค้านในกรณ่ท่�ม่ควัามเห็นขัด้แย้งในเร่�องท่�ม่ผู้ลกระทบต่อผู้ลประโยช่น์ของผู้้้ถ่อห้๊นหร่อผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ย โด้ยไม่อย้่ภิาย 
ใต้อิทธิัพิลของกล่๊มบ๊คคลใด้

 ว�ระกิ�รดำำ�รงตำ�แหน่ง

 ในการประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นสามัญประจ้ำาปีท๊กครั�งให้กรรมการออกจ้ากตำาแหน่งเป็นอัตราจ้ำานวัน 1 ใน 3 ถ้าจ้ำานวันกรรมการท่�จ้ะแบ่งออก 
ให้ตรงเป็นสามส่วันไม่ได้้ก็ให้ออกโด้ยจ้ำานวันใกล้ท่�ส๊ด้กับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการท่�จ้ะต้องออกจ้ากตำาแหน่งในปีแรก และปีท่�สองภิายหลังการ 
แปรสภิาพิบริษััทเป็นบริษััทมหาช่นจ้ำากัด้นั�นให้จั้บสลากกัน ส่วันปีต่อไปให้กรรมการคนท่�อย้่ในตำาแหน่งนานท่�ส๊ด้นั�นเป็นผู้้้ออกจ้ากตำาแหน่ง  
กรรมการซ่์�งพ้ินจ้ากตำาแหน่งอาจ้ได้้รับเล่อกตั�งใหม่อ่กได้้โด้ยท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น

 นอกจ้ากการพ้ินตำาแหน่งตามวัาระแล้วั กรรมการพ้ินจ้ากตำาแหน่งเม่�อ

 1. เส่ยช่่วิัต

 2. ลาออก

 3. ขาด้ค๊ณสมบัติ หร่อม่ลักษัณะต้องห้ามตามกฎหมาย
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 4. ท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นลงมติให้ออก ด้้วัยคะแนนเส่ยงไม่น้อยกว่ัา 3 ใน 4 ของจ้ำานวันผู้้้ถ่อห้๊นท่�มาประช๊่มและม่สิทธิัออกเส่ยง และม่ห้๊น
นับรวัมกันได้้ไม่น้อยกว่ัาก่�งหน่�งของจ้ำานวันห้๊นท่�ถ่อโด้ยผู้้้ถ่อห้๊นท่�มาประช๊่มและม่สิทธิัออกเส่ยง

 5. ศูาลม่คำาสั�งให้ออก

 ผู้บริห�ร 

 คณะกรรมการบริษััท หร่อบ๊คคลท่�ได้้รับมอบหมายจ้ากผู้้้ถ่อห้๊นเป็นผู้้้พิิจ้ารณาแต่งตั�งผู้้้บริหาร โด้ยคัด้เล่อกจ้ากบ๊คคลากรท่�ม่ควัาม 
สามารถ ประสบการณ์ และม่ควัามเช่่�ยวัช่าญในสายงานท่�เก่�ยวัข้อง

6.4 การกำากับด้แลการดำาเนินงานของบริษััทย่อย และบริษััทร่ว้ม 

 บริษััทม่นโยบายการลงท๊นในกิจ้การท่�สามารถเอ่�อประโยช่น์ต่อบริษััท เพ่ิ�อเป็นการเพิิ�มศัูกยภิาพิในการแข่งขัน โด้ยม่การประเมิน 
ควัามค้๊มค่า หร่อควัามเป็นไปได้้อย่างจ้ำาเป็นและเหมาะสม โด้ยการบริหารงานในบริษััทย่อยและบริษััทร่วัมนั�น บริษััทจ้ะม่การกำากับด้้แลดั้งต่อ 
ไปน่�  

 1. บริษััทจ้ะส่งตัวัแทนไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษััทย่อย หร่อบริษััทร่วัม โด้ยจ้ำานวันตัวัแทนของบริษััทเป็นไปตามสัด้ส่วัน
การถ่อห้๊นของบริษััทเป็นอย่างน้อย ซ่์�งเป็นกรรมการบริษััท หร่อบ๊คคลอ่�นท่�ได้้รับมอบหมาย

 2. กรรมการผู้้ม่้อำานาจ้ลงนามผู้้กพัินบริษััทยอ่ยหร่อบริษััทร่วัมสว่ันหน่�งเป็นตัวัแทนของบรษัิัท และจ้ะม่ตวััแทนของบรษัิัทร่วัมลงนาม
ด้้วัยเสมอ

 3. ตัวัแทนของบริษััทจ้ะม่สิทธิั�เข้าร่วัมการพิิจ้ารณาคัด้เล่อกผู้้้บริหารระดั้บส้ง หร่อบ๊คคลใด้ๆ ท่�รับผิู้ด้ช่อบด้้านบัญช่่และการเงินของ 
บริษััทย่อย และบริษััทร่วัม

 4. ในกรณ่ท่�บริษััทยอ่ยตกลงเข้าทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกันหร่อรายการได้้มาหร่อจ้ำาหน่ายซ่์�งทรัพิย์สินท่�ม่นัยสำาคัญบริษััทจ้ะด้ำาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์์ท่�กฎหมายกำาหนด้ไว้ัสำาหรับการทำารายการดั้งกล่าวั รวัมถ่งนโยบายเท่�ยวักับรายการระหว่ัางกันของบริษััท

6.5 การด้แลเรื�องการใชุ้ข้อม้ลภายใน 

 บริษััท ม่นโยบายด้้แล กรรมการ ผู้้้บริหาร ในการนำาข้อม้ลภิายในของบริษััท ซ่์�งยังไม่เปิด้เผู้ยต่อสาธัารณช่นไปใช้่เพ่ิ�อแสวังหา 
ประโยช่น์ส่วันตน รวัมทั�งการซ่์�อขายหลักทรัพิย์ ดั้งน่� 

 1. ให้ควัามร้้แก่กรรมการ ผู้้้บริหาร รวัมถ่งด้ำารงตำาแหน่งระดั้บบริหารในสายงานบัญช่่หร่อการเงินท่�เป็นระดั้บผู้้้อำานวัยการฝ่ายข่�น 
ไปหร่อเท่ยบเท่าหน้าท่�ท่�ต้องจั้ด้ทำาและส่งรายงานการถ่อหลักทรัพิย์ของตน ค่้สมรส และบ๊ตรท่�ยังไม่บรรล๊นิติภิาวัะ ต่อสำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์ตามมาตรา 59 และบทกำาหนด้โทษัตามมาตรา 275 แห่งพิระราช่บัญญัติหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์  
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 2. บริษััท กำาหนด้ให้กรรมการ ผู้้้บริหาร รวัมถ่งผู้้้ด้ำารงตำาแหน่งระดั้บบริหารในสายงานบัญช่่หร่อการเงินท่�เป็นระดั้บผู้้้อำานวัยการฝ่าย 
ข่�นไปหร่อเท่ยบเท่า จั้ด้ทำาและนำาส่งรายงานการถ่อหลักทรัพิย์ของตน ของ  ค่้สมรส และของบ๊ตรท่�ยังไม่บรรล๊นิติภิาวัะส่งผู่้านมายังเลขาน๊การ
ของบริษััท ก่อนนำาส่งสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์ท๊กครั�ง โด้ยให้จั้ด้ทำาและนำาส่งภิายใน 30 วััน  นับแต่วัันท่�
ได้้รับการแต่งตั�งให้ด้ำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ ผู้้้บริหาร รวัมถ่งผู้้้ด้ำารงตำาแหน่งระดั้บบริหารในสายงานบัญช่่หร่อการเงินท่�เป็นระดั้บผู้้้อำานวัย 
การฝ่ายข่�นไปหร่อเท่ยบเท่า หร่อรายงานการเปล่�ยนแปลงการถ่อครองหลักทรัพิย์ ภิายใน 3 (สาม) วัันทำาการนับแต่วัันท่�ม่การซ่์�อขายโอนหร่อ
รับโอนหลักทรัพิย์นั�น

 3. บริษััท กำาหนด้ให้กรรมการ ผู้้้บริหาร รวัมถ่งผู้้้ด้ำารงตำาแหน่งระดั้บบริหารในสายงานบัญช่่หร่อการเงินท่�เป็นระดั้บผู้้้อำานวัยการฝ่าย 
ข่�นไปหร่อเท่ยบเท่า และผู้้้ปฏิิบัติงานท่�เก่�ยวัข้องท่�ได้้รับทราบข้อม้ลภิายในท่�เป็นสาระสำาคัญซ่์�งม่ผู้ลต่อการเปล่�ยนแปลงของราคาหลักทรัพิย์จ้ะ 
ต้องระงับการซ่์�อขายหลักทรัพิยข์องบริษััท ในช่่วังเวัลาก่อนท่�จ้ะเผู้ยแพิร่งบการเงินหร่อเผู้ยแพิร่เก่�ยวักับฐานะทางการเงินและสถานะของบริษััท 
จ้นกว่ัาบริษััทจ้ะได้้เปิด้เผู้ยข้อม้ลต่อสาธัารณะช่นแล้วัโด้ยบริษััทจ้ะแจ้้งให้กรรมการ ผู้้้บริหาร รวัมถ่งผู้้้ด้ำารงตำาแหน่งระดั้บบริหารในสายงานบัญ
ช่่หร่อการเงินท่�เป็นระดั้บผู้้้อำานวัยการฝ่ายข่�นไปหร่อเท่ยบเท่างด้การซ่์�อขายหลักทรัพิยข์องบริษััทอย่างเป็นลายลักษัณ์อักษัรเป็นเวัลาอย่างน้อย 
30 วัันล่วังหน้าก่อนการเปิด้เผู้ยข้อม้ลต่อสาธัารณช่น และควัรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่�วัโมงภิายหลังการเปิด้เผู้ยข้อม้ลให้แก่สาธัารณช่นแล้วั  
รวัมทั�งห้ามไม่ให้เปิด้เผู้ยข้อม้ลท่�เป็นสาระสำาคัญนั�นต่อบ๊คคลอ่�น
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 บริษััท กำาหนด้บทลงโทษัทางวิันัยหากม่การฝ่าฝ้นนำาข้อม้ลภิายในไปใช้่หาประโยช่น์ส่วันตน ดั้งต่อไปน่�

 1. การตักเต่อนเป็นหนังส่อ

 2. การพัิกงานชั่�วัคราวัโด้ยไม่ได้้รับค่าจ้้าง

 3. ให้ออกจ้ากงาน

 ทั�งน่�บริษััท จ้ะพิิจ้ารณากำาหนด้บทลงโทษัจ้ากเจ้ตนาของการกระทำาและควัามร้ายแรงของควัามผิู้ด้นั�น ๆ

6.6 ค่าต้อบแทนผู้้้สอบบัญชีุ  

 บริษััทและบริษััทย่อย จ่้ายค่าตอบแทนการสอบบัญช่่ให้แก่ผู้้้สอบบัญช่่ในปี 2562 เป็นจ้ำานวันเงิน 1,512,000 บาท (หน่�งล้านห้าแสน
หน่�งหม่�นสองพัินบาทถ้วัน) ซ่์�งค่าสอบบัญช่่น่�ไม่รวัมค่าบริการอ่�น (Non-Audit Fee) 

6.7 การปิฏิิบัติ้ต้ามหุ้ลักการกำากับดแ้ลกิจัการที�ดีในเรื�องอื�น ๆ  

 คัณะกิรรมูกิ�รบริห�รคัว�มูเส่ำ�ยง

 เพ่ิ�อให้การด้ำาเนนิงานของบรษัิัทเป็นไปตามหลกัการกำากับด้้แลกจิ้การท่�ด่้ สร้างควัามมั�นคงให้แก่กิจ้การอยา่งยั�งยน่ ผู้ลการด้ำาเนนิงาน 
เป็นไปตามเปา้หมายท่�วัางไว้ัโด้ยผู้้บ้ริหารและพินกังานท๊กท่านม่สว่ันร่วัม เกดิ้การรบัร้้ ตระหนกั และเข้าใจ้ถ่งควัามเส่�ยงในด้้านตา่งๆ ท่�จ้ะเกิด้ข่�น 
และสามารถหาวิัธ่ัจั้ด้การกับควัามเส่�ยง เพ่ิ�อป้องกันหร่อลด้ควัามเส่�ยง ด้้านต่างๆ ท่�จ้ะเกิด้ข่�นให้อย้ใ่นระดั้บท่�ยอมรับได้้ ท่�ประช๊่มคณะกรรมการ 
บริษััทครั�งท่� 7/2559 เม่�อวัันท่� 11 พิฤศูจิ้กายน 2559 จ่้งม่มติอน๊มัติให้แต่งตั�งคณะทำางานบริหารควัามเส่�ยงของบริษััท

 หน้�ท่ั่�ข้องคัณะทั่ำ�ง�นบริห�รคัว�มูเส่ำ�ยง 

 1.  พิิจ้ารณาหร่อไตร่ตรองถ่งลักษัณะควัามเส่�ยงท่�บริษััทประสบอย้่ หร่อคาด้ว่ัาจ้ะประสบ

 2.  ประเมินควัามเส่�ยงโด้ยวิัเคราะห์ผู้ลกระทบของควัามเส่�ยงนั�นๆ ต่อบริษััท และโอกาสท่�ควัามเส่�ยงนั�น ๆ จ้ะเกิด้ข่�น

 3.  กำาหนด้มาตรการเพ่ิ�อลด้ควัามเส่�ยงให้อย้ใ่นระดั้บท่�เหมาะสม

 4.  จั้ด้ทำาค่้ม่อบริหารควัามเส่�ยง และแผู้นบริหารควัามเส่�ยง

 5.  นำาเสนอมาตรการ / แผู้นบริหารควัามเส่�ยงต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ิ�ออน๊มัติ

 6.  จั้ด้กิจ้กรรมในการด้ำาเนินงานตามแผู้นบริหารควัามเส่�ยงรวัมถ่งแจ้้ง / ให้ข้อแนะนำาแก่หน่วัยงานต่าง ๆ รับทราบ และปฏิิบัติตาม
มาตรฐานบริหารควัามเส่�ยงท่�กำาหนด้ไว้ัให้เป็นไปทางเด่้ยวักันทั�งองค์กร

 7.  กำาหนด้ให้ม่มาตรการติด้ตามเหต๊การณ์ท่�เป็นสาเหต๊ของปัจ้จั้ยควัามเส่�ยง รวัมทั�งมาตรการในการลด้ควัามเส่�ยงอย่างสมำ�าเสมอ

 8. พิิจ้ารณาวัิเคราะห์ควัามเส่�ยงทั�งหมด้ของบริษััท และจั้ด้ทำารายงานให้กับคณะกรรมการบริหารเพ่ิ�อรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษััทต่อไป

 9.  รายงานควัามเส่�ยงต่อคณะกรรมการบริษััท ท๊กไตรมาส

 10.  ด้้แลให้การติด้ต่อส่�อสารเก่�ยวักับควัามเส่�ยงให้ม่ประสิทธิัผู้ลอย่างต่อเน่�อง

 สำาหรับการประช๊่มคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง ปี 2562 บริษััทม่การจั้ด้ประช๊่มคณะทำางานบริหารควัามเส่�ยงรวัม 4 ครั�ง เพ่ิ�อประ 
เมินควัามเส่�ยงด้้านกลยท๊ธ์ั ควัามเส่�ยงด้้านการปฏิิบัติตามกฎหมาย ควัามเส่�ยงด้้านการเงิน ควัามเส่�ยงด้้านการปฏิิบัติการ และควัามเส่�ยงด้้าน 
ทรัพิย์สินท่�อาจ้จ้ะเกิด้ข่�นกับบริษััทในอนาคต เพ่ิ�อเตร่ยมมาตรการป้องกัน ในด้้านต่างๆ ให้แก่บริษััทอย่างทันการณ์
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7 คว้ามรับผู้ิดชุอบต้่อสังคม 
(Corporate Social Responsibilities : CSR)

7.1 นโยบายภาพัรว้ม

 บริษััทม่นโยบายใหก้ารด้ำาเนนิธ๊ัรกิจ้ของบรษัิัทและบรษัิัทยอ่ยเป็นไปด้้วัยควัามรบัผิู้ด้ช่อบตอ่สังคมและสิ�งแวัด้ลอ้ม กล่๊มผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ย 
ด้้วัยการม่วิัสัยทัศูน์ท่�คำาน่งว่ัา “บริษััทเป็นส่วันหน่�งของสังคมท่�จ้ะร่วัมก้าวัเดิ้นไปส่้ การพัิฒนาสังคม และสิ�งแวัด้ล้อมเพ่ิ�อควัามยั�งย่นตลอด้ไป”  
ดั้งนั�นบริษััทจ่้งด้ำาเนินภิารกิจ้ด้้วัยการด้ำาเนินกิจ้กรรมเพ่ิ�อช๊่มช่นและสังคมอยา่งต่อเน่�อง ควับค่้ไปกับการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ ภิายใต้ควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อ 
ช๊่มช่นและสังคมโด้ยรวัม เพ่ิ�อนำาไปส่้ควัามยั�งย่นของบริษััทต่อไป โด้ยบริษััทม่นโยบายการด้ำาเนินงานด้้านควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อสังคม (CSR) 
อย่างชั่ด้เจ้น และย่ด้ถ่อปฏิิบัติกันภิายในองค์กรตามมติคณะกรรมการบริษััทครั�งท่� 1/2557 เม่�อวัันท่� 21 พิฤษัภิาคม 2557 และมติคณะกรรม 
การธัรรมาภิิบาลครั�งท่� 1/2561 เม่�อวัันท่� 23 ก๊มภิาพัินธ์ั 2561 เก่�ยวักับเร่�องควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อสังคม ตามหลักการในเร่�องดั้งต่อไปน่�

 1. การประกอบกิจ้การด้้วัยควัามเป็นธัรรม

 2. การต่อต้านท๊จ้ริตคอร์รัปชั่�น

 3. การเคารพิสิทธิัมน๊ษัยช่น

 4. การปฏิิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธัรรม

 5. ควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อผู้้้บริโภิค

 6. การด้้แลรักษัาสิ�งแวัด้ล้อม

 7. การร่วัมพัิฒนาช๊่มช่นหร่อสังคม

 8. การม่นวััตกรรม และเผู้ยแพิร่นวััตกรรมซ่์�งได้้จ้ากการด้ำาเนินงานท่�ม่ควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อสังคม สิ�งแวัด้ล้อม และผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ย

 บริษััทม่นโยบายในการประกอบกิจ้การดั้งกล่าวัโด้ยได้้จั้ด้ทำาแนวัทางการปฏิิบัติไว้ัเป็นลายลักษัณ์อักษัรในนโยบายควัามรับผิู้ด้ช่อบ 
ต่อสังคมของบริษััท โด้ยบริษััทได้้ด้ำาเนินการให้บรรล๊ถ่งภิารกิจ้ดั้งต่อไปน่�

 1. กีารประกีอุบูกิีจิกีารด้วัยค์วัามเป็นธีรรม

 บริษััทย่ด้การประกอบธ๊ัรกิจ้ตามกฎหมาย โด้ยเน้นการประกอบธ๊ัรกิจ้อย่างส๊จ้ริต เท่�ยงตรง และม่จ้ริยธัรรม โด้ยม่๊งเน้นการด้ำาเนิน 
ธ๊ัรกิจ้ด้้วัยควัามย๊ติธัรรม และไม่เอารัด้เอาเปร่ยบผู้้้ใช้่บริการ ค่้ค้า ค่้สัญญา เจ้้าหน่� ค่้แข่งทางการค้า และผู้้้ถ่อห้๊น โด้ยปฏิิบัติดั้งต่อไปน่�

 กีารปฏิิบัูติิและค์วัามรับูผิดชอุบูที�มีต่ิอุคู่์ค้์าและคู่์สัญญา

 บริษััทต้องด้ำาเนิน๊รกิจ้อยา่งเป็นกลางและเป็นธัรรมต่อค่้ค้าและค่้สัญญาซ่์�งถ่อเป็นห้๊นส่วันและปัจ้จั้ยแห่งควัามสำาเร็จ้ทางธ๊ัรกิจ้ท่�สำาคัญ 
ประการหน่�งด้้วัยควัามเสมอภิาค และคำาน่งถ่งผู้ลประโยช่น์ร่วัมกัน โด้ยม่ขั�นตอนและวิัธ่ัปฏิิบัติในการคัด้เล่อกค่้ค้า ประพิฤติปฏิิบัติตามกรอบ 
กติกาและการแข่งขันท่�เป็นธัรรมต่อค่้แข่งทางการค้า และปฏิิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเง่�อนไขอย่างเคร่งครัด้ โด้ยบริษััทม่แนวัทางปฏิิบัติ 
ดั้งต่อไปน่�

 1. บริษััท ประสงค์ท่�จ้ะให้การจั้ด้หาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างม่ประสิทธิัภิาพิภิายใต้หลักการดั้งต่อไปน่�

  - ม่การแข่งขันบนข้อม้ลท่�เท่าเท่ยมกัน

  - ม่หลักเกณฑ์์ในการประเมินและคัด้เล่อกค่้ค้าและค่้สัญญา

  - จั้ด้ทำาร้ปแบบสัญญาท่�เหมาะสม และเป็นธัรรมแก่ทั�ง 2 ฝ่าย

  - จั้ด้ให้ม่ระบบการจั้ด้การ และติด้ตามเพ่ิ�อให้มั�นใจ้ว่ัา ม่การปฏิิบัติตามเง่�อนไขของสัญญาครบถ้วัน และป้องกันการท๊จ้ริต
ประพิฤติมิช่อบในท๊กขั�นตอนของกระบวันการจั้ด้หา

  - จ่้ายเงินให้ค่้ค้าและค่้สัญญาตรงเวัลา ตามเง่�อนไขการช่ำาระเงินท่�ตกลงกัน  

 2. บริษััท ม่๊งหมายท่�จ้ะพัิฒนาและรักษัาสัมพัินธัภิาพิท่�ยั�งย่นกับค่้ค้าและค่้สัญญาท่�ม่วััตถ๊ประสงค์ชั่ด้เจ้นในเร่�องค๊ณภิาพิของสินค้า 
และบริการท่�ค้๊มค่ากับม้ลค่าเงินและม่ควัามเช่่�อถ่อซ่์�งกันและกัน
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 3.  ห้ามผู้้้บริหารและพินักงานท๊กคนรับผู้ลประโยช่น์ใด้ๆ เป็นส่วันตัวัจ้ากค่้ค้าและค่้สัญญาไม่ว่ัาโด้ยทางตรงหร่อทางอ้อม

 4.  ไม่ใช้่ข้อม้ลท่�ได้้ทราบอันเน่�องมาจ้ากการจั้ด้ซ่์�อ จั้ด้หา เพ่ิ�อประโยช่น์ส่วันตัวัหร่อผู้้้อ่�น

 กีารปฏิิบัูติิและค์วัามรับูผิดชอุบูที�มีต่ิอุเจ้ิาหนี� 

 บริษััทย่ด้มั�นในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้อย่างม่หลักการและวิันัย เพ่ิ�อสร้างควัามเช่่�อถ่อให้กับเจ้้าหน่� โด้ยบริษััทได้้ย่ด้หลักปฏิิบัติ ดั้งต่อไปน่� 

 1. ไม่เร่ยก หร่อรับ หร่อจ่้ายผู้ลประโยช่น์ใด้ๆ ท่�ไม่ส๊จ้ริตในการค้ากับเจ้้าหน่�

 2. กรณ่ท่�ม่ข้อม้ลว่ัาม่การเร่ยก หร่อรับ หร่อการจ่้ายผู้ลประโยช่น์ใด้ๆ ท่�ไม่ส๊จ้ริตเกิด้ข่�น ต้องเปิด้เผู้ย รายละเอ่ยด้ต่อเจ้้าหน่� และร่วัม
กันแก้ไขปัญหาโด้ยย๊ติธัรรมและรวัด้เร็วั

 3. ปฏิิบัติตามเง่�อนไขต่างๆ ตามสัญญาหร่อท่�ได้้ตกลงกันไว้ัอย่างเคร่งครัด้

 4. หากเกิด้กรณ่ท่�ไม่สามารถปฏิิบัติตามเง่�อนไขท่�ตกลงกันไว้ัได้้ บริษััท จ้ะแจ้้งให้เจ้้าหน่�ทราบล่วังหน้าเพ่ิ�อร่วัมกันพิิจ้ารณาหาแนวัทาง 
แก้ไขปัญหา

 กีารปฏิิบัูติิและค์วัามรับูผิดชอุบูที�มีต่ิอุคู่์แข่ิงทางกีารค้์า 

 บริษััทม่๊งด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้อยา่งเปิด้เผู้ย โปร่งใส และไม่สร้างควัามได้้เปร่ยบทางการแข่งขันอยา่งไม่เป็นธัรรม  ภิายใต้กรอบกติกาการแข่งขันท่�ด่้ 
โด้ยม่หลักการปฏิิบัติต่อค่้แข่งทางการค้าดั้งน่�

 1. ประพิฤติปฏิิบัติภิายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่�ด่้

 2. ไม่แสวังหาข้อม้ลท่�เป็นควัามลับของค่้แข่งทางการค้า ด้้วัยวิัธ่ัการท่�ไม่ส๊จ้ริตหร่อไม่เหมาะสม เพ่ิ�อผู้ลประโยช่น์ในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ 
ของบริษััท

 3. ไม่กล่าวัหาในทางร้าย หร่อม่๊งทำาลายช่่�อเส่ยงแก่ค่้แข่งทางการค้า เช่่น การจ่้ายสินจ้้างให้แก่พินักงานของค่้แข่ง เป็นต้น

 4. ไม่กระทำาการใด้ๆ ท่�เป็นการละเมิด้ทรัพิย์สินทางปัญญาของผู้้้อ่�นหร่อค่้แข่งทางการค้า

 กีารปฏิิบัูติิและค์วัามรับูผิดชอุบูที�มีต่ิอุผู้ถ่ิอุหุ้น

 บริษััท ตระหนักด่้ว่ัา ผู้้้ถ่อห้๊นค่อเจ้้าของกิจ้การและบริษััท ม่หน้าท่�สร้างม้ลค่าเพิิ�มแก่ผู้้้ถ่อห้๊นในระยะยาวัจ่้งกำาหนด้ให้พินักงานรวัม 
ถ่งกรรมการและผู้้้บริหารของบริษััท ต้องปฏิิบัติตามแนวัทางต่อไปน่� 

 1. ปฏิิบัติหน้าท่�ด้้วัยควัามซ่์�อสัตย์ส๊จ้ริต ตลอด้จ้นตัด้สินใจ้ด้ำาเนินการใด้ๆ ด้้วัยควัามระมัด้ระวัังรอบคอบและเป็นธัรรมต่อผู้้้ถ่อห้๊นท๊ก
ราย เพ่ิ�อประโยช่น์ของผู้้้ถ่อห้๊นโด้ยรวัม

 2. กำากับด้้แลการด้ำาเนินการ เพ่ิ�อให้มั�นใจ้ว่ัาบริษััท ม่สถานะทางการเงินและผู้ลการด้ำาเนินงานท่�ด่้ และม่การนำาเสนอรายงาน 
สถานภิาพิของบริษััท ผู้ลประกอบการ ฐานะข้อม้ลทางการเงิน การบัญช่่และรายงานอ่�นๆ โด้ยสมำ�าเสมอและครบถ้วันตามควัามเป็นจ้ริง

 3. รายงานให้ผู้้้ถ่อห้๊นทราบอย่างเท่าเท่ยมกันถ่งแนวัโน้มในอนาคตของบริษััท ทั�งในด้้านบวักและด้้านลบ ซ่์�งตั�งอย่้บนพ่ิ�นฐานของ 
ควัามเป็นไปได้้ ม่ข้อม้ลสนับสน๊นและม่เหต๊ม่ผู้ลอย่างเพ่ิยงพิอ

 4. ไม่แสวังหาผู้ลประโยช่น์ให้ตนเองและผู้้้อ่�น โด้ยใช้่ข้อม้ลใด้ๆ ของบริษััท ซ่์�งยังไม่ได้้เปิด้เผู้ยต่อสาธัารณะ หร่อด้ำาเนินการใด้ๆ ใน 
ลักษัณะท่�อาจ้ก่อให้เกิด้ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์กับองค์กร

 5. บริษััท ต้องปฏิิบัติต่อผู้้้ถ่อห้๊นท๊กรายอย่างเท่าเท่ยมกัน ในการประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น

 กีารปฏิิบัูติิและค์วัามรับูผิดชอุบูที�มีต่ิอุสังค์มส่วันรวัม 

 บริษััท ให้ควัามสำาคัญกับช๊่มช่นและสงัคมโด้ยรอบ ด้้วัยตระหนกัด่้ว่ัาบริษััท เปร่ยบเสม่อนสว่ันหน่�งของสังคมท่�จ้ะรว่ัมกา้วัเดิ้นไปส่้การ 
พัิฒนาสังคมและสิ�งแวัด้ล้อมเพ่ิ�อควัามยั�งย่นส่บไป บริษััทจ่้งได้้ด้ำาเนินกิจ้กรรมเพ่ิ�อช๊่มช่นและสังคมอย่างต่อเน่�อง ควับค่้ไปกับการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้  
ภิายใต้ควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อช๊่มช่นและสังคมโด้ยรวัม ดั้งน่�

 1. ม่นโยบายในการประกอบธ๊ัรกิจ้โด้ยคำาน่งถ่งสภิาพิสิ�งแวัด้ล้อมเป็นสำาคัญและปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเก่�ยวักับสิ�งแวัด้ล้อม
ท่�บังคับใช้่อย้่อย่างเคร่งครัด้

 2. ม่นโยบายการด้ำาเนินงานด้้านควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อสังคม (CSR) อย่างชั่ด้เจ้น และย่ด้ถ่อปฏิิบัติกันภิายในองค์กร
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 3. ส่งเสริมให้พินักงานของบริษััท ม่จิ้ตสำาน่กและควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อสิ�งแวัด้ล้อมและสังคม

 4. เคารพิต่อขนบธัรรมเน่ยม ประเพิณ่ และวััฒนธัรรมของแต่ละท้องถิ�นท่�บริษััท เข้าไปด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้

 5. ด้ำาเนินกิจ้กรรมเพ่ิ�อร่วัมสร้างสรรค์สังคม ช๊่มช่น และสิ�งแวัด้ล้อมอย่างสมำ�าเสมอ เพ่ิ�อให้ช๊่มช่นท่�บริษััท ตั�งอย้่ม่ค๊ณภิาพิช่่วิัตท่�ด่้ข่�น 
ทั�งท่�ด้ำาเนินการเองและร่วัมม่อกับหน่วัยงานของภิาครัฐ ภิาคเอกช่น และช๊่มช่น

 6. ให้ควัามร่วัมม่อในกิจ้กรรมต่างๆ กับช๊่มช่นโด้ยรอบในพ่ิ�นท่�ท่�บริษััทเข้าไปด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้อย้่ตามควัรแก่กรณ่

 7. ตอบสนองอย่างรวัด้เร็วัและม่ประสิทธิัภิาพิต่อเหต๊การณ์ท่�ม่ผู้ลกระทบต่อสิ�งแวัด้ล้อมช๊่มช่น ช่่วิัตและทรัพิย์สิน อันเน่�องมาจ้าก 
กา รด้ำาเนินงานของบริษััท โด้ยให้ควัามร่วัมม่ออย่างเต็มท่�กับเจ้้าหน้าท่�ภิาครัฐ และหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง

 2. นโยบูายกีารต่ิอุต้ิานทุจิริติ

 บริษััท ม่นโยบายการต่อต้านท๊จ้ริตและการจ่้ายสินบนภิายใต้หลักการ ดั้งน่�

 1. ห้ามมิให้พินักงานเร่ยกหร่อรับประโยช่น์หร่อทรัพิย์สินใด้ท่�ส่อไปในทางจ้้งใจ้ให้ปฏิิบัติ หร่อละเว้ันการปฏิิบัติหน้าท่�ในทางท่�มิช่อบ 
หร่ออาจ้ทำาให้บริษััท เส่ยประโยช่น์อันช่อบธัรรม

 2. พินักงานพ่ิงละเว้ันการเสนอหร่อให้ประโยช่น์ หร่อทรัพิย์สินใด้แก่บ๊คคลภิายนอกเพ่ิ�อจ้้งใจ้ให้ผู้้้นั�นกระทำา หร่อละเว้ันการกระทำาใด้
ท่�ผิู้ด้กฎหมายหร่อโด้ยมิช่อบต่อตำาแหน่งหน้าท่�ของตน

 นอกจ้ากน่� ผู้้้ม่ส่วันได้้เส่ยสามารถสอบถามรายละเอ่ยด้ แจ้้งข้อร้องเร่ยน หร่อแจ้้งเบาะแสการกระทำาผิู้ด้ทางกฎหมาย 
ควัามถ้กต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควับค๊มภิายในท่�บกพิร่อง หร่อการผิู้ด้จ้ริยธัรรมธ๊ัรกิจ้ของบริษััทผู่้าน website ของบริษััทหร่อ 
กรรมการอิสระ หร่อกรรมการตรวัจ้สอบของบริษััท ได้้ ทั�งน่� ข้อม้ลร้องเร่ยนและแจ้้งเบาะแสจ้ะได้้รับการค้๊มครองและเก็บไว้ัเป็นควัามลับ 
โด้ยกรรมการอิสระ หร่อกรรมการตรวัจ้สอบจ้ะด้ำาเนินการสั�งการตรวัจ้สอบข้อม้ล และหาแนวัทางแก้ไข (ถ้าม่) และจ้ะรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษััทต่อไป

 3. กีารเค์ารพสิทธิีมนุษยชน

 บริษััท ตระหนักอย้่เสมอวั่าพินักงานท๊กคนเป็นทรัพิยากรท่�ทรงค๊ณค่าท่�ส๊ด้ของบริษััท เป็นปัจ้จั้ยแห่งควัามสำาเร็จ้ของการบรรล๊ 
เป้าหมายของบริษััท บริษััทจ่้งกำาหนด้นโยบายให้ม่การปฏิิบัติโด้ยการปฏิิบัติต่อพินักงานด้้วัยควัาม เคารพิในเก่ยรติ ศัูกดิ้�ศูร่และสิทธิัส่วันบ๊คคล 
รวัมถ่งการด้้แลรักษัาสภิาพิแวัด้ล้อมในการทำางานให้ม่ควัาม ปลอด้ภัิย ต่อช่่วิัตและทรัพิย์สินของพินักงานอย้่เสมอ

 4. กีารปฏิิบัูติิต่ิอุแรงงานอุย่างเป็นธีรรม

 - การแต่งตั�ง และโยกย้าย รวัมถ่งการให้รางวััล และการลงโทษัพินักงาน กระทำาด้้วัยควัามส๊จ้ริตใจ้ และตั�งอย้่บนพ่ิ�นฐานของควัามร้้ 
ควัามสามารถ และควัามเหมาะสมของพินักงานคนนั�นๆ

 - บริษััท ให้ควัามสำาคัญต่อการพัิฒนาควัามร้้ ควัามสามารถของพินักงาน โด้ยม่การพัิฒนาอย่างสมำ�าเสมอ เช่่น การจั้ด้อบรมสัมมนา 
การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั�วัถ่งกับพินักงานท๊กคน

 - กำาหนด้คา่ตอบแทนแกพ่ินักงานอยา่งเป็นธัรรม ตามสภิาพิตลาด้ การแข่งขันทางธ๊ัรกิจ้ ลักษัณะของงาน ผู้ลการปฏิิบัติงาน และควัาม 
สามารถของบริษััทในการจ่้ายค่าตอบแทน

 - หล่กเล่�ยงการกระทำาใด้ๆ ท่�ไม่เป็นธัรรมซ่์�งอาจ้ม่ผู้ลกระทบต่อควัามมั�งคงในหน้าท่�การงานของพินักงาน

 - เปิด้โอกาสใหพ้ินักงานเสนอแนะ หร่อร้องท๊กข์เก่�ยวักับการทำางาน และกำาหนด้วัธ่ิัการแกไ้ข เพ่ิ�อให้เกิด้ประโยช่น์แก่ท๊กฝ่าย และสรา้ง 
ควัามสัมพัินธ์ัอันด่้ในการทำางานร่วัมกัน

 - ปฏิิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ท่�เก่�ยวัข้องกับพินักงานอย่างเคร่งครัด้

 5. ค์วัามรับูผิดชอุบูต่ิอุผู้บูริโภค์

 บริษััทม่๊งด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้การให้บริการนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิ โด้ยประสงค์ท่�จ้ะให้ม่การสร้างสรรค์นำาเสนอและบริหาร จั้ด้การผู้ลิตภัิณฑ์์และ 
การบริการของบริษััทแก่ล้กค้าอย่างม่มาตรฐานและม่จ้ริยธัรรมภิายใต้หลักการด้ำาเนินงานดั้งน่�

 1) ม่๊งมั�นบริการล้กค้าด้้วัยควัามส๊ภิาพิ ม่ควัามกระต่อร่อร้น พิร้อมให้บริการ ต้อนรับด้้วัยควัามจ้ริงใจ้ เต็มใจ้ ตั�งใจ้ และใส่ใจ้ 
ด้้แลผู้้้รับบริการด๊้จ้ญาติสนิท คำาน่งถ่งควัามปลอด้ภัิย และควัามพ่ิงพิอใจ้ของล้กค้าเป็นหลัก
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 2) ให้คำาแนะนำาเก่�ยวักับวิัธ่ัการให้บริการของบริษััทให้ม่ประสิทธิัภิาพิและเป็นประโยช่น์กับล้กค้าส้งส๊ด้

 3) ให้ข้อม้ลเก่�ยวักับผู้ลิตภัิณฑ์์และการบริการท่�ถ้กต้องเพ่ิยงพิอเพ่ิ�อให้ล้กค้าม่ข้อม้ลเพ่ิยงพิอในการตัด้สินใจ้ โด้ยไม่ม่การกล่าวัเกิน 
ควัามเป็นจ้ริง ทั�งในการโฆษัณาหร่อในการส่�อสารช่่องทางอ่�นๆ กับล้กค้า อันเป็นเหต๊ให้ล้กค้าเกิด้ควัามเข้าใจ้ผิู้ด้เก่�ยวักับค๊ณภิาพิ ปริมาณ 
หร่อเง่�อนไขใด้ๆ ของสินค้าหร่อบริการ

 4) จั้ด้ให้ม่กระบวันการท่�สามารถให้ล้กค้าแจ้้งถ่งปัญหาหร่อการให้บริการท่�ไม่เหมาะสม เพ่ิ�อท่�บริษััท จ้ะได้้ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้
กับล้กค้าได้้อย่างรวัด้เร็วัและนำาข้อม้ลดั้งกล่าวัไปปรับปร๊งหร่อพัิฒนาผู้ลิตภัิณฑ์์และการให้บริการดั้งกล่าวัต่อไป

 5) รักษัาข้อม้ลและควัามลับของล้กค้า โด้ยไม่นำาไปเปิด้เผู้ยหร่อใช้่ประโยช่น์ในทางมิช่อบ นอกจ้ากน่�แล้วั บริษััทม่นโยบายในการ 
ประกอบธ๊ัรกิจ้โด้ยปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด้ ด้ำาเนินการตาม ระเบ่ยบปฏิิบัติของกระทรวังสาธัารณส๊ข และกระทรวัง
 มหาด้ไทย โด้ยม่ใบรับรองสปาเพ่ิ�อส๊ขภิาพิ และผู้้้ด้ำาเนินการสปา เร่�องควัามปลอด้ภัิยของล้กค้า บริษััทม่ระบบรักษัาควัามปลอด้ภัิย 24 ชั่�วัโมง 
โด้ยม่พินักงานรกัษัาควัามปลอด้ภิยั ระบบกลอ้งวังจ้รปดิ้ ตลอด้จ้นระบบด้บัเพิลิง และบนัได้หน่ไฟ ท่�ได้้รับการรบัรองมาตรฐานจ้ากทางรฐั เป็นต้น
นอกจ้ากการด้ำาเนนิการดั้งกล่าวัข้างต้นแล้วั บริษััทม่ระบบบรกิาร หลงัการใช้่บริการ (after sale service) เพิ่�อตรวัจ้เช็่คควัามพ่ิงพิอใจ้ของล้กค้า 
กรณ่ไม่พ่ิงพิอใจ้ บริษััทม่แนวัทางปฏิิบัติเพ่ิ�อให้หลักการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้เป็นไปตามวิัสัยทัศูน์ของบริษััท

 6. กีารดูแลรักีษาสิ�งแวัดล้อุม

 บริษััทให้ควัามสำาคัญกับช๊่มช่นและสังคมโด้ยรอบ ด้้วัยตระหนักด่้ว่ัา บริษััทเปร่ยบเสม่อนเป็นส่วันหน่�ง ของสังคมท่�จ้ะร่วัมก้าวัเดิ้น
ไปส่้การพัิฒนาสังคมและสิ�งแวัด้ล้อมเพ่ิ�อควัามยั�งย่นส่บไป บริษััทจ่้งได้้ด้ำาเนิน กิจ้กรรม เพ่ิ�อช๊่มช่น และสังคมอย่างต่อเน่�อง ควับค่้ไปกับการ 
ด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ภิายใต้ควัามรับผิู้ด้ช่อบ ต่อช๊่มช่นและสังคมโด้ยรวัม ดั้งต่อไปน่�

 1) ม่นโยบายในการประกอบธ๊ัรกิจ้โด้ยคำาน่งถ่งสภิาพิสิ�งแวัด้ล้อมเป็นสำาคัญ และปฏิิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเก่�ยวักับ 
สิ�งแวัด้ล้อมท่�บังคับใช้่อย้่อย่างเคร่งครัด้

 2) ส่งเสริมให้พินักงานของบริษััทม่จิ้ตสำาน่กและควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อสิ�งแวัด้ล้อมและสังคม

 3) ตอบสนองอยา่งรวัด้เร็วัและม่ประสทิธิัภิาพิต่อเหต๊การณ์ท่�ม่ผู้ลกระทบตอ่สิ�งแวัด้ลอ้ม ช๊่มช่น ช่่วิัตและทรพัิยสิ์น อันเน่�องมาจ้ากการ 
ด้ำาเนินงานของบริษััทโด้ยให้ควัามร่วัมม่ออย่างเต็มท่�กับเจ้้าหน้าท่�ภิาครัฐ และหน่วัยงานท่�เก่�ยวัข้อง นอกจ้ากน่�แล้วั สาขาของบริษััทยังเน้นการ 
อน๊รักษ์ัระบบนิเวัศูธัรรมช่าติให้คงเดิ้ม ด้้วัยการรักษัาพ่ิ�นท่�สวัน และต้นไม้ให้มากท่�ส๊ด้ และให้ควัามสำาคัญกับเร่�องต่างๆ ดั้งต่อไปน่�

• ระบูบูนิเวัศุ

 บริษััทให้ควัามสำาคัญในเร่�องสถานท่�และสิ�งแวัด้ล้อม สาขาของบริษััทเน้นการอน๊รักษ์ัระบบนิเวัศูธัรรมช่าติให้ คงเดิ้ม จ่้งม่หลักการออก 
แบบด้้านสถานท่�และสิ�งแวัด้ล้อมด้้วัยการรักษัาพ่ิ�นท่�สวันและต้นไม้ให้มากท่�ส๊ด้

• กีารดูแลรักีษาสิ�งแวัดล้อุม

 บริษััทได้้จั้ด้ให้ม่การด้้แลรักษัาสภิาพิแวัด้ล้อมโด้ยรอบของบริเวัณสาขาท๊กสาขาตลอด้เวัลา เพ่ิ�อให้สาขาท๊กสาขาอย้่ในสภิาพิท่� 
เร่ยบร้อย และม่สิ�งแวัด้ล้อมท่�ด่้อย้เ่สมอ นอกจ้ากนั�นแล้วัยงัม่การจั้ด้การ เก่�ยวักับ สิ�งปฏิิก้ล โด้ยทางบริษััทได้้จั้ด้ให้ม่ระบบบำาบัด้นำ�าเส่ย ม่การจั้ด้ 
ทำาระบบแแยกขยะเพ่ิ�อป้องกัน มลภิาวัะต่างๆ ท่�เกิด้ข่�นในอนาคต

•  กีารลดกีารใช้สารเค์มี

 บริษััทได้้ด้ำาเนินการในด้้านการลด้ใช้่สารเคม่ โด้ยการจ้ัด้ให้ม่การนำาสม๊นไพิรจ้ากล้กประคบท่�ใช้่แล้วัมาโรย บริเวัณต่างๆ เพ่ิ�อไล่ย๊ง 
และให้ม่กลิ�นหอม รวัมถ่งการใช้่นำ�ามันหอมระเหย (Essential Oil) แทนการใช้่สารเคม่ เพ่ิ�อไล่ย๊ง เป็นต้น

 7. กีารร่วัมพัฒนาชุมชนหร่อุสังค์ม

 บริษััทให้ควัามสำาคัญต่อการร่วัมพัิฒนาช๊่มช่น หร่อสังคม โด้ยม่๊งด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้เพ่ิ�อร่วัมสร้างสรรค์สังคม ช๊่มช่น และสิ�งแวัด้ล้อม 
อย่างสมำ�าเสมอ เพ่ิ�อให้ช๊่มช่นท่�สาขาของบริษััทตั�งอย้่ม่ค๊ณภิาพิช่่วิัตท่�ด่้ข่�น ทั�งท่�ด้ำาเนินการเอง และร่วัมม่อกับหน่วัยงานของภิาครัฐ ภิาคเอกช่น 
และช๊่มช่น โด้ยม่จ๊้ด้ประสงค์เพ่ิ�อให้ประช่ากรท่�ด้ำาเนินกิจ้การ อย้่ในช๊่มช่นม่รายได้้ท่�มากข่�นม่ควัามเป็นอย้่ท่�ด่้ เพ่ิ�อช่่วัยพัิฒนาช๊่มช่น 
หร่อสังคมให้ด่้ข่�น โด้ยม่การด้ำาเนินการ ดั้งต่อไปน่�

 1) ให้เคารพิต่อขนบธัรรมเน่ยม ประเพิณ่ และวััฒนธัรรมของแต่ละท้องถิ�นท่�บริษััทเข้าไปด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้

 2) ด้ำาเนินกิจ้กรรมเพ่ิ�อร่วัมสร้างสรรค์สังคม ช๊่มช่น และสิ�งแวัด้ล้อมอย่างสมำ�าเสมอ เพ่ิ�อให้ช๊่มช่นท่�บริษััทตั�งอย้่ม่ค๊ณภิาพิ ช่่วิัตท่�ด่้ข่�น
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ทั�งท่�ด้ำาเนินการเองและร่วัมม่อกับหน่วัยงานของภิาครัฐ ภิาคเอกช่น และช๊่มช่น

 3) ให้ควัามร่วัมม่อในกิจ้กรรมต่างๆ กับช๊่มช่นโด้ยรอบในพ่ิ�นท่� ท่�บริษััทเข้าไปด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้อย้่ตามควัร แก่กรณ่

 4) บริษััทม่นโยบายจั้ด้หาพินักงานในพ่ิ�นท่�ท่�สาขาของบริษััทเปิด้อย้่

 5) บริษััทเน้นใช้่วััตถ๊ดิ้บในช๊่มช่น และสั�งซ่์�อจ้ากผู้้้ผู้ลิตในท้องถิ�น หร่อบริษััทผู้้้ขายในประเทศู ในการตกแต่งสาขาของบริษััท

 8. กีารมีนวััติกีรรมซ้�งได้จิากีกีารดำาเนินงานที�มีค์วัามรับูผิดชอุบูต่ิอุสังค์ม

 บริษััทม่นโยบายเผู้ยแพิร่นวััตกรรมจ้ากธ๊ัรกิจ้สปา เพ่ิ�อส่งเสริมและการพัิฒนาธ๊ัรกิจ้สปาไทยอย่างยั�งย่น โด้ยจ้ะด้ำาเนินการจั้ด้ให้ม่การ 
เผู้ยแพิร่ธ๊ัรกิจ้ด้้านสปาไทย โด้ยเปิด้โอกาสให้นักศู่กษัาท่�ม่ค๊ณสมบัติเข้าฝึกงาน และ/หร่อ ให้เร่ยนร้้ธ๊ัรกิจ้สปาไทย เพ่ิ�อเผู้ยแพิร่นวััตกรรมจ้าก 
ธ๊ัรกิจ้สปาไทยต่อไป

7.2 การดำาเนินงานและการจััดทำารายงาน

 บริษััทม่การปฏิิบัติเพ่ิ�อให้เป็นไปตามนโยบายภิาพิรวัมของการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ด้้วัยควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อสังคม ดั้งน่�

7.2.1  กิ�รจ่ดำอบรมูให้คัว�มูรู้ก่ิบบุคัคัล�กิร

 บริษััทกำาหนด้แผู้นพัิฒนาบ๊คคลากรประจ้ำาปีและส่งเสริมให้พินักงานได้้เข้ารับการอบรมอยา่งสมำ�าเสมอโด้ยการจั้ด้ปฐมนิเทศูพินักงาน
ใหม่ท๊กท่านเพ่ิ�อให้พินักงานม่ควัามเข้าใจ้ในการทำางานเป็นองค์กร เพ่ิ�อให้พินักงาน สามารถ ปฏิิบัติตามนโยบายของบริษััทไปในทิศูทางเด่้ยวักัน 
นอกจ้ากน่� บริษััทยังจั้ด้ให้ม่การอบรมอ่�น ๆ เพ่ิ�อพัิฒนาศัูกยภิาพิของพินักงาน เช่่น การอบรมการให้บริการ เป็นต้น

7.2.2  กิ�รจ่ดำทั่ำ�ร�ยง�น

 บริษััทม่แผู้นรายงานผู้ลการปฏิิบัติตามนโยบายควัามรับผิู้ด้ช่อบต่อสังคม รายงานผู้ลกระทบท่�เกิด้ข่�น และผู้ลลัพิธ์ัทั�งเชิ่งบวักและลบ 
ต่อเศูรษัฐกิจ้สังคม และสิ�งแวัด้ล้อมท่�เกิด้ข่�นจ้ากการด้ำาเนินกิจ้การ โด้ยจ้ะเปิด้เผู้ยในแบบแสด้งรายการข้อม้ลประจ้ำาปี เพ่ิ�อเผู้ยแพิร่ท๊กปีภิาย 
หลังการเข้าจ้ด้ทะเบ่ยนใน ตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย

7.3 การดำาเนินธุ์รกิจัที�มีผู้ลกระทบต่้อคว้ามรับผิู้ดชุอบต่้อสังคม

 -ไม่ม่-

7.4 กิจักรรมเพืั�อปิระโยชุน์ต่้อสังคมและสิ�งแว้ดล้อม

 1. บริษััทม่การลงนามบันท่กข้อตกลงควัามร่วัมม่อกับมหาวิัทยาลัยหอการค้าไทย เพ่ิ�อพัิฒนาด้้านวิัช่าการเเละการส่งเสริมการจั้ด้การ
ศู่กษัาสำาหรับนักศู่กษัา 

 2. บริษััทม่การเปิด้โอกาสให้นักศู่กษัาจ้ากมหาวิัทยาลัยต่างๆ เย่�ยมช่มกิจ้การและเร่ยนร้้ด้้งานด้้านธ๊ัรกิจ้สปาไทย ในปี 2562

 3. บริษััทม่การเปิด้โอกาสให้นักศู่กษัาท่�ม่ค๊ณสมบัติเข้ามาฝึกงานท่�บริษััท เพ่ิ�อเร่ยนร้้การทำางานจ้ากสถานการณ์ จ้ริงกับล้กค้า 
โด้ยม่ระยะเวัลาฝึกงานไม่ตำ�ากว่ัา 60 วััน โด้ยท่�ในขณะฝึกงาน นักศู่กษัาจ้ะได้้รับค่าจ้้างรายวััน ขั�นตำ�าตามท่�กฎหมายกำาหนด้ 

 4. บริษััทม่การนำาผู้ลิตภัิณฑ์์ท้องถิ�นมาเพิิ�มม้ลค่า โด้ยร่วัมกับม้ลนิธิัชั่ยพัิฒนาในการพัิฒนานำ�ามันช่ามาใช้่เป็น Base Oil ของนำ�ามันนวัด้ 
เพ่ิ�อให้บริการล้กค้า เเละตะกร้าสานจ้ากกล่๊มช๊่มช่น OTOP จั้งหวััด้ต่างๆ มาใช้่เป็น บรรจ๊้ภัิณฑ์์สำาหรับกระเช้่าผู้ลิตภัิณฑ์์สปา รวัมไปถ่ง 
เฟอร์นิเจ้อร์ไม้จ้ากวััด้สวันเเก้วั มาใช้่ในสถานบริการ 

 5. บริษััทสนับสน๊นให้พินักงานเข้าร่วัมการบริจ้าคเล่อด้กับสภิากาช่าด้ไทย ในโอกาสเป็นเจ้้าภิาพิร่วัมจั้ด้กิจ้กรรมบริจ้าคเล่อด้ ท่�อาคาร 
บ่.ย้. เพิลส 

 6. โครงการ ย่ด้ให้ส๊ด้ หย๊ด้ควัามเม่�อยล้า 

 7. โครงการ Green Office สำานักงานส่เข่ยวั
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 8. โครงการ Eco Friendly ลด้การใช้่พิลาสติกช่่วัยโลก

 9. สนับสน๊นการจั้ด้ซ่์�อคร๊ภัิณฑ์์และอ๊ปกรณ์การเร่ยนการสอน “ศู้นย์เร่ยนร้้สิ�งแวัด้ล้อมกายภิาพิส่้สังคม” จ๊้ฬาลงกรณ์มหาวิัทยาลัย

 10. สนับสน๊นอ๊ปกรณ์คอมพิิวัเตอร์และไอท่ให้กับม้ลนิธิัวััด้สวันแก้วั

 11. สนับสน๊นซ่์�อช่าจ้ากม้ลนิธิัพิิทักษ์ัด้วังตาลำาปาง

 12. มอบท๊นเร่ยนนวัด้ไทยให้แก่นักเร่ยนนวัด้ไทยจั้งหวััด้พิะเยา 
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8 การคว้บคุมภายในและการบริหุ้ารจััดการคว้ามเสี�ยง

8.1 คว้ามเห็ุ้นเกี�ยว้กับระบบคว้บคุมภายในของผู้้้ต้รว้จัสอบภายใน
 บริษััท ตระหนักถ่งควัามสำาคัญของระบบควับค๊มภิายในท่�ด่้ซ่์�งจ้ะช่่วัยสนับสน๊นให้การด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ เป็นไปอย่างม่ประสิทธิัภิาพิ 
และประสิทธิัผู้ล โด้ยท่�ประช๊่มคณะกรรมการบริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้  ครั�งท่� 2/2557 เม่�อวัันท่� 3 เมษัายน 2557 ได้้เห็นช่อบให้แต่ง 
ตั�งคณะกรรมการตรวัจ้สอบ และท่�ประช๊่มวิัสามัญผู้้้ถ่อห้๊น ครั�งท่� 1/2557 เม่�อวัันท่� 7 พิฤษัภิาคม 2557 ได้้อน๊มัติให้แต่งตั�งคณะกรรมการ 
ตรวัจ้สอบซ่์�งประกอบ ด้้วัยกรรมการ ตรวัจ้สอบ 3 ท่าน เพ่ิ�อทำาหน้าท่�สอบทานประสิทธิัภิาพิและควัามเพ่ิยงพิอของระบบควับค๊มภิายใน 
รวัมถ่งตรวัจ้สอบเพิ่�อให้มั�นใจ้ว่ัา บริษััท และบริษััทย่อยด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์์ท่�เก่�ยวัข้องของตลาด้หลักทรัพิย์ฯ 
รวัมถ่งกฎหมายอ่�นๆ ท่�บังคับใช้่ในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้

 บริษััท ได้้แต่งตั�งบริษััท พ่ิ แอนด์้ แอล จ้ำากัด้ (“ผู้้้ตรวัจ้สอบภิายใน”) เพ่ิ�อทำาหน้าท่�เป็นผู้้้ตรวัจ้สอบภิายใน โด้ยให้ทำาการตรวัจ้สอบ 
และประเมินควัาม เพ่ิยงพิอของระบบควับค๊มภิายในของ บริษััท พิร้อมทั�งให้ข้อเสนอแนะและติด้ตามผู้ลการปรับปร๊งระบบ ควับค๊มภิายใน การ 
ปฏิิบัติตามนโยบายและระเบ่ยบปฏิิบัติท่�เก่�ยวัข้องตามแผู้นการตรวัจ้ระบบควับค๊มภิายใน ท่�กำาหนด้ ซ่์�งรวัมถ่งแนวัทางการประเมินของ The 
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO 5 ด้้าน ได้้แก่ 

 1)  สภิาพิแวัด้ล้อมการควับค๊ม 

 2)  การประเมินควัามเส่�ยง 

 3)  มาตรการควับค๊ม 

 4)  ระบบสารสนเทศูและการส่�อสารข้อม้ล และ 

 5)  ระบบการติด้ตาม 

 โด้ยผู้้้ตรวัจ้สอบภิายในได้้รายงานผู้ลของการตรวัจ้สอบ การตดิ้ตามการปรบัปร๊งแกไ้ข ต่อคณะ กรรมการตรวัจ้สอบ เพิ่�อให้มั�นใจ้ว่ัาการ 
ด้ำาเนินการของบริษััท และบริษััทย่อย และธ๊ัรกรรมรายการระหว่ัางกัน ของบริษััท และบริษััทย่อยกับบ๊คคลท่�เก่�ยวัข้อง ม่ประสิทธิัภิาพิและเป็น 
ไปตามข้อกำาหนด้ของกฎหมาย

 บริษััท ได้้ตระหนักถ่งควัามสำาคัญของระบบควับค๊มภิายในท่�ด่้เพ่ิ�อสนับสน๊นประสิทธิัภิาพิในการด้ำาเนิน  ธ๊ัรกิจ้ให้ด่้ยิ�งข่�น ดั้งนั�น คณะ
กรรม การตรวัจ้สอบและคณะกรรมการบริษััทได้้มอบหมายให้ผู้้้ตรวัจ้สอบภิายใน ติด้ตาม ผู้ลการด้ำาเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผู้ลการ
ประเมินควัามเพ่ิยงพิอของระบบควับค๊ม ภิายในและได้้ทำาการรายงานให้คณะกรรมการตรวัจ้สอบพิิจ้ารณา และคณะกรรมการบริษััทรับทราบ
 นอกจ้ากน่� ผู้้้ตรวัจ้สอบภิายในได้้จั้ด้ทำาแผู้นการตรวัจ้สอบภิายในประจ้ำาปี 2562 เป็นรายไตรมาส โด้ยให้ผู้้้ตรวัจ้สอบภิายใน เข้าตรวัจ้สอบ
กระบวันการ รวัม ทั�งให้ติด้ตามผู้ลการตรวัจ้สอบและนำามารายงานต่อคณะกรรมการตรวัจ้สอบ และคณะกรรมการบริษััทเป็นรายไตรมาส

 ในการประช๊่มคณะกรรมการบริษััท ครั�งท่� 1/2562 เม่�อวัันท่� 22 ก๊มภิาพัินธ์ั 2562 ม่คณะกรรมการ ตรวัจ้สอบเข้าร่วัมประช๊่มครบทั�ง
 3 ท่าน เข้าร่วัมประช๊่มกับคณะกรรมการบริษััท โด้ยท่�ประช๊่มคณะกรรมการ บริษััทได้้พิิจ้ารณาประเมินควัามเพ่ิยงพิอของระบบควับค๊มภิายใน
ของบริษััท จ้ากการซั์กถามข้อม้ลจ้ากฝ่ายบริหาร และอ้างอิงจ้ากผู้ลการประเมิน ซ่์�งประเมินโด้ยท่�ประช๊่มคณะกรรมการบริหารของบริษััท ใน
การประช๊่มครั�งท่� 1/2561 เม่�อวัันท่� 12 ก๊มภิาพัินธ์ั 2562 ซ่์�งคณะกรรมการบริษััทม่ควัามเห็นว่ัา ระบบควับค๊มภิายในของบริษััท ม่ควัามเพ่ิยง
พิอ และเหมาะสมกับขนาด้ของบริษััท และสภิาวัการณ์ในปัจ้จ๊้บัน

 ข้อสังเกตของผู้้้ตรวัจ้สอบภิายในเก่�ยวักับระบบควับค๊มภิายในของบริษััท

 ในปี 2562 ผู้้้ตรวัจ้สอบภิายในได้้เข้าตรวัจ้สอบระบบควับค๊มภิายในของบริษััท จ้ำานวัน 4 ครั�ง ในเร่�องต่างๆดั้งปรากฏิตามรายงานผู้ล
การตรวัจ้สอบภิายใน ดั้งต่อไปน่�

 1. รายงานผลกีารติรวัจิสอุบูภายในค์รั�งที� 1/2562 ลงวัันที� 22 กุีมภาพันธ์ี 2562 
•  ประเมินระบบการควับค๊มภิายในตาม COSO Framework (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) ครอบคล๊ม 5 ด้้าน ด้ังน่� 

   1. องค์กรและสภิาพิแวัด้ล้อมการควับค๊ม           

   2. การประเมินและบริหารควัามเส่�ยง  

   3. การควับค๊มการปฏิิบัติงาน         
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   4. สารสนเทศูและการส่�อสารข้อม้ล 

   5. การติด้ตามและประเมินผู้ล

 2. รายงานผลกีารติรวัจิสอุบูภายในค์รั�งที� 2/2562 ลงวัันที� 13 พฤษภาค์ม 2562 

• การควับค๊มทั�วัไปด้้านเทคโนโลย่สารสนเทศู (IT General Control)

 3. รายงานผลกีารติรวัจิสอุบูภายในค์รั�งที� 3/2562 ลงวัันที� 12 สิงหาค์ม 2562 

• ระบบงานวังจ้รรายจ้่าย

 4. รายงานผลกีารติรวัจิสอุบูภายในค์รั�งที� 4/2562 ลงวัันที� 14 พฤศุจิิกีายน 2562  

• วังจ้รรายได้้ - ธั๊รกิจ้บริการ (Revenue Cycle –Service Business)

 จ้ากการประเมินควัามเพ่ิยงพิอและประสิทธิัภิาพิของระบบควับค๊มภิายใน พิิจ้ารณาโด้ยภิาพิรวัมแล้วั บริษััทม่การกำาหนด้ แผู้นการ
ด้ำาเนินการ กระบวันการปฏิิบัติงาน การบริหารจั้ด้การ และการด้ำาเนินงานท่�ม่การ ควับค๊มภิายในเพ่ิยงพิอตามควัร และม่ส่วันท่�ควัรได้้รับ
การปรับปร๊งบางประการ อย่างไรก็ด่้ ประสิทธิัภิาพิ การควับค๊มโด้ยรวัมสามารถให้ควัามมั�นใจ้ได้้ว่ัา บริษััทจ้ะสามารถด้ำาเนินงานบรรล๊ 
วััตถ๊ประสงค์ของเป้าหมาย และนโยบายตามท่�คาด้หวัังได้้ โด้ยสามารถสร๊ปได้้เป็นข้อเสนอแนะให้บริษััท โด้ยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะสำาคัญ  
ท่�บริษััทควัรเร่งพิิจ้ารณาด้ำาเนินการ และข้อเสนอแนะท่�บริษััทควัรพิิจ้ารณา

8.2  ข้อสังเกต้เกี�ยว้กับระบบคว้บคุมภายในของผู้้้สอบบัญชีุ

 บริษััท สำานักงาน อ่วัาย จ้ำากัด้ ผู้้้สอบบัญช่่ของบริษััท ได้้ตรวัจ้สอบงบการเงิน สำาหรับปีสิ�นส๊ด้วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 ตามมาตรฐาน
การสอบบัญช่่ท่�รับรองทั�วัไป และม่ควัามเห็นว่ัางบการเงินดั้งกล่าวั แสด้งฐานะการเงิน ผู้ลการด้ำาเนินงาน และกระแสเงินสด้สำาหรับปีสิ�นส๊ด้วััน
ท่� 31 ธัันวัาคม 2562 โด้ยถ้กต้องตามท่�ควัรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

8.3 นโยบายการบริหุ้ารจััดการคว้ามเสี�ยงของบริษััท 

 บริษััท ได้้ตระหนักถ่งควัามสำาคัญของระบบบริหารจั้ด้การควัามเส่�ยงทั�งองค์กร  เพ่ิ�อสนับสน๊นประสิทธิัภิาพิในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้สปา 
และนวัด้เพ่ิ�อส๊ขภิาพิให้ด่้ยิ�งข่�น   ตามกรอบการบริหารควัามเส่�ยงองค์กร  (ERM Framework) ประกอบกับ นโยบายการบริหารควัามเส่�ยงองค์กร 
(Enterprise Risk Management Policy) ซ่์�งจั้ด้ทำาโด้ยตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย

 โด้ยม่คณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง  3 ท่าน (คณะกรรมการฯ) ดั้งน่� 

 1.  นางส๊ภ่ิ พิงษ์ัพิานิช่  ประธัานคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง

 2.  นายชั่ยย๊ทธั เท่ยนว๊ัฒิชั่ย  กรรมการคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง

 3.  นายณรัล วิัวัรรธันไกร  กรรมการบริหารควัามเส่�ยงและหัวัหน้าคณะทำางาน

 ในปี 2562 ท่�ผู่้านมานั�น ได้้ม่การประช๊่มของคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยงทั�งสิ�น 4 ครั�ง โด้ยการประช๊่มแต่ละครั�งนั�น 
คณะกรรมการฯ และหัวัหน้าคณะทำางานบริหารควัามเส่�ยง (ฝ่ายจั้ด้การ) ร่วัมกันพิิจ้ารณาควัามเส่�ยงในด้้านต่างๆ ของบริษััทฯ ซ่์�งประกอบด้้วัย 
ควัามเส่�ยงด้้านกลยท๊ธ์ั ควัามเส่�ยงด้้านปฏิิบัติตามกฎหมาย ควัามเส่�ยงด้้านการเงิน ควัามเส่�ยงด้้านการปฏิิบัติการ และควัามเส่�ยงด้้านทรัพิย์สิน 
รวัมทั�งโอกาสเกิด้ควัามเส่�ยงและผู้ลกระทบท่�เกิด้ข่�นในแต่ละไตรมาส เพ่ิ�อประเมินควัามเส่�ยง และวัางแผู้นรองรับผู้ลกระทบท่�อาจ้จ้ะเกิด้ข่�นต่อ 
การประกอบธ๊ัรกิจ้ รวัมทั�งได้้ม่การทบทวันกฎบัตรคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง เพ่ิ�อให้สอด้คล้องกับแนวัปฏิิบัติของหน่วัยงานกำากับด้้แล 
หลักการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ม่การปรับปร๊ง (หลักการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้ สำาหรับบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน ปี 2560 (Corporate Governance Code 
2017)

 1. การประช๊่มของคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง ครั�งท่� 1 ในวัันท่� 22 ก๊มภิาพัินธ์ั 2562 

 • คณะกรรมการฯ ได้้พิิจ้ารณารายงานสร๊ปควัามเส่�ยงในด้้านต่างๆ ของบริษััทฯ ในปี 2561และร่วัมกันพิิจ้ารณาผู้ลการประเมิน 
ควัามเส่�ยงใน ไตรมาสท่� 1 ปี 2562 และมาตรการรองรับควัามเส่�ยงท่�อาจ้จ้ะเกิด้ข่�นกับบริษััทฯ
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 2. การประช๊่มของคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง ครั�งท่� 2 ในวัันท่� 13 พิฤษัภิาคม 2562

 • คณะกรรมการฯ ได้้พิิจ้ารณาและวิัเคราะห์ภิาพิรวัมของผู้ลการประเมินควัามเส่�ยงใน ไตรมาสท่� 2 ปี 2562 และมาตรการรองรับ
ควัามเส่�ยงท่�อาจ้จ้ะเกิด้ข่�นกับบริษััทฯ สำาหรับไตรมาสถัด้ไป รวัมถ่งปัจ้จั้ยควัามเส่�ยงด้้านปฎิบัติการ อาทิ การใช้่และข้อม้ลของล้กค้าใน Spa 
Application ข้อม้ลบริการใน Spa Menu การปรับค่าแรงขั�นตำ�า กฎหมายแรงงาน จ้ำานวันพินักงานให้บริการ การขอใบอน๊ญาตประกอบธ๊ัรกิจ้ 
การร้องเร่ยนของล้กค้า การด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ในต่างประเทศู ฯลฯ และหาร่อหาแนวัทางในการลด้หร่อป้องกันควัามเส่�ยง

 3. การประช๊่มของคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง ครั�งท่� 3  ในวัันท่� 12 สิงหาคม 2562

 • คณะกรรมการฯ ได้้พิิจ้ารณาควัามเส่�ยงในด้้านต่างๆ ของบริษััทฯร่วัมกัน ซ่์�งได้้รับการเสนอแนะจ้ากผู้้้ตรวัจ้สอบบัญช่่และคณะ 
กรรมการตรวัจ้สอบ ได้้แก่ สัด้ส่วันการเติบโตของรายได้้สาขาเดิ้ม (SSG)และรายได้้สาขาใหม่ (Expansion) จ้ำานวันนักท่องเท่�ยวัจ้ากเหต๊การณ์ 
เร่อล่ม จ้ำานวันล้กค้าหลังจ้ากปรับราคาและรายได้้ของแบรนด์้ระรินจิ้นด้าและหาร่อหาแนวัทางในการลด้หร่อป้องกันควัามเส่�ยง

 4. การประช๊่มของคณะกรรมการบริหารควัามเส่�ยง ครั�งท่� 4 ในวัันท่� 14 พิฤศูจิ้กายน 2562

 • คณะกรรมการฯ ได้้พิิจ้ารณาและวิัเคราะห์ภิาพิรวัมของผู้ลการประเมินควัามเส่�ยงใน ไตรมาสท่� 4 ปี 2562 และ มาตรการรองรับ 
ควัามเส่�ยงท่�อาจ้จ้ะเกิด้ข่�นกับบริษััทฯ สำาหรับไตรมาสถัด้ไป รวัมถ่งปัจ้จั้ยหลักๆ ท่�อาจ้จ้ะส่งผู้ลกระทบกับอ๊ตสาหกรรมการท่องเท่�ยวัของไทย 
และการด้ำาเนินงานของบรษัิัทฯ อาทิ เร่�องค่าเงินบาทแข็งตัวั การอ่อนค่าของเงินสก๊ลเงินหยวัน การแข่งขันของประเทศูไทยในฐานะ Destination 
เร่�องของมาตรการก่ด้กันทางการค้าระหว่ัางอเมริกากับจ่้น เหต๊ประท้วังและจ้ลาจ้ลท่�ฮ่่องกง และภิาวัะเศูรษัฐกิจ้ในประเทศูท่�ยังซ์บเซ์า และ 
หาร่อหาแนวัทางในการลด้หร่อป้องกันควัามเส่�ยง

 ทั�งน่� บริษััทฯ ได้้ทบทวันพัิฒนาและปรับปร๊งกระบวันการบริหารควัามเส่�ยงเป็นประจ้ำาท๊กปี เพ่ิ�อให้สามารถตอบรับกับสภิาพิ 
แวัด้ล้อมทั�งภิายในและภิายนอกของธ๊ัรกิจ้ท่�เปล่�ยนแปลงไปตามเหต๊การณ์ท่�เกิด้ข่�นในปัจ้จ๊้บันและคาด้ว่ัาจ้ะเกิด้ข่�นในอนาคต  และจั้ด้ทำามาตรการ 
ป้องกันควัามเส่�ยงท่�จ้ะเกิด้ข่�น และแผู้นบริหารควัามเส่�ยงท่�ม่ประสิทธิัภิาพิ โด้ยม่๊งหวัังลด้ระดั้บควัามเส่�ยงด้้านต่างๆ ขององค์กรให้อย้ใ่นระดั้บท่�
ยอมรับได้้ เพิ่�อให้มั�นใจ้ได้้ว่ัาการด้ำาเนนิธ๊ัรกิจ้จ้ะเกดิ้ผู้ลสำาเร็จ้ได้้ตามวััตถ๊ประสงค์และเป้าหมายทั�งในระยะสั�นและระยะยาวัของบรษัิัทอยา่งยั�งยน่  
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9 รายการระหุ้ว่้างกัน

9.1 ลักษัณะคว้ามสัมพัันธ์์

 บริษััทและบริษััทยอ่ยม่การทำารายการกับบ๊คคลท่�อาจ้ม่ควัามขัด้แยง้ต่างๆ โด้ยรายการระหว่ัางกันท่�เกิด้ข่�นนั�นเป็นรายการกับผู้้้ถ่อห้๊น 
และ/หร่อผู้้้บริหารของบริษััท รวัมถ่งการทำารายการกับบริษััทท่�เก่�ยวัข้องกัน ซ่์�งม่บ๊คคลท่�อาจ้ม่ควัามขัด้แย้งเป็นผู้้้ถ่อห้๊น และ/หร่อเป็นผู้้้บริหาร 
ซ่์�งสามารถสร๊ปลักษัณะควัามสัมพัินธ์ั ได้้ดั้งน่�

ช่�อบริษ่ทั่/บุคัคัล

บริษััท บล้มมิ�ง จ้ำากัด้

บริษััท บ่.ย้. เอ็นเตอร์ไพิรส์ จ้ำากัด้

บริษััท ไซ์เบอร์พิริ�นท์กร๊�ป จ้ำากัด้

บริษััท เอเช่่�ยนฟอร์จ้้น พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้

บริษััท กลมเกล่ยวัพัิฒนา จ้ำากัด้

บริษััท จ่้.จ่้.พ่ิ.พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้

บริษััท บล้มมิ�ง อินเตอร์กิ�ฟท์ จ้ำากัด้

นายวิัธิัต  อ๊ตสาหจิ้ต

นายวิับ้ลย์  อ๊ตสาหจิ้ต

นายณรัล  วิัวัรรธันไกร

นางปราณ่ ศู๊ภิวััฒนเก่ยรติ

นางฐานิศูร์  อมรธ่ัรสรรค์

นายประเสริฐ  จิ้ราวัรรณสถิตย์

นายจั้กรพัิช่ร์  จิ้ราวัรรณสถิตย์

ขายล้กประคบ ของช่ำาร่วัย

ร้านอาหาร / ให้เช่่าอสังหาริมทรัพิย์

รับจ้้างผู้ลิตสิ�งพิิมพิ์

ให้เช่่าอสังหาริมทรัพิย์

ให้เช่่าอสังหาริมทรัพิย์

ให้เช่่าอสังหาริมทรัพิย์

ให้เช่่าอสังหาริมทรัพิย์

ให้เช่่าอสังหาริมทรัพิย์

-

-

-

-

-

-

ผู้้้ถ่อห้๊นร่วัมกัน

ผู้้้ถ่อห้๊นและกรรมการร่วัมกัน

ผู้้้ถ่อห้๊นและกรรมการร่วัมกัน

ผู้้้ถ่อห้๊นและกรรมการร่วัมกัน

ห้๊นส่วันเป็นผู้้้ถ่อห้๊น และกรรมการบริษััท

กรรมการบริษััท

ผู้้้ถ่อห้๊นร่วัมกัน

พ่ิ�ช่ายนางปราณ่, นางฐานิศูร์เเละนายวิับ้ลย์

กรรมการบริษััท

กรรมการบริษััท

กรรมการบริษััท

กรรมการบริษััท

กรรมการบริษััท

กรรมการบริษััท ย่อย

ประเภิทั่ธุรกิิจ ล่กิษณะคัว�มูส่ำมูพ่ินธ์
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9.2 ลักษัณะรายการระหุ้ว่้างกัน 

 บริษััทและบริษััทย่อย ม่การทำารายการระหว่ัางกันอันเน่�องมาจ้ากการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้กับบ๊คคลท่�อาจ้ม่ควัามขัด้แย้ง ซ่์�งสามารถสร๊ป 
ลักษัณะและม้ลค่าของการทำารายการระหว่ัางกัน โด้ยแบ่งตามประเภิท ได้้ดั้งน่�

 1.รายกีารซ่�อุขิายสินค้์าระหว่ัางกัีนที�เป็นรายกีารซ่�อุขิายปกีติิ (เสนอุให้ค์ณีะกีรรมกีารติรวัจิสอุบูพิจิารณีา) 

หมายเหตุิ รายละเอ่ยด้เง่�อนไขการค้าต่างๆ ระหว่ัางบริษััทและบริษััทย่อย กับบริษััท บล้มมิ�งจ้ำากัด้บริษััทบ่.ย้.เอ็นเตอร์ไพิรส์ จ้ำากัด้และบริษััท 
ไซ์เบอร์พิริ�นท์กร๊�ป จ้ำากัด้ ปรากฏิตามเอกสารแนบ 1

 ลำ�ด่ำบ

1

2

3

บริษััท บล้มมิ�งจ้ำากัด้

บริษััทบ่.ย้.เอ็นเตอร์ไพิรส์
 จ้ำากัด้

บริษััทไซ์เบอร์พิริ�นท์
กร๊�ปจ้ำากัด้

รายได้้จ้ากการขายสินค้า
และบริการ

ซ่์�อสินค้าและบริการ

ล้กหน่�การค้า

เจ้้าหน่�การค้า

รายได้้จ้ากการขายสินค้า
และบริการ

ซ่์�อสินค้าและบริการ

ล้กหน่�การค้า

เจ้้าหน่�การค้า

รายได้้จ้ากการขายสินค้า
และบริการ

ซ่์�อสินค้าและบริการ

ล้กหน่�การค้า

เจ้้าหน่�การค้า

137

16,953

135

1,540

6

342

5

10

201

2,557

175

481

- บริษััท บล้มมิ�ง จ้ำากัด้
ซ่์�อผู้ลิตภัิณฑ์์สปาจ้ากบริษััทย่อยเพ่ิ�อเป็นของ
ขวััญช่่วังเทศูกาล

- บริษััทและบริษััทย่อย ซ่์�อล้กประคบ สครับ
เคร่�องหอม และว่ัาจ้้างให้บรรจ๊้ผู้ลิตภัิณฑ์์สปา
ลงบรรจ๊้ภัิณฑ์์ จ้้างสกร่นงานและสินค้าพิร่เม่ยม
เพ่ิ�อจ้ำาหน่ายในราคาท่�ตกลงกัน

- บริษััทบ่.ย้.เอ็นเตอร์ไพิรส์ จ้ำากัด้
 ซ่์�อบรรจ๊้ภัิณฑ์์จ้ากบริษััทย่อย เพ่ิ�อนำาไปใช้่ใน
การบรรจ๊้ค้๊กก่�เพ่ิ�อจ้ำาหน่าย

- บริษััทซ่์�อค้๊กก่� เพ่ิ�อใช้่รับรองล้กค้าท่�ใช้่บริการ
สปาของบริษััท และบริษััทย่อยซ่์�อค้๊กก่�เพ่ิ�อ
จ้ำาหน่าย

- บริษััทไซ์เบอร์พิริ�นท์กร๊�ป
ซ่์�อบัตร Cashcard จ้ากบริษััทย่อยให้ล้กค้า
 เพ่ิ�อเป็นของขวััญช่่วังเทศูกาล

- บริษััทและบริษััทย่อย
 จ้้างผู้ลิตสิ�งพิิมพ์ิต่างๆ เพ่ิ�อใช้่ในธ๊ัรกิจ้ของบริษัั
ทและบริษััทย่อยในราคาท่�ตกลงกัน

บริษ่ทั่ / บุคัคัลท่ั่�
อ�จมู่คัว�มูข่้ดำแย้ง ล่กิษณะร�ยกิ�ร คัว�มูจำ�เป็นและคัว�มูสำมูเหตุสำมูผล

ปี 2562

มููลค่ั�ร�ยกิ�ร

หน่วย : พ่ินบ�ทั่
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 2. รายกีารระหว่ัางกัีนที�เกีี�ยวัเน่�อุงกัีบูกีารเช่า ซ้�งค์ณีะกีรรมกีารติรวัจิสอุบูได้พิจิารณีาให้ค์วัามเห็นชอุบูเรียบูร้อุย 
แล้วั (รายงานค์ณีะกีรรมกีารติรวัจิสอุบูเพ่�อุรับูทราบู)

 ลำ�ด่ำบ

1

2

3

บริษััทเอเช่่�ยนฟอร์จ้้น 
พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้

บริษััท กลมเกล่ยวัพัิฒนา 
จ้ำากัด้

บริษััท บล้มมิ�ง 
อินเตอร์กิ�ฟท์ จ้ำากัด้

ค่าเช่่าและ 
ค่าสาธัารณ้ปโภิค 

ค่าเช่่าและ 
ค่าสาธัารณ้ปโภิค 

ค้างจ่้าย

ค่าเช่่าและ 
ค่าสาธัารณ้ปโภิค 

ค่าเช่่าและ 
ค่าสาธัารณ้ปโภิค 

ค้างจ่้าย

ค่าเช่่าและ 
ค่าสาธัารณ้ปโภิค 

ค่าเช่่าและ 
ค่าสาธัารณ้ปโภิค 

ค้างจ่้าย

14,590

201

3,762

97

723

9

- บริษััทเช่่าพ่ิ�นท่�อาคารเพ่ิ�อประกอบธ๊ัรกิจ้สปา 
(Let’s Relax สาขาป่าตองสาย3, ป่าตองสาย 
3 ส่วันขยาย และ Let’s Relax สาขาท่าแพิ) 
ในราคาตามสัญญาท่�ตกลงกัน

Let’s Relax สาขิา ป่าติอุงสาย 3

- คณะกรรมการตรวัจ้สอบ ม่มติ เห็นช่อบการต่อ 
สัญญาเช่่าพ่ิ�นท่�ในอาคารและสัญญาบริการดั้งกล่าวั 
(สัญญาระหว่ัางวัันท่� 1 ก๊มภิาพัินธ์ั 2563 ถ่งวัันท่� 
31 มกราคม 2565) 

พ่�นที�ป่าติอุงสาย 3 ส่วันขิยาย

- คณะกรรมการตรวัจ้สอบ ม่มติเห็นช่อบการต่อ 
สัญญาเช่่าพ่ิ�นท่�ในอาคารและสัญญาบริการดั้งกล่าวั 
(สัญญาระหว่ัางวัันท่� 1 ก๊มภิาพินัธ์ั 2563 ถ่งวัันท่� 31 
มกราคม 2566) ในการประช๊่มคณะกรรมการตรวัจ้
สอบครั�งท่� 4/2562 เม่�อวัันท่� 14 พิฤศูจิ้กายน 2562

Let’s Relax สาขิาท่าแพ

- คณะกรรมการตรวัจ้สอบ ม่มติเห็นช่อบเข้าทำา 
สัญญาเช่่าพ่ิ�นท่�ในอาคารและสัญญาบริการดั้งกล่าวั
 (สัญญาระหว่ัางวัันท่� 1 ต๊ลาคม 2561 ถ่งวัันท่� 30 
กันยายน 2564) ในการประช๊่มคณะกรรมการตรวัจ้
สอบครั�งท่� 4/2560 เม่�อวัันท่� 13 พิฤศูจิ้กายน 2560

- บริษััทเช่่าท่�ดิ้นและสิ�งปล้กสร้างเพ่ิ�อประกอบ 
ธ๊ัรกิจ้สปา และให้บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท 
จ้ำากัด้ เช่่าช่่วังท่�ดิ้นบางส่วันต่อ เพ่ิ�อประกอบธ๊ัรกิจ้
โรงแรมและร้านอาหาร ระยะเวัลา 30 ปี ในราคา
ตามสัญญา ท่�ตกลงกัน 
- คณะกรรมการตรวัจ้สอบ ม่มติรับรองการเข้า 
ทำาสัญญาเช่่าท่�ดิ้น และสัญญาเช่่าช่่วังท่�ดิ้นดั้งกล่าวั
 (สัญญาระหว่ัางวัันท่� 1 มกราคม 2556 ถ่งวัันท่� 
31 ธัันวัาคม 2585) ในการประช๊่มคณะกรรมการ 
ตรวัจ้สอบครั�งท่� 2/2556 เม่�อวัันท่� 28 ม่นาคม
 2556

- บริษััทเช่่าท่�ดิ้นพิร้อมสิ�งปล้กสร้างตั�งอย้ท่่� ซ์อย
ส๊ทธิัพิร แยกจ้ากซ์อยรัช่ด้าภิิเษัก 3 (ข้างสถานท้ต
จ่้น) เพ่ิ�อเป็นสถานท่�เก็บสินค้าของบริษััท
- คณะกรรมการตรวัจ้สอบ ม่มติเห็นช่อบต่อสัญญา
เช่่าท่�ดิ้นในการประช๊่มครั�งท่� 4/2562 (ระยะเวัลา  
ในการเช่่า 1 มกราคม 2563-31 ธัันวัาคม 2564) 
เม่�อวัันท่� 14 พิฤศูจิ้กายน 2562

บริษ่ทั่ / บุคัคัลท่ั่�
อ�จมู่คัว�มูข่้ดำแย้ง ล่กิษณะร�ยกิ�ร คัว�มูจำ�เป็นและคัว�มูสำมูเหตุสำมูผล

ปี 2562

มููลค่ั�ร�ยกิ�ร

หน่วย : พ่ินบ�ทั่
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 ลำ�ด่ำบ

4

5

6

บริษััท บ่.ย้.
เอ็นเตอร์ไพิรส์ จ้ำากัด้

นายวิัธิัต อ๊ตสาหจิ้ต

บริษััท จ่้.จ่้.
พ่ิ.พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้

ค่าเช่่าและ 
ค่าสาธัารณ้ปโภิค 

ค่าเช่่าและ 
ค่าสาธัารณ้ปโภิค 

ค้างจ่้าย

ค่าเช่่าและ 
ค่าสาธัารณ้ปโภิค 

ค่าเช่่าและ 
ค่าสาธัารณ้ปโภิค 

ค้างจ่้าย

ค่าเช่่าและ 
ค่าสาธัารณ้ปโภิค 

ค่าเช่่าและ 
ค่าสาธัารณ้ปโภิค 

ค้างจ่้าย

7,370

95

1,390

-

961

160

- บริษััทเช่่าพ่ิ�นท่�ของ บจ้.บ่.ย้.เอ็นเตอร์ไพิร์ส 
จ้ำานวัน 2 ชั่�น ชั่�น 21 และ ชั่�น 22 ซ่์�งตั�งอย้เ่ลขท่� 
567 ซ์อยส๊ทธิัพิร 2 ถนนประช่าประสงเคราะห์ 
แขวังดิ้นแด้ง เขตดิ้นแด้ง กทม. เพ่ิ�อใช้่เป็นสำานักงาน 
ของบริษััทฯ 

- คณะกรรมการบริษััทฯ ครั�งท่� 7/2559 ม่มติ 
เห็นช่อบการเข้าทำาสัญญาเช่่าอาคารชั่�นดั้งกล่าวั 
(สัญญาระหว่ัางวัันท่� 1 มกราคม 2563-31 ธัันวัาคม 
2565) เม่�อวัันท่� 11 พิฤศูจิ้กายน 2559

- บริษััทเช่่าอาคารพิาณิช่ย์ 7 ค้หา เลขท่� 483-
483/6 เพิ่�อใช้่เป็นสำานักงานใหญข่องบรษัิัท และ 
ให้เช่่าช่่วังต่อกับบริษััทย่อยในราคาตามสัญญา
ท่�ตกลงกัน

- คณะกรรมการตรวัจ้สอบ ม่มติเห็นช่อบการเข้า
ทำาสัญญาเช่่าอาคารดั้งกล่าวั (สัญญาระหว่ัางวัันท่� 
1 มกราคม 2562 ถ่งวัันท่� 31 ธัันวัาคม 2564) 
ในการประช๊่มคณะกรรมการตรวัจ้สอบครั�งท่� 
5/2558 เม่�อวัันท่� 9 พิฤศูจิ้กายน 2558

- ในการประช๊่มคณะกรรมการตรวัจ้สอบครั�ง
ท่� 4/2562 เม่�อท่� 14 พิฤศูจิ้กายน 2562 ม่มติ
เห็นช่อบสัญญาให้ต่อสัญญาเช่่าอาคารห้องพัิก
ส้ง 5 ชั่�น จ้ำานวัน 2 หลัง ซ่์�งตั�งอย้่ท่� 582/437 
ซ์อยรัช่ด้าภิิเษัก ซ์อย 3 แยก 5 ถนนรัช่ด้าภิิเษัก 
แขวังดิ้นแด้ง เขตดิ้นแด้ง กร๊งเทพิมหานคร 
(สัญญาระหว่ัาง 1 พิฤศูจิ้กายน 2562 ถ่งวัันท่� 
31 ธัันวัาคม 2564) 

บริษ่ทั่ / บุคัคัลท่ั่�
อ�จมู่คัว�มูข่้ดำแย้ง ล่กิษณะร�ยกิ�ร คัว�มูจำ�เป็นและคัว�มูสำมูเหตุสำมูผล

ปี 2562

มููลค่ั�ร�ยกิ�ร

หน่วย : พ่ินบ�ทั่
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 3. สัญญาเช่าที�เป็นรายกีารระหว่ัางกัีน และเง่�อุนไขิ

26 ส.ค. 
2557

28 ธั.ค. 
2558

1 ต.ค. 
2561

บริ ษััททำา สัญญาเช่่า ท่� ดิ้น 
และสิ�งปล้กสร้างบริษััท กลม
เกล่ยวัพัิฒนา จ้ำากัด้ ทั�งน่�เป็น
ท่�ดิ้นตามโฉนด้เลขท่� 117, 
2875, 8985, 554, 3010, 
3009 และ 103754 รวัม 
7 โฉนด้ เน่�อท่�รวัม 2 ไร่ 3 
งาน 62.4 ตารางวัา เพ่ิ�อประ
กอบธ๊ัรกิจ้สปา (RarinJin-
da Wellness Spa สาขา
เช่่ยงใหม่) และท่�ดิ้นบางส่วัน
ให้เช่่าช่่วังต่อบริษััท สยาม
เวัลเนส ร่สอร์ท จ้ำากัด้ ในการ
ประกอบธ๊ัรกิจ้โรงแรม และ
ร้านอาหาร (โรงแรมระริน
จิ้นด้า เวัลเนส สปา ร่สอร์ท 

และร้านอาหาร Deck 1)   

บริษััททำาสัญญาเช่่าอาคารกับ
นายวิัธิัต อ๊ตสาหจิ้ต

ชั่�นท่� 1 และ 2 ของอาคาร
เลขท่� 483 – 483/6 และชั่�น
ท่� 3 ของอาคารเลขท่� 483/6 
ซ์อยส๊ทธิัพิร ถนนประช่าสง 
เคราะห์ แขวังดิ้นแด้ง เขต
ดิ้นแด้ง กร๊งเทพิมหานคร รวัม
พ่ิ�นท่�ใช้่สอย 1,392 ตารางเมตร
เพ่ิ�อใช้่เป็นอาคารสำานักงาน
ของบริษััท และบริษััทย่อย

บริษััททำาสัญญาเช่่าและบริการ
กับ บริษััท เอเช่่�ยนฟอร์ จ้้น 
พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้ พ่ิ�นท่�
อาคารส้ง 3 ชั่�น พิร้อมชั่�น
ลอยตั�งอย้่ เลขท่�  97/2-5 
ถนนราช่ด้ำาเนิน ต.พิระสิงห์
อ.เม่องเช่่ยงใหม่ จ้.เช่่ยงใหม่
เพ่ิ�อใช้่ประกอบธ๊ัรกิจ้สปา  
(Let’s Relax สาขาท่าแพิ) 

- ค่้สัญญาได้้ทำาการจ้ด้ทะเบ่ยนสิทธิัการเช่่า ณ 
สำานักงานท่�ดิ้น โด้ยผู้้้เช่่ารับผิู้ด้ช่อบค่าธัรรมเน่ยม 
และค่าใช้่จ่้ายในการจ้ด้ทะเบ่ยนสิทธิัการเช่่าทั�งหมด้ 
(ทำาการจ้ด้ทะเบ่ยนสิทธิัการเช่่าแล้วัเม่�อวัันท่� 29 
ส.ค.57)

-  ซ์ากอาคาร 4 ชั่�น เลขท่� 14/1 และเร่อนไทย 2 ชั่�น 
เลขท่� 14 ถนนเจ้ริญราษัฎร์ ตำาบลวััด้เกต อำาเภิอเม่อง 
จั้งหวััด้เช่่ยงใหม่ บนท่�ดิ้น ผู้้้เช่่าเป็นผู้้้ปรับปร๊ง 
ไม่คิด้ค่าเช่่าตลอด้สัญญาเช่่า

-  ผู้้้เช่่ารับผิู้ด้ช่อบค่าภิาษ่ัโรงเร่อน และค่าธัรรมเน่ยม 
อ่�นๆ

-  ผู้้้เช่่ารับผิู้ด้ช่อบค่าสาธัารณ้ปโภิค

- สัญญาใช้่แทนสัญญาเดิ้ม ฉบับลงวัันท่� 1 
มกราคม2556

-  สามารถต่ออายไ๊ด้้ 2 คราวั คราวัละ 3 ปี 

- ผู้้้เช่่าม่หน้าท่�ด้้แลรักษัา ปรับปร๊ง ซ่์อมแซ์ม 
อาคารเช่่าให้อย้ใ่นสภิาพิด่้

-  ผู้้้เช่่ารับผิู้ด้ช่อบค่าภิาษ่ัโรงเร่อน และค่าธัรรมเน่ยม 
อ่�นๆ

-  ผู้้้เช่่ารับผิู้ด้ช่อบค่าสาธัารณ้ปโภิค

-  สามารถต่ออายเ๊พิิ�มเติมได้้อ่ก  3 ปี 

30  ปี  
เริ�มต้น   

1 มกราคม  
2556 
ถ่ง  

31 ธัันวัาคม  
2585

3 ปี  
เริ�มต้น  

1 มกราคม  
2562  
ถ่ง  

31 ธัันวัาคม  
2564

3 ปี  
เริ�มต้น  

1 ต๊ลาคม  
2561  
ถ่ง 

 30 กันยายน  
2564

ค่าเช่่าปีท่� 1-3  
( 1 มกราคม 2556 ถ่ง 

31มกราคม 2558)  
241,125 บาท/เด่้อน  
และปรับอัตราค่าเช่่า 

เพิิ�มข่�นไม่เกินร้อยละ 15 
ของค่าเช่่า 

ท่�ม่ผู้ลบังคับอย้ท๊่ก 3 ปี

ค่าเช่่าปีท่� 4-6  
(1 มกราคม 2559 ถ่ง 
31 ธัันวัาคม 2561) 
277,000 บาท/เด่้อน

ค่าเช่่าปีท่� 7-9  
( 1 มกราคม 2562 ถ่ง 
31 ธัันวัาคม 2564) 
300,000 บาท/เด่้อน

ค่าเช่่า  
115,800 บาท/เด่้อน 

และสามารถปรับ 
ค่าเช่่าเพิิ�มข่�นตามสภิาวัะ
ตลาด้แต่ไม่เกินร้อยละ 15 

ของค่าเช่่า 
ท่�ม่ผู้ลบังคับใช้่อย้่  

ท๊ก 3 ปี

 

ค่าเช่่า 
ปีท่�1-3  

เด่้อนละ 42,900  
บาท 

ค่าบริการพ่ิ�นท่� 
ปีท่�1-3  

เด่้อนละ 100,100  
บาท

 

ว่นท่ั่�ต�มู
ส่ำญญ�เช่� ค่ั�เช่�และค่ั�บริกิ�ร หมู�ยเหตุระยะเวล�ร�ยละเอ่ยดำ
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2562

1 ก.พิ.2562

14 พิ.ย.  
2559

1 ธั.ค 2559

บริษััททำาสัญญาเช่่าและบรกิาร
พ่ิ�นท่�อาคารกับบริษััท เอเช่่�ยน
ฟอร์จ้้น พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้
ต้งอย้เ่ลขท่� 184/13, 184/15 
ถนนผัู้งเม่องสาย ก ตำาบลป่า
ตอง อำาเภิอกะท้้ จั้งหวััด้ภ้ิเก็ต
พ่ิ�นท่�ใช้่สอยอาคารเอเช่่�ยน
ฟอร์จ้้น เน่�อท่� 1,468 ตาราง
เมตรเพ่ิ�อใช้่เป็นท่�พัิกพินักงาน
(Let’s Relax สาขา ป่าตองสาย 

3 (พ่ิ�นท่�ส่วันขยาย)

บ ริ ษััททำา สัญญา เช่่าและ
บริการพ่ิ�นท่�ชั่�นท่� 22 ของ
อาคาร จ้ำานวัน 966 ตาราง
เมตร กับ บริษััท บ่.ย้.เอ็น
เตอร์ไพิรส์ จ้ำากัด้ อาคารเลข
ท่� 567 ซ์อยส๊ทธิัพิร 2 ถนน
ประช่าสงเคราะห์ แขวังดิ้นแด้ง
เขตดิ้นแด้ง กร๊งเทพิมหานคร
เพ่ิ�อใช้่เ ป็นสำา นักงานของ 

บริษััทฯ

บริษััททำาสัญญาเช่่าและบริการ
พ่ิ�นท่�กับบริษััท เอเช่่�ยนฟอร์จ้้น
พิร็อพิเพิอร์ต่� จ้ำากัด้ ตั�งอย้เ่ลข
ท่� 184/14 ถนนผัู้งเม่องสาย 
ก ตำาบลป่าตอง อำาเภิอกะท้้
จั้งหวััด้ภ้ิเก็ต พ่ิ�นท่�ใช้่สอย
อาคารเอเช่่�ยนฟอร์จ้้น เน่�อท่�

 2,418 ตารางเมตร
เพ่ิ�อใช้่ประกอบธ๊ัรกิจ้สปา
 (Let’s Relax สาขาป่าตอง

สาย 3)

- สามารถต่ออายไ๊ด้้ 2 คราวั คราวัละ 3 ปี โด้ยปรับ 
ข่�นได้้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของค่าเช่่า และบริการ

  
- สามารถต่ออาย๊ได้้ 3 ปี โด้ยจ้ะปรับช่่�นไม่เกิน 
ร้อยละ 10 ของค่าเช่่าและบริการ

  
- สามารถต่ออายไ๊ด้้อ่ก 3 ปี 

-ผู้้้เช่่ารับผิู้ด้ช่อบค่าภิาษ่ัโรงเร่อน ค่าภิาษ่ัค่าเบ่�ย 
ประกันภัิย และค่าธัรรมเน่ยมอ่�นๆ 

-ผู้้้เช่่ารับผิู้ด้ช่อบค่าสาธัารณ้ปโภิคตามจ้ริง 
ในอัตราท่�การไฟฟ้าส่วันภ้ิมิภิาค และการประปา 
ส่วัน ภ้ิมิภิาคกำาหนด้

-ปรับเพิิ�มค่าเช่่าและค่าบริการ ค่าเช่่าเพิิ�มข่�นจ้าก 
172,500 บาท เป็น 189,750 บาท, ค่าบริการ เพิิ�ม
ข่�นจ้าก 402,500 บาท เป็น 442,750 บาท 

-เม่�อวัันท่� 24 พิ.ย. 57 บรษัิัทได้้ม่การทำาบันท่ก
แก้ไขเพิิ�มเติมสัญญาเช่่าพ่ิ�นท่�ในอาคารกับบริษััท
เอเช่่�ยนฟอร์จ้้น พิร็อพิเพิอร์ต่�  จ้ำากัด้ เพ่ิ�อ 
เปล่�ยนแปลงช่่�อประกอบกิจ้การค้าจ้าก “Rarinjin-
da Wellness Spa” เป็น“Let’s Relax” ตั�งแต่วัันท่� 
1 ธั.ค. 57 เป็นต้นไป

1 ปี  
เริ�มต้น      

1 ก๊มภิาพัินธ์ั  
2562  
ถ่ง 

 31 มกราคม  
2563

3 ปี  

เริ�มต้น      
1 มกราคม  

2560  
ถ่ง  

31 ธัันวัาคม  
2562

3 ปี  
เริ�มต้น  

1 ก๊มภิาพัินธ์ั  
2560  
ถ่ง 

 31 มกราคม  
2563

ต่ออาย๊  
ปีท่� 7– ปีท่� 9

ค่าเช่่า  
เด่้อนละ 66,000  

บาท  
ค่าบริการ  

เด่้อนละ 154,000  
บาท 

 

ค่าเช่่า 
ปีท่�1-3  

เด่้อนละ 104,328  
บาท

ค่าบริการ 
ปีท่� 1-3  

เด่้อนละ  156,492  
บาท

ค่าเช่่า 
ปีท่� 7-9  

เด่้อนละ 189,750  
บาท   

เงินประกันสัญญา 
759,000 บาท

ค่าบริการ 
ปีท่� 7-9   

เด่้อนละ 442,750  
บาท  

เงินประกันสัญญา 
1,771,000 บาท

ว่นท่ั่�ต�มู
ส่ำญญ�เช่� ค่ั�เช่�และค่ั�บริกิ�ร หมู�ยเหตุระยะเวล�ร�ยละเอ่ยดำ
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29 ธั.ค. 
2559

19 ส.ค.62

16 
ธั.ค.2562

บริ ษััททำา สัญญาเช่่า พ่ิ�น ท่�
อาคารกับบริษััท บล้มมิ�ง  
อินเตอร์กิ�ฟ จ้ำากัด้ อาคารตั�ง
อย้ ่ซ์อยส๊ทธิัพิร แยกจ้ากซ์อย
รัช่ด้าภิิเษัก 3 ข้างสถานท้ตจ่้น
ถนนรัช่ด้าภิิเษัก แขวังดิ้นแด้ง
เขตดิ้นแด้ง กร๊งเทพิมหานคร
บนพ่ิ�น ท่� ตามโฉนด้เลขท่� 
65264 (1 งาน 23 ตารางวัา)  
และเลขท่� 65265 (1 งาน 17 
ตารางวัา)  เพิ่�อใช้่เก็บสินค้า 

ของบริษััทฯ

บริษััท สยามเวัลเนสร่สอร์ท 
จ้ำากัด้ ทำาสัญญาเช่่าท่�ดิ้นและ
สำานักงานเลขท่� 114/3 ซ์อย1 
(ถนนเจ้ริญเม่อง) ตำาบลวััด้เกต 
อำาเภิอเม่อง จั้งหวััด้เช่่ยงใหม่ 
สำานักงาน 2 ชั่�น พ่ิ�นท่�ประมาณ
 166 ตารางเมตร  กับ บริษััท
 กลมเกล่ยวัพัิฒนา จ้ำากัด้ เพ่ิ�อ
ใช้่เป็นสำานักงานของบริษััท
 สยามเวัลเนสร่สอร์ท จ้ำากัด้

บ ริ ษััททำา สัญญา เช่่า ห้อ ง
พัิกเลขท่�  582/437-438 
ซ์อยรัช่ด้าภิิเษัก 3 แยก 
5 แขวังดิ้นแด้ง เขตด้ินแด้ง
กร๊งเทพิมหานคร อาคารส้ง 
5 ชั่�น จ้ำานวัน 2 หลัง เน่�อท่�
ประมาณ 828.75 ตารางเมตร 
กับ บริษััท จ่้.จ่้.พ่ิ.พิร็อพิเพิอร์ต่� 
จ้ำากัด้ เพ่ิ�อใช้่เป็นท่�พัิกพินักงาน

เทอราพิิสต์ในกร๊งเทพิ

- สามารถต่ออาย๊ได้้ 2 คราวั คราวัละ 3 ปี

- สามารถต่ออายไ๊ด้้ 2 คราวั คราวัละ 1 ปี

3 ปี   
เริ�มต้น  

1 มกราคม  
2560  
ถ่ง  

31 ธัันวัาคม  
2562

1 ปี  
4 เด่้อน 15 วััน  

เริ�ม  
16 สิงหาคม  

2562  
ถ่ง  

31 ธัันวัาคม  
2563

1 ปี  
เริ�มต้น  

1 พิฤศูจิ้กายน  
2562  
ถ่ง 

31 ธัันวัาคม  
2564

ค่าเช่่า 
ปีท่� 1-3  

เด่้อนละ 50,400  
บาท

ค่าเช่่า 
เด่้อนละ 36,000  

บาท

ค่าเช่่า  
เด่้อนละ 80,000 

บาท

ว่นท่ั่�ต�มู
ส่ำญญ�เช่� ค่ั�เช่�และค่ั�บริกิ�ร หมู�ยเหตุระยะเวล�ร�ยละเอ่ยดำ

หมายเหตุิ
การทำาสัญญาเช่่ากับบ๊คคลท่�เก่�ยวัโยงกันดั้งกล่าวั ม่การทำาการประเมินราคาเช่่าโด้ยผู้้้ประเมินราคาอิสระ ดั้งน่�
 1. บ้านเด่้�ยวั 2 ชั่�น 1 หลัง เลขท่� 322/202 ซ์อยอย้่เจ้ริญ แยก 18 ถนนรัช่ด้าภิิเษัก แขวังห้วัยขวัาง เขตห้วัยขวัาง กร๊งเทพิฯ 
ประเมินราคาโด้ยบริษััท ศูศิูรัช่ด้า จ้ำากัด้ โด้ยนายกรกรต เห็นด่้งาม ผู้้้ประเมินหลัก เป็นผู้้้สำารวัจ้และประเมิน ทำาการประเมินราคาเม่�อวัันท่� 21 
ต๊ลาคม 2556 ซ่์�งทำาการประเมินราคาโด้ยม่วััตถ๊ประสงค์เพ่ิ�อสาธัารณะ ประเมินม้ลค่าค่าเช่่าตลาด้ของอาคารดั้งกล่าวัตลอด้อาย๊สัญญาเช่่า 3 ปี 
ท่� 1,845,000 บาท โด้ยคิด้เป็นค่าเช่่าท่�อัตรา 58,000 บาท/เด่้อน ปรับเพิิ�มปีละ 3% 
 2. อาคารคอนกร่ตส้ง 3 ชั่�น จ้ำานวัน 7 ค้หา เลขท่� 483 ซ์อยส๊ทธิัพิร ถนนประช่าสงเคราะห์ แขวังดิ้นแด้ง เขตดิ้นแด้ง กร๊งเทพิมหานคร 
ประเมินราคาโด้ยบริษััท 15 ท่�ปร่กษัาธ๊ัรกิจ้ จ้ำากัด้ โด้ยนายวััฒนา จ้ำาปาวััลย์ ผู้้้ประเมินหลัก เป็นผู้้้ลงนามในรายงาน ทำาการประเมนิราคาเม่�อวัันท่� 
18 เมษัายน 2557 ซ่์�งทำาการประเมินราคาโด้ยม่วััตถ๊ประสงค์เพ่ิ�อสาธัารณะ ประเมินม้ลค่าค่าเช่่าตลาด้ของอาคารดั้งกล่าวัท่� 258,804 บาท/เด่้อน 
โด้ยม่อัตราค่าเช่่าตลาด้เพิิ�มข่�น 10% ท๊กๆ 3 ปี
 3. ท่�ดิ้นตามโฉนด้เลขท่� 117, 2875, 8985, 554, 3010, 3009 และ 103754 รวัม 7 โฉนด้ เน่�อท่�รวัม 2 ไร่ 3 งาน 62.4 ตารางวัา 
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2562

เลขท่� 14 ถนนเจ้ริญราษัฎร์ ตำาบลวััด้เกต อำาเภิอเม่องเช่่ยงใหม่ จั้งหวััด้เช่่ยงใหม่ ประเมินราคาโด้ยบริษััท 15 ท่�ปร่กษัาธ๊ัรกิจ้ จ้ำากัด้ โด้ยนายวััฒนา 
จ้ำาปาวััลย์ ผู้้้ประเมินหลัก เป็นผู้้้ลงนามในรายงาน ทำาการประเมินราคาเม่�อวัันท่� 17 เมษัายน 2557 ซ่์�งทำาการประเมินราคาโด้ยม่วััตถ๊ประสงค์ 
เพ่ิ�อสาธัารณะ ประเมนิม้ลค่าค่าเช่่าตลาด้ของท่�ดิ้นดั้งกล่าวัไม่รวัมสิ�งปล้กสร้างท่� 2,906,000 บาท/ป ีโด้ยม่อัตราค่าเช่่าตลาด้เพิิ�มข่�น 15% ท๊กๆ 3 ปี 
 4. ท่�ดิ้นพิร้อมอาคารส้ง 4 ชั่�น พิร้อมส่วันต่อเติมชั่�นด้าด้ฟ้า เลขท่� 184/14 ถนนผัู้งเม่องสาย ก ตำาบลป่าตอง  อำาเภิอกะท้้ จั้งหวััด้ภ้ิเก็ต 
ประเมินราคาโด้ยบริษััท 15 ท่�ปร่กษัาธ๊ัรกิจ้ จ้ำากัด้ โด้ยนายวััฒนา จ้ำาปาวััลย์ ผู้้้ประเมินหลัก เป็นผู้้้ลงนามในรายงาน ทำาการประเมนิราคาเม่�อวัันท่� 
16 เมษัายน 2557 ซ่์�งทำาการประเมินราคาโด้ยม่วััตถ๊ประสงค์เพ่ิ�อสาธัารณะ ประเมินม้ลค่าค่าเช่่าตลาด้ของอาคารดั้งกล่าวัท่� 771,900 บาท/เด่้อน 
โด้ยม่อัตรา  ค่าเช่่าตลาด้เพิิ�มข่�น 15% ท๊กๆ 3 ปี
 5. ท่�ดิ้นพิร้อมสิ�งปล้กสร้าง เพ่ิ�อเป็นพ่ิ�นท่�โกดั้ง เก็บของ  ไม่ติด้เลขท่� ซ์อยส๊ทธิัพิร แยกจ้ากซ์อยรัช่ด้าภิิเษัก 3 (ข้างสถานท้ตจ่้น) 
ประเมินราคาโด้ยบริษััท ซ่์พ่ิเอ็ม แคปปิทัล จ้ำากัด้ โด้ยนายนพิพัินธ์ั ล่�ฤทธิัก๊ลชั่ย ผู้้้ประเมินหลัก เป็นผู้้้ลงนามในรายงาน ทำาการประเมินราคาเม่�อวัันท่� 
21 กรกฎาคม 2559 ซ่์�งทำาการประเมินราคาโด้ยม่วััตถ๊ประสงค์เพ่ิ�อทราบม้ลค่าเช่่าพ่ิ�นท่�โกดั้งเก็บของด้ังกล่าวั ท่� 50,400 บาท/เด่้อน 
โด้ยม่อัตราค่าเช่่าตลาด้เพิิ�มข่�น 10% ท๊กๆ 3 ปี 
 6. พ่ิ�นท่�ชั่�น 22 อาคาร บ่ย ้เพิลส  เพ่ิ�อเป็นพ่ิ�นท่�เช่่าสำานักงาน ซ์อยประช่าสงเคราะห์ 2 ถนนประช่าสงเคราะห์ แขวังดิ้นแด้ง เขตดิ้นแด้ง 
กร๊งเทพิมหานคร ประเมนิราคาโด้ยบรษัิัท ซ่์พ่ิเอ็ม แคปปทัิล จ้ำากัด้ โด้ยนายนพิพินัธ์ั ล่�ฤทธิัก๊ลชั่ย ผู้้้ประเมินหลัก เป็นผู้้้ลงนามในรายงาน ทำาการ
ประเมินราคาเม่�อวัันท่� 25 กรกฎาคม 2559 ซ่์�งทำาการประเมินราคาโด้ยม่วััตถ๊ประสงค์เพ่ิ�อวััตถ๊ประสงค์สาธัารณะ ท่� 198,300 บาท/เด่้อน โด้ย
ม่อัตราค่าเช่่าตลาด้เพิิ�มข่�น 10% ท๊กๆ 3 ปี 
 7. ท่�ดิ้นพิร้อมอาคารส้ง 5 ชั่�น 2 หลัง เลขท่� 582/437-438 ซ์อยรัช่ด้าภิิเษัก 3 แยก 5 แขวังดิ้นแด้ง เขตดิ้นแด้ง กร๊งเทพิมหานคร 
ประเมินราคาโด้ยบริษััท ซ่์พ่ิเอ็ม แคปปิทัล จ้ำากัด้  โด้ยนายนพิพัินธ์ั ล่�ฤทธิัก๊ลชั่ย ผู้้้ประเมินหลัก เป็นผู้้้ลงนามในรายงาน ทำาการประเมินเม่�อวัันท่� 
27 มิถ๊นายน 2561 ซ่์�งทำาการประเมินราคาโด้ยม่วััตถ๊ประสงค์เพ่ิ�อสาธัารณะ ประเมินม้ลค่าค่าเช่่าตลาด้ของอาคารดั้งกล่าวัตลอด้อาย๊สัญญาเช่่า 
1 ปี ท่� 1,200,000 บาท 
 8. ท่�ดิ้นพิร้อมสำานักงาน 2 ชั่�น เลขท่� 114/3 ซ์อย1 (ถนนเจ้ริญเม่อง) ตำาบลวััด้เกต อำาเภิอเม่อง จั้งหวััด้เช่่ยงใหม่ พ่ิ�นท่�ประมาณ 
166 ตารางเมตร  ประเมินราคาโด้ยบริษััท ซ่์พ่ิเอ็ม แคปปิทัล จ้ำากัด้  โด้ยนายนพิพัินธ์ั ล่�ฤทธิัก๊ลชั่ย ผู้้้ประเมินหลัก เป็นผู้้้ลงนามในรายงาน 
ทำาการประเมินเม่�อวัันท่� 5 สิงหาคม 2562 ซ่์�งทำาการประเมินราคาโด้ยม่วััตถ๊ประสงค์เพ่ิ�อสาธัารณะ ประเมินม้ลค่าค่าเช่่าตลาด้ของอาคารด้ัง 
กล่าวัตลอด้อาย๊สัญญาเช่่า 1 ปี ท่� 36,000 บาท 

9.3 มาต้รการและขั�นต้อนการอนุมัติ้การทำารายการระหุ้ว่้างกัน

9.3.1 มู�ตรกิ�รในกิ�รทั่ำ�ร�ยกิ�รระหว่�งก่ินหร่อร�ยกิ�รท่ั่�เก่ิ�ยวโยงก่ิน

 เม่�อบริษััทฯหร่อบริษััทย่อยตกลงจ้ะเข้าทำาธ๊ัรกรรม ซ่์�งถ่อได้้ว่ัาเป็นรายการท่�เก่�ยวัโยงกันตามประกาศูคณะกรรมการตลาด้หลักทรัพิย์ 
แห่งประเทศูไทย บริษััทฯ ได้้กำาหนด้ขั�นตอนการพิิจ้ารณาการทำาธ๊ัรกรรมดั้งกล่าวั เพ่ิ�อให้การเข้าทำารายการท่� เก่�ยวัโยงกันนั�น 
เป็นไปด้้วัยควัามโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิด้ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์ เป็นประโยช่น์ส้งส๊ด้แก่บริษััทฯ และผู้้้ถ่อห้๊นท๊กราย ดั้งน่�

 (1) บริษััทฯ จ้ะพิิจ้ารณาว่ัาธ๊ัรกรรมดั้งกล่าวัเป็นรายการท่�เก่�ยวัโยงกันประเภิทใด้ และหากเป็นรายการท่�เก่�ยวัโยงกันประเภิทรายการ 
ธ๊ัรกิจ้ปกติ หร่อรายการสนับสน๊นธ๊ัรกิจ้ปกติ ก็จ้ะพิิจ้ารณาต่อไปว่ัารายการนั�นม่ข้อกำาหนด้และเง่�อนไขท่�ถ่อว่ัาเป็นเง่�อนไขการค้าโด้ยทั�วัไปหร่อ 
ไม่ โด้ยบริษััทฯ จ้ะใช้่เกณฑ์์เร่�องราคาและเง่�อนไขท่�บริษััทฯ ให้กับล้กค้าทั�วัไป หร่อราคาและเง่�อนไขท่�ใช้่กันทั�วัไปในตลาด้สำาหรับการทำาธ๊ัรกรรม 
ในลักษัณะเด่้ยวักันหร่อคล้ายคล่งกัน และในกรณ่ท่�ไม่ม่ราคาตลาด้ท่�สามารถนำามาใช้่อ้างอิงได้้เน่�องจ้ากสินค้าหร่อบริการภิายใต้การทำาธ๊ัรกรรม 
นั�นม่ลักษัณะเฉพิาะตัวัหร่อเพิราะเหต๊ผู้ลอ่�นใด้ บริษััทฯ ก็อาจ้ให้คณะกรรมการตรวัจ้สอบหร่อผู้้้สอบบัญช่่ของบริษััทฯ หร่อผู้้้เช่่�ยวัช่าญอิสระ  
พิิจ้ารณาตรวัจ้สอบและให้ควัามเห็นถ่งควัามเหมาะสมของราคา และควัามสมเหต๊สมผู้ลของการทำารายการด้้วัย  

 (2) ในกรณ่ท่�รายการท่�เก่�ยวัโยงกนัเป็นรายการสนบัสน๊นธ๊ัรกิจ้ปกตท่ิ�ม่เง่�อนไขการคา้โด้ยทั�วัไป และคา่ตอบแทนไมส่ามารถคำานวัณได้้ 
จ้ากทรัพิยสิ์นหร่อม้ลค่าอ้างอิง หร่อเป็นรายการธ๊ัรกิจ้ปกติ หร่อรายการสนับสน๊นธ๊ัรกิจ้ปกติท่�ไม่ม่เง่�อนไขทางการค้าโด้ยทั�วัไป หร่อเป็นรายการเช่่า 
หร่อให้เช่่าอสังหาริมทรัพิยไ์ม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสด้งได้้ว่ัาม่เง่�อนไขการค้าโด้ยทั�วัไป หร่อเป็นรายการประเภิทอ่�น บริษััทฯ จ้ะทำาการคำานวัณ 
ขนาด้ของรายการวั่าเป็นรายการขนาด้เล็ก ขนาด้กลาง หร่อขนาด้ใหญ่ เพ่ิ�อจ้ะได้้ทราบวั่าจ้ะต้องด้ำาเนินการต่อไปอย่างไร เช่่น จ้ะต้องเสนอ 
ขออน๊มัติการทำารายการจ้ากคณะกรรมการบริษััทฯ หร่อจ้ากท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น เป็นต้น

 (3) บริษััทฯ จ้ะเสนอรายการท่�เก่�ยวัโยงกันของบริษััทฯ หร่อบริษััทย่อยให้คณะกรรมการตรวัจ้สอบทราบหร่อพิิจ้ารณาควัามเห็น 
แล้วัแต่กรณ่ รายการท่�เก่�ยวัโยงกันรายการใด้ท่�จ้ะต้องได้้รับการอน๊มัติจ้ากคณะกรรมการบริษััทฯ หร่อท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น บริษััทฯ จ้ะต้องเสนอ 
ควัามเห็นของคณะกรรมการตรวัจ้สอบเก่�ยวักับรายการนั�นให้คณะกรรมการบริษััทฯ และหร่อท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นพิิจ้ารณาด้้วัย 
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 (4) บริษััทฯ จ้ะรายงานการตกลงเข้าทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกันต่อตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย โด้ยม่ข้อม้ลรายละเอ่ยด้ต่างๆ  
ครบถ้วันตามเกณฑ์์ท่�กำาหนด้ไว้ัในประกาศูคณะกรรมการตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย และจ้ะเปิด้เผู้ยการทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกันใน 
รายงานประจ้ำาปี แบบแสด้งรายการข้อม้ลประจ้ำาปี และหร่อแบบรายงานอ่�นตามหลักเกณฑ์์ท่�คณะกรรมการตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย 
กำาหนด้ และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญช่่กำาหนด้

 (5) สำาหรับรายการระหว่ัางกันท่�อาจ้เกิด้ข่�นในอนาคต คณะกรรมการบริษััทฯ จ้ะต้องปฏิิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่ัาด้้วัยหลักทรัพิย์ 
และตลาด้หลกัทรัพิย ์และข้อบังคับ ประกาศู คำาสั�ง หร่อข้อกำาหนด้ของตลาด้หลกัทรัพิยแ์ห่งประเทศูไทย รวัมตลอด้ถ่งการปฏิิบัติตามข้อกำาหนด้ 
เก่�ยวักับการเปิด้เผู้ยข้อม้ลการทำารายการเก่�ยวัโยงและการได้้มาหร่อจ้ำาหน่ายไปซ่์�งทรัพิย์สินท่�สำาคัญของบริษััทฯ หร่อบริษััทย่อยตามมาตรฐาน 
การบัญช่่ท่�กำาหนด้โด้ยสมาคมนักบัญช่่และผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาตแห่งประเทศูไทย

 (6) ในกรณ่ท่�ม่รายการระหว่ัางกันของบริษััทฯ ท่�นอกเหน่อจ้ากการค้าปกติ ท่�เกิด้ข่�นกับบ๊คคลท่�อาจ้ม่ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์ 
หร่อม่ส่วันได้้เส่ยหร่ออาจ้ม่ควัามขัด้แย้งทางผู้ลประโยช่น์ในอนาคต บริษััทฯจ้ะให้คณะกรรมการตรวัจ้สอบเป็นผู้้้ให้ควัามเห็นเก่�ยวักับควัาม 
จ้ำาเป็นและควัามเหมาะสมของรายการนั�น ในกรณ่ท่�คณะกรรมการตรวัจ้สอบไม่ม่ควัามช่ำานาญในการพิิจ้ารณารายการระหว่ัางกันท่�อาจ้เกิด้ข่�น 
บริษััทฯ จ้ะให้ผู้้้เช่่�ยวัช่าญอิสระหร่อผู้้้สอบบัญช่่ของบริษััทฯเป็นผู้้้ให้ควัามเห็นเก่�ยวักับรายการระหว่ัางกันดั้งกล่าวั เพ่ิ�อนำาไปใช้่ประกอบการ 
ตัด้สินใจ้ของคณะกรรมการ หร่อผู้้้ถ่อห้๊นตามแต่กรณ่ ทั�งน่� บริษััทฯจ้ะเปิด้เผู้ยรายการระหวั่างกันไว้ัในหมายเหต๊ประกอบงบการเงินท่�ได้้รับ 
การตรวัจ้สอบจ้ากผู้้้สอบบัญช่่บริษััทฯ

 (7) ผู้้้ม่ส่วันได้้ส่วันเส่ยในการทำารายการใด้ๆ จ้ะไม่ม่สิทธิัออกเส่ยงหร่ออน๊มัติการทำารายการนั�นๆ

9.3.2 กิ�รอนุมู่ติกิ�รทั่ำ�ร�ยกิ�รระหว่�งก่ินหร่อร�ยกิ�รท่ั่�เก่ิ�ยวโยงก่ิน

 บริษััทฯ ได้้กำาหนด้ตัวับ๊คคล/ หน่วัยงานท่�ม่อำานาจ้อน๊มัติการเข้าทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกันดั้งน่�

 (1)   ในกรณ่ท่�เป็นการทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกันประเภิทรายการธ๊ัรกิจ้ปกติหร่อรายการสนับสน๊นธ๊ัรกิจ้ปกติท่�ม่เง่�อนไขการค้าปกติ ไม่
ว่ัาจ้ะม่เง่�อนไขการค้าทั�วัไปหร่อไม่ก็ตาม ให้กรรมการผู้้้จั้ด้การเป็นผู้้้ม่อำานาจ้อน๊มัติ

 (2)   รายการท่�เก่�ยวัโยงกันประเภิทอ่�นหร่อรายการท่�เก่�ยวัโยงกันท่�ไม่ม่เง่�อนไขการค้าโด้ยทั�วัไป หร่อรายการสนับสน๊นธ๊ัรกิจ้ปกติท่�ม่
เง่�อนไขการค้าโด้ยทั�วัไป และค่าตอบแทนไม่สามารถคำานวัณได้้จ้ากทรัพิย์สินหร่อม้ลค่าอ้างอิง ผู้้้ม่อำานาจ้อน๊มัติให้ทำารายการให้เป็นไปตามข้อ 
กำาหนด้ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์ และตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย ในเร่�องการทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกัน

9.3.3 กิ�รนำ�เสำนอคัณะกิรรมูกิ�รตรวจสำอบเก่ิ�ยวก่ิบกิ�รทั่ำ�ร�ยกิ�รท่ั่�เก่ิ�ยวโยงก่ิน

 (1) รายการท่�เก่�ยวัโยงกันท่�อย้่ภิายใต้อำานาจ้อน๊มัติของฝ่ายจั้ด้การต่างๆ ของบริษััทฯในกรณ่ท่�เป็นการทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกันท่�
อย้่ภิายใต้อำานาจ้อน๊มัติของฝ่ายจั้ด้การต่างๆ ของบริษััทฯ ฝ่ายจั้ด้การต่างๆ ของบริษััทฯ จ้ะเป็นผู้้้พิิจ้ารณาตัด้สินใจ้ บ๊คคลท่�เก่�ยวัข้อง เช่่น 
ฝ่ายบัญช่่ ฝ่ายปฏิิบัติการ หร่อผู้้้บริหารท่�เก่�ยวัข้องม่หน้าท่�รับผิู้ด้ช่อบในการพิิจ้ารณาทำารายการต่างๆ ตามขั�นตอนการขออน๊มัติในระเบ่ยบ 
ปฏิิบัติ และตามอำานาจ้ด้ำาเนินการของบริษััทฯ ซ่์�งภิายหลังจ้ากท่�ฝ่ายจั้ด้การพิิจ้ารณาอน๊มัติแล้วั จ้ะต้องนำาเสนอเพ่ิ�อให้คณะกรรมการตรวัจ้สอบ 
สอบทานควัามสมเหต๊สมผู้ลของรายการ และเปิด้เผู้ยการทำารายการไว้ัในแบบแสด้งรายการข้อม้ลประจ้ำาปี และรายงานประจ้ำาปีของบริษััทฯ 
ด้้วัย ทั�งน่� เพ่ิ�อควัามเป็นระเบ่ยบในการพิิจ้ารณา ฝ่ายจั้ด้การต่างๆ ของบริษััทฯ จ้ะต้องเสนอเร่�องดั้งกล่าวัให้แก่คณะกรรมการตรวัจ้สอบของ 
บริษััทฯ ผู่้านฝ่ายบริหารของบริษััทฯ 

 (2)   รายการท่�เก่�ยวัโยงกันท่�อย้ภ่ิายใต้อำานาจ้อน๊มัติของคณะกรรมการบริษััทฯเม่�อม่การทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกัน ซ่์�งอย่้ภิายใต้อำานาจ้ 
อน๊มัติของคณะกรรมการบริษััทฯ ฝ่ายจั้ด้ซ่์�อหร่อหน่วัยงานต้นเร่�องต้องนำาเสนอรายละเอ่ยด้ ควัามจ้ำาเป็น และควัามสมเหต๊สมผู้ลของรายการ  
เพ่ิ�อขอควัามเห็นช่อบจ้ากคณะกรรมการตรวัจ้สอบก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทฯ เพ่ิ�อเข้าทำารายการ ม่ขั�นตอนในการด้ำาเนินการดั้งน่�

     2.1 ฝ่ายจั้ด้ซ่์�อหร่อหน่วัยงานต้นเร่�องสร๊ปรายละเอ่ยด้ในการทำารายการ และจั้ด้เตร่ยมข้อม้ลท่�เก่�ยวัข้องทั�งหมด้ 
นำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวัจ้สอบ ผู่้านฝ่ายบริหารของบริษััทฯ 
     2.2 เม่�อได้้ควัามเห็นของคณะกรรมการตรวัจ้สอบแล้วั ให้เลขาน๊การบริษััทฯรวับรวัมเพิ่�อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทฯ  
เพ่ิ�อพิิจ้ารณาอน๊มัติเข้าทำารายการต่อไป โด้ยกรรมการท่�ม่ส่วันได้้เส่ยจ้ะต้องไม่อย้ใ่นท่�ประช๊่มหร่อออกเส่ยงลงคะแนนในวัาระนั�น
     2.3 รายงานมตขิองคณะกรรมการบรษัิัทฯ ต่อตลาด้หลกัทรัพิยแ์ห่งประเทศูไทย และเปดิ้เผู้ยการทำารายการไว้ัในแบบแสด้งราย 
การข้อม้ลประจ้ำาปี และรายงานประจ้ำาปีของบริษััทฯ
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 (3)   รายการท่�เก่�ยวัโยงกันท่�อย้่ภิายใต้อำานาจ้อน๊มัติของผู้้้ถ่อห้๊น ในกรณ่ท่�เป็นการทำารายการท่�เก่�ยวัโยงกันท่�อย้่ภิายใต้อำานาจ้อน๊มัติ
ของผู้้้ถ่อห้๊น ฝ่ายจั้ด้ซ่์�อหร่อหน่วัยงานต้นเร่�องต้องนำาเสนอรายละเอ่ยด้ ควัามจ้ำาเป็น และควัามสมเหต๊สมผู้ลของรายการ เพ่ิ�อขอควัามเห็นจ้าก
คณะกรรมการตรวัจ้สอบ ผู่้านฝ่ายบริหารของบริษััทฯ ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทฯ เพ่ิ�อขอควัามเห็นช่อบ และนำาเสนอต่อท่�ประช๊่ม
ผู้้้ถ่อห้๊นเพ่ิ�อพิิจ้ารณาอน๊มัติการเข้าทำารายการ ม่ขั�นตอนในการด้ำาเนินการดั้งน่�

  3.1 ฝ่ายจั้ด้ซ่์�อหร่อหน่วัยงานต้นเร่�องสร๊ปรายละเอ่ยด้ในการทำารายการ และ จั้ด้เตร่ยมข้อม้ลท่� เ ก่�ยวัข้องทั�งหมด้ 
นำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวัจ้สอบ ผู่้านฝ่ายบริหารของบริษััทฯ
     3.2 เม่�อได้้ควัามเห็นของคณะกรรมการตรวัจ้สอบแล้วั ให้เลขาน๊การบริษััทฯรวับรวัมเพ่ิ�อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทฯ  
เพ่ิ�อพิิจ้ารณาให้ควัามเห็นช่อบการเข้าทำารายการ
         3.3  เม่�อได้้ควัามเห็นของคณะกรรมการบริษััทฯ ให้เลขาน๊การบริษััทฯ จั้ด้เตร่ยมเอกสารเพ่ิ�อจั้ด้ประช๊่มและขออน๊มัติการทำาราย
 การจ้ากผู้้้ถ่อห้๊น โด้ยจ้ะต้องม่ข้อม้ลประกอบให้เพ่ิยงพิอต่อการตัด้สินใจ้ตามท่�ตลาด้หลักทรัพิยแ์ห่งประเทศูไทย กำาหนด้ และส่งเร่�องให้ผู้้้ถ่อห้๊น
ล่วังหน้าอย่างน้อย 14 วัันก่อนวัันประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊น และจ้ะต้องแสด้งรายช่่�อและจ้ำานวันห้๊นของบ๊คคลท่�เก่�ยวัโยงกันท่�ไม่ม่สิทธิัออกเส่ยง โด้ยมติ 
อน๊มัติของท่�ประช๊่มผู้้้ถ่อห้๊นจ้ะต้องได้้รับเส่ยงสนับสน๊นไม่น้อยกว่ัา 3 ใน 4 ของจ้ำานวันเส่ยงทั�งหมด้ของผู้้้ถ่อห้๊นท่�มาประช๊่มและม่สิทธิัออกเส่ยง
ลงคะแนน โด้ยไม่นับส่วันของผู้้้ถ่อห้๊นท่�ม่ส่วันได้้ส่วันเส่ย
        3.4  รายงานมติของคณะกรรมการบริษััทฯ ต่อตลาด้หลักทรัพิย์แห่งประเทศูไทย และเปิด้เผู้ยการทำารายการไว้ัในแบบแสด้งราย 
การข้อม้ลประจ้ำาปี และรายงานประจ้ำาปีของบริษััทฯ

9.4 นโยบายและแนว้โน้มการทำารายการระหุ้ว่้างกันในอนาคต้

9.4.1 ล่กิษณะกิ�รทั่ำ�ร�ยกิ�รระหว่�งก่ินท่ั่�เป็นธุรกิิจปกิติ

 รายการประเภิทธ๊ัรกิจ้ปกติหร่อสนับสน๊นธ๊ัรกิจ้ปกติท่�เป็นไปตามเง่�อนไขการค้าโด้ยทั�วัไป ค่อ รายการด้ังกล่าวัม่เง่�อนไขการค้าท่�ม่ 
ราคาและเง่�อนไขอ่�นๆ ท่�สมเหต๊สมผู้ล เป็นธัรรมและไม่ก่อให้เกิด้การถ่ายเทผู้ลประโยช่น์ ซ่์�งรวัมถ่งเง่�อนไขดั้งต่อไปน่�ด้้วัย
 - เป็นราคาและเง่�อนไขท่�บริษััทฯ หร่อบริษััทย่อยได้้รับ หร่อให้กับบ๊คคลทั�วัไป
 - เป็นราคาและเง่�อนไขท่�บ๊คคลท่�เก่�ยวัโยงกันให้กับบ๊คคลทั�วัไป
 - เป็นราคาและเง่�อนไขท่�บริษััทฯ สามารถแสด้งได้้ว่ัาผู้้้ประกอบธ๊ัรกิจ้ในลักษัณะทำานองเด่้ยวักันให้กับบ๊คคลทั�วัไป

9.4.2 นโยบ�ยกิ�รพิิจ�รณ�กิ�รทั่ำ�ร�ยกิ�รระหว่�งก่ิน

 ทั�งน่�คณะกรรมการตรวัจ้สอบได้้ม่การพิิจ้าณาถ่งลักษัณะของธ๊ัรกรรมกับบ๊คคลท่�เก่�ยวัโยงกันไว้ัดั้งน่�

 ประเภทที� 1  ธ๊ัรกรรมท่�เป็นธ๊ัรกรรมท่�ก่อให้เกิด้ค่าใช้่จ่้ายของการซ่์�อขาย หร่อการบริการท่�ม่ผู้ลก่อให้เกิด้การผู้้กพัินระหว่ัางค่้สัญญา
ในระยะยาวั ให้นำาเข้าส่้การพิิจ้ารณาเป็นครั�งๆ ไป

 ประเภทที� 2  ธ๊ัรกรรมท่�เป็นธ๊ัรกรรมท่�เป็นปกติในทางการค้าของบริษััทฯ เช่่น การซ่์�อล้กประคบ การซ่์�อค๊�กก่� การจ้้างพิิมพ์ิงานทั�วัไป 
กรณ่เช่่นน่� ให้ม่การพิิจ้ารณาอน๊มัติบนหลักการเบ่�องต้นเพ่ิ�อเป็นแนวัทางให้ฝ่ายบริหารของบริษััทฯ นำาไปปฏิิบัติใช้่ต่อได้้ และม่การนำาเสนอ 
เพ่ิ�อให้คณะกรรมการตรวัจ้สอบของบริษััทฯ พิิจ้ารณาเป็นรายไตรมาส นอกจ้ากน่� การเปร่ยบเท่ยบราคาสำาหรับธ๊ัรกรรมในลักษัณะน่�นั�น 
ควัรจ้ะต้องเปร่ยบเท่ยบราคา

 - บนพ่ิ�นฐานของประเภิทสินค้า และบริการแบบเด่้ยวักัน (spec เด่้ยวักัน) เด่้ยวักัน
 - รายการใด้ท่�สามารถท่�จ้ะกำาหนด้ลักษัณะ และประเภิทของสินค้าหร่อบริการท่�แน่ชั่ด้ได้้ ให้ระบ๊ไว้ัในใบเสนอราคาให้ชั่ด้เจ้น
 - ผู้้้ท่�จั้ด้ทำาใบเสนอราคาท่�ใช้่ในการเปร่ยบเท่ยบจ้ะต้องไม่ม่ส่วันเก่�ยวัพัินกัน และเป็นการเสนอราคาปกติทั�วัไป 
 - ให้ม่การหาผู้้้เสนอราคาเปร่ยบเท่ยบอย่างน้อย 2 ราย
 - ราคาท่�ได้้จ้ะต้องเป็นราคาท่�ได้้จ้ากผู้้้เสนอราคาในช่่วังเด่้ยวักัน  

9.4.3 แนวโน้มูกิ�รทั่ำ�ร�ยกิ�รระหว่�งก่ินในอน�คัต

 - กีารขิายสินค้์าและบูริกีาร

 บริษััทและบริษััทย่อย ยังคงทำาการขายสินค้าและบริการให้กับบริษััทท่�เก่�ยวัข้อง และบ๊คคลท่�อาจ้ม่ควัามขัด้แย้ง ในราคาตลาด้ และ 
ภิายใต้เง่�อนไขการค้าเด่้ยวักันกับท่�จ้ำาหน่ายให้กับล้กค้ารายอ่�นๆ ของบริษััท และบริษััทย่อยเน่�องจ้ากเป็นการให้บริการและขายสินค้าตามปกติ 
และม้ลค่าท่�จ้ำาหน่ายไม่ได้้เป็นสาระสำาคัญท่�ม่ผู้ลกระทบต่อการด้ำาเนินกิจ้การของบริษััทและบริษััทย่อย



133บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 - กีารซ่�อุลูกีประค์บู และว่ัาจ้ิางพิมพ์สิ�งพิมพ์ และบูรรจุิสินค้์า

 บริษััทและบริษััทย่อย ยังม่การซ่์�อล้กประคบ และวั่าจ้้างพิิมพ์ิสิ�งพิิมพ์ิ และบรรจ๊้สินค้าผู้ลิตภัิณฑ์์สปาต่างๆ กับบริษััทท่�เก่�ยวัข้อง
อย้่ในปัจ้จ๊้บัน ทั�งน่� เน่�องจ้ากเม่�อเปร่ยบเท่ยบกับการจ้้างจ้ากภิายนอกแล้วั บริษััทท่�เก่�ยวัข้องขายสินค้า และคิด้ค่าบริการท่�ตำ�ากว่ัา โด้ยม่การ 
ตรวัจ้สอบเปร่ยบเท่ยบราคากับผู้้้ค้ารายอ่�นด้้วัยอยา่งสมำ�าเสมอตามระยะเวัลาท่�เหมาะสม เพ่ิ�อนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวัจ้สอบในการพิิจ้ารณา
ให้ควัามเห็นช่อบ โด้ยบริษััทและบริษััทย่อยจ้ะทำาการว่ัาจ้้างผู้้้ด้ำาเนินการท่�ให้ราคาถ้ก และม่ค๊ณภิาพิตรงตามมาตรฐานสินค้าของบริษััทและ
บริษััทย่อย 

 - กีารเช่าที�ดิน และอุาค์าร

บริษััทม่การเช่่าท่�ดิ้น และอาคารบางส่วันจ้ากบริษััทท่�เก่�ยวัข้อง และบ๊คคลท่�อาจ้ม่ควัามขัด้แย้ง เน่�องจ้ากเป็นการเช่่าเพ่ิ�อใช้่เป็นทรัพิย์สินในการ
ด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ของบริษััท โด้ยม่การใช้่เป็นสำานักงาน คลังสินค้า และโรงเร่ยนสอนนวัด้ ของบริษััทและบริษััทย่อย และใช้่เป็นสาขาสปาของบริษััท 
รวัมถ่งใช้่ในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้โรงแรมและร้านอาหารของบริษััทยอ่ย ท่�จ้ำาเป็นต้องเช่่าใช้่ด้ำาเนินการในระยะปานกลาง ถ่งระยะยาวัเพ่ิ�อให้ค้๊มค่ากับ
การลงท๊นปรับปร๊งทรัพิย์สินถาวัรดั้งกล่าวั ทั�งน่�การเช่่าท่�ดิ้นและ/หร่ออาคารดั้งกล่าวั เป็นการเช่่าเพ่ิ�อใช้่ในการด้ำาเนินธ๊ัรกิจ้ปกติของบริษััทและ
บริษััทย่อย โด้ยการด้ำาเนินการท่�ผู่้านมาการทำาสัญญาเช่่าใด้ๆ จ้ะทำาการเปร่ยบเท่ยบจ้ากราคาตลาด้ และทำาการประเมินราคาค่าเช่่า โด้ยผู้้้ประ
เมินราคาอิสระท่�ได้้รับควัามเห็นช่อบจ้ากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพิย์และตลาด้หลักทรัพิย์ เพ่ิ�อนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวัจ้สอบในการ
พิิจ้ารณาให้ควัามเห็นช่อบ 



ข้้อมูลทางการเงิน

ร�ยง�นและงบกิ�รเงินรวมู
บริษ่ทั่ สำย�มูเวลเนสำกิรุ�ป จำ�ก่ิดำ (มูห�ชน)  และบริษ่ทั่ย่อย
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 คณะกรรมการบริษััทได้้ตระหนักถ่ง บทบาทหน้าท่�และควัามรับผิู้ด้ช่อบในฐานะกรรมการบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน ในการเป็นผู้้้รับผิู้ด้ช่อบ
ต่องบการเงิน ของบริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้(มหาช่น) และบริษััทย่อย (บริษััทฯ) ซ่์�งงบการเงินดั้งกล่าวัเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (TFRS)  และใช้่ด๊้ลยพิินิจ้อย่างระมัด้ระวัังในการเล่อกใช้่นโยบายบัญช่่ การประมาณการท่�เก่�ยวัข้องกับรายงานทางการเงินท่�เหมาะ
สม เพ่ิยงพิอ และการถ่อปฏิิบัติอย่างสมำ�าเสมอ โด้ยการเปิด้เผู้ยข้อม้ลและการนำาเสนองบการเงินของบริษััทฯ ตลอด้จ้นแสด้งคำาอธิับายและการ
วิัเคราะห์ ฐานะการเงินและผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััท ข้อม้ลสารสนเทศูทางการเงินท่�ปรากฏิในรายงานประจ้ำาปี 2562 และแบบแสด้งรายการ
ข้อม้ลประจ้ำาปี (56-1) เพ่ิ�อให้เกิด้ประโยช่น์ต่อผู้้้ถ่อห้๊นและนักลงท๊นทั�วัไป ทั�งน่�งบการเงินดั้งกล่าวัได้้ผู่้านการตรวัจ้สอบและให้ควัามเห็นอย่าง
ไม่ม่เง่�อนไขจ้ากผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาตท่�เป็นอิสระ

 คณะกรรมการบริษััท ได้้ส่งเสริมให้บริษััทฯ ปฏิิบัติตามหลักการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้ รวัมถ่งการแต่งตั�งคณะกรรมการตรวัจ้สอบซ่์�ง
ประกอบด้้วัยกรรมการท่�เป็นอิสระเพ่ิ�อทำาหน้าท่�สอบทานนโยบายการบัญช่่และด้้แลรับผิู้ด้ช่อบค๊ณภิาพิของข้อม้ลในรายงานทางการเงิน สอบ
ทานควัามเพ่ิยงพิอของระบบการควับค๊มภิายในและระบบการบริหารควัามเส่�ยง ตลอด้จ้น พิิจ้ารณาการเปิด้เผู้ยข้อม้ลรายการระหว่ัางกัน  โด้ย
ควัามเห็นของคณะกรรมการตรวัจ้สอบเก่�ยวักับเร่�องต่าง ๆ ดั้งกล่าวัได้้ปรากฏิอย้่ในรายงานจ้ากคณะกรรมการตรวัจ้สอบซ่์�งแสด้งไว้ัในรายงาน
ประจ้ำาปีแล้วัและแบบแสด้งรายการข้อม้ลประจ้ำาปี(56-1) แล้วั

 คณะกรรมการบริษััทม่ควัามเห็นว่ัาการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด่้ ระบบการบริหารควัามเส่�ยง และระบบการควับค๊มภิายในของบริษััทฯ
 โด้ยรวัมอย้่ในระดั้บท่�เพ่ิยงพิอ และน่าพ่ิงพิอใจ้ จ้นสามารถสร้างควัามเช่่�อมั�นได้้อย่างสมเหต๊สมผู้ลว่ัา งบการเงินของบริษััทสำาหรับปีสิ�นส๊ด้ 
ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 ได้้จั้ด้ทำาและเปิด้เผู้ยโด้ยถ้กต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิิบัติถ้กต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวัข้อง

                           (นางปราณ่ ศู๊ภิวััฒนเก่ยรติ)                                              (นายวิับ้ลย์ อ๊ตสาหจิ้ต)
                             ประธัานกรรมการบริษััท                                              ประธัานเจ้้าหน้าท่�บริหาร

ร�ยง�นคัว�มูร่บผิดำชอบข้องคัณะกิรรมูกิ�รต่อร�ยง�นทั่�งกิ�รเงิน
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คัำ�อธิบ�ยและวิเคัร�ะห์ข้องฝ่่�ยกิ�รจ่ดำกิ�ร

ค์ำาอุธิีบูายและวิัเค์ราะห์ขิอุงฝ่่ายจัิดกีารขิอุง  
บูริษัท สยามเวัลเนสกีรุ�ป จิำากัีด (มหาชน) ประจิำาปี 2562 สิ�นสุดวัันที� 31 ธัีนวัาค์ม พ.ศุ. 2562  
และชี�แจิงสาเหตุิขิอุงผลกีารดำาเนินงานที�เปลี�ยนแปลงไปจิากีปีก่ีอุนเกิีนกีว่ัาร้อุยละ 20

 บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) (“บริษััทฯ”) ขอช่่�แจ้งคำาอธิับายและวิัเคราะห์ของฝ่ายจั้ด้การโด้ยพิิจ้ารณาจ้ากงบการเงิน
ของบริษััทฯ และบริษััทย่อย ประจ้ำาปี 2562 สิ�นส๊ด้วัันท่� 31 ธัันวัาคม พิ.ศู. 2562 และช่่�แจ้งสาเหต๊ของผู้ลการด้ำาเนินงานท่�เปล่�ยนแปลงจ้ากปี
ก่อนเกินกว่ัาร้อยละ 20 โด้ยในการวิัเคราะห์ผู้ลประกอบการของบริษััทฯ จ้ะรวัมผู้ลด้ำาเนินงานทั�งในส่วันการด้ำาเนินงานต่อเน่�องและการด้ำาเนิน
งานท่�ยกเลิก จ้ากการทำาสัญญายกเลิกการประกอบกิจ้การร่วัมกันและโอนซ่์�อห้๊นค่นสำาหรับการลงท๊นใน บริษััท ช่บา เอลลิแกนซ์์ จ้ำากัด้ (ตามงบ
กำาไรขาด้ท๊นเบ็ด้เสร็จ้ ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 ไม่รวัมผู้ลการด้ำาเนินงานของ บริษััท ช่บา เอลลิแกนซ์์ จ้ำากัด้ โด้ยแสด้งเฉพิาะกำาไรสำาหรับการ
ด้ำาเนินงานท่�ยกเลิก ส่วันรายละเอ่ยด้ผู้ลประกอบการได้้ช่่�แจ้งไว้ัในหมายเหต๊ประกอบงบการเงนิ) บริษััทฯ และบริษััทย่อยม่รายได้้รวัม 1,449.64  
ล้านบาท เพิิ�มข่�นจ้ากปีก่อน 297.15 ล้านบาท คิด้เป็นอัตราการเพิิ�มข่�นร้อยละ 25.78 โด้ยม่กำาไรส๊ทธิั 245.47 ล้านบาท คิด้เป็นร้อยละ 17.17 
ของรายได้้จ้ากการขายและบริการ ซ่์�งกำาไรส๊ทธิัของบริษััทฯ และบริษััทย่อย เพิิ�มข่�น 39.82 ล้านบาท คิด้เป็นอัตราการเพิิ�มข่�นร้อยละ 19.39 
โด้ยม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่�

 รายได้

 บริษััทฯ และบริษััทย่อยม่รายได้้รวัมในปี 2562 จ้ำานวัน 1,449.64 ล้านบาท เพิิ�มข่�นจ้ากปีก่อน 297.15 ล้านบาท คิด้เป็นอัตราการ
เพิิ�มข่�นร้อยละ 25.78 โด้ยรายได้้หลักยังคงเป็นรายได้้จ้ากธ๊ัรกิจ้สปาของบริษััทฯ ในสัด้ส่วันร้อยละ 90 ของรายได้้รวัม  โด้ยม่รายละเอ่ยด้ดั้งต่อ
ไปน่�

 - จ้ำานวันนักท่องเท่�ยวักล่๊มล้กค้าหลักของบริษััทฯเริ�มกลับมาเป็นบวัก เม่�อเปร่ยบเท่ยบกับปี 2561

 - การเติบโตของสาขาเดิ้มและสาขาใหม่ในกร๊งเทพิฯและต่างจั้งหวััด้ โด้ยจ้ำานวันสาขา ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 ม่ทั�งหมด้ 63 
สาขา (58 สาขาในประเทศู 5 สาขาในต่างประเทศู) (ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2561 ม่สาขาทั�งหมด้ 55 สาขาแบ่งเป็น 49 สาขาในประเทศู และ 6 
สาขาในต่างประเทศู) จ้ำานวันสาขาท่�เพิิ�มข่�นแบ่งเป็น Let’s Relax 8 สาขา และ Stretch me 2 สาขา และบริษััทฯ ได้้ปิด้สาขา Let’s Relax 
โรงแรม Holiday Inn กระบ่� 

 เน่�องจ้ากหมด้สัญญารับจ้้างบริหารและยกเลิกสัญญาแฟรนไช่ส์จ้ำานวัน 3 สาขาค่อ ชิ่งเต่าสาขา 1 และ 2 และสาขาเท่ยนจิ้น ทั�งน่�การ
เติบโตของสาขาเดิ้มและสาขาใหม่คิด้เป็นร้อยละ 16 และ ร้อยละ 7 ของรายได้้รวัมตามลำาดั้บ

 - สาขาใหม่ท่�เปิด้ในระหว่ัางปี 2562 ได้้รับผู้ลตอบรับท่�ด่้เกินคาด้ บางสาขาสามารถทำากำาไรได้้ภิายในไตรมาสแรกท่�เปิด้ให้บริการ

 - การเปิด้สปาร้ปแบบ Spa operating in Hotel ได้้รับผู้ลตอบรับจ้ากล้กค้าด่้เช่่นกัน โด้ยยอด้ขายเพิิ�มข่�นกว่ัาร้อยละ 60 เม่�อเปร่ยบ
เท่ยบกับปีก่อน ทั�งน่�จ้ำานวันสาขาในร้ปแบบดั้งกล่าวัเพิิ�มข่�นจ้าก 5 สาขาในปี 2561 เป็น 8 สาขาในปี 2562

 - ม่การขยายกล่๊มล้กค้าคนไทย ลด้การพิิ�งพ่ิงล้กค้าต่างช่าติ ภิายใต้ธ๊ัรกิจ้ใหม่ Stretch me by Let’s Relax 

สำาหรับธ๊ัรกิจ้โรงแรมและร้านอาหารสัด้ส่วันรายได้้ในปี 2562 ลด้ลงจ้ากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 4 ของรายได้้จ้าการขายสินค้าและบริการ เน่�องจ้าก
ไม่ม่การขยายธ๊ัรกิจ้โรงแรมและได้้ปิด้ร้านอาหาร D-Bistro เพ่ิ�อเพิิ�มพ่ิ�นท่�ในการให้บริการนวัด้ นอกจ้ากน่�ยังได้้รับผู้ลกระทบจ้ากฝ่๊น PM 2.5 ใน
ช่่วังต้นปี 2562 

 สำาหรับธ๊ัรกิจ้จ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์สปาของบริษััท สัด้ส่วันรายได้้ในการ 2562 และ 2561 ค่อนข้างใกล้เค่ยงกัน เน่�องจ้ากอย้ร่ะหว่ัาง
การ Rebranding โด้ยเริ�มวัางจ้ำาหน่ายผู้ลิตภัิณฑ์์ใหม่ภิายใต้แบรนด์้ LRL (Let’s Relax Lifestyle) ในไตรมาสท่� 4 ปี 2562
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 ต้ินทุนขิายและบูริกีาร

 ในปี 2562 บริษััทฯ และบริษััทย่อย ม่ต้นท๊นขายและบริการ 976.30 ล้านบาท คิด้เป็นร้อยละ 68.28 ของรายได้้จ้ากการขายและ
บริการ เพิิ�มข่�นจ้ากปีก่อน 226.17 ล้านบาท คิด้เป็นอัตราเพิิ�มข่�นร้อยละ 30.15 ซ่์�งการเพิิ�มข่�นดั้งกล่าวัเกิด้จ้ากการขยายสาขาสปาในปี 2562 
จ้ำานวัน 10 สาขาในประเทศูและต้นท๊นของสาขาเดิ้ม ต้นท๊นท่�เพิิ�มข่�นเกิด้จ้ากทั�งต้นท๊นผัู้นแปรและต้นท๊นคงท่� หลักๆได้้แก่ ต้นท๊นพินักงานนวัด้ 
ค่าใช้่จ่้ายเก่�ยวักับพินักงาน ค่าเช่่า ค่าเส่�อมราคา และค่าวััตถ๊ดิ้บท่�ใช้่ในการให้บริการ เป็นต้น โด้ยการเพิิ�มข่�นของต้นท๊นขายสินค้าและให้บริการ
ม่อัตราส้งกว่ัารายได้้จ้ากการขายสินค้าและบริการท่�เพิิ�มข่�น ส่วันหน่�งเน่�องจ้ากในระหว่ัางปีม่การปิด้บางสาขาเพ่ิ�อปรับปร๊ง (บริษััทฯ ไม่ม่ราย
ได้้แต่ต้องรับภิาระต้นท๊นคงท่� เช่่น ค่าเช่่าและค่าบริการ ค่าใช้่จ่้ายพินักงานและ ค่าเส่�อมราคา เป็นต้น) และม่ปรับอัตราค่าช่ด้เช่ยเพิิ�มเติมกรณ่
นายจ้้างเลิกจ้้าง สำาหรับล้กจ้้างท่�ทำางานติด้ต่อกันครบ 20 ปีข่�นไปให้ได้้รับเงินช่ด้เช่ยไม่น้อยกว่ัาอัตราส๊ด้ท้าย 400 วััน (เดิ้ม 300 วััน) ซ่์�งม่ผู้ล
บังคับใช้่เม่�อวัันท่� 5 พิฤษัภิาคม 2562

 ค่์าใช้จ่ิายในกีารขิายและบูริหาร

 ในปี 2562 บริษััทฯ และบริษััทย่อย ม่ค่าใช้่จ่้ายในการขายและบริหารเท่ากับ 171.11 ล้านบาท คิด้เป็นร้อยละ 11.97 ของรายได้้จ้าก
การขายและบริการ เพิิ�มข่�นจ้ากปีก่อน 18.64  ล้านบาท คิด้เป็นอัตราการเพิิ�มข่�นร้อยละ 12.22 ส่วันใหญ่จ้ากค่าใช้่จ่้ายเก่�ยวักับพินักงาน โด้ย
บริษััทฯ ได้้เพิิ�มจ้ำานวันพินักงานและการปรับฐานเงินเด่้อนเพ่ิ�อรองรับการเติบโตของบริษััทฯ 

 กีำาไรสุทธิี

 ในปี 2562 บริษััทฯ และบริษััทย่อย ม่กำาไรส๊ทธิั 245.47  ล้านบาท คิด้เป็นร้อยละ 17.17 ของรายได้้จ้ากการขายและบริการ ซ่์�งกำาไร
ส๊ทธิัของบริษััทฯ และบริษััทย่อย เพิิ�มข่�น 39.87 ล้านบาท คิด้เป็นอัตราการเพิิ�มข่�นร้อยละ 19.39  เม่�อเท่ยบกับปีก่อน เป็นผู้ลจ้ากการเพิิ�มข่�นของ
รายได้้จ้ากการขายและบริการจ้ากสาขาในกร๊งเทพิฯ และต่างจั้งหวััด้ทั�งสาขาเดิ้มและสาขาใหม่ การขยายตัวัของสปาในร้ปแบบ Spa Operating 
in Hotel และการเพิิ�มธ๊ัรกิจ้ Stretch me by Let’s Relax ในขณะท่�บริษััทฯ ม่ต้นท๊นท่�เพิิ�มข่�นผัู้นแปรตามรายได้้ท่�เพิิ�มข่�นและต้นท๊นคงท่�ท่�เพิิ�ม
ข่�นจ้ากการขยายสาขา ทั�งน่�ค่าใช้่จ่้ายในการขายและบรหิารม่การปรับตัวัส้งข่�นเช่่นกัน แต่ในจ้ำานวันท่�น้อยกว่ัาเม่�อเปร่ยบเท่ยบกับรายได้้จ้ากการ
ขายและบริการท่�ส้งข่�น ส่งผู้ลให้ภิาพิรวัมของบริษััทฯ และบริษััทย่อย ม่กำาไรส๊ทธิัเพิิ�มข่�นจ้ากปีก่อน

 ผู้ลประกอบการของบริษััทฯ หากไม่รวัมผู้ลการด้ำาเนินงานของ บริษััท ช่บา เอลลิแกนซ์์ จ้ำากัด้ ซ่์�งได้้ทำาสัญญา ม่ผู้ลรับร้้รายได้้ตั�งแต่ 
1 มกราคม 2562 และม่การทำาสัญญายกเลิกการประกอบกิจ้การร่วัมกันและโอนซ่์�อห้๊นค่น ม่ผู้ลตั�งแต่ 1 ต๊ลาคม 2562 บริษััทฯ ม่รายได้้รวัม 
1,403.15 ล้านบาท เพิิ�มข่�นจ้ากปี 2561 ในอัตราร้อยละ 21.75 และม่กำาไรส๊ทธิั 242.33 ล้านบาท เพิิ�มข่�นในอัตราร้อยละ 17.87 ยังคงเป็นไป
ตามเป้าหมายท่�รายได้้รวัมของบริษััทฯจ้ะต้องเติบโตไม่ตำ�ากว่ัาร้อยละ 20 ต่อปี



138 รายงานประจ�าปี
2562

ร�ยง�นและงบกิ�รเงินรวมู
บริษ่ทั่ สำย�มูเวลเนสำกิรุ�ป จำ�ก่ิดำ (มูห�ชน)  และบริษ่ทั่ย่อย

31 ธ่นว�คัมู 2562
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บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)
483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห
เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 
โทร:  02 641 6619-20
www.siamwellnessgroup.com


