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สำ�สำ์นจ�กิประธ�นกิรรมูกิ�ร
เร่ยน

ท่านผู้้้ถ่อห๊้น บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)

ในนามของคณะกรรมการบริษัทั สยามเวัลเนสกร๊ป� จ้ำากัด้ (มหาช่น) หร่อ SPA ด้ิฉนั ใคร่ขอขอบค๊ณท่านผู้้ถ้ อ่ ห๊น้ ท๊กท่านท่ไ� ด้้ให้ควัามไวั้
วัางใจ้และสนับสน๊นการด้ำาเนินกิจ้การของบริษัทั ฯ ด้้วัยด้่เสมอมา ในปี พิ.ศู. 2562 ท่ผู้� า่ นมา ประเทศูไทยก็ยงั ม่นกั ท่องเท่ย� วัต่างช่าติมาเท่ย� วัเม่อง
ไทยส้งส๊ด้เป็นประวััติการณ์เป็นปีท่� 5 ติด้ต่อกันด้้วัยจ้ำานวันนักท่องเท่�ยวั 39.77 ล้านคน เพิิ�มข่�นร้อยละ 3.89 จ้ากปี 2561 ส่งผู้ลให้ผู้ล ประกอบ
การของบริษััทฯ ทำารายได้้เเละกำาไรส๊ทธัิต่อปีส้งส๊ด้เป็นประวััติการณ์เช่่นกัน ทำารายได้้รวัมเท่ากับ 1.45 พิันล้านบาท ม่อัตราการเติบโต เพิิ�มข่�น
จ้ากปีท่�ผู้่านมาร้อยละ 26 และม่ผู้ลกำาไรส๊ทธัิประจ้ำาปี 2562 เท่ากับ 245 ล้านบาท โด้ยม่อัตราการเติบโตเพิิ�มข่�นจ้ากปีท่�ผู้่านมา ร้อยละ 19
ในปี พิ.ศู. 2562 บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) ได้้ขยายธั๊รกิจ้สปา โด้ยม่สาขาใหม่เพิิ�มข่�น จ้ำานวัน 11 สาขา ได้้เเก่ สาขา
เปิด้ใหม่ในประเทศู ภิายใต้แบรนด้์ Let’s Relax จ้ำานวัน 5 สาขา ค่อ Let’s Relax Spa สาขาเด้อะมาร์เก็ต สาขากินซ์่า ทองหล่อ สาขาเซ์็นทรัล
เอมบาสซ์่� สาขาแอมไช่น่าทาวัน์และสาขาพิอร์โต เด้อ ภิ้เก็ต ให้บริการสปาในโรงเเรม จ้ำานวัน 3 สาขาค่อ Let’s Relax Spa สาขาโรงเเรม
ไอบิส สไตล์ส กร๊งเทพิฯ สาขาโรงแรมเร่อรัษัฎา ตรังเเละสาขาโรงแรมศูร่ลันตา กระบ่� สาขาเปิด้ใหม่ในประเทศู ภิายใต้แบรนด้์ Stretch me by
Let’s Relax จ้ำานวัน 2 สาขา ค่อ สาขา 101 ทร้ ด้ิจ้ิทอล พิาร์คและสาขากินซ์่า ทองหล่อ รวัมไปถ่งการขยายสาขาในต่างประเทศูจ้ำานวัน
1 สาขา ท่�กร๊งย่างก๊้ง สาธัารณรัฐเม่ยนมาร์ ทำาให้ ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 บริษััทฯ ม่สปาในเคร่อทั�งหมด้ 62 สาขาเเบ่งเป็น ระรินจ้ินด้า
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
ผู้ลิตภิัณฑ์์ใหม่ภิายใต้ แบรนด้์LRL – Let’s Relax Lifestyle เป็นผู้ลิตภิัณฑ์์ส่วันบ๊คคลท่�ม่ฟังก์ช่ั�นในการผู้่อนคลาย (Therapeutic Personal
Care) ตอบโจ้ทย์ไลฟ์สไตล์คนร๊่นใหม่
ในด้้านการบริหารจ้ัด้การ บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น) ได้้รับ CG Score ระด้ับด้่มาก (4 ด้าวั) จ้ากสถาบันกรรมการไทย
เล่�อนขั�นจ้ากระด้ับด้่ (3 ด้าวั) เม่�อปีก่อนและได้้รับการคัด้เล่อกเข้า ESG100 ห๊้นสังคมด้่ ผู้ลงานเด้่น เป็นปีท่� 3 ติด้ต่อกัน
ส๊ด้ท้ายน่� ด้ิฉนั ขอขอบค๊ณผู้้บ้ ริหารและพินักงานท๊ก ๆ ท่านท่ไ� ด้้ทม๊่ เทแรงกายเเละแรงใจ้ในการทำางานอย่างหนักเพิ่อ� ขับเคล่อ� น บริษัทั ฯ
ให้ ก้าวัไปข้างหน้าส้่การเติบโตอย่างมั�นคงและยั�งย่น และขอขอบค๊ณท่มท่�ปร่กษัาท่�ให้คำาแนะนำาท่�เป็นประโยช่น์ต่อการด้ำาเนินงานของบริษััทฯ
มาโด้ยตลอด้ สิ�งเหล่าน่�จ้ะเป็นเเรงผู้ลักด้ันและเป็นกำาลังใจ้ให้บริษััทฯ ม๊่งมั�นทำางานให้บรรล๊เป้าหมายในการก้าวัส้่การเป็นผู้้้นำาด้้านธั๊รกิจ้ สปา
ของเอเช่่ยต่อไป
ในนามคณะกรรมการ บริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้ (มหาช่น)
ขอเเสด้งควัามนับถ่อ

ปราณ่ ศู๊ภิวััฒนเก่ยรติ
ประธัานกรรมการ
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คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ประกอบด้้วย

นางปราณีี ศุุภวััฒนเกีียรติิ

ประธานกรรมการ

นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต

กรรมการ
ประธานกรรมการบริิหาร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

1
2

นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์

กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการผู้้�จััดการ

นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์

กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการธรรมมาภิิบาล
รองกรรมการผู้้�จััดการ

3
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นายณรััล วิิวรรธนไกร

กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ

5

นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบผู้้�มีีความรู้้�ด้้านบััญชีี)
กรรมการธรรมมาภิิบาล
กรรมการอิิสระ

6

นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการอิิสระ

7

ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ

นางสุภี พงษ์พานิช

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิิสระ
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ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คัญ
ั อื่่�น
1. ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััท
ชื่่�อบริิษััท :			
				
ชื่่�อย่่อหลัักทรััพย์์ :			
เลขทะเบีียนบริิษััท :			
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ :		
				
				
				
				
				
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ :			
ที่่�ตั้้�งสาขา :			
				
				
				
				
			

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
Siam Wellness Group Public Company Limited
SPA
0107557000144
ประกอบธุุรกิิจสปา นวดเพื่่�อสุุขภาพ และนวดเพื่่�อเสริิมความงาม ภายใต้้ 5 แบรนด์์
. ระริินจิินดา เวลเนส สปา
. เล็็ทส์์ รีีเเลกซ์์
. บ้้านสวนมาสสาจ
. เสตรชมีี บาย เล็็ทส์์ รีีแลกซ์์
. เฟสแคร์์ บาย เล็็ทส์์ รีีแลกซ์์
483 ซอยสุุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
1) ระริินจิินดา เวลเนส สปา
. 14 ถ.เจริิญราษฎร์์ ต.วััดเกต อ.เมืืองเชีียงใหม่่ จ. เชีียงใหม่่
. โรงแรมแกรนด์์ เซนเตอร์์ พอยต์์ ราชดำำ�ริิ ชั้้�น 6,8 เลขที่่� 153/2 ซ.มหาดเล็็กหลวง 1
ถ.ราชดำำ�ริิ แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
. โรงแรมแกรนด์์ เซนเตอร์์ พอยต์์ เพลิินจิิตชั้้�น 30 เเละ 31 เลขที่่� 100 ถ.วิิทยุุ แขวงลุุมพิินีี 		
เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร

				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
				
				
				
				
			
			
				
			

2) เล็็ทส์์ รีีแลกซ์์
. ศููนย์์การค้้า Terminal 21 ชั้้�น 6 ห้้องเลขที่่� SH-6-003,004 เลขที่่� 2,88 ซอยสุุขุุมวิิท 19 		
ถนนสุุขุุมวิิท แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
. โครงการพาวิิลเลี่่�ยน ไนท์์บาร์์ซ่่า ชั้้�น 1เเละ 2 เลขที่่� 145 ถ.ช้้างคลาน ต.ช้้างคลาน 		
อ.เมืืองเชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่
. 184/14 ถ.ผัังเมืืองสาย ก ต.ป่่าตอง อ.กระทู้้� จ.ภููเก็็ต
. 209/22-24 ถ.ราษฎร์์อุุทิิศ 200 ปีี ต.ป่่าตอง อ.กะทู้้� จ.ภููเก็็ต
. เซ็็นเตอร์์พ้้อยท์์ เซอร์์วิิส อพาร์์ทเม้้นท์์ พร้้อมพงษ์์ เลขที่่� 77 ซ.สุุขุุมวิิท 39 ถ.สุุขุุมวิิท 		
แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
. 240/9 ม.5 ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี
. 108/42 ม.1 ต.บ่่อผุุด อ.เกาะสมุุย จ.สุุราษฎร์์ธานีี
. โรงแรมแมนดาริิน ชั้้�น M เลขที่่� 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรััก 		
กรุุงเทพมหานคร
. ศููนย์์การค้้าสยามสแควร์์วััน ชั้้�น 6 ห้้องเลขที่่� SS6032 และ SS6041 เลขที่่� 388 ถ.พระราม1
แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
. ศููนย์์การค้้าหััวหิิน มาร์์เก็็ต วิิลเลจ ชั้้�น 2 และ 3 ห้้องเลขที่่� E201, E201 Terrace, E301, 		
A313 เลขที่่� 234/1 ถ.เพชรเกษม ต.หััวหิิน อ.หััวหิิน จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์
. ศููนย์์การค้้า Park Lane Bangkok ชั้้�น 2 ห้้องเลขที่่� B205-B214 เลขที่่� 18 ซ.สุุขุุมวิิท 61 		
แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
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. 97/2,97/3-4,97/5 ถ.ราชดำำ�เนิิน ต.พระสิิงห์์ อ.เมืืองเชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่
. 7/24 ซ.สวนพลูู แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร
. ศููนย์์การค้้า The Street ชั้้�น 3 เลขที่่� 139 ถ.รััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง 		
กรุุงเทพมหานคร
. ศููนย์์การค้้าเอ็็ม บีี เค เซ็็นเตอร์์ ชั้้�นที่่� 5 ห้้องเลขที่่� PLA.F05.A010000 เลขที่่� 444 ถ. พญาไท
แขวงวัังใหม่่ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
. โรงเเรมเดอะเบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้ำำ�� ชั้้�นที่่� 10 เลขที่่� 559 ถ. ราชปรารภ แขวงมัักกะสััน 		
เขตราชเทวีี กรุุงเทพมหานคร
. 47/3-6 ถ. พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวีี กรุุงเทพมหานคร
. โรงเเรมแกรนด์์ เซ็็นเตอร์์พ้้อยท์์ สุุขุุมวิิท 55 ชั้้�น 5 เลขที่่� 300 ซ. สุุขุุมวิิท 55 ถ. สุุขุุมวิิท 		
แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
. เลขที่่� 121/3 อาคารโรงแรม เวคอััพ อ่่าวนาง ชั้้�นที่่� 1 ต.อ่่าวนาง อ.เมืืองกระบี่่� จ.กระบี่่�
. เลขที่่� 224/2-3 ถนนกะรน ต.กะรน อ.เมืืองภููเก็็ต จ.ภููเก็็ต
. เลขที่่� 5/2-3 ซอยสุุขุุมวิิท 31 (สวััสดีี) แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
. เลขที่่� 255 ถนนโคกโตนด ต.กะรน อ.เมืืองภููเก็็ต จ.ภููเก็็ต
. เลขที่่� 20/64 หมู่่�ที่่� 2 ถนนเทพกระษััตรีี ต.เกาะแก้้ว อ.เมืืองภููเก็็ต จ.ภููเก็็ต
. เลขที่่� 199 ถนนราษฎร์์อุุทิิศ 200 ปีี ต.ป่่าตอง อ.กะทู้้� จ.ภููเก็็ต
. เลขที่่� 1/5 ถนนนิิมมานเหมิินทร์์ ต.สุุเทพ อ.เมืืองเชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่
. เลขที่่� 224/27-28 หมู่่�ที่่� 10 ต.หนองปรืือ อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี
. เลขที่่� 99 ถนนราชดำำ�ริห์ิ ์ แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ
. เลขที่่� 8 ถนนสวััสดิิรัักษ์์ ต.ป่่าตอง อ.กะทู้้� จ.ภููเก็็ต
. เลขที่่� 8/62 ซอยหมู่่�บ้้านหนองแก ต.หนองแก อ.หััวหิิน จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์
. เลขที่่� 777 ชั้้�นที่่� 1 ห้้องเลขที่่� SH-1054A,1054B หมู่่�ที่่� 6 ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี
. เลขที่่� 1 ชั้้�นที่่� 3 ซอยสุุขุุมวิิท 13 (แสงจัันทร์์) แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
. เลขที่่� 1392 ถนน เพชรเกษม (ทรายใต้้) ต. ชะอำำ� อ. ชะอำำ� จ.เพชรบุุรีี
. เลขที่่� 212 ชั้้�นที่่� 2 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร
. เลขที่่� 111 อาคารเดอะ มาร์์เก็็ต แบ็็งคอก ชั้้�นที่่� 4 ห้้องเลขที่่� M14SA01 ถนนราชดำำ�ริิห์์ 		
แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
. โรงแรมนิิกโก้้ กรุุงเทพ ห้้องเลขที่่� 201 โซน A ชั้้�น 2 เลขที่่� 27 ซอยสุุขุุมวิิท 55 (ทองหล่่อ) 		
แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
. ห้้องเลขที่่� LG-03 ชั้้�น LG ของ ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล แอมบาสซีี เลขที่่� 1031 ถนนเพลิินจิิต 		
แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร
. โรงแรมเรืือรััษฎา เลขที่่� 188 ถนนพััทลุุง ต. ทัับเที่่�ยง อ. เมืือง จ. ตรััง
. เลขที่่� 111 หมู่่�ที่่� 6 ต. เกาะลัันตาใหญ่่ อ. เกาะลัันตา จ. กระบี่่�
. ศููนย์์การค้้า I’m Chinatown ห้้องเลขที่่� F3-2 ชั้้�น 3 เลขที่่� 531 ถนนเจริิญกรุุง 			
แขวงป้้อมปราบ เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย กรุุงเทพมหานคร
. Porto de Phuket ห้้องเลขที่่� 509 ชั้้�น 1 เลขที่่� 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6 		
ถนนบ้้านดอน-เชิิงทะเล ต. เชิิงทะเล อ. ถลาง จ. ภููเก็็ต

				
				
				
				
				
				

3.) บ้้านสวนมาสสาจ
. 1191/2 ถ.รามคำำ�แหง แขวงหััวหมาก เขตบางกะปิิ กรุุงเทพมหานคร
. 27 ถนนนครอิินทร์์ ต.ตลาดขวััญ อ.เมืือง จ.นนทบุุรีี
. 293 ถ. รััชดาภิิเษก แขวงวงศ์์สว่่าง เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร
. 624 ถ. เจริิญนคร 68 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุุรีี กรุุงเทพมหานคร
. 488 ถ. บรมราชชนนีี แขวงศาลาธรรมสพน์์ เขตทวีีวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
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. ศููนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 โคราช ชั้้�น 2 ห้้องเลขที่่� 2020-2021 เลขที่่� 99
ถ. มิิตรภาพ-หนองคาย ต. ในเมืือง อ. เมืือง จ. นครราชสีีมา
. เลขที่่� 689 อาคารศููนย์์การค้้ามิิลล์์ เพลส โพศรีี ห้้องเลขที่่� M-0208, M-0209 ถ.โพศรีี 		
ต.หมากแข้้ง อ.เมืืองอุุดรธานีี จ.อุุดรธานีี
. เลขที่่� 1245-1245/1 หมู่่�ที่่� 5 ซอยวรรณอุุทิิศ ถ.ประจัักษ์์ศิิลปาคม ต.ในเมืือง 			
อ.เมืืองหนองคาย จ.หนองคาย
. เลขที่่� 673 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้้างพลูู เขตหนองแขม กรุุงเทพมหานคร

				
				
				
				
				
				
				
			

4) เสตรชมีี บาย เล็็ทส์์ รีีแลกซ์์
. เลขที่่� 4,4/1,4/2,4/4 อาคารศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ชั้้�นที่่� 3 ห้้องเลขที่่� F313 ถนนราชดำำ�ริิห์์
แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ
. เลขที่่� 299 อาคารศูนู ย์์การค้้าไอคอนสยาม ชั้้�นที่่� 5 ห้้องเลขที่่� 529 ถนนเจริิญนคร 		
แขวงคลองต้้นไทร เขตคลองสาน กรุุงเทพมหานคร
. เลขที่่� 101 ชั้้�น 2 ห้้องเลขที่่� 221 ถนนสุุขุุมวิิท แขวงบางจาก พระโขนง กรุุงเทพมหานคร
. โรงแรมนิิกโก้้ กรุุงเทพ ห้้องเลขที่่� 201 โซน B ชั้้�น 2 เลขที่่� 27 ซอยสุุขุุมวิิท 55 (ทองหล่่อ) 		
แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร

				
				

5) เฟสแคร์์ บาย เล็็ทส์์ รีีแลกซ์์
. เลขที่่� 777 ชั้้�นที่่� 1 ห้้องเลขที่่� SH-1067,1068 หมู่่�ที่่� 6 ต.นาเกลืือ อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี

โทรศััพท์์ / โทรสาร :		
(662) 641 6619-20 / (662) 641 6621
เว็็บไซต์์ :				
www.siamwellnessgroup.com
ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้ว	 :		
142,500,000 บาท (หนึ่่�งร้้อยสี่่�สิิบสองล้้านห้้าแสนบาทถ้้วน)
				ภายหลัังการเสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนแก่่ประชาชน เป็็นครั้้�งแรก เมื่่�อวัันที่่� 31 ตุุลาคม 2557
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ :		
0.25 บาท (ยี่่�สิิบห้้าสตางค์์)
2. ข้้อมููลนิิติิบุุคคลที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไปของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายแล้้วทั้้�งหมด
2.1 บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน :			
483 ซอยสุุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
				
กรุุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุุรกิิจ :			รีีสอร์์ทและร้้านอาหาร
ทุุนจดทะเบีียน (บาท) :		
60,000,000 บาท (หกสิิบล้้านบาทถ้้วน)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น :			ร้้อยละ 99.99
2.2 บริิษััท สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กััด
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน :			
483 ซอยสุุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
				
กรุุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุุรกิิจ :			จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา
ทุุนจดทะเบีียน :			
1,000,000 บาท (หนึ่่�งล้้านบาทถ้้วน)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น :			ร้้อยละ 99.99
2.3 บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน :			
483 ซอยสุุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
				
กรุุงเทพมหานคร 10400
ประเภทธุุรกิิจ :			
โรงเรีียนสอนนวด
ทุุนจดทะเบีียน :			
1,000,000 บาท (หนึ่่�งล้้านบาทถ้้วน)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น :			ร้้อยละ 99.97
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ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ถืือหุ้้�นในบริิษััทต่่างประเทศ จำำ�นวน 2 บริิษััท ที่่�สาธารณรััฐประชาชนจีีน และเขตบริิหารพิิเศษฮ่่องกง
3. บุุคคลอ้้างอิิงอื่่�น ๆ
นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์ :		
				
				
				
				
				

บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทาวเวอร์์ เอ ชั้้�น 14
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร
โทรศััพท์์ (662) 009-9000
โทรสาร (662) 009-9992
Website : http://www. set.or.th

ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต :		
นางสาวสุุมนา พัันธ์์พงษ์์สานนท์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5872 และ/หรืือ
				
นายโสภณ เพิ่่�มศิิริิวััลลภ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3182 และ/หรืือ
				
นางสาวรุ้้�งนภา เลิิศสุุวรรณกุุล ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3516 และ/หรืือ
				
นางสาวพิิมพ์์ใจ มานิิตขจรกิิจ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4521 และ/หรืือ
				
นางกิ่่�งกาญจน์์ อััศวรัังสฤษฎ์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4496 และ/หรืือ
				
นายชยพล ศุุภเศรษฐนนท์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3972 และ/หรืือ
				
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5659 และ/หรืือ
				
นางสาวอรวรรณ เตชวััฒนสิิริกุุิ ล ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4807
				สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
				ชั้้�น 33 อาคารเลครััชดา 193/136-137 ถนนรััชดาภิิเษก เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ 10110
			
โทรศััพท์์ (662) 264-9090
				
โทรสาร
(662) 264-0789-90
4. ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น 			

- ไม่่มีี –

ผู้้�ลงทุุนสามารถศึึกษาข้้อมููลของบริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์เพิ่่�มเติิมได้้จากแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) ของบริิษััทที่่�แสดงไว้้ใน
www.sec.or.th หรืือเว็็บไซต์์ของบริิษััท
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ข่่าวและกิิจกรรม 2562
กุุมภาพัันธ์์ 2562
SPA เปิิด Let’s Relax Bangkok The Market

Let's Relax Spa The Market Bangkok
ตกแต่่งด้้วยสถาปััตยกรรมร่่วมสมััย รายล้้อมไปด้้วยบรรยากาศสบายๆ
สามารถมองเห็็นทิิวทัศน์
ั ์ใจกลางเมืืองได้้อย่่างชััดเจน

	ตั้้� ง อยู่่�บริิ เ วณชั้้� น 4 ศูู น ย์์ ก ารค้้ า The Market Bangkkok ฝั่่� ง ตรงข้้ า ม Central World โดยมีีคุุณสุุฐิิ ต า โชติิ จุุ ฬางกููร
ผู้้�จััดการฝ่่ายขายและการตลาด ศููนย์์การค้้า The Market Bangkok
ร่่วมแสดงความยิินดีี

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

Stretch me by Let’s Relax 101 True Digital Park (ชั้้�น 2) ซึ่่�งเป็็น Stretch me สตููดิิโอยืืดคล้้ายกล้้ามเนื้้�อเพื่่�อสุุขภาพ สาขาที่่�
3 ที่่�โครงการ 101 True Digital Park
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มีีนาคม 2562
SPA คว้้า 4 รางวััลในงาน Thailand Spa & Well-Being Awards 2019

ผู้้�บริิหาร บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ SPA รัับมอบ 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
โดยงานประกาศรางวััลเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของ Thailand Spa & Well-Being Summit 2019 จััดขึ้้น� ณ รร ศิิริปัิ นั นา วิิลล่่า รีีสอร์์ท แอนด์์ สปา
จ. เชีียงใหม่่

SPA จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 ณ โรงเเรมเบอร์์เคลีีย์์ กรุุงเทพฯ
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พฤษภาคม 2562
SPA เปิิด Let’s Relax Well-Being Hub Ginza Thonglor (Nikko Hotel Bangkok)

Let’s Relax Well-Being Hub แห่่งแรก
ที่่�ผสาน 3 ศาสตร์์แห่่งความผ่่อนคลายไว้้ในพื้้�นที่่�เดีียวกััน
เพื่่อ� ให้้คุุณได้้รับั การปรนนิิบัติั ตั้้ิ ง� แต่่ศีีรษะจรดปลายเท้้าใจ
กลางทองหล่่อ พบกัับประสบการณ์์สปาจากเทอราพิิสท์์ผู้�้
เชี่่�ยวชาญของ Let’s Relax Spa ยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อโดย
ทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกายภาพบำำ�บััดของ Stretch me หรืือ
สปาดููแลเล็็ บ มืือและเท้้ า โดยช่่ า งที่่� ม ากด้้ ว ยฝีี มืื อของ
Chaba Nails & Spa โดยมีีคณะกรรมการอิิสระและ
ผู้้�บริิหารโรงแรม Nikko Hotel Bangkok ร่่วมแสดง
ความยิินดีี

มิิถุุนายน 2562
SPA เปิิดLet’s Relax Bangkok ibis Styles Ratchada

Let’s Relax Bangkok ibis Styles Ratchada ตกแต่่งภายใต้้ธีีม
Colorful Design ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 2 รร ibis Styles Ratchada ติิด MRT
Huaykwang

บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
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กรกฎาคม 2562
SPA ออกบููธในงาน “mai FORUM 2019 มหกรรมรวมพลัังคน mai ครั้้�งที่่� 6”

ผู้้� บ ริิ ห ารระดัั บ สููงของ SPA นำำ� โดยนายวิิ บูู ลย์์
อุุตสาหจิิ ต ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห าร นายประเสริิ ฐ
จิิราวรรณสถิิตย์์ กรรมการผู้้�จััดการ และนายณรััล วิิวรรธนไกร
กรรมการบริิหาร บริิษัทั สยามเวลเนสกรุ๊๊ป� จำำ�กัดั (มหาชน) ร่่วม
ออกบููธโชว์์ความเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านธุุรกิิจสปาที่่�ครบวงจรที่่�สุุดของ
ประเทศไทย พร้้อมให้้ข้้อมููลแก่่นัักลงทุุนในงาน “mai FORUM
2019 มหกรรมรวมพลัังคน mai ครั้้ง� ที่่� 6” ภายใต้้ธีีม 20 ปีี mai
เติิบโตด้้วยกััน สร้้างสรรค์์ ยั่่ง� ยืืน ซึ่่ง� ได้้รับั ความสนใจอย่่างคัับคั่่ง�

โดยงานดัังกล่่าวจััดขึ้้น� ณ
ห้้องบางกอก คอนเวนชั่่�น เซ็็นเตอร์์
ชั้้�น 22 โรงแรมเซ็็นทารา แกรนด์์
แอท เซ็็นทรััลเวิิลด์์ เมื่่�อเร็็วๆ นี้้�

SPA เปิิด Let’s Relax Bangkok Central Embassy

Let’s Relax Bangkok Central Embassy ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น LG (โซน Eathai ข้้าง Issaya Cooking Studio) ตกแต่่งในสไตล์์ไทยร่่วมสมััย
Contemporary Luxurious Thainessใช้้สีี earth tone และแสงสว่่างที่่�นิ่่�มนวลเหมาะแก่่การผ่่อนคลายจากความวุ่่�นวายภายนอก
สร้้างบรรยากาศ Delightful Ambianceโดยมีีคุุณกรทิิพย์์ ภู่่�สััมพัันธ์์ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเช่่าพื้้�นที่่� และคุุณอนุุชา โอเจริิญ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการตลาด
ศููนย์์การค้้า เซ็็นทรััล เอ็็มบาสซีี (ตััวแทนคุุณบรม พิิจารณ์์จิิตร กรรมการผู้้�จััดการ) ร่่วมแสดงความยิินดีี
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กรกฎาคม 2562

รายงานประจ�ำปี
2562

SPA เปิิด Let’s Relax Yangon KER Renzdezvous
ซึ่่�งเป็็นสปาสาขาแรกที่่�ประเทศเมีียนมาร์์ ภายใต้้สััญญาแฟรนไชส์์

Let’s Relax Yangon KER Renzdezvous ตั้้�งอยู่่�ใจกลางเมืืองย่่างกุ้้�ง บนชั้้�น 3 ของ KER Rendezvous โครงการ Mixed-used
Project สููง 32 ชั้้น� ประกอบด้้วย Luxury Serviced Apartment 115 ยููนิิต และ Lifestyle Complex 5 ชั้้น� โดยสาขานี้้�ตกแต่่งภายใต้้คอนเซปต์์
Contemporary Luxury Aesthetic ออกแบบบรรยากาศสปาในรููปแบบร่่วมสมััย ที่่�แฝงความหรููหรา โดยในส่่วนล้้อบบี้้�เน้้นวััสดุุมีีความ
มัันวาว ผสมกัับวััสดุุไม้้ในโทนสีี white and earth tone และในห้้อง treatment ต่่างๆรููปแบบเฟอร์์นิิเจอร์์จะเน้้นความเรีียบร่่วมสมััย
ในบรรยากาศสบายๆผ่่อนคลายด้้วย สีีขาว เทา และ earth tone และแฝงความเรีียบหรููไว้้ในบาง จัังหวะ โดยมีีไฮไลท์์คืือ Room with the
view ห้้อง treatment สามารถมองเห็็นวิิวเมืืองภายในอาคาร

ในโอกาสนี้้� ทีีมผู้้�บริิหารนำำ�โดยคุุณวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและคุุณณรััล วิิวรรธนไกร กรรมการบริิหาร บริิษััท
สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมงาน Grand Opening โดยมีี
Ms. Daw Aye Aye Thwe Franchisee ของ Let’s Relax
ในประเทศเมีียนมาร์์ และ Mr. Paing Ta Khon นายแบบชาวเมีียนมาร์์
ร่่วมงาน

สิิงหาคม 2562

ระริินจิินดา เวลเนส
สปา รีีสอร์์ ท เชีียงใหม่่ บููติิ ค
เวลเนส สปารีีสอร์์ ท ใจกลาง
เมืืองเชีียงใหม่่ คว้้ า รางวัั ล
Tripadvisor Certiﬁcate of
Excellence Hall of Fame ซึ่่�ง
เป็็นรางวััลสำำ�หรัับรีีสอร์์ท ที่่�ได้้
รัับรางวััล Certiﬁcate of Excelllence 5 ปีีซ้้อน โดยได้้รัับ High
Ratings จากผู้้� ใช้้ บ ริิ ก ารของ
Tripadvisor

ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท เชีียงใหม่่
ได้้รัับรางวััล Tripadvisor Certiﬁcate of Excellence Hall of Fame

บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
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ตุุลาคม 2562
SPA เปิิด Let’s Relax Krabi Srilanta Resort Koh Lanta

Let’s Relax Krabi Srilanta Resort ฝั่่�งริิมทะเล
ของศรีีลัันตา รีีสอร์์ท เกาะลัันตา จ.กระบี่่� ตกแต่่งภาย
ใต้้ ค อนเซปต์์ Tropical Ambience ออกแบบให้้ พื้้� น
อาคารเปิิ ด โล่่ ง โปร่่ ง สบาย เพื่่� อ สร้้ า งบรรยากาศแห่่ ง
การพัั ก ผ่่ อ นอย่่ า งแท้้ จริิ ง ใช้้ วัั ส ดุุตกแต่่ ง และสีีต่่ า งๆ
ให้้ ดูู เป็็ น ธรรมชาติิ ก ลมกลืืนกัั บ สภาพแวดล้้ อ มริิ ม ทะเล
ท้้องถิ่่�น

SPA เปิิด Let’s Relax Trang Rua Rasada Hotel

Let’s Relax Rua Rasada Hotel Trang ที่่�ชั้้�น G ภายในโรงแรมเรืือรััษฎา จ. ตรััง ตกแต่่งในสไตล์์ไทยร่่วมสมััย
Contemporary โดยมีีกลิ่่�นอายของสไตล์์การ ตกแต่่งของเมืืองเก่่า ตรััง โดยนายลืือชััย เจริิญทรััพย์์ ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดตรััง
ให้้เกีียรติิเป็็นประธานในพิิธีีเปิิดอย่่างเป็็นทางการ โดยมีีผู้้�บริิหารของบริิษััท สยาม เวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) และผู้้�บริิหาร
โรงแรม เรีีอรััษฎา ตรัังให้้การต้้อนรัับ

รายงานประจ�ำปี
2562

16

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

Let’s Relax Bangkok I’m Chinatown ให้้บริิการสปาเต็็ม
รููปแบบกัับชาวเยาวราชและนัักท่่องเที่่ย� วที่่ม� าเที่่ย� ว Chinatown ภายใต้้
Design concept ‘Modern Chinese Verbal’ ออกแบบบรรยากาศให้้มีี
กลิ่่� น อายของความเป็็ น จีีนผสมความทัั น สมัั ย ในแบบเรีียบหรูู
สปาตั้้ง� อยู่่�ที่ชั้้่� น� 3 โครงการ I’m Chinatown เดิินทาง สะดวกด้้วยรถไฟฟ้้า
MRT สถานีีวัั ดมัั ง กร ประตูู 1 โดยมีีคุุณพะวัั น ชะทัั วร์์ กิิ ดว ะนิิ
และคุุณกฤษดา กวีีญาณ กรรมการ บริิ ษัั ท ไอแอม ไชน่่ า ทาวน์์
ร่่วมแสดงความ ยิินดีี
SPA คว้้ารางวััล Outstanding Investor Relations Awards for listed Company in mai ในงาน
SET Awards 2019

นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ SPA รัับมอบรางวััล Outstanding
Investor Relations Awards for listed Company in mai จากคุุณแมนพงศ์์ เสนาณรงค์์ รองผู้้�จัดั การ ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย โดยมีี
ดร.ริินใจ ชาครพิิพัฒ
ั น์์ รองผู้้�จัดั การ ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย และคุุณสัันติิ วิิริยิ ะรัังสฤษฎิ์์� ประธานบรรณาธิิการ วารสารการเงิินการธนาคาร
ร่่วมแสดงความยิินดีี ณ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
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ธัันวาคม 2562
SPA เปิิด Let’s Relax Phuket Laguna Porto de Phuket

Let’s Relax Phuket Laguna Porto de Phuket ให้้
บริิการสปาเต็็มรููปแบบกัับชาวภููเก็็ต และนัักท่่องเที่่ย� วที่่ม� าพัักผ่่อน
โซนลากููน่่า ภููเก็็ต ภายใต้้ Design concept ‘Artistry meets History’
ออกแบบบรรยากาศจำำ�ลองเหมืืองแร่่ของภููเก็็ต เสริิมความหรููและ
ผ่่อนคลายด้้วยเพดานสููงพร้้อม mini relaxing zone บนชั้้�น
ลอย การตกแต่่งเชื่่�อมต่่อโซนต่่างๆ ให้้เข้้าเป็็นบรรยากาศเดีียวกััน
ตั้้�งแต่่ล็็อบบี้้� สปาช็็อปและห้้องสปา

สปาตั้้�งอยู่่�ที่่�อาคาร Porto 5 โครงการ Porto de Phuket ใกล้้หาดลากููน่่า ภููเก็็ต จ. ภููเก็็ต โดยมีีคุุณธััญญวััฒน์์ ชาญพิินิิจ
รองผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดภููเก็็ต คุุณสิิริเิ กศ จิิรกิิติิ กรรมการบริิหาร คุุณพงศ์์ ศกุุนตนาค Head of Business Development และคุุณชาติิ จิิราธิิวัฒ
ั น์์
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ Partner Management ฝ่่ายขาย Central Retail ร่่วมแสดงความยิินดีี

รายงานประจ�ำปี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรีียน	ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 ท่่านซึ่่�ง
เป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถ มีีประสบการณ์์เฉพาะด้้าน มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามข้้อกำำ�หนดของ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
มีีความอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ตามกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วย
1. นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ
2. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย 		
3. ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์� 		

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในปีี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้�ง ทุุกครั้้�ง กรรมการตรวจสอบทกุุท่่านได้้เข้้าร่่วมประชุุมคิิดเป็็นสััดส่่วน
การเข้้าร่่วมประชุุมร้้อยละ 91.66 และได้้เชิิญ ผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมประชุุมตามวาระ ของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อชี้้�แจงในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงได้้เชิิญ
ผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เพื่่�อร่่วมชี้้�แจงข้้อเท็็จจริิง รวมถึึงผลการตรวจสอบบััญชีีและ หลัักฐานประกอบ ในแต่่ละไตรมาส ทั้้�งนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบได้้จััดให้้มีีการประชุุมร่่วม กัับผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต โดยไม่่มีีผู้้�บริิหารของ บริิษััทฯ เข้้าร่่วมประชุุมด้้วย รวมทั้้�งสิ้้�น 4
ครั้้�ง
การประชุุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้้ปฏิิบััติิตามกฎบััตร คณะกรรมการตรวจสอบที่่� คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้อนุุมััติิ
ไว้้อย่่างเคร่่งครััด และผลการประชุุมแต่่ละครั้้�งได้้รายงานการปฏิิบััติิงาน โดยสรุุปพร้้อมข้้อเสนอแนะ ที่่�เห็็นว่่าเป็็นประโยชน์์ต่่อฝ่่ายบริิหาร
ให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ ทราบ สรุุปสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
1. สอบทานงบการเงิินประจำำ�ปีี 2561 และงบการเงิินรายไตรมาสสำำ�หรัับปีี 2562 ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อให้้มั่่�น
ใจว่่า รายงานทางการเงิินรายการบััญชีีกัับบริิษัทั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัันจััดทำำ�ขึ้้น� มีีความถููกต้้องตามที่่ค� วรตามมาตรฐานบััญชีี และข้้อกำำ�หนดทางกฎหมาย
รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุ ประกอบ งบการเงิินอย่่างเพีียงพอ พร้้อมทั้้�งให้้ข้้อสัังเกตและรัับทราบแนวทางแก้้ไข ปััญหาให้้เกิิดประโยชน์์
แก่่บริิษััทฯ แล้้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า รายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามหลััก การบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป มีีความ
ถููกต้้องตามที่่�ควรเชื่่�อถืือได้้ การเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีมีีความสมเหตุุสมผล
2. สอบทานความเพีียงพอของการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในแล้้ว คณะกรรมการตรวจสอบ มีีความเห็็นว่่ามีีประสิิทธิิ
ผลและเหมาะสมเพีียงพอ ไม่่มีีข้้อบกพร่่องเป็็นสาระสำำ�คััญและหน่่วยงานตรวจสอบ ภายในมีีความเป็็นอิิสระพร้้อมกัันนี้้� ได้้พิิจารณาอนุุมััติิ
แผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2562 ซึ่่�งจััดลำ�ดั
ำ ับงาน ตรวจสอบตามความเสี่่�ยงและมุ่่�งเน้้นเชิิงปฏิิบััติิการให้้เกิิด ผลงานที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ มีี
ประสิิทธิิผลและได้้มีีการพััฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่ดีี�
3. สอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่าบริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายอย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งสอบ
ทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า มีีความสมเหตุุสมผล
เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ และเป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและ ได้้เปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินแล้้ว
4. สอบทานการบริิหารความเสี่่�ยง รายงานผลการตรวจสอบ และข้้อสัังเกตผลการประเมิินระบบ การควบคุุมภายในรวมทั้้�งมีีการ
แลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็นกัับผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยบริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการ ประชุุมคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นประจำำ� รวมทั้้�งมีีการประชุุม
คณะกรรมการ บริิษััทอย่่างน้้อยทุุกไตรมาส โดยในที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบได้้กล่่าวถึึงผลการดำำ�เนิินงาน ปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�นผลกระทบ และเสนอแนะมาตรการป้้องกัันหรืือลดทอนความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ และได้้รายงานความคืืบหน้้า ของผลการดำำ�เนิินงานโดยผู้้�รัับผิิด
ชอบอย่่างต่่อเนื่่�องแล้้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่ามาตรการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดไว้้มีีประสิิทธิิผลและเหมาะสมเพีียงพอ
ครอบคลุุมกระบวนการปฏิิบััติิงานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจปััจจุุบััน
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5. สอบทานความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในตามแบบที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ซึ่่�งผลการประเมิินพบว่่า บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ และครบถ้้วนแล้้ว
6. พิิจารณาคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีี โดยพิิจารณาถึึงความโปร่่งใส และหลัักการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี รวมถึึงผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�สอบ
บััญชีีปีีที่่�ผ่่านมา โดยคำำ�นึึงถึึงชื่่�อเสีียง ความน่่าเชื่่�อถืือความสามารถในการให้้บริิการตรวจสอบและการให้้คำำ�รัับรองงบการเงิินได้้ทัันเวลาอย่่าง
สม่ำำ��เสมอแล้้ว คณะกรรมการตรวจสอบ มีีความเห็็นชอบเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ฯ เพื่่อ� ให้้พิจิ ารณาเสนอขออนุุมััติิ ต่่อที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นดัังนี้้�
• เพื่่�อแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีแห่่งบริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด โดยมีีรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
1) นางสาวสุุมนา พัันธ์์พงษ์์สานนท์์
2) นายชยพล ศุุภเศรษฐนนท์์
3) นางสาวอรวรรณ เตชวััฒนสิิริกุุิ ล
4) นางสาวเกิิดศิิริิ กาญจนประกาศิิต

ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5872 และ/หรืือ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3972 และ/หรืือ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 4807 และ/หรืือ
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 6014

เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีี ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 โดยมีีค่่าธรรมเนีียม
บริิการงานสอบบััญชีีเท่่ากัับ 1,565,000 บาท (หนึ่่�งล้้านห้้าแสนหกหมื่่�นห้้าพัันบาท)
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมิินในภาพรวมเป็็นรายคณะ
ประจำำ�ปีี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นโดยรวมว่่า คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่่างเพีียงพอและครบถ้้วนแล้้ว

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

										
									

(นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
เรีียน	ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
บริิ ษัั ท ฯ ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่ อ การกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี (Corporate Governance) โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง การบริิ ห ารความ
เสี่่ย� งที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ ตั้้ง� แต่่ระดัับการวางกลยุุทธ์์ การปฏิิบัติั งิ าน และการตััดสินิ ใจในการลงทุุนประกอบธุุรกิิจใหม่่ๆ และสร้้างความตระหนัักรู้้ใ� น
เรื่่อ� งการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งให้้แก่่ทุุกคนในบริิษัทั ฯ เพื่่อ� เป็็นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่องค์์กร ผู้้�ถืือหุ้้�น สัังคม ชุุมชน และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย ต่่างๆ
ช่่วยให้้บริิษััทฯ เติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (คณะกรรมการฯ) ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทตามหลัักเกณฑ์์
การบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งเป็็นไปตามนโยบายและคู่่�มืือบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ซึ่่�งได้้กำำ�หนดนโยบายความเสี่่�ยงครอบคลุุมทั้้�งองค์์กร
โดยเริ่่�มจากกระบวนการ การระบุุความเสี่่�ยง การประเมิินความเสี่่�ยง การติิดตามและควบคุุมความเสี่่�ยง ตลอดจนการสร้้างมาตรฐานความเสี่่�ยง
เพื่่�อป้้องกัันให้้เกิิดการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสม่ำำ��เสมอ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วย
1. นางสุุภีี พงษ์์พานิิช 		
ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย		
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
3. นายณรััล วิิวรรธนไกร		
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและหััวหน้้าคณะทำำ�งาน
ในปีี 2562 คณะกรรมการฯ ได้้ประชุุมหารืือร่่วมกัันกัับคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง (ฝ่่ายจััดการของบริิษััทฯ) รวมทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้�ง
และทุุกครั้้�งกรรมการฯทุุกท่่านได้้เข้้าร่่วมประชุุม คิิดเป็็นสััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมร้้อยละ 100.00 เพื่่�อร่่วมกัันหารืือในประเด็็นสำำ�คััญที่่�อาจส่่ง
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพ และได้้ระบุุความเสี่่�ยงใหม่่ๆ ให้้ครอบ
คลุุมทุุกความเสี่่�ยงและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญของบริิษััทในธุุรกิิจนวดและสปา เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถบริิหารจััดการความเสี่่�ยงได้้ทัันต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลงในยุุคดิิจิิทััลซึ่่�งมีีการแข่่งขัันสููง
สรุุปสาระสำำ�คััญของการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ในปีี 2562 ได้้ดัังนี้้�
1. ความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ที่่�เกิิดขึ้้�นในแต่่ละไตรมาส
คณะกรรมการฯ และคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงร่่วมกัันพิิจารณาความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ ของบริิษััทฯ ซึ่่�งประกอบด้้วยความเสี่่�ยง
ด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิตามกฎหมาย ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิการ และความเสี่่�ยงด้้านทรััพย์์สิิน
รวมทั้้�งโอกาสเกิิ ด ความเสี่่� ย งและผลกระทบที่่� เ กิิ ดขึ้้� น หาความเสี่่�ยงเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�อาจกระทบต่่อการเนิินงานให้้บรรลุุเป้้าหมาย ของ
องค์์กรทั้้�งในระยะสั้้น� และระยะยาว พร้้อมเฝ้้าระวัังความเสี่่ย� งจากการเปลี่่ย� นแปลงของนโยบายภาครััฐซึ่่ง� อาจส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินงานของ องค์์กร
อีีกทั้้�งคณะกรรมการฯ ได้้ให้้ความเห็็นต่่อการบริิหารความเสี่่ย� งของบริิษัทั ในเครืือเพื่่อ� ให้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่างเหมาะสม และมีีการควบคุุม
ความเสี่่�ยงสำำ�คััญระดัับองค์์กรให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้เพื่่�อให้้บรรลุุผลตามเป้้าหมายร่่วมกััน
2. การประเมิินความเสี่่�ยงโดยใช้้เกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
คณะกรรมการฯได้้ใช้้กรอบการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร (ERM Framework) ประกอบกัับนโยบายการบริิหาร ความเสี่่�ยงองค์์กร
(Enterprise Risk Management Policy) ซึ่่�งจััดทำำ�โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อใช้้เป็็นหลัักในการ ประเมิินความเสี่่�ยงของบริิษััท
ในส่่วนของผลกระทบและโอกาสที่่�จะเกิิด โดยครอบคลุุมความเสี่่�ยงที่่สำ� ำ�คััญซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ คืือ ความเสี่่�ยงในระดัับกลยุุทธ์์ (Strategic
Risk) ความเสี่่�ยงในระดัับธุุรกิิจ (Business Risk) และความเสี่่�ยงระดัับกระบวนการปฏิิบัติั ิงาน (Process Risk)
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3. มาตรการรองรัับความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทฯ
คณะกรรมการและคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ร่่วมกัันพิิจารณามาตรการสำำ�หรัับรองรัับความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับ
บริิ ษัั ท ฯ โดยเสนอให้้ มีีทั้้� ง แนวทางการป้้ อ งกัั น (ก่่ อ นที่่� จ ะเกิิ ด ความเสี่่� ย ง) และกลยุุทธ์์ ล ดความเสี่่� ย ง (ภายหลัั ง จากที่่� เ กิิ ด ความเสี่่� ย ง
แล้้ว) คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินการให้้บริิษััทฯมีีการกำำ�กัับดููแลและบริิหารความเสี่่�ยงในระดัับที่่�เหมาะสม
โดยจากการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว ทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าบริิษััทฯ ดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและบรรลุุตามเป้้าหมายทั่่�วทั้้�งองค์์กร

										
(นางสุุภีี พงษ์์พานิิช)
									
ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
										
14 ธัันวาคม 2562
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
เรีียน	ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท สยามเวเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด(มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนของบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) ประกอบด้้วยกรรมการ
จำำ�นวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
1. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย 			
ประธานกรรมการ
2. หม่่อมราชวงศ์์เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�		
กรรมการ
3. นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์		
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� ามที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั ซึ่่�งกำำ�หนดไว้้ในกฎบััตร
ของคณะกรรมสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน โดยมีีหน้้าที่่�พิิจารณาหลัักเกณฑ์์และกระบวนการในการสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม
เพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมทั้้�งคััดเลืือกบุุคคลตามกระบวนการสรรหาที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ รวมถึึงพิิจารณาหลัักเกณฑ์์ใน
การจ่่ายและรููปแบบค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่�อเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ในปีี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้ประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 1 ครั้้�ง ทุุกครั้้�งกรรมการสรรหาและพิิจารณา ค่่า
ตอบแทน ทุุกท่่านได้้เข้้าร่่วมประชุุมคิิดเป็็นสััดส่ว่ นการเข้้าร่่วมประชุุม ร้้อยละ 100.00 เพื่่อ� สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการบริิษัทั และ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง ซึ่่�งสรุุปสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
1. พิิจารณาและทบทวนโครงสร้้างคณะกรรมการ ทั้้�งในเรื่่อ� งขนาด องค์์ประกอบ สััดส่ว่ นกรรมการที่่เ� ป็็นอิิสระ ที่่เ� หมาะสมและจำำ�เป็็น
ต่่อการนำำ�พาองค์์กรสู่่�วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักที่่กำ� ำ�หนดไว้้
2. พิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาบุุคคลเพื่่�อให้้ได้้กรรมการที่่มีีคุุ
� ณสมบััติิที่่�จะทำำ�ให้้คณะกรรมการมีีองค์์ประกอบความรู้้�ความ
ชำำ�นาญที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งมีีการพิิจารณาประวััติิของบุุคคลดัังกล่่าว และเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการ ก่่อนจะนำำ�เสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้
เป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการ โดยผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้รัับข้้อมููลอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับบุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจ
3. พิิจารณาและสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมทั้้ง� ดููแลการบริิหารและพััฒนาผู้้บ� ริิหาร
ระดัับสููงให้้มีีความรู้้� ความสามารถ ทัักษะ ประสบการณ์์ และคุุณลัักษณะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู้้�เป้้าหมายของธุุรกิิจอย่่าง
เหมาะสม
4. ทบทวนหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหากรรมการ เพื่่�อเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบริิษััทก่่อนที่่จ� ะมีีการสรรหากรรมการที่่�ครบวาระ
และในกรณีีที่่�มีีการเสนอชื่่�อกรรมการรายเดิิม คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนต้้องคำำ�นึึงถึึงผลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องกรรมการราย
เดิิมที่่�มีีการเสนอชื่่�อดัังกล่่าวประกอบด้้วย
5. จััดทำำ�แผนการพััฒนากรรมการ และจััดให้้มีีการปฐมนิิเทศกรรมการเข้้าใหม่่ และมอบเอกสารและข้้อมููลที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ การปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ให้้แก่่กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่
6. จััดทำำ�และทบทวนแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมเป็็นแผนต่่อเนื่่�องให้้มีี
ผู้้�สืืบทอดงานเพื่่�อให้้การบริิหารงานของบริิษััทสามารถดำำ�เนิินไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
7. พิิจารณาโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุุดย่่อย และผู้้บ� ริิหารระดัับสููงให้้มีีความเหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบ
เพื่่�อจููงใจให้้นำำ�พาองค์์กรให้้ดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว
8. พิิจารณานโยบายและหลัักเกณฑ์์ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหารระดัับสููง ให้้สอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์ และเป้้าหมายระยะยาวของบริิษััท ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่� ขอบเขตของบทบาทและความรัับผิิดชอบ รวมถึึงประโยชน์์ ที่่�คาด
ว่่าจะได้้รัับจากกรรมการแต่่ละคน กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�น เช่่น เป็็นสมาชิิกของคณะกรรมการชุุด
ย่่อยควรได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มที่่�เหมาะสมด้้วย ทั้้�งนี้้� อยู่่�ในลัักษณะที่่�เปรีียบเทีียบได้้กัับระดัับที่่�ปฏิิบััติิอยู่่�ในอุุตสาหกรรม
9. เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง ส่่วนค่่าตอบ
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แทนของกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อยให้้เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการก่่อน เพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�อนุุมััติิ โครงสร้้างและอััตราค่่า
ตอบแทนกรรมการต่่อไป
10.ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเพื่่อ� เป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั หิ น้้าให้้สอดคล้้องกัับหลัักการ กำำ�กับั
ดููแลกิิจการที่่�ดีี และเหมาะสมกัับสถานการณ์์ในปััจจุุบััน

										
										

(นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิิบาล
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท สยามเวเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด(มหาชน)
คณะกรรมการธรรมาภิิบาลของบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด(มหาชน) (“บริิษััท”) ซึ่่�งเป็็นผู้้�มีีความประกอบด้้วยกรรมการ อิิสระ
จำำ�นวน 4 ท่่าน ประกอบด้้วย
1. หม่่อมราชวงศ์์เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�		
ประธานกรรมการธรรมาภิิบาล
2. นางสุุภีี พงษ์์พานิิช			
กรรมการธรรมาภิิบาล
3. นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติ			
ิ
กรรมการธรรมาภิิบาล
4. นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์			
กรรมการธรรมาภิิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิิบาลได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท ภายใต้้หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการธรรมาภิิบาล เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องและเป็็นไปตามหลัักการการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� ของสำำ�นักั งาน คณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งและเทศไทย
ในปีี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิิบาลได้้ประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 2 ครั้้�ง ทุุกครั้้ง� กรรมการธรรมาภิิบาลทุุกท่่านได้้เข้้าร่่วมประชุุมคิิดเป็็นสััดส่่วน
การเข้้าร่่วมประชุุมร้้อยละ 100.00 เพื่่อ� กำำ�กับั ดููแล ติิดตาม และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามหลัักการการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� และความรัับผิิด
ชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม สรุุปสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
1. กำำ�หนด ทบทวน และปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณาธุุรกิิจของบริิษััท เพื่่�อให้้สอดคล้้องและ เป็็นไป
ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560
2. ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการธรรมาภิิบาล เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และ
เหมาะสมกัับสถานการณ์์ในปััจจุุบััน
ปีี 2560

3. พิิจารณาและทบทวนจรรยาบรรณธุุรกิิจ เพื่่�อให้้สอดคล้้องและเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััท จดทะเบีียน

4. แต่่ ง ตั้้� ง คณะทำำ� งานด้้ า นความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ สัั ง คมและสิ่่�ง แวดล้้ อ ม เพื่่� อ เริ่่� ม ดำำ� เนิิ น งานด้้ า นความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ สัั ง คมและ
สิ่่�งแวดล้้อมให้้สอดคล้้อง
5.ดููแลและติิดตามการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (“Corporate Social Responsibility : CSR”)
ของคณะทำำ�งาน
คณะกรรมการธรรมาภิิบาล ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเป็็นอย่่างยิ่่�ง เพื่่� อ สร้้ า งคุุณค่่ า ให้้ แ ก่่
การดำำ�เนิินกิิจการเป็็นไปอย่่างยั่่�งยืืน มีีประสิิทธิิภาพควบคู่่�ไปกัับสัังคมโดยรวม และสิ่่�งแวดล้้อม และสามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปััจจััยการ
เปลี่่�ยนแปลงของสภาพธุุรกิิจ ตลอดจนสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายและเป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป

									
									

(หม่่อมราชวงศ์์เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�)
ประธานกรรมการธรรมาภิิบาล

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ		
2. ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ					
3. ปััจจััยความเสี่่�ยง							
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1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
1 วิิสััยทััศน์์และเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท
กลุ่่�มบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจสปาเพื่่�อสุุขภาพ และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง กัับธุุรกิิจสปา ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มบริิษััท
ได้้กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ และเป้้าหมายในการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อการขยายตััวและการเจริิญเติิบโตในอนาคต ไว้้ดัังต่่อไปนี้้�

วิิสััยทััศน์์
กลุ่่�มบริิษััทมีีการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจคืือ
“เราให้้บริิการด้้านสุุขภาพแบบองค์์รวมที่่�เข้้าถึึงง่่าย และมีีความเป็็นไทย เพื่่อ� ให้้คนอยู่่�ดีีมีีสุุขมากขึ้้�น”
กลุ่่�มบริิษััทได้้กำำ�หนดพัันธกิิจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจไว้้ 4 ประการคืือ
• เป็็นองค์์กรที่่�สร้้างมาตรฐานของสปาไทยให้้เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับนานาชาติิ และสร้้างชื่่�อเสีียงสปาไทยในระดัับนานาชาติิจนถึึง
ระดัับโลกต่่อไป
• เป็็นองค์์กรที่่�มุ่่�งเน้้นการประยุุกต์์การผสมผสานระหว่่างศาสตร์์ตะวัันตกและไทย เพื่่�อให้้การบริิการของบริิษััทฯ มีีการพััฒนายิ่่�งขึ้้�น
• เป็็นองค์์กรที่่�ส่่งเสริิม และสนัับสนุุนให้้พนัักงานทุุกส่่วนมีีการเรีียนรู้้� และพััฒนาตนเองอย่่างสม่ำำ��เสมอ และ
	ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััทฯ และเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของลููกค้้าต่่อไป
• เป็็นองค์์กรที่่�ให้้ความสำำ�คััญต่่อข้้อบัังคัับพื้้�นฐาน กฎหมาย โดยยึึดการประกอบการธุุรกิิจอย่่างสุุจริิต เที่่�ยงตรง และมีีจริิยธรรม
ตระหนัักถึึงผลกระทบต่่อพนัักงาน สภาพแวดล้้อม และชุุมชนเป็็นสำำ�คััญ

เป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
• บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) : SPA

SPA กำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�จะขยายธุุรกิิจเพิ่่�มขึ้้�นโดยตั้้�งเป้้าหมายต้้องการ เป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจสปาและเวลเนสของ
เอเชีีย ซึ่่�งมีีตราสััญลัักษณ์์ในใจของลููกค้้า และต้้องการขยายธุุรกิิจการให้้บริิการนวดและสปาเพื่่�อสุุขภาพและ สตููดิิโอ ยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อเพื่่�อ
สุุขภาพเพื่่�อให้้บริิการ ครบทุุกความต้้องการของลููกค้้าในกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยบริิษััทได้้แบ่่งแยกตามแบรนด์์ใน การให้้บริิการ ตั้้�งแต่่ลููกค้้าระดัับ
บนที่่�มีีเวลาในการเข้้ารัับบริิการ และกำำ�ลัังการซื้้�อมาก จนถึึงลููกค้้าที่่�มีีเวลาจำำ�กััด กำำ�ลัังซื้้�อน้้อย เพื่่�อเข้้าถึึงผู้้� บริิโภคครบทุุกความต้้องการ โดย
เน้้นให้้พนัักงานของบริิษััทผ่่านการฝึึกอบรมที่่�ดีีจากบริิษััทฯ ในการให้้บริิการที่่�ดีีที่่�สุุดแก่่ลููกค้้าเพื่่�อให้้ลููกค้้าประทัับใจและเกิิดการใช้้บริิการซ้ำำ��
รวมถึึงการรัักษาความสััมพัันธ์์อันั ดีีกัับลููกค้้า และทำำ�การสร้้างฐาน ลููกค้้ารายใหม่่เพิ่่�มขึ้้น� เพื่่อ� ให้้รายได้้ของสปาทุุกสาขาเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และ
ส่่งผลให้้ผลกำำ�ไรสุุทธิิเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคต
• บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด : SWR

SWR กำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรม และร้้านอาหาร โดยในส่่วนโรงเเรมมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มอััตราการเข้้าพัักและ รายได้้เฉลี่่ย�
ต่่อคืืนของลููกค้้าให้้มากขึ้้น� โดยการประชาสััมพัันธ์์การจััดจำำ�หน่่ายห้้องพััก การจััดประชุุมสััมมนาให้้องค์์กรภาคเอกชนและ ภาครััฐ ทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ การจััดส่่งเสริิมการขายในช่่วงเทศกาล สำำ�หรัับธุุรกิิจร้า้ นอาหาร SWR มีีแผนที่่จ� ะเพิ่่�มอััตราการ ใช้้บริิการ ของลููกค้้า เเละรายได้้
เฉลี่่ย� ต่่อบิิลให้้มากขึ้้น� โดยการประชาสััมพัันธ์์เเละจััดการส่่งเสริิมการขายในช่่วงเทศกาลต่่างๆ เพื่่อ� เป็็นการ ช่่วยเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่ SWR ให้้มากขึ้้น�
• บริิษััท สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กััด : SWL

SWLกำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวกัับสปาและผลิิตภััณฑ์์ส่่วนบุุคคลที่่�มีีฟัังก์์ชั่่�นในการผ่่อนคลาย
ตอบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์คนรุ่่�นใหม่่โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะขยายช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายทั้้�งในประเทศและ ต่่างประเทศ สำำ�หรัับตลาดในประเทศมุ่่�งเน้้น
การขยายช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายไปในสถานประกอบกิิจการสปาที่่�จััดตั้้�งในโรงแรม จำำ�หน่่ายสิินค้้าในร้้านสปา ระดัับกลางในห้้าง สรรพสิินค้้า
การจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าเป็็นสิินค้้าของขวััญช่่วงเทศกาลต่่างๆ เช่่นเทศกาลปีีใหม่่ และเทศกาลอื่่�นๆ เป็็นต้้น สำำ�หรัับตลาดต่่างประเทศ SWL มีีเป้้า
หมายในการจััดหาตััวแทนจััดจำำ�หน่่ายเพิ่่�มเติิม การจััดส่่งสิินค้้าไป จำำ�หน่่ายในสถานประกอบการธุุรกิิจสปาในโรงแรมชั้้�นนำำ�ของต่่างประเทศ
เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่ SWL มากขึ้้�น และสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจให้้มีีโอกาสขยายตััว และมีีการเจริิญเติิบโตในอนาคตอย่่างต่่อเนื่่�อง

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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• บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด : SWE

SWE กำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงเรีียนสอนนวดแผนไทย โดยเน้้นการฝึึกอบรมพนัักงาน เพื่่�อรัักษามาตรฐานและสอนผู้้�ที่่�
สมััครเข้้าทำำ�งานเป็็นพนัักงานเทอราพิิสต์์ของบริิษััทและรองรัับในการเปิิดสาขาของ SPA ในอนาคต ซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตของ SPA
ในอนาคต
•บริิษััท ไทเกอร์์อายส์์ เทรดดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด: TGT
TGT กำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจจัดจำ
ั ำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์บำ�รุุ
ำ งผิิวหน้้า ผิิวกาย ผลิิตภััณฑ์์ลดกระชัับสััดส่่วน ผลิิตภััณฑ์์แว๊๊กซ์์
ผลิิตภััณฑ์์ ทำำ�เล็็บ ผ้้าห่่มไอร้้อน แผ่่นรองเตีียงนวด เครื่่�องมืือยกกระชัับใบหน้้า และอุุปกรณ์์ลดสััดส่่วนกระชัับเรืือนร่่าง โดยจำำ�หน่่ายให้้
ร้้านเสริิมสวย สถานเสริิมความงาม คลิินิกิ ความงาม โรงพยาบาล และสปาทั่่�วประเทศไทย ซึ่่ง� จะช่่วยส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโตของ SWL ในอนาคต

2. การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำ�คั
ำ ัญ
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) “บริิษััท” หรืือ “SPA” เดิิมชื่่�อ “บริิษััท บลููมมิ่่�งสปา จำำ�กััด” ก่่อตั้้�งขึ้้�น
ในปีี 2544 โดยกลุ่่�มครอบครััวอุุตสาหจิิตและกลุ่่�มครอบครััวจิิราวรรณสถิิตย์์ ด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มแรก 3 ล้้านบาท โดย เริ่่�มต้้น
ประกอบธุุรกิิจสปาเพื่่อ� สุุขภาพภายใต้้แบรนด์์ “Let’s Relax” ซึ่่ง� มุ่่�งเน้้นในการให้้บริิการสปาแบบเดย์์สปา เป็็นการให้้บริิการในระดัับ 4 ดาว ใน
รููปแบบที่่�ผู้้�ใช้้บริิการใช้้เวลาน้้อย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ใช้้เวลาในเข้้ารัับการบริิการประมาณ 1-2 ชั่่�วโมง
ในปีี 2549 บริิษััทได้้เล็็งเห็็นถึึงช่่องทางในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าที่่�ต้้องการการดููแลด้้านสุุขภาพมากขึ้้�น จึึงได้้ทำำ�การขยายกิิจการโดย
การก่่อตั้้�งสถานให้้บริิการสปาเพิ่่�มขึ้้�นภายใต้้แบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa” มุ่่�งเน้้นการให้้บริิการแบบเวลเนสสปาเป็็นสปาระดัับ 5 ดาว
มีีมาตรฐานระดัับชั้้�นนำำ� ผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปาเพิ่่�มมากขึ้้�น มีีลัักษณะการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าที่่�ต้้องการดููแลสุุขภาพมากขึ้้�น
และใช้้เวลาในการรัับบริิการตั้้�งแต่่ 1 ชั่่�วโมงครึ่่�งขึ้้�นไป
ในปีี 2550 ได้้ทำำ�การก่่อตั้้�ง บริิษััท สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กััด หรืือ “SWL” เดิิมชื่่�อ “บริิษััท บลููมมิ่่�งแล็็บ จำำ�กััด” ด้้วยทุุนจดทะเบีียน
1 ล้้านบาท เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวกัับสปา สุุขภาพ และขนมขบเคี้้�ยว ภายใต้้ เเบรนด์์ “Blooming” สำำ�หรัับจำำ�หน่่าย ทั้้�งใน
ประเทศเเละต่่างประเทศ
ในปีี 2551 บริิษััทได้้ทำ�ำ การเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 40 ล้้านบาท เพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในบริิษััท และเพื่่�อรองรัับการขยายตััว
ของธุุรกิิจจากการขยายสาขา
ในปีี 2554 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการจััดตั้้�งบริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด หรืือ “SWE” เดิิมชื่่�อ “บริิษััท บลููมมิ่่�งสปา เอ็็ดยููเคชั่่�น
จำำ�กััด” ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 1 ล้้านบาท ดำำ�เนิินธุุรกิิจสถานศึึกษาประเภทโรงเรีียน เกี่่�ยวกัับการสอนนวดแผนไทยที่่�ได้้รัับการรัับรองจาก
กระทรวงศึึกษาธิิการ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อฝึึกอบรม พนัักงานให้้เป็็นพนัักงานบริิการของบริิษััทเพื่่�อรองรัับการขยายตััวของสาขาของ SPA
ในปีี 2556 กลุ่่�มบริิษััทได้้ทำำ�การปรัับโครงสร้้างการถืือหุ้้�นเพื่่�อเตรีียมเข้้าจดทะเบีียน ในตลาดหลัักทรััพย์์ แห่่งประเทศไทย โดยบริิษััท
สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด ได้้ออกหุ้้�นเพิ่่�มทุุนเพื่่�อเข้้าซื้้�อหุ้้�นของบริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท เดิิมชื่่�อ “บริิษััท ระริินจิินดา จำำ�กััด” ในสััดส่่วนร้้อยละ
99.99 ของทุุนจดทะเบีียน
ในปีี 2558 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการซื้้�อกิิจการ บ้้านสวน มาสสาจ สปาระดัับ 3 ดาว จำำ�นวน 4 สาขา ในกรุุงเทพฯ เเละปริิมณฑล
เพื่่�อขยายตลาดสปา 3 ดาวของบริิษััทฯ
ในปีี 2559 บริิ ษัั ท ได้้ ดำำ� เนิิ น การเปิิ ด สปาสาขาแรกในต่่ า งประเทศ ภายใต้้ สัั ญ ญาแฟรนไชส์์ ที่่� เ มืืองคุุนหมิิ ง มณฑลยููนนาน
สาธารณรััฐประชาชนจีีน นอกจากนั้้�นบริิษััทฯ ได้้ขยายให้้บริิการให้้บริิการสปาภายในโรงเเรม
ในปีี 2560 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการซื้้�อกิิจการ บริิษััท ไทเกอร์์อายส์์ เทรดดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด และ บริิษััท ไทเกอร์์อายส์์ เอ็็ดดููเคชั่่�น
จำำ�กัดั เพื่่อ� ขยายช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์และยกระดัับโรงเรีียนสอนนวด นอกจากนั้้�น บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการลงนามในสััญญาเพื่่อ� เปิิดสปา
ใน รููปแบบ ของสััญญาแฟรนไชส์์ในต่่างประเทศเพิ่่�มอีีก 5 สาขาดัังนี้้� สาขาที่่� 2 ที่่เ� มืืองเทีียนจิิน มณฑลเทีียนจิิน ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน
สาขาที่่� 3 ที่่�เมืืองชิิงเต่่า มณฑลซานตง ประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน และสาขาที่่� 4-6 ที่่�กรุุงพนมเปญ ประเทศกััมพููชา
ในปีี 2561 บริิษััทฯ ได้้แตกไลน์์ธุุรกิิจเพิ่่�มคืือ Stretch me by Let’s Relax สตููดิิโอยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อเพื่่�อสุุขภาพ และ Face Care
by Let’s Relax ศููนย์์ปรนนิิบััติิผิิวหน้้าอย่่างมืืออาชีีพ เพื่่�อตอบรัับไลฟสไตล์์ใหม่่ๆ ของกลุ่่�มผู้้�บริิโภค
ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการเปิิดสปาสาขาแรกในสาธารณรััฐเมีียนมาร์์ ภายใต้้สัญ
ั ญาแฟรนไชส์์ที่เ่� มืืองย่่างกุ้้�ง และออกผลิิตภััณฑ์์
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ส่่วนบุุคคลที่่�มีีฟัังก์์ชั่่�นในการผ่่อนคลาย (Therapeutic Personal Care) ตอบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์คนรุ่่�นใหม่่ภายใต้้แบรนด์์ LRL – Let’s Relax
Lifestyle
การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่สำ� ำ�คััญในระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา ดัังนี้้�
ปีี

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คัญ
ั

ปีี 2560

• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขารร. เวคอัพ กระบี่
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขากะรน ภูเก็ต
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขามิลล์เพลส โพศรี อุดรธานี
• บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงเเรมเดอะซิส กะตะ ภูเก็ต ภายใต้แบรนด์
Let’s Relax
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาโบ้ทลากูน ภูเก็ต
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขาหนองคาย
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเพิ่มบริการสปาเล็บมือเท้าที่ Let’s Relax สาขาสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) กรุงเทพฯ
• บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงเเรมมิลเลนเนียม รีสอร์ท ภูเก็ต
ภายใต้้แบรนด์์ Let’s Relax
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขานิมมาน เชียงใหม่
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด บ้านสวน มาสสาจ สาขาเพชรเกษม กรุงเทพฯ

ปีี 2561

• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาพนมเปญ เมา เซ ตุง (แฟรนไชส์)
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาชิงต่าว (แฟรนไชส์) (ปัจจุบัน ปิดให้บริการ เนื่องจากผู้ได้รับสิทธิ์
แฟรนไชส์์ ละเมิิดสััญญา)
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาพนมเปญ นโรดม (แฟรนไชส์)
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาเทียนจิน (แฟรนไชส์) (ปัจจุบัน ปิดให้บริการ เนื่องจากผู้ได้รับสิทธิ์
แฟรนไชส์์ ละเมิิดสััญญา)
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาพัทยา บีชฟร้อนท์ ชลบุรี
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาพนมเปญ ทนเล บาซัค (แฟรนไชส์)
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาบียอนด์ ป่าตอง ภูเก็ต
• บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพ
ภายใต้้แบรนด์์ Let’s Relax
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาหัวหิน 100 ประจวบฯ
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Face Care by Let’s Relax สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Stretch me by Let’s Relax สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Stretch me by Let’s Relax สาขาไอคอนสยาม กรุงเทพฯ
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาเดอะ อัลเลซ สุขุมวิท 13 (หน้า รร. ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ
• บริษัท ปิดให้บริการ บ้านสวน มาสสาจ สาขารามอินทรา กรุงเทพฯ
• บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงเเรมเอซ ออฟ หัวหิน เพชรบุรี
ภายใต้้แบรนด์์ Let’s Relax

ปีี 2562

•
•
•
•

บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Stretch me by Let’s Relax สาขา 101ทรูดิจิทอลพาร์ค กรุงเทพฯ
บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาเดอะมาร์เก็ต แบงค็อก กรุงเทพฯ
บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขากินซ่า ทองหล่อ (รร. นิกโก้) กรุงเทพฯ
บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Stretch me by Let’s Relax สาขากินซ่า ทองหล่อ (รร. นิกโก้) กรุงเทพฯ

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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ปีี

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คัญ
ั

• บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรม ไอบิส สไตลส์ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ภายใต้้แบรนด์์ Let’s Relax
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาเซ็นทรัล แอมบาสซี่ กรุงเทพฯ
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขา KER Rendezvous ย่างกุ้ง สาธารณรัฐเมียนมาร์ (แฟรนไชส์)
• บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรม เรือรัษฎา ตรัง ภายใต้แบรนด์
Let’s Relax
• บริษัท ได้เซ็นสัญญาให้บริการสปาในโรงเเรมและเปิดให้บริการสปาในโรงแรมศรีลันตา เกาะลันตา กระบี่
ภายใต้้แบรนด์์ Let’s Relax
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาไอแอม ไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ
• บริษัท ได้ด�ำเนินการเปิด Let’s Relax สาขาพอร์โต้ เดอ ภูเก็ต ภูเก็ต
ณ 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทฯ มีีสถานประกอบการที่่�ได้้เปิิดดำำ�เนิินการแล้้ว ดัังต่่อไปนี้้�
• แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” จ�ำนวน 3 สาขา
• แบรนด์ “Let’s Relax” จ�ำนวน 45 สาขา (40 สาขาในประเทศเเละ 5 สาขาต่างประเทศ)
• แบรนด์ “Stretch me by Let’s Relax” จ�ำนวน 4 สาขา
• แบรนด์ “Face Care by Let’s Relax” จ�ำนวน 1 สาขา
• แบรนด์ “บ้านสวน มาสสาจ” จ�ำนวน 9 สาขา
สาขาที่่�อยู่่�ระหว่่างเตรีียมเปิิดดำำ�เนิินการ
• 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. โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 กลุ่่�มบริิษััทมีีโครงสร้้างการถืือหุ้้�น ดัังนี้้�

SPA
SWE

SWL

99.99%

99.99%

TGT

SWR

99.99%

99.97%

โดยมีีรายละเอีียดการดำำ�เนิินงานของแต่่ละบริิษััทดัังนี้้�
1) บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท” หรืือ “SPA”)
	ก่่อตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 28 พฤศจิิกายน 2544 เพื่่�อประกอบธุุรกิิจสปาเพื่่�อสุุขภาพ ปััจจุุบัันมีีทุุนจดทะเบีียน 142.5 ล้้านบาทชำำ�ระแล้้ว 142.5
ล้้านบาท ภายใต้้ 5แบรนด์์ดัังนี้้�
• “RarinJinda Wellness Spa” เป็็นสปาระดัับ 5 ดาว ภายใต้้คอนเซปต์์ เวลเนสสปาระดัับพรีีเมี่่�ยม (Premium & Innovative
Wellness Spa) ตั้้�งอยู่่�ในโรงเเรมและรีีสอร์์ท ระดัับ 5 ดาว เน้้นให้้บริิการแก่่ลููกค้้าระดัับบน มุ่่�งเน้้นให้้บริิการเพื่่�อการผ่่อนคลายเเละบำำ�บััดทั้้�ง 5
สััมผััสของร่่างกาย มาตรฐานระดัับสากล ผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปากัับการบริิการแบบไทย
• “Let’s Relax” เป็็นสปาระดัับ 4 ดาว ภายใต้้คอนเซปต์์ บููติิเดย์์สปา (Boutique Day Spa) ที่่�จะตั้้�งอยู่่�ในห้้างสรรพสิินค้้า โรงเเรม
เเละสแตนด์์อะโลน ในพื้้�นที่่�ที่นั่� ักท่่องเที่่�ยวเข้้าถึึงง่่าย ให้้บริิการเเก่่ลููกค้้าระดัับกลางเเละกลางบน ให้้บริิการเพื่่�อการผ่่อนคลาย
• “บ้้านสวน มาสสาจ” เป็็นร้้านนวดเพื่่�อสุุชภาพ ระดัับ 3 ดาว ภายใต้้คอนเซปต์์ ร้้านนวดในชุุมชน (Neighbourhood Massage)
ตั้้�งเป็็นสแตนด์์อะโลน ในทำำ�เลที่่�พัักอาศััย เจาะกลุ่่�มลููกค้้าคนไทย ให้้บริิการเพื่่�อการผ่่อนคลาย
• “Stretch me by Let’s Relax” สตููดิิโอยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อเพื่่�อสุุขภาพที่่�ผสมผสานศาสตร์์การยืืดเหยีียดกล้้ามเนื้้�อกัับการนวด
บำำ�บััดและการกดจุุดได้้อย่่างลงตััว เพื่่�อช่่วยปรัับสมดุุลร่่างกาย พร้้อมคลายความเมื่่�อยล้้าและลดอาการปวดตึึงของกล้้ามเนื้้�อจากการทำำ�งาน
การเล่่นกีีฬาหรืือการเดิินทาง
• “Face Care by Let’s Relax” ศููนย์์ปรนนิิบัติั ผิิ วิ หน้้าอย่่างมืืออาชีีพเพื่่อ� ผ่่อนคลายและฟื้้น� บำำ�รุุงผิิวอย่่างอ่่อนโยน โดยใช้้ว่่านหางจระเข้้
เป็็นวััตถุุดิิบหลััก

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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สรุุปรายละเอีียดของสาขาที่่�ให้้บริิการแบบเวลเนสสปา Rarinjinda Wellness Spa
สาขาที่่�

ปีีที่่�เปิิดให้้บริิการ

สาขา

ที่่�ตั้้�ง

1
2
3

2548
2550
2557

เชีียงใหม่่
ราชดำำ�ริิ
เพลิินจิิต

ถ.เจริิญราษฎร์์ จ.เชีียงใหม่่
โรงแรม แกรนด์์ เซนเตอร์์ พอยต์์ ถ.ราชดำำ�ริห์ิ ์ กรุุงเทพฯ
โรงแรม แกรนด์์ เซนเตอร์์ พอยต์์ ถ. วิิทยุุ กรุุงเทพฯ

สรุุปรายละเอีียดของสาขาที่่�ให้้บริิการแบบเดย์์สปา Let’s Relax
สาขาที่่�

ปีีที่่�เปิิดให้้บริิการ

สาขา

ที่่�ตั้้�ง

1
2
3
4
5

2542
2546
2547
2547
2554

พาวิิลเลี่่�ยน
ป่่าตองสาย 2
พััทยา
สุุขุุมวิิท 39
เทอร์์มิินอล 21

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2556
2556
2557
2557
2557
2558
2558
2558
2558
2559

สมุุย
แมนดาริิน
สยามสแควร์์วััน
หััวหิิน
ป่่าตอง สาย 3
เอกมััย
ท่่าแพ
สวนพลูู
เดอะ สตรีีท
มาบุุญครอง

16

2559

17
18

2559
2559

รร. เดอะเบอร์์เคลีีย์์
ประตููน้ำำ��
แอร์์พอร์์ตลิ้้�งค์์พญาไท
ทองหล่่อ

ศููนย์์การค้้าเชีียงใหม่่ ไนท์์ บาซาร์์ จ.เชีียงใหม่่
ถ.ราษฎร์์อุุทิิศ 200 ปีี ต.ป่่าตอง อ.กระทู้้� จ.ภููเก็็ต
โรงแรมซัันไชน์์ การ์์เด้้นท์์ ถนนพััทยาเหนืือ จ.ชลบุุรีี
ซ.สุุขุุมวิิท 39 (พร้้อมพงษ์์) กรุุงเทพฯ
ศุุนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 พระราม 1 ซ.สุุขุุมวิิท19 (วััฒนา)
กรุุงเทพฯ
ต.บ่่อผุุด อ.เกาะสมุุย จ.สุุราษฏร์์ธานีี
โรงแรมแมนดาริิน ถนนพระรามสี่่� กรุุงเทพฯ
ศููนย์์การค้้า Siam Square One ชั้้�น 6 ถนนพระรามหนึ่่�ง กรุุงเทพฯ
ศููนย์์การค้้า Hua Hin Market Village อ.หััวหิิน จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์
ถ.ผัังเมืือง สาย ก ต.ป่่าตอง อ.กะทู้้� จ.ภููเก็็ต
ซ.สุุขุุมวิิท 61 แขวงคลองตัันเหนืือ เขตวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
ถ.ราชดำำ�เนิิน ต.พระสิิงห์์ อ.เมืืองเชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่
ซ.สวนพลูู แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร
ถ.รััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร
ศููนย์์การค้้า เอ็็ม บีี เค บนถนนพญาไท แขวงวัังใหม่่ เขตปทุุมวััน
กรุุงเทพฯ
ถนนราชปรารภ แขวงมัักกะสััน เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ

19
20
21

2560
2560
2560

22
23
24

2560
2560
2560

25
26
27
28

2560
2561
2561
2561

ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ
ซอยสุุขุุมวิิท 55 (ทองหล่่อ) ถนนสุุขุุมวิิท แขวงคลองตัันเหนืือ
เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ
รร. เวคอััพ
โรงแรม เวคอััพ อ่่าวนาง ตำำ�บลอ่่าวนาง อำำ�เภอเมืือง กระบี่่�
กะรน
ถนนกะรน ตำำ�บลกะรน อำำ�เภอเมืือง ภููเก็็ต
สุุขุุมวิิท 31
ซอยสุุขุุมวิิท 31 (สวััสดีี) แขวงคลองเตยเหนืือ เขตวััฒนา
กรุุงเทพมหานคร
รร. เดอะ ซิิส กะตะ โรงแรมเดอะ ซิิส กะตะ ถนนโคกโตนด ตำำ�บลกะรน อำำ�เภอเมืือง ภููเก็็ต
โบ้้ท ลากููน
ถนนเทพกระษััตรีี ตำำ�บลเกาะแก้้ว อำำ�เภอเมืือง ภููเก็็ต
รร. มิิลเลนเนีียม
ถนนราษฎร์์อุุทิิศ 200 ปีี ตำำ�บลป่่าตอง อำำ�เภอกะทู้้� ภููเก็็ต
ป่่าตอง
นิิมมาน
ถนนนิิมมานเหมิินทร์์ ตำำ�บลสุุเทพ อำำ�เภอเมืือง เชีียงใหม่่
พััทยา บีีชฟร้้อนท์์
ถนนพััทยากลาง ตำำ�บลหนองปรืือ อำำ�เภอบางละมุุง ชลบุุรีี
บีียอนด์์ ป่่าตอง
โรงแรมบีียอนด์์ ป่่าตอง อำำ�เภอกะทู้้� ภููเก็็ต
รร. อโนมา
โรงแรมอโนมา แกรนด์์ ถนนราชดำำ�ริิห์์ กรุุงเทพฯ

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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สาขาที่่�

ปีีที่่�เปิิดให้้บริิการ

สาขา

ที่่�ตั้้�ง

29
30

2561
2561

หััวหิิน 100
เทอร์์มิินอล 21 พััทยา

31

2561

32
33
34
35
36
37
38
39
40

2561
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562

เดอะ อััลเลซ สุุขุุมวิิท
13
รร. เอซ ออฟ หััวหิิน
เดอะมาร์์เก็็ต
กิินซ่่า ทองหล่่อ
ไอบิิส ห้้วยขวาง
เซ็็นทรััล เอมบาสซี่่�
รร เรืือรััษฎา
รร ศรีีลัันตา
ไอแอม ไชน่่าทาวน์์
พอร์์โต้้ เดอ ภููเก็็ต

ถนนเพชรเกษม ตำำ�บลหนองแก อำำ�เภอหััวหิิน ประจวบฯ
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ต�ำบลนาเกลือ
อ�ำเภอบางละมุง ชลบุรี
ชั้้�น 3 โรงแรมไฮแอท รีีเจนซี่่� สุุขุุมวิิท ถนนสุุขุุมวิิท กรุุงเทพฯ
โรงแรมเอซ ออฟ หััวหิิน ถนน เพชรเกษม อำำ�เภอชะอำำ� เพชรบุุรีี
ชั้้�น 4 ศููนย์์การค้้าเดอะมาร์์เก็็ต ถนนราชดำำ�ริิ กรุุงเทพฯ
ชั้้�น 2 โรงแรมนิิกโก้้ ซอยสุุขุุมวิิท 55 กรุุงเทพฯ
ชั้้�น 2 โรงแรมไอบิิส สไตลส์์ ห้้วยขวาง ถนนรััชดาภิิเษก กรุุงเทพฯ
ชั้้�น LG ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล เอมบาสซี่่� ถนนเพลิินจิิต กรุุงเทพฯ
ชั้้�น G โรงแรมเรืือรััษฎา ถนนตรััง-พััทลุุง ตรััง
หาดคลองนิิน เกาะลัันตา กระบี่่�
ชั้้�น 3 ศููนย์์การค้้าไอแอม ไชน่่าทาวน์์ ถนนเจริิญกรุุง กรุุงเทพฯ
ถนนบ้้านดอน-ชายทะเล อำำ�เภอถลาง ภููเก็็ต

สรุุปรายละเอีียดของสาขาที่่�ให้้บริิการแบบร้้านนวดเพื่่�อสุุขภาพ บ้้านสวน มาสสาจ
สาขาที่่�

ปีีที่่�เปิิดให้้บริิการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2558
2558
2559
2559
2559
2559
2560
2560
2560

สาขา

ที่่�ตั้้�ง

ถ.รามคำำ�แหง แขวงหััวหมาก เขตบางกะปิิ กรุุงเทพมหานคร
รามคำำ�แหง
ต.ตลาดขวััญ อ.เมืืองนนทบุุรีี จ.นนทบุุรีี
นนทบุุรีี
ถ.รััชดาภิิเษก แขวงวงศ์์สว่่าง เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร
ประชานุุกููล
ถ. เจริิญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุุรีี กรุุงเทพมหานคร
เจริิญนคร 68
ถ.บรมราชชนนีี แขวงศาลาธรรมสพน์์ เขตทวีีวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
บรมราชชนนีี
เทอร์์มิินอล 21 โคราช ถ. มิิตรภาพ แขวงศาลาธรรมสพน์์ เขตทวีีวััฒนา กรุุงเทพมหานคร
ถนนโพศรีี ตำำ�บลหมากแข้้ง อำำ�เภอเมืือง อุุดรธานีี
มิิลล์์ เพลส อุุดร
ถนนประจัักษ์์ศิิลปาคม ตำำ�บลในเมืือง อำำ�เภอเมืือง หนองคาย
หนองคาย
ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้้างพลูู เขตหนองแขม กรุุงเทพฯ
เพชรเกษม

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

ปีีที่่�เปิิดให้้บริิการ

สาขา

ที่่�ตั้้�ง

1
2
3
4

2561
2561
2562
2562

เซ็็นทรััลเวิิลด์์
ไอคอนสยาม
101
กิินซ่่า ทองหล่่อ

ชั้้�น 3 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ถนนราขดำำ�ริห์ิ ์ กรุุงเทพฯ
ชั้้�น 5 ศููนย์์การค้้าไอคอนสยาม ถนนเจริิญนคร กรุุงเทพฯ
ชั้้�น 2 ศููนย์์การค้้า 101 ทรููดิิจิิทอลพาร์์ค ถนนสุุขุุมวิิท กรุุงเทพฯ
ชั้้�น 2 โรงแรมนิิกโก้้ ซอยสุุขุุมวิิท 55 กรุุงเทพฯ

สรุุปรายละเอีียดของสาขาที่่�ให้้บริิการแบบศููนย์์ปรนนิิบััติิผิิวหน้้า Face Care by Let’s Relax
สาขาที่่�

ปีีที่่�เปิิดให้้บริิการ

สาขา

ที่่�ตั้้�ง

1

2561

เทอร์์มิินอล 21 พััทยา

ชั้้�น 1 ศููนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 พััทยา ตำำ�บลนาเกลืือ
อำำ�เภอบางละมุุง ชลบุุรีี

รายงานประจำำ�ปีี
2562

34

สรุุปรายละเอีียดของสาขาที่่�ให้้บริิการแบบเดย์์สปา Let’s Relax ในต่่างประเทศ ภายใต้้สััญญาแฟรนไชส์์
สาขาที่่�

ปีีที่่�เปิิดให้้บริิการ

สาขา

ที่่�ตั้้�ง

1

2559

คุุนหมิิง

2
3
4
5

2561
2561
2561
2562

พนมเปญ เมา เซ ตุุง
พนมเปญ นโรดม
พนมเปญ ทนเล บาซััค
ย่่างกุ้้�ง เคอีีอาร์์

อาคาร TKP Beijing Road เมืืองคุุนหมิิง มณฑลยููนนาน
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
ถนนเมา เซ ตุุง กรุุงพนมเปญ สาธารณรััฐกััมพููชา
ถนนนโรดม กรุุงพนมเปญ สาธารณรััฐกััมพููชา
ถนน 294 กรุุงพนมเปญ สาธารณรััฐกััมพููชา
65 ถนนคาบาร์์เอย์์ พาโกด้้า เมืืองย่่างกุ้้�ง สาธารณรััฐเมีียนมาร์์

2) บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด (“SWR”)
	ก่่อตั้้ง� เมื่่อ� วัันที่่� 30 มีีนาคม 2548 ดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมประเภทบููติิก โฮเทล รีีสอร์์ท ในนาม “โรงแรมระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท”
และร้้านอาหารภายใต้้ชื่่�อ “Deck 1” ที่่จั� ังหวััดเชีียงใหม่่ ปััจจุุบััน SWR มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 60 ล้้านบาท
3) บริิษััท สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กััด (“SWL”)
	ก่่อตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 6 ธัันวาคม 2550 เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวกัับสปา และผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ส่ ่ ว นบุุคคลที่่� มีีฟั ั ง ก์์ ชั่่� น ในการ
ผ่่อนคลาย ตอบโจทย์์ ไ ลฟ์์ ส ไตล์์ ค นรุ่่�นใหม่่ ภายใต้้ เ เบรนด์์ “Blooming” “Let’s Relax” และ “LRL (Let’s Relax Lifestyle)”
สำำ�หรัับจำำ�หน่่ายทั้้�งในประเทศเเละต่่างประเทศ ปััจจุุบััน SWL มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท
4) บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด (“SWE”)
	ก่่อตั้้ง� เมื่่อ� วัันที่่� 6 กรกฎาคม 2554 ดำำ�เนิินธุุรกิิจ สถานศึึกษาประเภทโรงเรีียนเกี่่ย� วกัับการสอนนวดแผนไทยที่่ไ� ด้้รับั การรัับรองจาก กระทรวง
ศึึกษาธิิการ ต่่อมาได้้รัับโอนใบอนุุญาตให้้จัดตั้้
ั �งโรงเรีียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์์ อายส์์ จากบริิษััทไทเกอร์์ อายส์์ เอ็็ดดููเคชั่่�น จำำ�กััด
(TGE) เมื่่�อวัันที่่� 24 กรกฎาคม 2561และมีีการเปลี่่�ยนชื่่�อโรงเรีียน และตราโรงเรีียน เป็็นโรงเรีียนสอนนวดไทยและสปาสยามเวลเนส (Siam
Wellness Thai Massage and Spa School) เพื่่อ� ให้้ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับสปาและการนวดทั้้�งภาคทฤษฎีีและปฏิิบัติั โิ ดยมีีหลัักสููตรที่่ไ� ด้้รับั การรัับรอง
จากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�นวน 5 หลัักสููตรคืือ 1.หลัักสููตรการบริิการเพื่่�อความงาม 2.การนวดไทยเพื่่�อสุุขภาพ 3.หลัักสููตรการนวดสวีีดิิช
4.หลัักสููตาการนวดด้้วยน้ำำ��มัันหอมระเหย 5.หลัักสููตรนวดฝ่่าเท้้าเพื่่�อสุุขภาพ ปััจจุุบััน SWE มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 1 ล้้านบาท
5) บริิษััท ไทเกอร์์อายส์์ เทรดดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด (“TGT”)
	ก่่ อ ตั้้� ง เมื่่� อ วัั น ที่่� 18 สิิ ง หาคม 2537 ดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ เป็็ นผู้้�ดำำ�เนิิ นการนำำ�เข้้ าและ จัั ดจำำ�หน่่ ายผลิิ ตภัั ณฑ์์ บำำ�รุุ งผิิ วหน้้ า ผิิ วกาย
ผลิิตภััณฑ์์ลดกระชัับสััดส่่วน ผลิิตภััณฑ์์แว๊๊กซ์์ ผลิิตภััณฑ์์ ทำำ�เล็็บ ผ้้าห่่มไอร้้อน แผ่่นรองเตีียงนวด เครื่่�องมืือยกกระชัับใบหน้้า และอุุปกรณ์์
ลดสััดส่ว่ นกระชัับเรืือนร่่างจาก ประเทศฝรั่่ง� เศส อัังกฤษ อเมริิกา และแคนาดา โดยจำำ�หน่่ายให้้ ร้้านเสริิมสวย สถานเสริิมความงาม คลิินิกิ ความงาม
โรงพยาบาล และสปาทั่่�วประเทศไทย เเละเป็็น Sole Agent ของผลิิตภััณฑ์์หลากหลายแบรนด์์ ชั้้�นนำำ�สำำ�หรัับประเทศไทย และประเทศในแถบ
CLMV อาทิิ Dr. Spiller, Biomimetic Skin Care Solutions และมีีฐานลููกค้้าหลัักเป็็นสปาในโรงเเรมและเดย์์สปา ในระดัับ 3-6 ดาว ปััจจุุบััน
TGT มีีทุุนจดทะเบีียนชำำ�ระแล้้ว 2 ล้้านบาท

4. ความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มธุุรกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
	ภายหลัังการปรัับโครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััทในปีี 2556 ทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษััท และกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ครอบครััวอุุตสาหจิิต และครอบครััว
จิิราวรรณสถิิตย์์ ไม่่มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจในลัักษณะเดีียวกััน หรืืออาจแข่่งขัันกัับบริิษััทได้้

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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2 ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
กลุ่่�มบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (“SPA”) ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านสปาเพื่่�อสุุขภาพ และธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจสปา
โดยแบ่่งกลุ่่�มธุุรกิิจหลัักออกเป็็น 4 กลุ่่�มธุุรกิิจหลััก คืือ
1. ธุุรกิิจสปาและเวลเนส
	ธุุรกิิจสปา ดำำ�เนิินการให้้บริิการสปาและเวลเนส แก่่ลููกค้้าชาวไทย และชาวต่่างชาติิ ภายใต้้แบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa”,
“Let’s Relax” “บ้้านสวน มาสสาจ”, “Stretch me by Let’s Relax” และ “Face Care by Let’s Relax”
2. ธุุรกิิจโรงแรม และร้้านอาหาร
	ดำำ�เนิินงานโดยบริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด (“SWR”) ดำำ�เนิินธุุรกิิจบููติิก โฮเทล รีีสอร์์ท ที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่ ในนาม “โรงแรม
ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท“ (RarinJinda Wellness Spa Resort) และร้้านอาหารในนาม “Deck 1“
3. ธุุรกิิจการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา
	ดำำ�เนิินงานโดย บริิษััท สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กััด (“SWL”) ดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปาและผลิิตภััณฑ์์ส่่วนบุุคคลที่่�มีี
ฟัังก์์ชั่่น� ในการผ่่อนคลาย ตอบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์คนรุ่่�นใหม่่ภายใต้้เเบรนด์์ “Blooming” “Let’s Relax” และ “LRL” สำำ�หรัับลููกค้้าในประเทศและ
ต่่างประเทศ และดำำ�เนิินงานโดย บริิษััท ไทเกอร์์อายส์์ เทรดดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด (“TGT”) ดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปานำำ�เข้้า
จากต่่างประเทศ สำำ�หรัับลููกค้้าในประเทศและต่่างประเทศ
4. กิิจการโรงเรีียนเกี่่�ยวกัับนวดแผนไทย
	ดำำ�เนิินกิิจการโดย บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด (“SWE”) ดำำ�เนิินธุุรกิิจ โรงเรีียนเกี่่�ยวกัับการสอนนวด แผนไทย ในนาม
“โรงเรีียนสอนนวดไทยและสปาสยามเวลเนส“ เพื่่�อให้้บริิการฝึึกอบรมบริิการนวดเเละสปาเเก่่พนัักงานเทอราพิิสต์์ เพื่่�อรองรัับการขยายธุุรกิิจ
ของบริิษััท
โดยมีีภาพรวมของการประกอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท ดัังนี้้�

SPA

SWR

THAI

SPA & SWL & TGT
FOREIGN

SWE

รายงานประจำำ�ปีี
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2.1 ธุุรกิิจสปาและเวลเนส นวดเพื่่�อสุุขภาพ นวดเพื่่�อเสริิมความงาม
	ธุุรกิิจสปาและนวดเพื่่�อสุุขภาพเป็็นธุุรกิิจหลัักในกลุ่่�มบริิษััท โดยบริิษััทให้้บริิการโดยใช้้เครื่่�องหมายการค้้า 5 แบรนด์์ คืือ “RarinJindda Wellness Spa”, “Let’s Relax” “บ้้านสวน มาสสาจ” “Stretch me by Let’s Relax” และ “Face Care by Let’s Relax” ซึ่่�งใน
การประกอบกิิจการนั้้�นบริิษััทจะต้้องมีีใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ ซึ่่ง� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
สรุุปใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ RarinJinda Wellness Spa
สาขาที่่�

1
2
3
4

สาขา

เชีียงใหม่่
ราชดำำ�ริิ 1
ราชดำำ�ริิ 2
เพลิินจิิต

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ

วัันที่่�ออก

วัันครบกำำ�หนด

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

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

หมายเหตุุ

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา

สรุุปใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ Let’s Relax
สาขาที่่�

สาขา

พาวิลเลี่ยน
1
ป่าตองสาย 2
2
พัทยา
3
สุุขุุมวิิท 39 (พร้้อมพงษ์์)
4
เทอร์์มิินอล 21
5
สมุย
6
แมนดาริน
7
สยามสแควร์์วััน (เฟส 1)
8
สยามสแควร์์วััน (เฟส 2)
9
หัวหิน
10
ป่่าตอง สาย 3
11
ท่่าแพ
12
เอกมัย
13
สวนพลูู
14
เดอะ สตรีท
15
มาบุุญครอง
16
17 รร. เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ
พญาไท
18
ทองหล่่อ
19
เวคอััพ กระบี่่�
20
กะรน
21
กะตะ
22
โบ้้ท ลากููน
23
สุุขุุมวิิท 31
24

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ

วัันที่่�ออก

วัันครบกำำ�หนด

25 ก.ย. 60
27 ธ.ค. 61

24 ก.ย. 65
26 ธ.ค. 66

7 พ.ค. 62
14 มิิ.ย. 61
8 ก.ย. 60
14 มิิ.ย. 61
13 มิิ.ย. 62
4 มิิ.ย. 62
26 ก.ค. 60
27 ธ.ค. 61
25 ก.ย. 60
14 มิิ.ย. 61
31 พ.ค. 61
29 มีี.ค. 61
10 ก.ย. 61
29 มีี.ค. 61
5 มีี.ค. 61
13 มีี.ค. 61
17 พ.ย. 60
31 ก.ค. 62

6 พ.ค. 67
13 มิิ.ย. 66
7 ก.ย. 65
13 มิิ.ย. 66
12 มิิ.ย. 67
3 มิิ.ย. 67
25 ก.ค. 65
26 ธ.ค. 66
24 ก.ย. 65
13 มิิ.ย. 66
30 พ.ค. 66
28 มีี.ค. 66
9 ก.ย. 66
28 มีี.ค. 66
4 มีี.ค. 66
12 มีี.ค. 66
17 พ.ย. 65
30 ก.ค. 67

25 ธ.ค. 62
31 พ.ค. 61

24 ธ.ค. 67
30 พ.ค. 66

หมายเหตุุ

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา
อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
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สรุุปใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ Let’s Relax
สาขาที่่�

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สาขา

มิิลเลนเนีียม
วัันนิิมมาน
พััทยา บีีช ฟร้้อนท์์
บีียอนด์์ ป่่าตอง
อโนมา
หััวหิิน 100
เดอะ อััลเลซ สุุขุุมวิิท 13
รร. เอซ ออฟ หััวหิิน
เดอะมาร์์เก็็ต
กิินซ่่า ทองหล่่อ
ไอบิิส ห้้วยขวาง
เซ็็นทรััล เอมบาสซี่่�
รร เรืือรััษฎา
รร ศรีีลัันตา
ไอแอม ไชน่่าทาวน์์
พอร์์โต้้ เดอ ภููเก็็ต

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ

วัันที่่�ออก

วัันครบกำำ�หนด

31 ก.ค. 62
12 ก.ค. 61

30 ก.ค. 67
11 ก.ค. 66

31 ก.ค. 62
26 มีี.ค. 62
28 พ.ย. 61
20 ส.ค. 62
6 ธ.ค. 62
23 ส.ค. 62

30 ก.ค. 67
25 มีี.ค. 67
27 พ.ย. 66
19 ส.ค. 67
5 ธ.ค. 67
22 ส.ค. 67

6 ธ.ค. 62

5 ธ.ค. 67

หมายเหตุุ

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการสปา
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

สรุุปใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ Baan Suan Massage
สาขาที่่�

1
2
3
4
5
6
7
8
9

สาขา

รามคำำ�แหง
นนทบุุรีี
ประชานุุกููล
เจริิญนคร 68
บรมราชชนนีี
เทอร์์มิินอล 21 โคราช
อุุดรธานีี
หนองคาย
เพชรเกษม

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ

วัันที่่�ออก

วัันครบกำำ�หนด

13 มีี.ค. 61
25 เม.ย. 61
13 มีี.ค. 61
14 มิิ.ย. 61
5 มีี.ค. 61
24 พ.ย. 61
6 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
16 ต.ค. 61

12 มีี.ค. 66
25 เม.ย. 66
12 มีี.ค. 66
13 มิิ.ย. 66
5 มีี.ค. 66
23 พ.ย. 66
5 พ.ย. 65
26 พ.ย. 65
15 ต.ค. 66

หมายเหตุุ

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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สรุุปใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ Stretch me by Let’s Relax
สาขาที่่�

1
2
3
4

สาขา

เซ็็นทรััลเวิิลด์์
ไอคอนสยาม
101
กิินซ่่า ทองหล่่อ

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ

วัันที่่�ออก

วัันครบกำำ�หนด

26 พ.ย. 62
26 พ.ย. 62
26 พ.ย. 62

25 พ.ย. 67
25 พ.ย. 67
25 พ.ย. 67

หมายเหตุุ

ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ
ใบอนุุญาตประเภทประกอบกิิจการนวดเพื่่�อสุุขภาพ

สรุุปใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ Face Care by Let’s Relax
สาขาที่่�

1

สาขา

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถาน
ประกอบการเพื่่�อสุุขภาพ

วัันที่่�ออก

เทอร์์มิินอล 21พััทยา

หมายเหตุุ

วัันครบกำำ�หนด

อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

หมายเหตุุ 1. ใบอนุุญาตประกอบกิิจการสถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพที่่�อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการ ทางบริิษััทได้้ส่่งเอกสารประกอบการขอ
ใบอนุุญาตไปที่่�เจ้้าพนัักงานเรีียบร้้อยแล้้ว ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาของเจ้้าพนัักงาน กระทรวงสาธารณสุุข
2.1.1	ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจสปาเพื่่�อสุุขภาพ โดยให้้บริิการ “เวลเนส สปา” ภายใต้้เเบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa”, “เดย์์สปา”
ภายใต้้เเบรนด์์ “Let’s Relax” และ “ร้้านนวดเพื่่อ� สุุขภาพ” ภายใต้้แบรนด์์ “บ้้านสวน มาสสาจ” และขยายธุุรกิิจสตููดิิโอยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อเพื่่อ�
สุุขภาพ ภายใต้้แบรนด์์ “Stretch me by Let’s Relax” และศููนย์์ปรนนิิบััติิผิิวหน้้าภายใต้้แบรนด์์ “Face Care by Let’s Realx”
การบริิการของบริิษััทมีีเอกลัักษณ์์โดดเด่่น โดยหลัั ก วิิ ช าการบำำ �บัั ดที่่� ป ระยุุกต์์ ม าจากภููมิิ ปัั ญ ญาแพทย์์ แ ผนไทย ผสมผสานกัั บ การนวด
เเละการบริิ ก ารกัั บ เทคนิิ ค จากตะวัันตกเเละตะวัันออก เพื่่�อสร้้างสรรค์์ประสบการณ์์การบริิการที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ในมาตรฐานระดัับสากล
ที่่�ผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปา ควบคู่่�ไปกัับการใช้้สมุุนไพรไทย เพื่่�อให้้บริิการนวดเพื่่�อการผ่่อนคลาย และการนวดเพื่่อ� การเสริิม
สุุขภาพเเก่่ลููกค้้าทั้้�งชาวไทยเเละชาวต่่างประเทศ

	ลัักษณะการให้้บริิการแบบ “เวลเนสสปา”
เป็็นการให้้บริิการสปาในระดัับ 5 ดาว ภายใต้้แบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa” เป็็นสปาที่่ตั้้� �งอยู่่�ภายในหรืือในบริิเวณเดีียวกัับ
โรงแรมหรืือรีีสอร์์ท เพื่่�อรองรัับผู้้�มาพัักแรมที่่�ต้้องการใช้้บริิการสปา เพื่่�อผ่่อนคลาย นอกเหนืือจากการใช้้บริิการห้้องพััก มัักจะมีีขนาดใหญ่่กว่่า
Day Spa ทั่่�วไป และตั้้�งอยู่่�ตามสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวหรืือย่่านชุุมชน โดยเฉพาะโรงแรมระดัับ 4-5 ดาว การบริิการเน้้นความเป็็นสถานที่่�พัักผ่่อน
และการนวดเป็็นส่่วนใหญ่่ มีีการจััดสถานที่่�ให้้มีีบรรยากาศดีี ทััศนีียภาพและภููมิิทัศน์
ั ที่์ ส่� วยงาม ควบคู่่�ไปกัับการให้้บริิการดููแลร่่างกายและผิิวพรรณ
นอกจากนี้้�แล้้วบริิษััทยัังได้้ทำ�ำ การ ผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปา เช่่น เตีียงทรายร้้อน (Quartz Bed), สระน้ำำ��ธาราบำำ�บััด (Hydrottherapy Pool), เตีียงวิิชี่่�ชาวเวอร์์ (Vichy Shower) กัับศาสตร์์การนวดแผนไทยหลายแบบ ควบคู่่�ไปกัับการใช้้ สมุุนไพรไทย ให้้บริิการนวด
เพื่่�อการผ่่อนคลาย เเละนวดเพื่่�อการเสริิมสุุขภาพ รวมถึึงทรีีตเมนท์์ความงามเเก่่ลููกค้้าทั้้�งชาวไทยเเละชาวต่่างชาติิ

ประเภทการให้้บริิการของสาขาภายใต้้แบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa”
สาขาที่่�ให้้บริิการภายใต้้แบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa” มีีบริิการสปาเพื่่�อสุุขภาพเเละเพื่่�อการบำำ�บััด โดยมีีการนำำ�เทคโนโลยีี
ในวงการสปาและศาสตร์์ต่่างๆ จากทั้้�งตะวัันตกเเละตะวัันออกมาผสมผสานกัับเทคนิิคเเละการนวดเเละการบริิการของไทย มีีการให้้บริิการ
ดัังต่่อไปนี้้�

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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1. การให้้บริิการโดยธาราบำำ�บััด (Hydrotheraphy)
• สระน�้ำธาราบ�ำบัด (Hydrotheraphy Pool) (เปิดให้บริการเฉพาะสาขาเชียงใหม่)
• Hydro Glow & Tone Therapy
• Splashy Vichy Massage
2. การให้้บริิการการอบตััว หรืือซาวน่่า (Sauna)
• ฟาเรดซาวน่า (Detoxifying Infared Sauna)
• ซาวน่าไอน�้ำพร้อมสมุนไพร (Herbal Rainforest Steam Sauna)
3. การนวดชิิโรดารา (Shirodhara Treatment)
4. การบำำ�บััดด้้วยเตีียงทรายร้้อนและการบำำ�บััดด้้วยคลื่่�นเสีียง (Warm Sand Bed Therapy & Tibetan Sound Therapy) ทราย
ร้้อนและขัันทองเหลืืองเพื่่�อสร้้างเสีียงกัังวาน
5. การนวดสี่่�มืือพร้้อมน้ำำ��มัันหอมระเหย (Four-Hands Aromatherapy Warm Oil Massage)
6. การให้้บริิการออนเซน (เปิิดให้้บริิการ เฉพาะสาขาเชีียงใหม่่) โดยลงแช่่น้ำำ��แร่่ในบ่่อที่่�ให้้บริิการ 3 บ่่อ สลัับกััน ตามความต้้องการ
ของลููกค้้า คืือ
• บ่อน�้ำแร่ร้อน
• บ่อโซดาสปา
• บ่อน�้ำเย็น
7. การนวดแผนไทย (Thai massage)
8. การนวดแผนไทยประคบร้้อนด้้วยลููกประคบสมุุนไพร (Thai massage with hot herbal ball)
9. การนวดด้้วยน้ำำ��มัันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage)
10. การนวดบำำ�บััดด้้วยหิินร้้อน (Aromatic Hot Stone Massage)
11. การนวดหลัังและไหล่่ (Back & Shoulder Massage)
12. การนวดกดจุุดใบหน้้าผ่่อนคลายอารมณ์์ (Facial Relaxation)
13. การนวดกดจุุดสะท้้อนเท้้า (Foot Reflexology)
14. การขััดผิิว (Body Scrub)
15. การพอกผิิว (Body Mask)
16. การอาบน้ำำ�� แร่่แช่่น้ำำ��ดอกไม้้ (Floral Bath)
	ปััจจุุบััน RarinJinda Wellness Spa เปิิดดำำ�เนิินการทั้้�งหมด 3 สาขา ที่่�จัังหวััด เชีียงใหม่่ และกรุุงเทพฯ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
สาขาเชีียงใหม่่ ตั้้�งอยู่่�ในส่่วนพื้้�นที่่�ด้้านหน้้าติิดกัับโรงแรม ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท ถนนเจริิญราษฎร์์ อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่
เชีียงใหม่่ เนื้้�อที่่�ประมาณ 3,500 ตารางเมตร
สาขาราชดำำ�ริิ ตั้้�งอยู่่�ชั้้�น 6 และ 8 โรงแรมแกรนด์์ เซนเตอร์์ พอยต์์ ราชดำำ�ริิ ซอยมหาดเล็็กหลวง 1 ถนนราชดำำ�ริิห์์ เขตปทุุมวััน
กรุุงเทพฯ บนเนื้้�อที่่�ประมาณ 903 ตารางเมตร
สาขาเพลิินจิิต ตั้้�งอยู่่�ชั้้�น 30 และ 31 โรงแรม แกรนด์์ เซนเตอร์์ พอยต์์ เพลิินจิิต ถนนวิิทยุุ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ บนเนื้้�อที่่�ประมาณ
1,087 ตารางเมตร
ลัักษณะการให้้บริิการแบบเดย์์สปา

ลัักษณะการให้้บริิการภายใต้้แบรนด์์ “Let’s Relax”
การให้้บริิการเป็็นแบบเดย์์สปา (Day Spa) ระดัับ 4 ดาว ซึ่่�งเป็็นรููปแบบสปาที่่�พบได้้ทั่่�วไป มัักตั้้�งอยู่่�ในทำำ�เลที่่�สะดวกต่่อการเดิิน
ทางสำำ�หรัับลููกค้้ามาใช้้บริิการ ลัักษณะผู้้�มาใช้้บริิการจะเป็็นระยะเวลาสั้้�นๆ ใช้้เวลาเพีียง 1-2 ชั่่�วโมงสำำ�หรัับการเข้้าใช้้บริิการหนึ่่�งอย่่างหรืือ
มาก ที่่�สุุด 4 ชั่่�วโมง สำำ�หรัับการเข้้ารัับบริิการ แบบครบวงจร ทั้้�งการนวดและดููแลสุุขภาพผิิว ให้้บริิการนวดเพื่่อ� การผ่่อนคลายเเก่่ลููกค้้าทั้้�งชาวไทยเเละ
ชาวต่่างชาติิ โดยผสมผสานภููมิิปััญญาไทยด้้านการนวดเเละการบริิการกัับเทคนิิคการนวดจากศาสตร์์ตะวัันตกเเละตะวัันออก เพื่่อ� สร้้างสรรค์์
ประสบการณ์์การบริิการที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของบริิษััท
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ประเภทการให้้บริิการของ “Let’s Relax”

1. การนวดแผนไทย (Thai massage)
2. การนวดแผนไทยประคบร้้อนด้้วยลููกประคบสมุุนไพร (Thai massage with hot herbal ball)
3. การนวดด้้วยน้ำำ��มัันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage)
4. การนวดบำำ�บััดด้้วยหิินร้้อน (Aromatic Hot Stone Massage)
5. การนวดหลัังและไหล่่ (Back & Shoulder Massage)
6. การนวดกดจุุดใบหน้้าผ่่อนคลายอารมณ์์ (Facial Relaxation)
7. การนวดกดจุุดสะท้้อนเท้้า (Foot Reflexology)
8. การขััดผิิว (Body Scrub)
9. การพอกผิิว (Body Mask)
10. การอาบน้ำำ��แร่่แช่่น้ำำ��ดอกไม้้ (Floral Bath)
11. การให้้บริิการออนเซน (เปิิดให้้บริิการ เฉพาะสาขาทองหล่่อ) โดยลงแช่่น้ำำ��แร่่ในบ่่อที่่�ให้้บริิการ 5 บ่่อ สลัับกัันตามความต้้อง
การของลููกค้้า คืือ
• บ่อน�้ำแร่ร้อน
• บ่อโซดาบาธ
• บ่อน�้ำเย็น
• บ่อวิลพูลบาธ
• บ่อซิลค์บาธ

	ปััจจุุบััน Let’s Relax เปิิดให้้บริิการทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 45 สาขา (40 สาขาในประเทศ เเละ 5 สาขา ต่่างประเทศ) ทั้้�งกรุุงเทพฯ
และตามเมืืองท่่องเที่่�ยวหลัักของประเทศไทย คืือ เชีียงใหม่่ พััทยา ภููเก็็ต เกาะสมุุย กระบี่่� และหััวหิิน รวมไปถึึงสาธารณรััฐประชาชนจีีน
สาธารณรััฐกััมพููชาและสาธารณรััฐเมีียนมาร์์ ซึ่่�งทุุกสาขาในประเทศเปิิดให้้บริิการทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา 10.00 น. - 24.00 น. และมีีสาขาที่่�อยู่่�ระหว่่าง
เตรีียมเปิิดดำำ�เนิินการ 6 สาขา โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

สาขาในประเทศ
สาขาเทอร์์มิินอล 21 ตั้้�งอยู่่�บนชั้้�น 6 ศููนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 ซอยสุุขุุมวิิท 19 (วััฒนา) ถนนสุุขุุมวิิท เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ
เนื้้�อที่่�ประมาณ 752 ตารางเมตร
สาขาสุุขุุมวิิท 39 ตั้้�งอยู่่�ในซอยสุุขุุมวิิท 39 (พร้้อมพงษ์์) ถนนสุุขุุมวิิท เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 806 ตารางเมตร
สาขาแมนดาริิน ตั้้�งอยู่่�ภายในโรงแรมแมนดาริิน ถนนพระรามที่่�สี่่� เขต บางรััก กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 1,100 ตารางเมตร
สาขาพาวิิลเลี่่�ยน ตั้้�งอยู่่�ในบริิเวณโครงการพาวิิลเลี่่�ยน ไนท์์บาร์์ซาร์์ ถนนช้้างคลาน อำำ�เภอเมืือง เชีียงใหม่่ เนื้้�อที่่�ประมาณ 668
ตารางเมตร
สาขาพััทยา ตั้้�งอยู่่�ภายในบริิเวณโรงแรมซัันไชน์์ การ์์เด้้น ถนนพััทยาเหนืือ อำำ�เภอบางละมุุง จ.ชลบุุรีี เนื้้�อที่่�ประมาณ 540 ตารางเมตร
สาขาป่่าตองสาย 2 ตั้้�งอยู่่�บนถนนราษฎร์์อุุทิศิ 200 ปีี อำำ�เภอกะทู้้� ภููเก็็ต เนื้้�อที่่�ประมาณ 1,292 ตารางเมตร
สาขาสมุุย ตั้้�งอยู่่�บนถนนรอบเกาะ ใกล้้กัับห้้างสรรพสิินค้้าบิ๊๊�กซีี อำำ�เภอเกาะสมุุย สุุราษฏร์์ธานีี เนื้้�อที่่�ประมาณ 1,588 ตารางเมตร
สาขาสยามสแควร์์วััน ตั้้�งอยู่่�ที่่� ชั้้�น 6 ศููนย์์การค้้า Siam Square One เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ ใช้้พื้้�นที่่�ประมาณ 756 ตารางเมตร
สาขาหััวหินิ ตั้้ง� อยู่่�ที่่ศู� นู ย์์การค้้า Hua Hin Market Village (Phase 2 - ชั้้น� 2 เเละ 3) อำำ�เภอหััวหินิ ประจวบคีีรีีขัันธ์์ โดยสามารถเข้้าได้้
2 ทางคืือ ทางเข้้าชั้้�น 2 เเละ ทางเข้้าชั้้�น 3 (เชื่่�อมกัับห้้าง) ใช้้พื้้�นที่่�ประมาณ 743 ตารางเมตร
สาขาป่่าตองสาย 3 ตั้้�งอยู่่�บนถนนผัังเมืืองสาย ก อำำ�เภอกะทู้้� ภููเก็็ต เนื้้�อที่่�ประมาณ 2,418 ตารางเมตร
สาขาเอกมััย ตั้้�งอยู่่�อาคาร Park Lane Bangkok ชั้้�น 2 ซอยสุุขุุมวิิท 61 เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 578 ตารางเมตร
สาขาท่่าแพ ตั้้�งอยู่่�บนถนนราชดำำ�เนิิน อำำ�เภอเมืือง เชีียงใหม่่ เนื้้�อที่่�ประมาณ 560 ตารางเมตร
สาขาสวนพลูู ตั้้�งอยู่่�ซอยสวนพลูู เขตสาทร กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 560 ตารางเมตร
สาขาเดอะสตรีีท ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 3 ศููนย์์การค้้า เดอะ สตรีีท รััชดา บนถนนรััชดาภิิเษก เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 714
ตารางเมตร
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สาขามาบุุญครอง ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 5 ศููนย์์การค้้า เอ็็ม บีี เค บนถนนพญาไท เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 615 ตารางเมตร
สาขาโรงเเรมเดอะเบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้ำำ�� ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 10 โรงเเรมเดอะเบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้ำำ�� ถนนราชปรารภ เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ
เนื้้�อที่่�ประมาณ 440 ตารางเมตร
สาขาแอร์์พอร์์ตลิ้้�งค์์พญาไท ตั้้�งอยู่่�ใกล้้สถานีีรถไฟฟ้้าแอร์์พอร์์ตลิ้้�งค์์พญาไท เเละ สถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส พญาไท ถนนพญาไท
เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 969 ตารางเมตร
สาขาทองหล่่อ ตั้้ง� อยู่่�ที่ชั้้่� น� 5 โรงเเรมแกรนด์์ เซ็็นเตอร์์พ้อ้ ยท์์ สุุขุุมวิิท 55 ซอยสุุขุุมวิิท 55 (ทองหล่่อ) ถนนสุุขุุมวิิท เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ
เนื้้�อที่่�ประมาณ 1,820 ตารางเมตร
สาขาเวคอััพ ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 1 โรงแรมเวคอััพ อ่่าวนาง ถนนนพรััตน์์ธารา อำำ�เภอเมืือง กระบี่่� เนื้้�อที่่�ประมาณ 698 ตารางเมตร
สาขากะรน ตั้้�งอยู่่�ถนนกะรน อำำ�เภอเมืือง ภููเก็็ต เนื้้�อที่่�ประมาณ 41 ตารางวา
สาขากะตะ ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 1 โรงเเรมเดอะซิิส กะตะ ถนนโคกโตนด อำำ�เภอเมืือง ภููเก็็ต เนื้้�อที่่�ประมาณ 300 ตารางเมตร
สาขาโบ้้ทลากููน ตั้้�งอยู่่�ในโครงการโบ้้ทลากููน ถนนเทพกระษััตรีี อำำ�เภอเมืือง ภููเก็็ต เนื้้�อที่่�ประมาณ 2.84 ไร่่
สาขาสุุขุุมวิิท 31 ตั้้�งอยู่่�ในซอยสุุขุุมวิิท 31 เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 60 ตารางวา
สาขารร. มิิลเลนเนีียม ตั้้ง� อยู่่�ที่ชั้้่� น� 4 โรงเเรมมิิลเลนเนีียมรีีสอร์์ท ฝั่่ง� เลคไซด์์ ถนนราษฎร์์อุุทิศิ 200 ปีี อำำ�เภอกะทู้้� ภููเก็็ต เนื้้�อที่่ป� ระมาณ
654 ตารางเมตร
สาขานิิมมาน ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 1 ศููนย์์การค้้าวััน นิิมมาน ถนนนิิมมาเหมิินทร์์ อำำ�เภอเมืือง เชีียงใหม่่ เนื้้�อที่่�ประมาณ 812 ตารางเมตร
สาขาพััทยาบีีชฟร้้อนท์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่�ถนนพััทยากลาง อำำ�เภอบางละมุุง ชลบุุรีี เนื้้�อที่่�ประมาณ 848 ตารางเมตร
สาขาบีียอนด์์ ป่่าตอง ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น บีี โรงแรมบีียอนด์์ ป่่าตอง ถนนสวััสดิิรัักษ์์ อำำ�เภอกะทู้้� ภููเก็็ต เนื้้�อที่่�ประมาณ 597 ตารางเมตร
สาขาอโนมา ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 4 โรงแรมอโนมา แกรนด์์ ถนนราชดำำ�ริิห์์ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 162 ตารางเมตร
สาขาหััวหิิน 100 ตั้้�งอยู่่�ที่่�ถนนเพชรเกษม อำำ�เภอหััวหิิน ประจวบฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 400 ตารางเมตร
สาขาเทอร์์มิินอล 21 พััทยา ตั้้�งอยู่่�ที่่�ชั้้�น 1 ศููนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 พััทยา หมู่่�ที่่� 6 อำำ�เภอบางละมุุง ชลบุุรีี เนื้้�อที่่�ประมาณ 1,195
ตารางเมตร
สาขาเดอะอััลเลซ สุุขุุมวิิท 13 ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 3 ศูนู ย์์การค้้าเดอะอััลเลซ สุุขุุมวิิท 13 หน้้าโรงแรมไฮแอท รีีเจนซี่่� สุุขุุมวิิท ถนนสุุขุุมวิิท
เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 851 ตารางเมตร
สาขาเอซ ออฟ หััวหิิน ตั้้�งอยู่่�หน้้าเอซ ออฟ หััวหิิน ถนนเพชรเกษม อำำ�เภอชะอำำ� เพชรบุุรีี เนื้้�อที่่�ประมาณ 400 ตารางเมตร
สาขาเดอะมาร์์เก็็ต ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 4 ศููนย์์การค้้าเดอะมาร์์เก็็ต ถนนราชดำำ�ริิ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 675 ตารางเมตร
สาขากิินซ่่า ทองหล่่อ ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 2 โรงแรมนิิกโก้้ ซอยสุุขุุมวิิท 55 เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 1,186 ตารางเมตร
สาขาไอบิิส ห้้วยขวาง ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 2 โรงแรมไอบิิส สไตลส์์ ห้้วยขวาง ถนนรััชดาภิิเษก เขตห้้วขวาง กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 475
ตารางเมตร
สาขาเซ็็นทรััล เอมบาสซี่่� ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น LG ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััล เอมบาสซี่่� ถนนเพลิินจิิต เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 242
ตารางเมตร
สาขาโรงแรมเรืือรััษฎา ตรััง ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น G โรงแรมเรืือรััษฎา ถนนตรััง-พััทลุุง อำำ�เภอเมืือง ตรััง เนื้้�อที่่�ประมาณ 200 ตารางเมตร
สาขาโรงแรมศรีีลัันตา เกาะลัันตา ตั้้�งอยู่่�ที่่�หมู่่� 6 หาดคลองนิิน อำำ�เภอเกาะลัันตา กระบี่่� เนื้้�อที่่�ประมาณ 1,318 ตารางเมตร
สาขาไอแอม ไชน่่าทาวน์์ ตั้้ง� อยู่่�ที่ชั้้่� น� 3 ศููนย์์การค้้าไอแอม ไชน่่าทาวน์์ ถนนเจริิญกรุุง เขตป้้อมปราบศััตรููพ่่าย กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่ป� ระมาณ
537 ตารางเมตร
สาขาพอร์์โต้้ เดอ ภููเก็็ต ตั้้ง� อยู่่�ที่P่� orto de Phuket ห้้องเลขที่่� 509 ชั้้น� 1 เลขที่่� 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6 ถนนบ้้านดอนเชิิงทะเล ตำำ�บลเชิิงทะเล อำำ�เภอถลาง จัังหวััดภููเก็็ต เนื้้�อที่่�ประมาณ 746 ตารางเมตร
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สาขาต่่างประเทศ
สาขาคุุนหมิิง ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 6 อาคาร TKP ถนนปัักกิ่่�ง เมืืองคุุนหมิิง มณฑลยููนนาน สาธารณรััฐประชาชนจีีน เนื้้�อที่่�ประมาณ 700
ตารางเมตร
สาขาพนมเปญ เมา เซ ตุุง ตั้้�งอยู่่�ที่่�ถนนเมา เซ ตุุง กรุุงพนมเปญ สาธารณรััฐกััมพููชา เนื้้�อที่่�ประมาณ 400 ตารางเมตร
สาขาพนมเปญ นโรดม ตั้้�งอยู่่�ที่่�ถนนนโรดม กรุุงพนมเปญ สาธารณรััฐกััมพููชา เนื้้�อที่่�ประมาณ 700 ตารางเมตร
สาขาพนมเปญ ทนเล บาซััค ตั้้�งอยู่่�ที่่�ถนน 294 กรุุงพนมเปญ สาธารณรััฐกััมพููชา เนื้้�อที่่�ประมาณ 400 ตารางเมตร
สาขาย่่างกุ้้�ง เคอีีอาร์์ ตั้้�งอยู่่�ที่่� 65 ถนนคาบาร์์เอย์์ พาโกด้้า เมืืองย่่างกุ้้�ง สาธารณรััฐเมีียนมาร์์ เนื้้�อที่่�ประมาณ 400 ตารางเมตร

สาขาที่่�อยู่่�ระหว่่างเตรีียมเปิิดดำำ�เนิินการ
		
		
		
		
		

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

ลัักษณะการให้้บริิการแบบนวดเพื่่�อสุุขภาพ

	ลัักษณะการให้้บริิการภายใต้้แบรนด์์ “บ้้านสวน มาสสาจ”
การให้้บริิการเป็็นแบบร้้านนวดเพื่่�อสุุขภาพ ระดัับ 3 ดาว ซึ่่�งเป็็นรููปแบบร้้านนวดที่่พ� บได้้ทั่่�วไป มัักตั้้�งอยู่่�ในทำำ�เลที่่�พัักอาศััย ลัักษณะ
ผู้้�มาใช้้บริิการจะเป็็นระยะเวลาสั้้�น ๆ ใช้้เวลาเพีียง 1-2 ชั่่�วโมงสำำ�หรัับ การเข้้าใช้้บริิการหนึ่่�งอย่่าง ให้้บริิการนวดเพื่่�อการผ่่อนคลายเเก่่ลููกค้้าชาว
ไทยโดยภููมิิปััญญาไทยด้้านการนวด

ประเภทการให้้บริิการของ “บ้้านสวน มาสสาจ”
•
•
•
•
•
•

การนวดแผนไทย (Thai massage)
การนวดแผนไทยประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร (Thai massage with hot herbal ball)
การนวดด้วยน�้ำมันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage)
การนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology)
การขัดผิว (Body Scrub)
การพอกผิว (Body Mask)

	ปััจจุุบันั บ้้านสวนมาสสาจ เปิิดให้้บริิการทั้้�งสิ้้น� จำำ�นวน 10 สาขา ในทำำ�เลชานเมืืองกรุุงเทพเเละปริิมณฑล ซึ่่ง� ทุุกสาขาเปิิดให้้ บริิการทุุกวััน
ตั้้�งแต่่เวลา 09.00 น. - 23.00 น. โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
สาขานนทบุุรีี ตั้้�งอยู่่�บนถนนนครอิินทร์์ อำำ�เภอเมืือง นนทบุุรีี เนื้้�อที่่�ประมาณ 465 ตารางเมตร
สาขารามคำำ�เเหง ตั้้�งอยู่่�บนถนนรามคำำ�แหง เขตบางกะปิิ กรุุงเทพมหานคร เนื้้�อที่่�ประมาณ 2 ไร่่ 200 ตารางวา
สาขาประชานุุกููล ตั้้�งอยู่่�บนถนนรััชดาภิิเษก เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร เนื้้�อที่่�ประมาณ 453 ตารางเมตร
สาขาเจริิญนคร 68 ตั้้�งอยู่่�บนถนนเจริิญนคร เขตธนบุุรีี กรุุงเทพมหานคร เนื้้�อที่่�ประมาณ 187 ตารางเมตร
สาขาบรมราชชนนีี ตั้้�งอยู่่�บนถนนบรมราชชนนีี เขตทวีีวััฒนา กรุุงเทพมหานคร เนื้้�อที่่�ประมาณ 583 ตารางเมตร
สาขาเทอร์์มิินอล 21 โคราช ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 2 ศููนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 โคราช บนถนนมิิตรภาพ-หนองคาย อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดนครราชสีีมา เนื้้�อที่่�ประมาณ 349 ตารางเมตร
สาขาอุุดรธานีี ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 2 ศููนย์์การค้้ามิิลล์์เพลสโพศรีี ถ.โพศรีี อ.เมืือง จ.อุุดรธานีี เนื้้�อที่่�ประมาณ 720 ตารางเมตร
สาขาหนองคาย ตั้้�งอยู่่�ที่่�ถนนประจัักษ์์ศิิลปาคม อำำ�เภอ เมืือง จัังหวััด หนองคาย เนื้้�อที่่�ประมาณ 1 งาน 51 ตารางวา
สาขาเพชรเกษม ตั้้�งอยู่่�ที่่� ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุุงเทพมหานคร เนื้้�อที่่�ประมาณ 3 งาน 77 ตารางวา

สาขาที่่�อยู่่�ระหว่่างเตรีียมเปิิดดำำ�เนิินการ
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ลัักษณะการให้้บริิการแบบสตููดิิโอยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อเพื่่�อสุุขภาพ

	ลัักษณะการให้้บริิการภายใต้้แบรนด์์ “Stretch me by Let’s Relax”
การให้้บริิการเป็็นแบบสตููดิิโอยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อเพื่่อ� สุุขภาพที่่ผ� สมผสานศาสตร์์การยืืดเหยีียดกล้้ามเนื้้�อกัับการนวดบำำ�บัดั และการกดจุุดได้้
อย่่างลงตััว เพื่่อ� ช่่วยปรัับสมดุุลร่่างกาย พร้้อมคลายความเมื่่อ� ยล้้าและลดอาการปวดตึึงของกล้้ามเนื้้�อจากการทำำ�งาน การเล่่นกีีฬาหรืือการเดิินทาง
ลัักษณะผู้้�มาใช้้บริิการจะเป็็นระยะเวลาสั้้�นๆ ใช้้เวลาเพีียง 1-2 ชั่่�วโมงสำำ�หรัับการเข้้าใช้้บริิการหนึ่่�งอย่่าง ให้้บริิการยืืดคลายกล้้ามเนื้้�อโดย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกายภาพบำำ�บััดและวิิทยาศาสตร์์การกีีฬา

ประเภทการให้้บริิการของ “Stretch me by Let’s Relax”
•
•
•
•

การยืดส�ำหรับคนท�ำงาน (Office Stretch)
การยืดส�ำหรับนักกีฬา (Sport Stretch)
การยืดส�ำหรับนักเดินทาง (Traveller Stretch)
การประคบร้อน (Hot Pack)

	ปััจจุุบััน Stretch me by Let’s Relax เปิิดให้้บริิการทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 4 สาขา ในทำำ�เลใจกลางเมืืองกรุุงเทพฯ ซึ่่�งทุุกสาขาเปิิดให้้
บริิการทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา 10.00 น. - 22.00 น. โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
สาขาเซ็็นทรััลเวิิลด์์ ตั้้ง� อยู่่�ชั้้น� 3 ฟอรั่้้ม� โซน ศูนู ย์์การค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ บนถนนราชดำำ�ริห์ิ ์ เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่ป� ระมาณ 130 ตารางเมตร
สาขาไอคอนสยาม ตั้้ง� อยู่่�ชั้้น� 5 เวลเนส โซน ศููนย์์การค้้าไอคอนสยาม บนถนนเจริิญนคร เขตคลองสาน กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่ป� ระมาณ220 ตารางเมตร
สาขา 101 ตั้้�งอยู่่�ชั้้�น 2 ศููนย์์การค้้า 101 ทรููดิิจิิทอลพาร์์ค บนถนนสุุขุุมวิิท เขตพระโขนง กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่�ประมาณ 220 ตารางเมตร
สาขากิินซ่่า ทองหล่่อ ตั้้ง� อยู่่�ที่ชั้้่� น� 2 โรงแรมนิิกโก้้ ซอยสุุขุุมวิิท 55 เขตวััฒนา กรุุงเทพฯ เนื้้�อที่่ป� ระมาณ 200 ตารางเมตร
ลัักษณะการให้้บริิการแบบศููนย์์ปรนนิิบััติิผิิวหน้้า

	ลัักษณะการให้้บริิการภายใต้้แบรนด์์ “Face Care by Let’s Relax”
การให้้บริิการเป็็นแบบศููนย์์ปรนนิิบััติิผิิวหน้้าอย่่างมืืออาชีีพเพื่่�อผ่่อนคลายและฟื้้�นบำำ�รุุงผิิวอย่่างอ่่อนโยน โดยใช้้ว่่านหางจระเข้้มาเป็็น
วััตถุุดิิบหลััก ลัักษณะผู้้�มาใช้้บริิการจะเป็็นระยะเวลาสั้้�น ๆ ใช้้เวลาเพีียง 1 - 2 ชั่่�วโมงสำำ�หรัับการเข้้าใช้้บริิการหนึ่่�งอย่่าง ให้้บริิการปรนนิิบััติิ ผิิว
หน้้าโดยเทอราพิิสต์์ผู้�เ้ ชี่่�ยวชาญ

ประเภทการให้้บริิการของ “Face Care by Let’s Relax”
•
•
•
•
•
•
•

ทรีทเม้นท์อโลเวร่า (Aloe Vera Treatment)
ซิกเนเจอร์ทรีทเม้นท์อโลเวร่า (Signature Aloe Vera Treatment)
มาสก์หน้า (Face Mask Treatment)
แคร์แอนด์รีแพร์ (Care & Repair)
อซูลีน (Azulene)
ออกซิเจน ไวทัล (Oxygen Vital)
ก�ำจัดขน (Wax)

	ปััจจุุบััน Face Care by Let’s Relax เปิิดให้้บริิการทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 1 สาขา ในทำำ�เลนัักท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งทุุกสาขาเปิิดให้้บริิการทุุกวััน
ตั้้�งแต่่เวลา 10.00 น. - 22.00 น. โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
สาขาเทอร์์มิินอล 21 พััทยา ตั้้�งอยู่่�ที่ชั้้่� �น 1 ศููนย์์การค้้าเทอร์์มิินอล 21 พััทยา หมู่่�ที่่� 6 อำำ�เภอบางละมุุง ชลบุุรีี เนื้้�อที่่�ประมาณ 220
ตารางเมตร
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2.1.2	การตลาด

	ลููกค้้าเป้้าหมาย
บริิษััท มีีสััดส่่วนลููกค้้าต่่างประเทศเป็็นส่่วนใหญ่่ ลููกค้้าชาวต่่างชาติิส่่วนใหญ่่จะเป็็นลููกค้้าชาวเอเชีียจากประเทศ จีีน ฮ่่องกง ไต้้หวััน
ญี่่�ปุ่่�น เกาหลีีใต้้ สิิงค์์โปร์์ และมาเลเซีีย และลููกค้้าจากทางประเทศยุุโรป ที่่�เดิินทางมาด้้วยตััวเองเป็็นคู่่�รััก ครอบครััวหรืือกลุ่่�มเพื่่�อน (ลููกค้้า
F.I.T.) ซึ่่�งบริิษััทได้้วิิเคราะห์์ลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายสำำ�หรัับธุุรกิิจของบริิษััท โดยแบ่่งกลุ่่�มลููกค้้าตามรายได้้ออกเป็็น 3 กลุ่่�มหลััก ตามรููปแบบการ
ให้้บริิการและระดัับราคา (Brand Positioning) คืือ
กลุ่่�มลููกค้้า

รายได้้ต่่อเดืือน (บาท/เดืือน)

แบรนด์์ที่่�ใช้้บริิการ

A- จนถึึง A+
B จนถึึง AC+ จนถึึง B

>75,000
30,000 – 75,000
15,000 – 50,000

RarinJinda Wellness Spa
Let’s Relax / Stretch me / Face Care
บ้้านสวน มาสสาจ

ที่่�มา : ข้้อมููลจากบริิษััท

	ช่่องทางการจำำ�หน่่าย
	ลููกค้้าของบริิษััทส่่วนใหญ่่เป็็นลููกค้้าชาวต่่างชาติิซึ่่�งเกิิดจากการที่่�บริิษััททำำ�การประชาสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่�อต่่างๆ เช่่น นิิตยสารและเข้้าร่่วม
งานออกร้้านต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับสปา ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยมีีเป้้าหมายหลัักเพื่่อ� เป็็นการประชาสััมพัันธ์์ธุุรกิิจสปาของบริิษัทั ทำำ�ให้้แบรนด์์
ของบริิษััทเป็็นที่่รู้� �จั้ ักกัันดีีและนิิยมกัันในกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยว ชาวต่่างชาติิ ช่่องทางการจำำ�หน่่ายของบริิษััททั้้�งหมด สามารถสรุุปได้้ดัังต่่อไปนี้้�
1. การจำำ�หน่่ายผ่่านระบบสำำ�รองการเข้้ารัับบริิการผ่่านทางอิินเตอร์์เน็็ต
2. การจำำ�หน่่ายให้้กัับลููกค้้าโดยตรง
3. การจำำ�หน่่ายผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่าย

นโยบายการกำำ�หนดราคา
บริิษััทกำำ�หนดราคาโดยการคำำ�นวณราคาจากต้้นทุุนค่่าเช่่าสถานที่่� หรืือค่่าเสื่่�อมราคาในกรณีีที่่�สร้้างอาคาร เพื่่�อใช้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจเอง
บวกกัับค่่าแรงพนัักงาน และค่่าโสหุ้้�ย ประกอบกัับการเปรีียบเทีียบราคาของธุุรกิิจสปาหรืือเวลเนสคู่่�แข่่งร่่วมกัับ การวิิเคราะห์์ทางการตลาด
เพื่่�อกำำ�หนดกลยุุทธ์์ด้้านราคา โดยพิิจารณาปััจจััยแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิเช่่น ทำำ�เลที่่�ตั้้�ง โอกาสทางการตลาด กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
คู่่�แข่่งในบริิเวณใกล้้เคีียง และต้้นทุุนในการประกอบการ เป็็นต้้น

ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการแข่่งขััน
	ธุุรกิิจสปาและเวลเนส เป็็นธุุรกิิจที่่�มีีความแตกต่่างในแต่่ละผู้้�ให้้บริิการ ในเรื่่�องของทำำ�เลที่่�ตั้้�ง สถานที่่�ให้้บริิการที่่�มีี ความสวยงาม
การเดิินทางที่่�สะดวกสบาย ใจกลางเมืือง หรืืออยู่่�ในบริิเวณใกล้้สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวที่่�นิิยมในประเทศไทย การให้้บริิการที่่�ดีีของพนัักงานนวดที่่�ให้้
บริิการ ความมีีประสบการณ์์ของผู้้�ให้้บริิการ คุุณภาพการบริิการและความเชื่่�อถืือ ไว้้วางใจจากลููกค้้า ผู้้�บริิหารกลุ่่�มบริิษััทจึึงได้้พิิจารณาปััจจััย
ที่่�มีีผลต่่อการแข่่งขัันในธุุรกิิจเพื่่�อนำำ�มากำำ�หนด เป็็นกลยุุทธ์์ในการสร้้างความแตกต่่าง และเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจของ
กลุ่่�มบริิษััท ดัังนี้้�
1. ประสบการณ์์ และความเป็็นมืืออาชีีพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษััทมีีประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสปามากกว่่า 20 ปีี ซึ่่�งมีีความเชี่่�ยวชาญในธุุรกิิจสปาเป็็น อย่่างดีี ทำำ�ให้้สามารถเสนอบริิการ
การนวดแบบต่่างๆ โดยมีีพนัักงานเทอราพิิสต์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกายภาพบำำ�บััดและผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านวิิทยาศาสตร์์การกีีฬาที่่�มีีความสามารถ
และความชำำ�นาญ จากการฝึึกอบรมที่่�ถููกต้้องตามหลัักสููตรของโรงเรีียนของบริิษััทย่่อย (SWE) ควบคู่่�กัับผลิิตภััณฑ์์สปาของบริิษััทย่่อย (SWL)
โดยใช้้ผลิิตภััณฑ์์ระดัับพรีีเมี่่�ยม เพื่่�อให้้ผู้�บ้ ริิโภคมั่่�นใจ ทำำ�ให้้สามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคได้้ดีี เป็็นการสร้้างความประทัับใจและ
ทำำ�ให้้ลููกค้้า เกิิดความจงรัักภัักดีีต่่อธุุรกิิจ และสิินค้้า ซึ่่�งเมื่่�อลููกค้้าประทัับใจในสิินค้้าสามารถทำำ�การซื้้�อ เพื่่อ� ไปบริิโภคเพิ่่�มเติิมได้้ส่ง่ ผลให้้ผลิติ ภััณฑ์์
ของบริิษััทในกลุ่่�มสามารถจำำ�หน่่ายได้้เพิ่่�มขี้้�นด้้วย

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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2. ด้้านทำำ�เลที่่�ตั้้�ง
การเลืือกที่่�ตั้้�งสำำ�หรัับธุุรกิิจสปา “RarinJinda Wellness Spa” บริิษััทจะเลืือกทำำ�เลที่่�ตั้้�งอยู่่�ภายใน โรงแรมห้้าดาวเพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับกลุ่่�มเป้้าหมายลููกค้้าของบริิษััท ที่่�ผู้้�มาใช้้บริิการมัักจะมีีความต้้องการ ประสบการณ์์ที่่�เป็็นส่่วนตััว บริิการแบบหนึ่่�งต่่อหนึ่่�ง เพื่่�อผ่่อนคลาย
และบำำ�บััดศาสตร์์ทั้้�ง 5 ของร่่างกาย
	สำำ�หรัับ “Let’s Relax, Stretch me และ Face Care” บริิษััทจะเลืือกทำำ�เลที่่�มีีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดิินทางได้้ง่่าย
ใกล้้กัับสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวสำำ�คััญ เช่่น สาขาในกรุุงเทพฯ บริิษััท จะเลืือกสถานที่่ตั้้� �งของ ธุุรกิิจสปาให้้อยู่่�ใกล้้กัับสถานีีรถไฟฟ้้า BTS สำำ�หรัับสาขา
ในเมืืองท่่องเที่่�ยวตามต่่างจัังหวััด จะตั้้�งใกล้้กัับสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว หรืือห้้างสรรพสิินค้้า
	สำำ�หรัับ “บ้้านสวน มาสสาจ” บริิษััท จะเลืือกแหล่่งทำำ�เลที่่�พัักอาศััย ติิดถนนใหญ่่ เพื่่�อความสะดวกในการใช้้บริิการเเละมองเห็็นง่่าย
3. การสร้้างความแตกต่่างในด้้านคุุณภาพ
การใช้้บริิการสปาเพื่่�อเป็็นการผ่่อนคลายและรัักษาสุุขภาพจากความเครีียดและปััญหาด้้านสุุขภาพอัันเกิิดจากสภาพเศรษฐกิิจสัังคม
และการแข่่งขัันเชิิงธุุรกิิจในปััจจุุบันั ดัังนั้้�น บริิษัทั จึึงให้้บริิการที่่เ� น้้นความปลอดภััยและความน่่าเชื่่อ� ถืือในการเข้้ารัับบริิการ เนื่่อ� งจากบริิการหลัักๆ
ในสปาและเวลเนส คืือการให้้บริิการนวด ซึ่่�งการนวดในแต่่ละแบบนั้้�นจะต้้องมีีการนวดหรืือสััมผััสเส้้นต่่างๆ ของร่่างกาย และการยืืดคล้้าย
กล้้ามเนื้้�อเพิ่่�อสุุขภาพ ซึ่่�งใช้้ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทาง
	สำำ�หรัับ RarinJinda Wellness Spa จะเน้้นการให้้บริิการเพื่่อ� การผ่่อนคลายเเละเเละนวดบำำ�บัดั เพื่่อ� การเสริิมสุุขภาพ ซึ่่ง� จะให้้บริิการ
ที่่เ� ต็็มรููปแบบมาตรฐานระดัับโลกที่่ผ� สมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปา เช่่น เตีียงทรายร้้อน (Quartz Bed), สระไฮโดรพููล (Hydrotherapy
Pool) และเตีียงวิิชี่่�ชาวเวอร์์ (Vichy Shower) ผสมผสานกัับศาสตร์์การนวดแผนไทยหลายแบบควบคู่่�ไปกัับการใช้้สมุุนไพรไทย
4. การส่่งเสริิมการขาย
บริิษััทจััดให้้มีีการส่่งเสริิมการขาย เช่่น การทำำ� Loyalty Program ให้้กัับลููกค้้าเดิิม การให้้ส่่วนลดราคาพิิเศษ ซึ่่�งจะเป็็นการกระตุ้้�น
ให้้ลููกค้้าใหม่่ตััดสิินใจทดลองใช้้บริิการในสปาได้้ง่่ายขึ้้�น และช่่วยเพิ่่�มอััตราการใช้้บริิการในช่่วงที่่�มีีนัักท่่องเที่่�ยวลดน้้อยลง (Low Season)
และมีีการจััดการส่่งเสริิมการขาย ในช่่วงที่่�บริิษััททำำ�การออกงานประชาสััมพัันธ์์ตามงานท่่องเที่่�ยวต่่างๆ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ และ
การให้้คููปองส่่วนลดตามนิิตยสาร เป็็นต้้น
2.1.3	การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ

ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา บริิษััทมีีปััจจััยในการดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งการบริิการดัังกล่่าว คืือ
1. ในเรื่่�องของการจััดหาสถานที่่�เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา พื้้�นที่่�ในการให้้บริิการ
2. พนัักงานเทอราพิิสต์์
3. อุุปกรณ์์ประกอบการให้้บริิการ
4. ผลิิตภััณฑ์์สปาที่่�ใช้้ในสาขาที่่�ให้้บริิการของบริิษััท
	ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงได้้มีีการจััดหาปััจจััยต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�

1. สถานที่่�เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา
สถานที่่�ตั้้�งของธุุรกิิจสปาในแต่่ละสาขามีีความสำำ�คััญในการเลืือกใช้้บริิการของลููกค้้า ดัังนั้้�น บริิษัทั มีีการพิิจารณาถึึงปััจจัยั ดัังกล่่าวโดย
ทำำ�การเลืือกทำำ�เลสาขาที่่�มีีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดิินทางได้้ง่่าย ใกล้้กัับสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวสำำ�คััญ หรืือตั้้�งอยู่่�ภายในโรงแรมโดย
ดำำ�เนิินการจััดให้้มีีสภาพแวดล้้อมที่่ดีี� และมีีความปลอดภััย รวมถึึงการออกแบบตกแต่่งสาขาที่่�สวยงาม ซึ่่�งล้้วนเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อการตััด
สิินใจ เลืือกใช้้บริิการสปาของลููกค้้า บริิษััทมีีการจััดหาพื้้�นที่่� โดยแบ่่งออกได้้เป็็น 2 รููปแบบดัังนี้้�
• การเช่าพื้นที่
	ปััจจุุบันั บริิษัทั มีีการทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าพื้้�นที่่ร� ะยะยาวเพื่่อ� ดำำ�เนิินธุุรกิิจสปาจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 55 สาขา โดยสััญญาเช่่าพื้้�นที่่ส่� ว่ นใหญ่่จะมีี ระยะเวลา
3 ปีี ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะมีีการต่่อรองให้้สามารถต่่ออายุุสััญญาเช่่า สำำ�หรัับสาขาที่่�เปิิดใหม่่ประมาณ 6–9 ปีี (3 ปีี ต่่อ 3 ปีี และ/หรืือ ต่่ออีีก 3 ปีี) ทั้้�งนี้้�
เพื่่อ� ให้้คุ้้�มค่่ากัับการลงทุุนตกแต่่ง ในการเปิิดสาขา แต่่หลัังจากนั้้�นแล้้วโดยทั่่�วไปจะสามารถต่่ออายุุสััญญาได้้เพีียงครั้้ง� ละ 3-6 ปีี แต่่เนื่่อ� งจากบริิษัทั มีี
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับผู้้�ให้้เช่่ามาโดยตลอด ทำำ�ให้้ที่่�ผ่่านมาบริิษััท ไม่่มีีปััญหาในการต่่ออายุุสััญญาเช่่าเพิ่่�มเติิม โดยบางสาขา สามารถเช่่าดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจมาต่่อเนื่่�องกว่่า 20 ปีี สามารถแสดงรายละเอีียดตามตารางต่่อไปนี้้�

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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แบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa”
ธุุรกิิจสปา

สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

พื้้�นที่่�
(ตรม.)

ระยะเวลาเช่่า

วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
สััญญาเช่่า

RarinJinda
Wellness
Spa

เชีียงใหม่่

2548

3,500

30 ปีี

1 ม.ค. 56
ถึึง 31 ธ.ค. 85

เป็็นการเช่่าที่่ดิ� ินจาก บริิษััท กลมเกลีียวพััฒนา
จำำ�กััด บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง และปรัับปรุุงซากอาคาร
เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจสปาและให้้เช่่าช่่วงพื้้�นที่่�บางส่่วน
ต่่อกัับกัับบริิษััทย่่อยเพื่่�อทำำ�โรงแรม

ราชดำำ�ริิ

2550

903

3 ปีี

1 ม.ค. 60
ถึึง 31 ธ.ค. 62

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

เพลิินจิิต

2557

1,087

3 ปีี

1 พ.ย. 60
ถึึง 31 ต.ค. 63

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

หมายเหตุุ

หมายเหตุุ รายละเอีียดการเช่่าและเงื่่�อนไขการเช่่าตามรายละเอีียดที่่�ปรากฏในหััวข้้อที่่� 4. ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
แบรนด์์ “Let’s Relax”
ธุุรกิิจสปา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

พื้้�นที่่�
(ตรม.)

ระยะเวลาเช่่า

2541

667

1 ปีี

16 ก.ย. 62
ถึึง 15 ก.ย. 63

มีีสััญญาเช่่า 5 สััญญา (ขยายพื้้�นที่่�) โดยมีีการ
ต่่ออายุุสััญญาให้้ครบพร้้อมกััน

พััทยา

2547

540

3 ปีี

1 พ.ค. 61
ถึึง 30 เม.ย. 64

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

สุุขุุมวิิท 39

2547

806.82

3 ปีี

1 ม.ค. 60
ถึึง 31 ธ.ค. 62

-

เทอร์์มิินอล 21

2554

752

3 ปีี

11 ต.ค. 60
ถึึง 10 ต.ค. 63

-

สมุุย

2556

1,588

3 ปีี

1 ม.ค. 62
ถึึง 31 ธ.ค. 64

การต่่ออายุุสััญญา ผู้้�เช่่าต้้องแจ้้งให้้
ผู้้�ให้้เช่่าทราบล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 6
เดืือนก่่อนครบกำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่า

แมนดาริิน

2556

1,100

3 ปีี

1 ม.ค. 60
ถึึง 31 ธ.ค. 62

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

สยามสแควร์์วััน
(เฟส 1)

2557

424.43

3 ปีี

1 ส.ค. 60
ถึึง 31 ก.ค. 63

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

หััวหิิน

2557

743

3 ปีี

21 มิิ.ย. 60
ถึึง 20 มิิ.ย. 63

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

สาขา

Let’s Relax พาวิิลเลี่่�ยน

วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
สััญญาเช่่า

หมายเหตุุ

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ธุุรกิิจสปา
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สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

พื้้�นที่่�
(ตรม.)

ระยะเวลาเช่่า

วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
สััญญาเช่่า

ป่่าตองสาย 3

2557

2,418

3 ปีี

1 ก.พ. 60
ถึึง 31 ม.ค. 63

-

สยามสแควร์์วััน
(เฟส 2)

2558

332.01

3 ปีี

18 เม.ย. 61
ถึึง 17 เม.ย. 64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

เอกมััย

2558

578.25

3 ปีี

1 ก.ค. 61
ถึึง 30 มิิ.ย. 64

-

ท่่าแพ

2558

920
(มีีบาง
ส่่วนเช่่า
ช่่วงต่่อ
ให้้
SWR)

3 ปีี

1 ต.ค. 61
ถึึง 30 ก.ย. 64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

สวนพลูู

2558

560

3 ปีี

1 ม.ค. 62
ถึึง 31 ธ.ค. 64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

เดอะสตรีีท

2558

714

3 ปีี

15 ธ.ค. 61
ถึึง 14 ธ.ค. 64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

มาบุุญครอง

2559

615.49

3 ปีี

1 ก.พ. 62
ถึึง 31 ม.ค. 65

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

รร.เดอะเบอร์์
เคลีีย์์ ประตููน้ำำ��

2559

260.90

3 ปีี

18 ก.ค. 62
ถึึง 17 ก.ค. 68

พญาไท

2559

969

3 ปีี

14 พ.ย.62
ถึึง 14 พ.ย.65

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก จำำ�นวน 1 ครั้้�งๆ
ละ 3 ปีี

ทองหล่่อ

2559

1,819.5

3 ปีี

15 พ.ย. 62
ถึึง 14 พ.ย 65

การต่่ออายุุสััญญาสามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก
3 คราว คราวละ 3 ปีี

เวคอััพ กระบี่่�

2559

698

3 ปีี

19 พ.ย. 62
ถึึง 18 พ.ย. 65

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 ครั้้�ง ครั้้�งละ
3 ปีี

สุุขุุมวิิท 31

2560

60

3 ปีี

1 เม.ย. 60
ถึึง 31 มีี.ค. 63

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

เดอะซิิส กะตะ
ภููเก็็ต

2560

ตารางวา
300

2 ปีี

17 มิิ.ย. 62
ถึึง 16 มิิ.ย. 64

หมายเหตุุ

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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ธุุรกิิจสปา

สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

พื้้�นที่่�
(ตรม.)

ระยะเวลาเช่่า

วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
สััญญาเช่่า

โบ๊๊ทลากููน
ภููเก็็ต

2560

2.84 ไร่่

3 ปีี

1 ม.ค. 60
ถึึง 31 ธ.ค. 62

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 3 คราว
คราวละ 3 ปีี

มิิลเลนเนี่่�ยม
ภููเก็็ต

2560

654.23

3 ปีี

1 พ.ย. 60
ถึึง 31 ต.ค. 63

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

วััน นิิมมาน
เชีียงใหม่่

2560

812

3 ปีี

1 ธ.ค. 60
ถึึง 30 พ.ย. 63

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

โรงแรมอโนมา
กรุุงเทพฯ

2561

154.50

3 ปีี

9 ก.ค. 61
ถึึง 8 ก.ค. 64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 3 ปีี

บีียอนด์์ ป่่าตอง
ภููเก็็ต

2561

597

3 ปีี

20 ก.ย. 61
ถึึง 19 ก.ย.64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

หััวหิิน ซอย
100

2561

934.8

3 ปีี

1 ก.ค. 61
ถึึง 30 มิิ.ย. 64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

เทอร์์มิินอล
21 พััทยา
– แกรนด์์
เซ็็นเตอร์์พอยต์์
พััทยา

2561

1,213

3 ปีี

19 ต.ค. 61
ถึึง 18 ต.ค. 64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

ดิิ อััลเลซ์์
สุุขุุมวิิท 13

2561

851

3 ปีี

1 ก.ย. 61
ถึึง 31 ส.ค. 64

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

ชะอำำ� เอซ ออฟ
หััวหิิน รีีสอร์์ท

2561

610

3 ปีี

19 ธ.ค. 61
ถึึง 18 ธ.ค. 64

การต่่ออายุุสััญญา ผู้้�เช่่าต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ให้้เช่่าทราบ
ล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 90 วัันก่่อนครบกำำ�หนดอายุุ
สััญญาเช่่า

เดอะ มาร์์เก็็ต
กรุุงเทพ

2562

765

3 ปีี

14 ก.พ.62
ถึึง 13 ก.พ.65

กรุุงเทพ กิินซ่่า
ทองหล่่อ
(โรงแรมนิิกโก
กรุุงเทพ)

2562

1,481

3 ปีี

1 เม.ย.62
ถึึง 31 มีี.ค.65

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว คราวละ
3 ปีี

ไอบิิส
สไตล์์รััชดา

2562

241.48

3 ปีี

12 มิิ.ย. 62
ถึึง 11 มิิ.ย. 63

สามารถต่่อสััญญาได้้ 2 ครั้้�งๆละ 3 ปีี

หมายเหตุุ

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ธุุรกิิจสปา
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สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

พื้้�นที่่�
(ตรม.)

ระยะเวลาเช่่า

วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
สััญญาเช่่า

เซ็็นทรััล
เอมบาสซี่่�

2562

241.48

3 ปีี

17 ก.ค.62
ถึึง 16 ก.ค.65

สามารถต่่อสััญญาได้้อีีก 2 ปีี

กระบี่่�
ศรีีลัันตา
รีีสอร์์ท

2562

1,318

3 ปีี

1 ต.ค.62
ถึึง 30 ก.ย.65

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 4 คราว คราวละ
3 ปีี

โรงแรมตรััง
เรืือรััษฎา

2562

-

3 ปีี

15 ก.ย.62
ถึึง 14 ก.ย.65

สามารถต่่อสััญญาได้้อีีก 3 ปีี

แอม
ไชน่่าทาวน์์

2562

536.33

3 ปีี

15 พ.ย. 62
ถึึง 14 พ.ย.65

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว คราวละ
3 ปีี

พอร์์โต้้ เดอ
ภููเก็็ต

2562

746

3 ปีี

18 ต.ค.62
ถึึง 17 ต.ค.65

สามารถต่่อสััญญาได้้อีีก 3 ปีี

หมายเหตุุ

แบรนด์์ “Baan Suan Massage”
ธุุรกิิจสปา

สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

พื้้�นที่่�
(ตรม.)

ระยะเวลาเช่่า

วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
สััญญาเช่่า

Baan Suan
Massage

นนทบุุรีี

2558

465

3 ปีี

1 ส.ค. 61
ถึึง 31 ก.ค. 64

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้ 3 ปีี

รามคำำ�แหง

2558

2 ไร่่ 200
ตารางวา

3 ปีี

1 มิิ.ย. 60
ถึึง 31 พ.ค. 63

การต่่ออายุุสััญญา ผู้้�เช่่าต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ให้้เช่่า
ทราบล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 60 วััน ก่่อนครบ
กำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่า

ประชานุุกููล

2559

453

2 ปีี

1 พ.ย. 61
ถึึง 31 ต.ค. 63

การต่่ออายุุสััญญา ผู้้�เช่่าต้้องแจ้้งให้้ผู้้�ให้้เช่่า
ทราบล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 60 วััน ก่่อนครบ
กำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่า

เจริิญนคร 68

2559

187

3 ปีี

1 เม.ย. 62
ถึึง 31 มีี.ค. 65

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 2คราว
คราวละ 3 ปีี

บรมราชชนนีี

2559

583.3

3 ปีี

1 ส.ค. 62
ถึึง 31 ก.ค. 65

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

เทอร์์มิินอล 21
โคราช

2560

349

3 ปีี

19 ธ.ค 62
ถึึง 18 ธ.ค 65

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 1คราว
คราวละ 3 ปีี

อุุดรธานีี

2560

712.27

3 ปีี

15 ธ.ค. 62
ถึึง 14 ธ.ค. 65

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

หมายเหตุุ

รายงานประจำำ�ปีี
2562

50

แบรนด์์ “Baan Suan Massage”
ธุุรกิิจสปา

สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

พื้้�นที่่�
(ตรม.)

เพชรเกษม

2560

3 งาน 77
ตารางวา

สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

พื้้�นที่่�
(ตรม.)

ระยะเวลาเช่่า

เซ็็นทรััลเวิิร์์ด

2561

123.44

3 ปีี

1 พ.ย. 61
ถึึง 31 ต.ค. 64

-

ไอคอนสยาม

2561

224

3 ปีี

9 พ.ย. 61
ถึึง 8 พ.ย. 64

-

วิิชดอม 101

2562

207

3 ปีี

1 ก.พ.62
ถึึง 31 ม.ค.65

-

สาขา

ปีีที่่�เริ่่�ม
ดำำ�เนิินการ

พื้้�นที่่�
(ตรม.)

ระยะเวลาเช่่า

ทอร์์มิินอล 21
พััทยา

2561

212

3 ปีี

ระยะเวลาเช่่า

3 ปีี

วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
สััญญาเช่่า

1 ก.ค. 62
ถึึง 30 มิิ.ย. 65

หมายเหตุุ

สามารถต่่ออายุุสััญญาออกไปได้้อีีก 3 คราว
คราวละ 3 ปีี

แบรนด์์ “Stretch Me”
ธุุรกิิจ
สตููดิิโอ
ยืืดกล้้ามเนื้้�อ

วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
สััญญาเช่่า

หมายเหตุุ

แบรนด์์ “Face Care”
ธุุรกิิจ
ดููแล
ผิิวหน้้า

วัันเริ่่�มและวัันสิ้้�นสุุด
สััญญาเช่่า

19 ต.ค. 61
ถึึง 18 ต.ค. 64

หมายเหตุุ

สามารถต่่อสััญญาออกไปได้้อีีก 2 คราว
คราวละ 3 ปีี

หมายเหตุุ รายละเอีียดการเช่่าและเงื่่�อนไขการเช่่าตามรายละเอีียดที่่�ปรากฏในหััวข้้อที่่� 4. ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
• การซื้อสินทรัพย์
		
- บริิษััท มีีการลงทุุนซื้้�ออาคารพาณิิชย์์ 3 คููหา ตั้้�งอยู่่�ที่่�ถนนราษฎร์์อุุทิิศ 200 ปีี ต.ป่่าตอง อ.กะทู้้� จ.ภููเก็็ต เพื่่�อดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจสปา Let’s Relax สาขาป่่าตองสาย 2 ขนาดพื้้�นที่่� 1,292 ตารางเมตร เปิิดดำำ�เนิินการในปีี 2545
		
- บริิษััท มีีการลงทุุนซื้้�อทรััพย์์สิินตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 207/47 ถนนราษฎร์์อุุทิิศ 200 ปีี ต.ป่่าตอง อ.กะทู้้� จ.ภููเก็็ต เพื่่�อดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจสปา Let’s Relax ส่่วนขยายสาขาป่่าตองสาย 2 เมื่่�อปีี 55
		
- บริิษััท มีีการลงทุุนซื้้�อที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง ตั้้�งอยู่่�ที่่� 224/2-3 ถนน กะรน ตำำ�บล กะรน อำำ�เภอเมืืองภููเก็็ต จัังหวััดภููเก็็ต
ขนาดพื้้�นที่่� 41 ตารางวาเพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา Let’s Relax สาขา กะรน จัังหวััดภููเก็็ต เปิิดดำำ�เนิินการในปีี 2560
		
- บริิษััท มีีการลงทุุนซื้้�อที่่ดิ� ินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง ตั้้�งอยู่่�ที่่� 1245-1245/1 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ�บล ในเมืือง อำำ�เภอ เมืืองหนองคาย
จัังหวััด หนองคาย ขนาดพื้้�นที่่� 1 งาน 51 ตารางวา เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจ บ้้านสวน มาสสาจ สาขา หนองคายเปิิดดำำ�เนิินการในปีี 2560
		
- บริิษััท มีีการลงทุุนซื้้�อที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 224/27-28 ตำำ�บลหนองปรืือ อำำ�เภอบางละมุุง จัังหวััดชลบุุรีี
ขนาด พื้้�นที่่� 53 ตารางวา เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา Let’s Relax สาขาพััทยากลาง เปิิดดำำ�เนิินการในปีี 2561

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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2. พนัักงานเทอราพิิสต์์
	พนัักงานเทอราพิิสต์์ (พนัักงานนวด) คืือปััจจัยั สำำ�คัญ
ั อีีกประการหนึ่่ง� ที่่จ� ะทำำ�ให้้บริิษัทั สามารถจััดหาบริิการได้้ ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่นั้้น� พนัักงาน
ของบริิษัทั จะเป็็นพนัักงานที่่ร่� ว่ มงานกัับบริิษัทั มาเป็็นระยะเวลานาน นอกจากนั้้�นแล้้วบริิษัทั ได้้มีีการเปิิดบริิษัทั ย่่อย ในนามของ บริิษัทั สยามเวลเนส
เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กัดั (SWE) เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจสอนนวด สนัับสนุุนการจััดหาพนัักงานเทอราพิิสต์์ของบริิษััทในการทดแทน พนัักงานที่่�ลาออก และ
เป็็นการเตรีียมพนัักงานเพิ่่�มสำำ�หรัับการขยายสาขาของบริิษััทในอนาคต รวมถึึงเป็็นที่่�จััดอบรมพนัักงานเทอราพิิสต์์ของบริิษััทในการให้้บริิการ
และรัักษามาตรฐานของพนัักงานเทอราพิิสต์์สำำ�หรัับธุุรกิิจสปาของบริิษััท ทำำ�ให้้พนัักงานมีีความรู้้�ทั้้�งทางภาคทฤษฎีีและภาคปฎิิบััติิ และเรีียน
รู้้�การทำำ�งานบริิการนวดได้้อย่่างถููกวิิธีี ปลอดภััยทั้้�งตััวผู้้�ให้้บริิการและผู้้�รัับบริิการจนเกิิดความเชี่่�ยวชาญ ตลอดจนสามารถให้้คำำ�แนะนำำ�ในเรื่่�อง
ต่่างๆ กัับผู้้�มาใช้้บริิการได้้
นอกจากนั้้�นแล้้วในกรณีีที่่บ� างสาขามีีจำำ�นวนผู้้ใ� ช้้บริิการมาก บริิษััทสามารถที่่�จะโยกย้้ายพนัักงานเทอราพิิสต์์จากสาขาอื่่�นมาให้้บริิการ
ในสาขาที่่ต้� ้องการได้้ เพื่่�อให้้บริิการของบริิษััทเรีียบร้้อย และทัันต่่อความต้้องการของลููกค้้า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีพนัักงานเทอราพิิสต์์และผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกายภาพบำำ�บััด-วิิทยาศาสตร์์การกีีฬาจำำ�นวนประมาณ
1,500 คน ประจำำ�อยู่่�ตามสถานประกอบการสปาสาขาต่่าง ๆ

3. อุุปกรณ์์ในการให้้บริิการ
ในการดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้ได้้บริิการสปาแก่่ลููกค้้านั้้�น บริิษััทจะต้้องมีีการดำำ�นิินการจััดหาอุุปกรณ์์ในการให้้บริิการดัังกล่่าว โดยบริิษััท
ได้้มีีการจััดหาอุุปกรณ์์ดังั กล่่าว ตามแบรนด์์ “RarinJinda Wellness Spa” “Let’s Relax” “บ้้านสวน มาสสาจ” “Stretch me by Let’s Relax”
และ “Face care” โดยอุุปกรณ์์การให้้บริิการแบบเวลเนสสปา ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีจำำ�นวนประมาณ 2,300 เตีียง

4. ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สปาที่่�ใช้้ในสาขาที่่�ให้้บริิการของบริิษััท
	ผลิิตภััณฑ์์สปาที่่�ใช้้ในธุุรกิิจของบริิษััท เป็็นปััจจััยสำำ�คััญปััจจััยหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ลููกค้้าเกิิดความประทัับใจในบริิการของบริิษััท เช่่น น้ำำ��มััน
นวดและน้ำำ�มั
� นั หอมระเหย ผลิิตภััณฑ์์ขัดผิ
ั วิ และผลิิตภััณฑ์์พอกตััว ตลอดจนลููกประคบสมุุนไพรสด โดยบริิษัทั ได้้อาศััยความชำำ�นาญ ประสบการณ์์ใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจสปามาพััฒนาคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีเอกลัักษณ์์ร่่วมกัับทีีมเภสััชกรของผู้้�ผลิิตในประเทศ และในกรณีีที่่�ผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว
ไม่่เป็็นไปตามที่่�กำำ�หนด กลุ่่�มบริิษััทสามารถจััดหาผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าวทดแทนได้้ เนื่่�องจากมีีผู้้�ผลิิตสิินค้้าประเภทเดีียวกัันจำำ�นวนมาก
2.1.4 ภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขััน
ประเทศไทยตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการท่่องเที่่�ยวในฐานะกลไกหลัักในการช่่วยขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศ โดยในปีี 2560
การท่่องเที่่ย� ววของไทยสามารถสร้้างรายได้้กว่่า 2.75 ล้้านล้้านบาท และมีีขีีดความสามารถในการแข่่งขัันด้้านการท่่องเที่่ย� ว (Travel & Tourism
Competitiveness Index) อยู่่�ในอัันดัับที่่� 34 จาก 136 ประเทศ ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าแนวทางการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวที่่�ผ่่านมาของไทยสามารถ
เพิ่่�มขีีดความสามารถของอุุตสาหกรรมท่่องเที่่ย� วของไทยได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อย่่างไรก็็ดีีอุุตสาหกรรมท่่องเที่่ย� วนั้้�นมีีการเปลี่่ย� นแปลงอยู่่�ตลอดเวลา
ตามสภาวการณ์์โลกและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวของไทยจึึงต้้องมีีการปรัับตััวตามกระแสโลกที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป และวาง
แผนการพััฒนาให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของตลาดเพื่่�อรัักษาและพััฒนาขีีดความสามารถด้้านการท่่องเที่่�ยวของประเทศ
แผนแม่่บทภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิประเด็็นการท่่องเที่่ย� ว (พ.ศ. 2561 – 2580) ให้้ความสำำ�คัญั กัับการรัักษาการเป็็นจุุดหมายปลายทางของการ
ท่่องเที่่ย� วระดัับโลกจึึงเป็็นสี่่ง� สาคััญยิ่่ง� โดยจะต้้องพััฒนาการท่่องเที่่ย� วทั้้�งระบบ มุ่่�งเน้้นนัักท่่องเที่่ย� วกลุ่่�มคุุณภาพ สร้้างความหลากหลายด้้านการ
ท่่องเที่่ย� วให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของนัักท่่องเที่่ย� วและมุ่่�งเน้้นการพััฒนาการท่่องเที่่ย� วในสาขาที่่มีีศั
� กั ยภาพ แต่่ยังั คงรัักษาจุุดเด่่นของประเทศ
ด้้านขนบธรรมเนีียม ประเพณีี วััฒนธรรม อััตลัักษณ์์ความเป็็นไทย ตลอดจนให้้คุุณค่่ากัับสี่่�งแวดล้้อมไว้้ได้้ ทั้้�งนี้้� การกำำ�หนดเป้้าหมายของการ
พััฒนาการท่่องเที่่ย� วในระยะ 20 ปีี ในระยะแรกให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการสร้้าง รายได้้จากการท่่องเที่่ย� วอย่่าง ต่่อเนื่่อ� ง วางรากฐานด้้านการท่่องเที่่ย� วที่่�
เน้้นมาตรฐานและคุุณภาพระดัับสากล สิ่่ง� สาคััญที่่สุุดคืื
� อการสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ในเรื่่อ� งความปลอดภััย ให้้แก่่นักั ท่่องเที่่ย� ว การบัังคัับใช้้กฎหมายให้้เกิิด
ความปลอดภััย และไม่่ให้้นัักท่่องเที่่�ยวถููกเอารััดเอาเปรีียบ แล้้วจึึงกระจายการท่่องเที่่�ยวทั้้�งในมิิติิของพื้้�นที่่� และรายได้้สู่่�ชุุมชน ตลอดจนการให้้
ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายสููงสุุด ของการท่่องเที่่�ยว ในการเป็็นเครื่่�องมืือในการลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
ของสัังคมไทย
แผนย่่อยการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ ความงาม และแพทย์์แผนไทย
	พััฒนาและยกระดัับมาตรฐานการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ ความงาม และแพทย์์แผนไทย ทั้้�งสิินค้้า บริิการ บุุคลากร ผู้้�ประกอบการและ
แหล่่งท่่องเที่่ย� วที่่เ� กี่่ย� วข้้องตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าการท่่องเที่่ย� ว มุ่่�งเน้้นการสร้้างความแตกต่่างและเอกลัักษณ์์จากการให้้บริิการตามแบบอย่่างความ

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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เป็็นไทยที่่�โดดเด่่นในระดัับสากล ร่่วมกัับการใช้้องค์์ความรู้้�และภููมิิปััญญาไทยที่่�พััฒนาต่่อยอดกัับความคิิดสร้้างสรรค์์ วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
และนวััตกรรม เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้าและบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยวเชิิงสุุขภาพ ความงาม และแพทย์์แผนไทย
แนวทางการพััฒนา
1) ยกระดัับคุุณภาพการให้้บริิการการท่่องเที่่ย� วเชิิงสุุขภาพให้้ได้้มาตรฐานระดัับสากล ทั้้�งคุุณภาพของสถานประกอบการและคุุณภาพของผู้้�
ให้้บริิการที่่�มีีทัักษะและความเชี่่�ยวชาญ ให้้ความสำำ�คััญ เรื่่�องความสะอาดและความปลอดภััยในสถานประกอบการ ซึ่่�งครอบคลุุมการให้้บริิการ
ในธุุรกิิจสปาและบริิการ เสริิมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดููแลผู้้�สููงอายุุ สถานพัักฟื้้�นเพื่่�อการฟื้้�นฟููสุุขภาพและการผ่่อนคลาย
2) สร้้างสรรค์์การท่่องเที่่ย� วเชิิงสุุขภาพรููปแบบใหม่่บนพื้้�นฐานของทรััพยากรที่่มีีศั
� กั ยภาพ ในการบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟูู รัักษาสุุขภาพ โดยใช้้ความ
คิิดสร้้างสรรค์์นวััตกรรมและเอกลัักษณ์์ความเป็็นไทยในการให้้บริิการพร้้อมท้ัั�งสร้้างความหลากหลายของกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพที่่ไ� ด้้มาตรฐาน
เป็็นที่่�ยอมรัับ ในระดัับสากลและเชื่่�อมโยงกัับกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวต่่างๆ เช่่น การใช้้น้ำำ��พุุร้้อน น้ำำ��แร่่ สปาโคลน เพื่่�อส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวเชิิง
สุุขภาพ เป็็นต้้น
3) พััฒนายกระดัับคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ด้า้ นแพทย์์แผนไทยให้้มีีมาตรฐานระดัับสากลและสอดคล้้องกัับความต้้องการของตลาดเพื่่�อสร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่ผลิิตภััณฑ์์ โดยการวิิจััยพััฒนานวััตกรรมต่่อยอดให้้เกิิดสิินค้้าใหม่่ และการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์ พร้้อมสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ของผู้้บ� ริิโภค
ต่่อผลิิตภััณฑ์์การแพทย์์แผนไทย
4) ส่่งเสริิมตลาดการท่่องเที่่�ยวทางการแพทย์์ที่่�ไทยมีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�อย่่างแพร่่หลายในตลาดกลุ่่�ม
เป้้าหมายหรืือกลุ่่�มตลาดที่่�มีีความสนใจเฉพาะด้้าน ได้้แก่่ ศััลยกรรมเสริิม ความงาม การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ทัันตกรรม จัักษุุวิิทยา
การรัักษาภาวะผู้้�มีีบุุตรยาก ศััลยกรรมกระดููกและ ผ่่าตััดหััวใจ เป็็นต้้น โดยคำำ�นึึงถึึงความสอดคล้้องกัับการพััฒนาอุุตสาหกรรมและบริิการ
การแพทย์์ครบวงจรของไทย
ภาวะอุุตสาหกรรมและมููลค่่าตลาดรวมของธุุรกิิจสปา
	ธุุรกิิจสปาทั่่�วโลกมีีมููลค่่าสููงมากขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เติิบโตขึ้้น� จาก 19 ล้้านล้้านบาท แป็็น 27 ล้้านล้้านบาทในปััจจุุบันั จากเทรนด์์การรััก
สุุขภาพของผู้้�บริิโภคทั้้�งในและต่่างประเทศเป็็นผลให้้มีีธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพ ซึ่่�งประ เทศไทยมีีอััตราการเติิบโตสููงกว่่าอััตราเฉลี่่�ยทั่่�วโลก
อย่่างน่่าสนใจ โดยเฉพาะธุุรกิิจสปาเพื่่�อสุุขภาพและความงามที่่�ยัังคงได้้รัับความนิิยมจากนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งชาวไทยและต่่างประเทศเป็็นอย่่างมาก
ในปััจจุุบััน เนื่่�องจากจุุดแข็็งด้้านการให้้บริิการและสมุุนไพรซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบจากธรรมชาติิที่่�มีีอย่่างหลากหลายในประเทศไทย
	จำำ�นวนเม็็ดเงิินกว่่า 3.5 หมื่่น� ล้้านบาทต่่อปีีที่ก่� ระจายอยู่่�ในธุุรกิิจสปาไทย กลายเป็็นจุุดสนใจที่่ทำ� �ำ ให้้ภาครััฐต้้องการยกระดัับอุุตสาหกรรม
สปาไทยก้้าวไปสู่่�มาตรฐานสากล หวัังใช้้จุุดเด่่นด้้านทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีความหลากหลายมาช่่วยยกระดัับรายได้้ให้้คนในชาติิตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��
กลางน้ำำ��และปลายน้ำำ�� ผ่่านธุุรกิิจงานบริิการครบวงจรที่่�เรีียกว่่า “สปา” โดยหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องได้้ผนึึกกำำ�ลังั ร่่วมกัันพััฒนาศัักยภาพผู้้ป� ระกอบการ
ให้้ก้้าวไปสู่่�เป้้าหมายที่่�วางไว้้
	ธุุรกิิจสปาและนวดไทย ถืือเป็็นหนึ่่�งในอุุตสาหกรรมที่่�มีีความสำำ�คััญและขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจประเทศ อีีกทั้้�งยัังสร้้างอาชีีพให้้บุุคคลทั่่�ว
ไปมีีรายได้้ ในขณะเดีียวกัันยัังก่่อให้้เกิิดรายได้้แก่่อุุตสาหกรรมอื่่�นที่่�เชื่่�อมโยงในกระบวน
การสปาตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��ยัันปลายน้ำำ��ในอุุตสาหกรรมเกษตรและการท่่องเที่่�ยวเป็็นจำำ�นวนมาก
	ล่่าสุุดเมื่่อ� วัันที่่� เมื่่อ� วัันที่่� 12 ธ.ค.2562 ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการร่่วมระหว่่างรััฐบาลตามภาคีีอนุุสััญญาว่่าด้้วยการสงวนรัักษามรดกวััฒนธรรม
ที่่�จัับต้้องไม่่ได้้ของ ยููเนสโกครั้้�งที่่� 14 ระหว่่างวัันที่่� 8-14 ธ.ค.2562 ณ กรุุงโบโกตา สาธารณรััฐโคลอมเบีีย ประกาศผลการพิิจารณาขึ้้�นทะเบีียน
มรดกทางวััฒนธรรมที่่�จัับต้้องไม่่ได้้ ปีี 2019 รวม 51 รายการและนวดไทยที่่�ประเทศไทยเสนอ ได้้รัับมติิรัับรองประกาศขึ้้�นทะเบีียนในกลุ่่�มดััง
กล่่าว นัับเป็็นรายการที่่� 2 ต่่อจากโขน ที่่�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนไปเมื่่�อปลายปีี 2561 โดยนวดไทยได้้รัับการรัับรองจากยููเนสโกด้้วยมีีคุุณสมบััติิ
ตรงตามหลัักเกณฑ์์ เป็็นภููมิิปััญญาที่่�มีีพััฒนาการเริ่่�มในระดัับครอบครััวและชุุมชนเกษตรกรรม พััฒนาต่่อเนื่่อ� งมาจนเป็็นศาสตร์์ในการดููแลสุุขภาพ
ที่่�ใช้้มืือหรืือส่่วนต่่างๆของร่่างกาย ในการปรัับพลัังและโครงสร้้างของร่่างกายโดยไม่่ใช้้ยาบำำ�บััด สะท้้อนถึึงความสามารถในการสร้้างสรรค์์ของมนุุษย์์
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้บริิการนวดไทยเป็็นหนึ่่�งในสิินค้้าและบริิการการท่่องเที่่�ยวที่่�จะเป็็นที่่นิ� ิยมสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิ
การวิิเคราะห์์มููลค่่าตลาดของธุุรกิิจสปาไทยแบ่่ง ตามการจััดเก็็บข้้อมููลของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ (องค์์การมหาชน) รายงานว่่าภาพรวมธุุรกิิจสปาปีี 2562 มีีมููลค่่าประมาณ 38,000 ล้้านบาท
โดยไทยจััดเป็็นอัันดัับที่่� สููงกว่่าทั่่�วโลกที่่�เติิบโต 7% เรายัังมีีโอกาสเติิบโตอีีกมาก โดยคาดหวัังว่่าภายใน 3 ปีีจะเป็็น 1 ใน 10 ของโลกและภายใน
5 ปีี เป็็น 1 ใน 5 ของโลก
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	ปััจจุุบัันมีีกิิจการที่่�ผ่่านการรัับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุุข 2,053 แห่่ง เป็็นสปาเพื่่�อสุุขภาพ 531 แห่่ง นวดเพื่่�อสุุขภาพ
1,217 แห่่ง นวดเพื่่�อเสริิมสวย 305 แห่่ง ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในกรุุงเทพ 88.4% หรืือ 1,790 แห่่ง ที่่�เหลืือกระจายไปตามจัังหวััดต่่างๆ มีีการจ้้างงานรวม
66,816 คน
ภาพรวมการแข่่งขััน
กระแสการใส่่ใจดููแลสุุขภาพของคนไทยที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ส่่งผลให้้ธุุรกิิจสปาขยายตััวออกจากโรงแรม และขยายตััวอย่่างรวดเร็็วในย่่านธุุรกิิจและ
แหล่่งท่่องเที่่ย� ว ภายใต้้แนวคิิดการให้้บริิการที่่ห� ลากหลายรููปแบบ และเป็็นที่่จั� บั ตากัันว่่าธุุรกิิจสปาจะเป็็นหนึ่่ง� ในกลุ่่�มธุุรกิิจบริิการด้้านสุุขภาพที่่�
มีีศัักยภาพการเติิบโตสููงต่่อไป และคาดว่่ารายได้้จากธุุรกิิจสปาในตลาดท่่องเที่่�ยวน่่าจะขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากความต้้องการมีีแนวโน้้ม
การเติิบโตตามอุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวที่่�ภาครััฐให้้การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งยัังเป็็นหนึ่่�งในธุุรกิิจบริิการด้้านสุุขภาพที่่�ภาครััฐ
กำำ�หนดเป้้าหมายให้้ประเทศไทยเป็็นศููนย์์กลางสุุขภาพของเอเชีีย
แนวโน้้มเกี่่ย� วกัับความใส่่ใจต่่อสุุขภาพที่่เ� พิ่่�มสููงขึ้้น� ในกลุ่่�มชนชั้้น� กลาง ซึ่่ง� เป็็นประชากรส่่วนใหญ่่หรืือร้้อยละ 70 ของประชากรไทยทั้้�งหมด
เป็็นโอกาสให้้ธุุรกิิจสปาขยายตััวเข้้าสู่่�ตลาดระดัับกลาง ซึ่่�งมีีลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายทั้้�งชาวไทย และชาวต่่างชาติิที่่�พำำ�นัักอยู่่�ในประเทศไทย รวมถึึง
กลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีกำำ�ลัังซื้้�อระดัับปานกลางขึ้้�นไป โดยผู้้�ประกอบการธุุรกิิจสปาส่่วนใหญ่่จะเป็็นคนไทย เปิิดดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ในเมืืองใหญ่่หรืือ
ย่่านธุุรกิิจ ครอบคลุุมตั้้�งแต่่สปาที่่�อยู่่�นอกโรงแรมแต่่จัับตลาดบนและสปาขนาดเล็็กที่่จ� ะจัับตลาดระดัับกลาง
	จากเหตุุผลดัังกล่่าวข้้างต้้น ภาพรวมของตลาดธุุรกิิจสปาภายในประเทศไทยจึึงเป็็นตลาดที่่�มีีการแข่่งขัันสููง เนื่่�องจากมีีผู้้�ประกอบการ
ธุุรกิิจสปาในประเทศเพิ่่�มขึ้้น� เป็็นจำำ�นวนมากทั้้�งในกรุุงเทพฯ และต่่างจัังหวััด ทั้้�งในรููปแบบที่่เ� ป็็น สปาแบบให้้บริิการครบวงจร โดยมีีการออกแบบ
และตกแต่่งสถานที่่�ให้้ดููหรููหรา รวมถึึงบริิการที่่�มีีความหลากหลาย พร้้อมสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�ครบครััน และให้้ความรู้้ �สึึ กผ่่ อ นคลายเมื่่� อ
เข้้ า ใช้้บริิการ จนถึึงในรููปแบบห้้องแถวที่่�เปิิดให้้ มีีบริิการนวดและเสริิมความงามในแบบต่่างๆ โดยจะไม่่เน้้นถึึงความสวยงามในการออกแบบ
ร้้านหรืือไม่่เน้้นความหรููหรามากนััก แต่่จะเน้้นการให้้บริิการที่่�จััดเตรีียมให้้ลููกค้้าเท่่านั้้�น
2.1.5 ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััท มีีนโยบายในการประกอบธุุรกิิจโดยปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับอย่่างเคร่่งครััด ดำำ�เนิิน การตามระเบีียบปฏิิ บัั ติิ ข อง
กระทรวงสาธารณสุุขในการดำำ�เนิินกิิจการดัังกล่่าว โดยได้้รับั การรัับรองจากกระทรวงสาธารณสุุขในการประกอบธุุรกิิจสปา สาขาของบริิษัทั ให้้เน้้นการ
อนุุรัั ก ษ์์ ร ะบบนิิ เวศธรรมชาติิ ใ ห้้ ค งเดิิ ม ด้้ ว ยการรัั ก ษาพื้้� น ที่่� ส วน และต้้ น ไม้้ ใ ห้้ ม ากที่่� สุุด และให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ เรื่่� อ งระบบนิิ เวศ
การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำำ�มาจากธรรมชาติิ ไม่่ทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อรัักษา
สิ่่�งแวดล้้อมให้้มีีสภาพที่่ดีีต่
� ่อไป อาทิิ การลดการใช้้พลาสติิกห่่อชุุดนวดไทย โดยเปลี่่�ยนเป็็นผ้้ามััดแทน ฯลฯ

2.2 ธุุรกิิจโรงแรมและร้้านอาหาร
การประกอบธุุรกิิจโรงแรม และร้้านอาหารของกลุ่่�มบริิษััท ดำำ�เนิินการโดย บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด (SWR)
โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
2.2.1 ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ

การให้้บริิการของ SWR สามารถจำำ�แนกได้้ตามประเภทของลัักษณะการให้้บริิการ คืือการให้้บริิการโรงแรม และการให้้บริิการร้้าน
อาหารที่่จั� ังหวััดเชีียงใหม่่

การให้้บริิการโรงแรม
เป็็นการให้้บริิการโรงแรม ภายใต้้ชื่่�อ “โรงแรมระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท” ซึ่่�งเป็็นโรงแรมประเภท บููติิค รีีสอร์์ทระดัับ
5 ดาว และยัังคงกลิ่่�นอายของสไตล์์ทางเหนืือสไตล์์ล้้านนา ทุุกห้้องพัักยัังมีีระเบีียงส่่วนตััวที่่�สามารถ มองเห็็นทิิวทััศน์์ของดอยสุุเทพและ
แม่่น้ำำ��ปิิง พร้้อมสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกครบครััน ไม่่ว่่าจะเป็็น บริิการอิินเตอร์์เน็็ตไร้้สายความเร็็วสููง ห้้องฟิิตเนสและโยคะ สระว่่ายน้ำำ��กลางแจ้้ง
บริิการรถเช่่าลีีมููซีีน และบริิการทััวร์์ท่่องเที่่�ยว บริิการซัักรีีด รวมทั้้�งมีีห้้องสมุุดที่่�มีีบริิการคอมพิิวเตอร์์ฟรีี และร้้านอาหารเดค วััน (Deck 1)
รวมทั้้�งมีี ระริินจิินดา เวลเนส สปา สาขาเชีียงใหม่่ เพื่่�อให้้บริิการสปาครบวงจร โดยตั้้�งอยู่่�บริิเวณด้้านหน้้าของโรงแรม
นอกจากนี้้�ภายในบริิเวณโรงแรมยัังคงไว้้ซึ่่�งบ้้านไม้้สัักไทยโบราณอายุุกว่่า 150 ปีี เป็็นการผสมกัันของกลิ่่�นอายพม่่า และล้้านนา
โดยได้้ถููกนำำ�มาใช้้เป็็นส่่วนต้้อนรัับแขกของโรงแรม ห้้องประชุุม และห้้องนวดไทย เพื่่�ออนุุรัักษ์์ไว้้ให้้ชนรุ่่�นหลัังและชาวต่่างชาติิได้้สััมผััสและร่่วม
ประทัับใจ	
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ในส่่วนที่่�เป็็นอาคารโรงแรมที่่�สร้้างใหม่่ ทางสถาปนิิกได้้ออกแบบ ให้้มีีรููปแบบที่่ก� ลมกลืืนกัับเรืือนไม้้โบราณหลัังเดิิม รวมไปถึึงการออกแบบ
ภููมิิสถาปััตย์์ ซึ่่�งเน้้นถึึงความเขีียวขจีีของพรรณไม้้รวมไปถึึงสายน้ำำ��ที่่�ลััดเลาะ ตามอาคาร ซึ่่�งเป็็นลัักษณะพิิเศษต่่างจากสถาปััตยกรรมแห่่งอื่่�นใน
จัังหวััดเชีียงใหม่่ และส่่งผลให้้โรงแรมระริินจิินดา เวลเนส สปารีีสอร์์ท ได้้รัับรางวััลต่่างๆ สำำ�หรัับการคงไว้้ซึ่ง่� สิ่่ง� ก่่อสร้้างที่่สำ� �คั
ำ ญั ทางประวััติศิ าสตร์์
วััฒนธรรม และขนบธรรมเนีียมประเพณีีที่่ดีี� งามของประเทศไทย
ใบอนุุญาตประกอบกิิจการโรงแรม
ประเภทใบอนุุญาต

ประกอบกิิจการโรงแรม
ประกอบกิิจการที่่�เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ

วัันต่่อใบอนุุญาต

วัันครบกำำ�หนดใบอนุุญาต

26 ก.ค. 2559
31 พ.ค. 2562

25 ก.ค. 2564
14 พ.ค. 2563

ใบอนุุญาตประกอบกิิจการร้้านอาหาร
ประเภทใบอนุุญาต

การจััดตั้้�งสถานที่่จำ� ำ�หน่่ายอาหารหรืือ
สถานที่่�สะสมอาหาร

วัันต่่อใบอนุุญาต

วัันครบกำำ�หนดใบอนุุญาต

31 พ.ค. 2562

31 พ.ค. 2563

การให้้บริิการด้้านห้้องพััก
โรงแรมระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท มีีการให้้บริิการห้้องพัักดัังนี้้�
แบบ

ขนาด (ตรม.)

จำำ�นวนห้้อง

อััตราค่่าห้้องพััก
(บาท)

ดีีลัักซ์์ (Deluxe)
ดีีลัักซ์์ พููลแอ็็คเซส
(Deluxe Pool Access)
เวลเนส สวีีท
(Wellness Suite)
ระริินจิินดา วิิลล่่า
(Rarinjinda Villa)

46
53

22
7

6,500
10,000

93

5

16,000

164

1

27,000

รวม
หมายเหตุุ

* ราคาห้้องพัักตาม website ของโรงแรม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
** เป็็นราคาที่่ยั� ังไม่่รวม Service Charge 10% และ VAT 7%
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บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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การบริิการอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
โรงแรม ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท มีีบริิการร้้านอาหารเดค วััน (Deck 1) ตั้้�งอยู่่�ติิดกัับริิมแม่่น้ำำ��ปิิง เน้้นมุุมมองแบบเปิิดโล่่ง
และบรรยากาศแบบสบายๆ ทั้้�งภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีีบริิการด้้านอาหารและเครื่่�องดื่่�ม รวมทั้้�งการจััดเลี้้�ยง การจััดงานแต่่งงาน
โดยเน้้นที่่�คุุณภาพของบริิการที่่�ประทัับใจ และคุุณภาพของอาหารที่่�จััดเตรีียมโดยพ่่อครััวที่่�มีีประสบการณ์์ เพื่่�อบริิการสำำ�หรัับลููกค้้าที่่�มาพััก
และลููกค้้าทั่่�วไป รายละเอีียดดัังนี้้�
	ร้้านอาหาร Deck 1 บริิการอาหารแบบเน้้นสุุขภาพ แบบชาวเอเซีีย (Modern Asian Fusion) เปิิดบริิการทุุกวััน ตั้้ง� แต่่ 7.00 น. – 24.00 น.
ขนาดความจุุรวม 80 ที่่�นั่่�ง โดยในช่่วงเทศกาลเช่่น เทศกาลสงกรานต์์ หรืือเทศกาลปีีใหม่่ สามารถเพิ่่�มความจุุบริิเวณด้้านนอกอาคารบริิเวณติิด
ริิมน้ำำ��ปิิงรวมเป็็น 120 ที่่นั่่� �ง สามารถแบ่่งช่่วงเวลาการให้้บริิการดัังนี้้�
บริิการอาหารเช้้า		

07.00 – 10.00 น.

บริิการอาหารกลางวััน

11.00 – 14.00 น.

บริิการอาหารว่่างยามบ่่าย

14.00 – 17.00 น.

บริิการอาหารค่ำำ��		

17.00 – 24.00 น.

2.2.2	การตลาด

ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายของธุุรกิิจโรงแรม
บริิษััทมีีสััดส่่วนลููกค้้าต่่างประเทศต่่อลููกค้้าในประเทศเท่่ากัับร้้อยละ 80 : 20 สำำ�หรัับสััดส่่วนลููกค้้าชาวต่่างชาติิประมาณร้้อยละ 60
จะเป็็นลููกค้้าชาวเอเชีียจากประเทศ จีีน ฮ่่องกง ไต้้หวััน ญี่่�ปุ่่�น และเกาหลีีใต้้ โดยที่่�ลููกค้้าจากประเทศจีีนจะเป็็นกลุ่่�มลููกค้้ารายใหญ่่
ที่่�สุุด ในขณะที่่�อีีกร้้อยละ 10 จะเป็็นลููกค้้าจากกลุ่่�มประเทศอาเซีียนเเละโอเชีียเนีีย เช่่น มาเลเซีีย สิิงคโปร์์ ออสเตรเลีีย และนิิวซีีเเลนด์์
และที่่�เหลืืออีีกร้้อยละ 10 จะเป็็นลููกค้้าจากทางยุุโรปและสหรััฐอเมริิกา

	สััดส่่วนลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท
เนื่่อ� งจาก โรงแรม ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท มีีการให้้บริิการแบบ Luxury Boutique Hotel เทีียบเท่่ากัับโรงแรมระดัับ 5 ดาว
คืือประกอบด้้วยห้้องพัักหรูู รวมถึึงสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ อย่่างพร้้อมมููล ดัังนั้้�นลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายสำำ�หรัับธุุรกิิจจะเป็็นกลุ่่�มผู้้�มีีรายได้้สููง
เช่่น พนัักงานระดัับสููงของบริิษััท เจ้้าของธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม รวมถึึงเจ้้าของธุุรกิิจขนาดใหญ่่ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับราคาห้้องพัักที่่�อยู่่�
ระหว่่าง 6,500 บาท ถึึง 27,000 บาท ต่่อคืืน

	การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่ายของธุุรกิิจโรงแรม
การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่ายสำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าของ โรงแรม ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท สามารถแบ่่งได้้ดัังนี้้�
1) การจำำ�หน่่ายผ่่านระบบสำำ�รองห้้องพัักผ่่านทางอิินเตอร์์เน็็ต
2) การจำำ�หน่่ายผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่าย
3) การจำำ�หน่่ายผ่่านฝ่่ายขายและการตลาด	

	กลยุุทธ์์การแข่่งขัันของธุุรกิิจโรงแรม
	กลยุุทธ์์ด้้านราคา
	สำำ�หรัับการตั้้�งราคาห้้องพัักของ SWR นั้้�น เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััทได้้ทำำ�การวางตำำ�เเหน่่งธุุรกิิจเป็็นบููติิคโฮเต็็ลหรููระดัับ 5 ดาว (Luxury
Boutique Hotel) โดยเน้้นกลุ่่�มลููกค้้าที่่�มีีไลฟ์์สไตล์์ที่่�ใส่่ใจในสุุขภาพ โดยมีีบริิการสปา รวมทั้้�งร้้านอาหารประเภท Healthy Food เพื่่�อสุุขภาพ
ตลอดจนบริิการเเละความเป็็นส่่วนตััวแบบมาตรฐานระดัับโรงแรม 5 ดาว บริิษััทจึึงใช้้กลยุุทธ์์การตั้้�งราคาสููง (Price Skimming) เพื่่�อสร้้างภาพ
ลัักษณ์์ของการเป็็นเป็็นบููติิคโฮเต็็ลหรููระดัับ 5 ดาว เเละใช้้กลยุุทธ์์การปรัับลดราคาขึ้้น� อยู่่�กัับฤดููกาลท่่องเที่่ย� ว เเละอััตราการเข้้าพััก (Occupancy
Rate) โดยมีีราคาตั้้�งสำำ�หรัับลููกค้้า walk-in ที่่� 6,500 – 27,000 บาทต่่อคืืน ขึ้้�นอยู่่�กัับขนาดห้้องพัักและการตกแต่่งภายใน
	กลยุุทธ์์การสร้้างความแตกต่่างในด้้านคุุณภาพและผลิิตภััณฑ์์
SWR มีีลัักษณะการสร้้างความแตกต่่างในด้้านคุุณภาพและผลิิตภััณฑ์์จากโรงแรมในบริิเวณพื้้�นที่่�เดีียวกััน โดยให้้บริิการแบบครบครััน
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แก่่นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิ และชาวไทย ในบริิเวณโรงแรม ซึ่่�งเป็็นกลยุุทธ์์ที่่�สามารถให้้บริิการได้้แบบครบวงจรในบริิเวณสถานที่่�ของ SWR
1. เน้้นการให้้บริิการสำำ�หรัับผู้้�รัักและใส่่ใจสุุขภาพ
2. มีีทำำ�เลที่่�ตั้้�งอยู่่�กลางใจเมืืองเชีียงใหม่่ สะดวกสบาย ใกล้้กัับตลาดไนท์์ บาร์์ซ่่า และห่่างจาก
สนามบิินเพีียง 15 นาทีี นอกจากนั้้�นแล้้วยัังเน้้นความสวยงาม โดยทุุกห้้องพัักยัังมีีระเบีียงส่่วนตััว ซึ่่�งสามารถมองเห็็น สระว่่ายน้ำำ��ในส่่วนกลาง
เทืือกเขาดอยสุุเทพ และทััศนีียภาพของแม่่น้ำำ��ปิิง
3. เน้้นสไตล์์การตกแต่่ง ด้้วยสไตล์์โมเดิิร์์นกึ่่�งไทยผสมผสานความโบราณ (แอนทีีค) หรืือการผสานความทัันสมััยเข้้าไปกัับสไตล์์
ไทยดั้้�งเดิิม
4. มีีบริิการสปาระดัับ 5 ดาว อยู่่�ในบริิเวณโรงแรม ซึ่่�งเป็็นสปาที่่�สมบููรณ์์ที่สุุด
่� ของเชีียงใหม่่เพีียบพร้้อมด้้วย เทคโนโลยีีล่่าสุุดของสปา
และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�มีีมาตรฐานสููงคืือ RarinJinda Wellness Spa นำำ�เสนอบริิการสปาและการบำำ�บััดหลากหลายรููปแบบ โดยแพทย์์ผู้้�
เชี่่�ยวชาญและพยาบาลที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาและคำำ�แนะนำำ�
5. ให้้บริิการด้้านอาหารเพื่่�อสุุขภาพ โดยร้้านอาหาร Deck 1 ที่่�นำำ�เสนออาหารประเภท Healthy Food เพื่่�อสุุขภาพ
	การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรม และร้้านอาหารของ SWR นั้้�น SWR มีีการทำำ�สัญั ญาเช่่าช่่วงที่่ดิ� นิ ระยะยาวระยะเวลา 30 ปีี เพื่่อ� ดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรม
และร้้านอาหารเดค วััน (Deck 1) โดยมีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
สรุุปสััญญาเช่่าช่่วงที่่�ดิิน
คู่่�สััญญา :			
			

บริิษัทั สยามเวลเนสกรุ๊๊ป� จำำ�กัดั (ผู้้ใ� ห้้เช่่าช่่วง) (ปััจจุุบันั เปลี่่ย� นชื่่อ� เป็็น บริิษัทั สยามเวลเนส กรุ๊๊ป� จำำ�กัดั (มหาชน)
บริิษััท ระริินจิินดา จำำ�กััด (ผู้้�เช่่าช่่วง) (ปััจจุุบัันเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด)

วัันที่่�ของสััญญา :		

1 มกราคม 2556

วััตถุุประสงค์์ของ :		

เพื่่�อประกอบกิิจการโรงแรมและร้้านอาหารการเช่่าช่่วง

กรรมสิิทธิ์์�ในอาคาร :	คู่่�สััญญาทั้้�งสองฝ่่ายตกลงเป็็นที่่�ยอมรัับกัันว่่าอาคารโรงแรม และอาคารร้้านอาหาร ที่่�ได้้ก่่อ และสิ่่�งปลููกสร้้าง
			
สร้้างขึ้้�นบนที่่�ดิิน ณ วัันที่่�เข้้าทำำ�สััญญาฉบัับนี้้�เป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของผู้้�เช่่าช่่วง เป็็นเหตุุให้้ผู้้�ให้้เช่่าช่่วงไม่่คิิดค่่าเช่่าใน
			ส่่วนอาคารดัังกล่่าวนั้้�นกัับผู้้�เช่่าช่่วงตลอดระยะเวลาการเช่่า โดยจะคิิดค่่าเช่่าแต่่เฉพาะราคาเช่่าที่่�ดิิน
ทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วง :		
			
			
			

เฉพาะที่่ดิ� ินขนาดพื้้�นที่่� 0-3-96 ไร่่ ซึ่่�งเป็็นที่่�ตั้้�งของอาคารโรงแรม ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท		
และร้้านอาหารเดค วััน และสิิทธิิในการใช้้สอยพื้้�นที่่�บางส่่วนของบ้้านเรืือนไทย ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับอาคารที่่�ผู้้�เช่่าช่่วง
ได้้ดำ�ำ เนิินการปรัับปรุุงใหม่่ ปลููกสร้้าง หรืือต่่อเติิมอาคารใด ๆ บนทรััพย์สิ์ นิ ที่่เ� ช่่า ผู้้เ� ช่่าช่่วงยอมให้้ตกเป็็นกรรมสิิทธิ์์�
ของผู้้�ให้้เช่่าช่่วงทั้้�งหมดเมื่่�อครบกำำ�หนดระยะเวลาการเช่่า

ระยะเวลาเช่่า :		
ระยะเวลาการเช่่าช่่วงรวม 30 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2556 ถึึง 31 ธัันวาคม 2585 ทั้้�งนี้้�หากครบกำำ�หนด
			
ระยะเวลาการเช่่าช่่วง หากผู้้�เช่่าช่่วงมีีความประสงค์์จะเช่่าช่่วงทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงต่่อไป ผู้้เ� ช่่าช่่วงจัักต้้องแจ้้งเป็็น
			
ลายลัักษณ์์อักั ษรถึึงเจตนาในการต่่อสััญญาเช่่าช่่วงให้้แก่่ทางผู้้ใ� ห้้เช่่าช่่วงทราบไม่่ น้้อยกว่่า 3 ปีี ก่่อนครบกำำ�หนด	
			กำำ�หนดสััญญาเช่่าช่่วง หากผู้้�ให้้เช่่าช่่วงมีีความประสงค์์จะให้้ผู้้�เช่่าช่่วงเช่่าทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงต่่อไป คู่่�สััญญาทั้้�ง
			
สองฝ่่ายตกลงให้้ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขต่่างๆ ภายใต้้สััญญาเช่่าช่่วงฉบัับใหม่่มีีข้้ กำำ�หนดเหมืือนสััญญาฉบัับนี้้�
			ทุุกประการ เว้้นแต่่ข้้อสััญญาข้้อ 3. เรื่่�องระยะเวลาการเช่่าช่่วง และข้้อ 4. เรื่่�องค่่าเช่่าช่่วงจะได้้มีีการตกฃงกััน
		
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรต่่อไป
ค่่าเช่่าช่่วง :		ชำำ�ระเป็็นรายเดืือน โดยผู้้�ให้้เช่่าช่่วงจะปรัับค่่าเช่่าช่่วงเพิ่่�มขึ้้�นตามสภาวะตลาดแต่่ไม่่เกิินร้้อยละ 15 ของค่่าเช่่า
			
ช่่วงที่่มีีผ
� ลบัังคัับอยู่่�ทุุก 3 ปีี
การเลิิกสััญญา :		สััญญาเป็็นอัันสิ้้�นผลทัันทีี ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
			
1) เมื่่�อครบกำำ�หนดระยะเวลาการเช่่าช่่วง และไม่่มีีการใช้้สิิทธิิต่่ออายุุสััญญาเช่่าช่่วงออกไป ตามข้้อกำำ�หนดและ
			
เงื่่�อนไขของสััญญาฉบัับนี้้�
			
2) เมื่่�อคู่่�สััญญาตกลงร่่วมกัันโดยสมััครใจในการเลิิกสััญญาฉบัับนี้้�
			
3) เมื่่�อมีีการเวนคืืนที่่ดิ� ินหรืือทรััพย์์สิินที่่�เช่่าช่่วงเสีียหายถึึงขนาดไม่่สามารถจะใช้้ประโยชน์์ได้้ตามวััตถุุประสงค์์
			
ของการเช่่าตามสััญญานี้้�

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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2.2.4 ภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขััน

ภาวะอุุตสาหกรรม
เศรษฐกิิจไทยในภาพรวมมีีแนวโน้้มขยายตััวต่ำำ��กว่่าระดัับศัักยภาพและต่ำำ��กว่่าที่่�ประเมิินไว้้เดิิม โดยคาดว่่าจะขยายตััวร้้อยละ 2.5
ปริิมาณการส่่งออกสิินค้้ามีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวช้้ากว่่าที่่�คาด ตามปริิมาณการค้้าโลกที่่ช� ะลอลงจากการกีีดกัันทางการค้้า รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงเชิิง
โครงสร้้ า งของเศรษฐกิิ จ ไทยที่่� ก ระทบต่่ อ ภาคการส่่ ง ออก ขณะที่่�การใช้้จ่่ายภาครััฐและการลงทุุนภาคเอกชนมีีแนวโน้้มขยายตััวต่ำำ��กว่่าที่่�
ประเมิินไว้้ อย่่างไรก็็ดีี การบริิโภคภาคเอกชนในปีี 2562 ขยายตััวดีีกว่่าที่่�ประเมิินไว้้จากผลดีีของมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจระยะสั้้�นจากภาค
รััฐ แต่่มีีแนวโน้้มชะลอลงในปีี 2563 ตามปััจจััยด้้านรายได้้ครััวเรืือนที่่�ชะลอลงและภััยแล้้ง สำำ�หรัับในปีี 2564 คาดว่่าเศรษฐกิิจไทยจะขยายตััวดีี
ขึ้้�นต่่อเนื่่�อง ตามโครงการ PPP และโครงการลงทุุนของภาครััฐบางโครงการที่่�เลื่่�อนไปดำำ�เนิินการในปีี 2564
	จากรายงานจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวโดยกรมการท่่องเที่่�ยว กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา ระบุุว่่าจำำ�นวนนัักท่่องเที่่ย� วต่่างชาติิประมาณ
39.77 ล้้านคน* เพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ 4* เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมาซึ่่�งมีีจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ 38.28 ล้้านคน โดยประมาณการรายได้้
จากการท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิและคนไทยคิิดเป็็นจำำ�นวนเงิิน 3.06 ล้้านล้้านบาท

ภาพรวมการแข่่งขััน
	จากข้้อมููลที่่แ� สดงข้้างต้้นจะเห็็นได้้ว่า่ ถึึงแม้้ว่า่ จำำ�นวนนัักท่่องเที่่ย� วมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� โดย เฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในกลุ่่�มนัักท่่องเที่่ย� วต่่าง ประเทศ
แต่่ในขณะที่่จำ� ำ�นวนสถานประกอบการที่่พั� กั แรม และจำำ�นวนห้้องพััก มีีการเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� งในอััตราที่่สูู� งกว่่า ย่่อมส่่งผลกระทบ ให้้เกิิดการแข่่ง
ขัันอย่่างสููงสำำ�หรัับธุุรกิิจโรงแรม ในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ดัังนั้้�นเพื่่อ� ความอยู่่�รอดของกิิจการ ผู้้ป� ระกอบการจำำ�เป็็นต้้องปรัับเปลี่่ย� นแผนการดำำ�เนิินงานหรืือ
กลยุุทธ์์ต่า่ ง ๆ เพื่่อ� รัักษาระดัับกำำ�ไรของกิิจการไว้้ ซึ่่ง� รููปแบบการแข่่งขัันที่่รุุ� นแรงขึ้้น� ได้้แก่่ การตััดราคาห้้องพััก การแข่่งขัันด้้านคุุณภาพการบริิการ
การให้้สิิทธิิพิิเศษด้้านการใช้้บริิการด้้านอื่่�นของโรงแรม เป็็นต้้น
	ปััจจุุบัันจำำ�นวนของบููติิคโฮเต็็ลที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น รวมไปถึึงผู้้�ประกอบการรายใหม่่ เช่่น โฮมสเตย์์และ AirBnB ย่่อมส่่งผลให้้การแข่่งขััน
ในตลาดย่่อมสููงขึ้้�นตามไปด้้วย อย่่างไรก็็ตามในแง่่ของลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมบููติิค ที่่เ� น้้นรููปแบบความเป็็นโรงแรมขนาดเล็็กที่่มีี� ความ
หรููหรา ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องความโดดเด่่นของสถาปััตยกรรม การบริิการที่่�ให้้ความเอาใส่่ใจใกล้้ชิิดจากพนัักงาน และการนำำ�เสนอเรื่่อ� งราวความ
เป็็นมาผ่่านทางสถาปััตยกรรม การให้้บริิการของโรงแรมบููติิคจะต้้องสามารถตอบสนอง ต่่อรููปแบบการดำำ�รงชีีวิิตของผู้้�มาใช้้บริิการ โรงแรมบููติิก
จึึงเป็็นสถานที่่�ที่่�สามารถสะท้้อนให้้เห็็นถึึงบุุคลิิก และรููปแบบการดำำ�รงชีีวิิตของผู้้�ที่่�จะมาใช้้บริิการ ดัังนั้้�นโรงแรมบููติิคส่่วนใหญ่่จึึงไม่่ได้้เน้้นการ
แข่่งขัันในเรื่่�องราคา แต่่จะเน้้นการแข่่งขัันที่่�คุุณภาพ มาตรฐานและการให้้บริิการเป็็นหลััก โดยโรงแรมแต่่ละแห่่งล้้วนมีีจุุดขายที่่�แตกต่่างกััน
ขึ้้�นอยู่่�กัับไลฟ์์สไตล์์ของลููกค้้าแต่่ละคน

ธุุรกิิจจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา
การประกอบธุุรกิิจจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทและบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท สยามเวลเนสแล็็บ จำำ�กััด (SWL)
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
2.3.1	ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ

การดำำ�เนิินการของ SWL ดำำ�เนิินธุุรกิิจจัดั หาสิินค้้าเกี่่ย� วกัับสปา และสิินค้้าที่่ใ� ช้้ในการบริิโภค เช่่น อาหารว่่าง เพื่่อ� จััด จำำ�หน่่ายให้้แก่่บริิษัทั
และลููกค้้าทั้้�งชาวไทยและชาวต่่างชาติิ โดยจััดจำ�ำ หน่่ายภายใต้้แบรนด์์ “Blooming” “Let’s Relax” และ “LRL (Let’s Relax Lifestyle)” โดยการเลืือก
ซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์ของกลุ่่�มบริิษัทั ได้้ทำ�ำ การเลืือกซื้้อ� จากผู้้�ผลิติ ที่่มีี� ความเชี่่ย� วชาญในการผลิิตสิินค้้าประเภทสปา สำำ�หรัับ การใช้้ในบ้้านและใช้้ในร้้านสปา
ภายใต้้เเบรนด์์ “Blooming” “Let’s Relax” และ “LRL (Let’s Relax Lifestyle)” โดยผลิิตภััณฑ์์ส่่วน ใหญ่่จะเป็็นผลิิตภััณฑ์์จากธรรมชาติิ
ทั้้�งหมด(Natural Products) สิินค้้าของ SWL สามารถแบ่่งผลิิตภััณฑ์์ออกได้้เป็็น 3 กลุ่่�มดัังนี้้�
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สปาสำำ�หรัับการดููแลผิิวภััณฑ์์
• น�้ำมันนวด (Massage Oil for Professional Use)
• น�้ำมันนวด (Massage Oil for Home Use)
• น�้ำมันหอมระเหย (Essential Oil)
• เจลอาบน�้ำ (Shower Gel)
• สบู่ธรรมชาติ (Natural Soap)
• โลชั่นบ�ำรุงผิว (Body Lotion)
• เจลว่านหางจระเข้ (Aloe Vera Soothing Gel)
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• ผลิตภัณฑ์ขัดผิว (Body Scrub)
• ผลิตภัณฑ์ครีมขัดเท้า (Foot Scrub)
• ครีมบ�ำรุงมือ (Hand Cream)
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สปาอื่่�นๆ
• ลูกประคบสมุนไพรสด (Herbal Ball)
• ธูปหอม (Incense)
• เทียนหอม (Aromatic Scented Candle)
• เตาน�้ำมันหอมระเหย (Ceramic Oil Burner)
• ก้านธูปหอมระเหย (Diffuser Kit)
• คูลลิ่งออย (Cooling Oil)
• น�้ำมันเหลือง (Yellow Oil)
• ยาหม่อง (Herbal Balm)
• เครื่องหอมระเหยไฟฟ้า (Electric Diffuser Kit)
• หมอนยางพารา (Latex Pillow)
• ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริโภค
• ทองม้วน (Coconut Rolls)
• เครื่องดื่มสมุนไพร (Herbal Drink)
	บริิษััท ไทเกอร์์อายส์์ เทรดดิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด (“TGT”)
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการนำำ�เข้้าและ จััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์บำำ�รุุงผิิวหน้้า ผิิวกาย ผลิิตภััณฑ์์ลดกระชัับสััดส่่วน ผลิิตภััณฑ์์แว๊๊กซ์์ ผลิิตภััณฑ์์
ทำำ�เล็็บ ผ้้าห่่มไอร้้อน แผ่่นรองเตีียงนวด เครื่่�องมืือยกกระชัับใบหน้้า และอุุปกรณ์์ลดสััดส่่วนกระชัับเรืือนร่่างจาก ประเทศฝรั่่�งเศส อัังกฤษ
อเมริิกา และ แคนาดา โดยจำำ�หน่่ายให้้ ร้้านเสริิมสวย สถานเสริิมความงาม คลิินิิกความงาม โรงพยาบาล และสปาทั่่�วประเทศไทย เเละเป็็น
Sole Agent ของผลิิตภััณฑ์์หลากหลายแบรนด์์ ชั้้�นนำำ�สำำ�หรัับประเทศไทย และประเทศในแถบ CLMV อาทิิ Dr. Spiller, Biomimetic Skin
Care Solutions และมีีฐานลููกค้้าหลัักเป็็นสปาในโรงเเรมและเดย์์สปา ในระดัับ 3-6 ดาว
2.3.2 การตลาดและภาวะการแข่่งขััน

ลัักษณะลููกค้้าและกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายของธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์สปา
	ลููกค้้าส่่วนมากของบริิษััทจะเป็็นลููกค้้าที่่�เข้้ามาใช้้บริิการสปาของ Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa และจากโรงแรม 5
ดาว ที่่�นำำ�ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทไปจำำ�หน่่าย ในขณะที่่�ลููกค้้าที่่�เหลืือเป็็นส่่วนน้้อย จะมาจากลููกค้้าธุุรกิิจซึ่่�งสั่่�งสิินค้้าเป็็นของพรีีเมี่่�ยมไว้้แจกลููกค้้า
และลููกค้้าจากต่่างประเทศ จากการที่่�บริิษััทไปออกงานแสดงสิินค้้า

	การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่ายของธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์สปา
1) สาขาร้้าน RarinJinda Wellness Spa เเละ Let’s Relax ผลิิตภััณฑ์์ทุุกชนิิดจะมีีการจััดจำำ�หน่่ายที่่ห� น้้าร้้าน RarinJinda Wellness
Spa เเละ Let’s Relax ทุุกสาขา เพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการและผู้้�สนใจ
2) การขายตรง เป็็นการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ผ่่านตััวแทนขาย ที่่�มีีประสบการณ์์เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ มีีความน่่าเชื่่�อถืือและเป็็นที่่�ยอมรัับ
ของลููกค้้าในธุุรกิิจเดีียวกััน
3) งานแสดงสิินค้้า หรืืองานท่่องเที่่ย� ว ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ซึ่ง่� บริิษัทั ได้้ไปร่่วมออกบููธในงานดัังกล่่าว รวมถึึงการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา
ผ่่านทางตลาดออนไลน์์ โดยลููกค้้าสามารถสั่่ง� ซื้้อ� สิินค้้าและชำำ�ระเงิินได้้ผ่า่ นทาง website ของทางบริิษัทั ที่่� www.siamwellnesslab.com

	กลยุุทธ์์การแข่่งขัันของธุุรกิิจ
บริิษััท มีีกลยุุทธ์์ดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
• กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
กลยุุทธ์์การสร้้างความแตกต่่างในด้้านคุุณภาพและผลิิตภััณฑ์์
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	ผลิิตภััณฑ์์บลููมมิ่่�งใช้้ผลิิตภััณฑ์์จากธรรมชาติิ (Natural Products) และคััดสรรวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพสููง ไม่่มีีสารตกค้้างที่่�เป็็นอัันตราย
ใดๆ เพื่่�อนำำ�ไปเป็็นส่่วนผสมของผลิิตภััณฑ์์จนได้้ผลิิตภััณฑ์์สมบููรณ์์แบบ ที่่�พร้้อมจะให้้การผ่่อนคลายทั้้�งกายและจิิตใจ อุุดมด้้วยคุุณค่่าสมุุนไพร
ไทยและกลิ่่�นที่่�บำำ�บััดจากน้ำำ��มัันหอมระเหยบริิสุุทธิ์์�ในรููปแบบที่่�หลากหลาย เป็็นส่่วนผสมที่่�กลมกลืืนเข้้ากัันอย่่างลงตััวระหว่่างศาสตร์์ตะวััน
ออกและตะวัันตก
• กลยุทธ์ด้านการตลาด
ในด้้านกลยุุทธ์์ทางการตลาดของ SWL นั้้�น ทาง SWL มุ่่�งเน้้นทำำ�การตลาดจััดจำำ�หน่่ายไปยัังกลุ่่�มผู้้บ� ริิโภค ที่่มีี� ความสนใจในด้้านสุุขภาพ
ต้้องการบริิโภคสิินค้้าของ SWL โดยตรง โดยเป็็นกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่�บริิโภคสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพดีี ต้้องการสิินค้้าที่่�ผลิิตจากวััตถุุดิิบจากธรรมชาติิ
โดยให้้ความสำำ�คััญต่่อเรื่่�องปััจจััยราคาเป็็นอัันดัับรองลงมา ซึ่่�งส่่งผลให้้ SWL สามารถจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าได้้ตรงตามความต้้องการของกลุ่่�มผู้้�
บริิโภคของ SWL ทำำ�ให้้ SWL มีียอดจััดจำำ�หน่่ายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
2.3.3	การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ

	ผลิิตภััณฑ์์สปาของ SWL เช่่น น้ำำ��มัันนวดและน้ำำ��มัันหอมระเหย ผลิิตภััณฑ์์ขััดผิิวและผลิิตภััณฑ์์พอกตััว ตลอดจนผลิิตภััณฑ์์สมุุนไพร
เช่่น ลููกประคบสมุุนไพร จะทำำ�การสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ผลิิตภายในประเทศ โดยบริิษััทจะเป็็น ผู้้�กำำ�หนดสููตร โดยอาศััยความรู้้� ประสบการณ์์
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา จากนั้้�นจะว่่าจ้้างบริิษััทหลายแห่่งให้้ผลิิตตามสููตร ที่่�ทางบริิษััทต้้องการ ปััจจุุบัันผลิิตภััณฑ์์สปาส่่วนใหญ่่ที่่�วางจำำ�หน่่าย
ผลิิตจากผู้้�ผลิิตที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในผลิิตภััณฑ์์สปา ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิตและส่่งออกผลิิตภััณฑ์์สปา
2.3.4 ภาวะอุุตสาหกรรมและภาวะการแข่่งขััน

ภาวะอุุตสาหกรรม
*ขณะนี้้� ตลาดโลกมีีความต้้องการสมุุนไพรสููง และมีีแนวโน้้มการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�น โดยเฉพาะสมุุนไพร กลุ่่�มเครื่่�องสำำ�อางของไทย
มีีมููลค่่าสููงถึึง 180,000 ล้้านบาท ขณะที่่ส� มุุนไพรกลุ่่�มอาหารเสริิมมีีมููลค่่าใช้้และส่่งออกรวม 80,000 ล้้านบาท ส่่วนสมุุนไพรกลุ่่�มสปา และผลิิตภััณฑ์์
มีีมููลค่่าใช้้และส่่งออก ประมาณ 10,000 ล้้านบาท สมุุนไพรกลุ่่�ม ยาแผนโบราณตามภููมิิปััญญาการแพทย์์แผนไทย มีีมููลค่่าประมาณ 10,000
ล้้านบาท เป็็นต้้น
(*ข้้อมููลจากกรมวิิชาการเกษตร)

2.4 ธุุรกิิจโรงเรีียนสอนนวดแผนไทย
การประกอบธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับโรงเรีียนการสอนนวดแผนไทย ดำำ�เนิินการโดย บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด ปััจจุุบัันทำำ�การเปิิด
สอนให้้กัับผู้้�สมััครเป็็นพนัักงานเทอราพิิสต์์ เพื่่�อสนัับสนุุนธุุรกิิจสปาของบริิษััทเท่่านั้้�น ไม่่ได้้มีีการสอนให้้กัับบุุคคลภายนอก
2.4.1 ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด (SWE) ให้้บริิการด้้านการศึึกษา อบรมหลัักสููตรการสอนนวดทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติั ิ
ได้้รัับโอนใบอนุุญาตให้้จััดตั้้�งโรงเรีียนสอนความงามและสปา ไทเกอร์์ อายส์์ จากบริิษััทไทเกอร์์ อายส์์ เอ็็ดดููเคชั่่�น จำำ�กััด (TGE) เมื่่�อวัันที่่� 24
กรกฎาคม 2561และมีีการเปลี่่�ยนชื่่�อโรงเรีียน และตราโรงเรีียน เป็็น โรงเรีียนสอนนวดไทยและสปาสยามเวลเนส (Siam Wellness Thai
Massage and Spa School) มีีหลัักสููตรที่่�ได้้รัับการรัับรองจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�นวน 5 หลัักสููตรคืือ1 หลัักสููตรการบริิการเพื่่�อความงาม
2 การนวดไทยเพื่่�อสุุขภาพ 3. หลัักสููตรการนวดสวีีดิิช 4. หลัักสููตาการนวดด้้วยน้ำำ��มัันหอมระเหย 5. หลัักสููตรนวดฝ่่าเท้้าเพื่่�อสุุขภาพ
นอกเหนืือจากการสอนนวดไทยดัังกล่่าว ทางพนัักงานเทอราพิิสต์์และเทรนเนอร์์ของ SWE จะสอนเทคนิิคเพิ่่�มเติิมให้้แก่่ผู้้�ให้้บริิการ
นวดเพื่่อ� สุุขภาพ เพื่่อ� ให้้สามารถปฏิิบัติั งิ านได้้หลากหลายยิ่่ง� ขึ้้น� เช่่น การนวดกดจุุดฝ่่าเท้้า การนวดน้ำำ��มันั หอมระเหย การนวดบำำ�บัดั ด้้วยหิินร้้อน
การขััดผิิว การพอกตััว การเรีียนสปาทรีีตเมนต์์และวารีีบำำ�บััด และการนวดแผนไทยผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในวงการสปา ฯลฯ
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3 ปััจจััยความเสี่่�ยง
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทต้้องเผชิิญความเสี่่�ยงและความไม่่แน่่นอนต่่างๆ ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ ผลกำำ�ไร สิินทรััพย์์
สภาพคล่่อง และมููลค่่าหุ้้�นของบริิษััท นอกจากความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�จะกล่่าวถึึงต่่อไปแล้้วนั้้�น อาจมีีความไม่่แน่่นอนอื่่�นๆ ซึ่่�งบริิษััทไม่่อาจ
ทราบหรืือระบุุได้้ในขณะนี้้� ดัังนั้้�น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholders) ควรพิิจารณาปััจจััยความเสี่่�ยงอื่่�นๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทนอกเหนืือจาก
ปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�ปรากฎในเอกสารฉบัับนี้้�ด้้วย

ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
การประกอบธุุรกิิจสปาและโรงแรมของบริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีกลุ่่�มลููกค้้าส่่วนใหญ่่คืือ นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างประเทศ ซึ่่�งในบางปััจจััย
ที่่�ส่่งผลกระทบกัับความเชื่่�อมั่่�นในการเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวนั้้�น บริิษััทไม่่สามารถควบคุุมได้้ เช่่น การก่่อการร้้าย การแพร่่ระบาดของโรคติิดต่่อ
ภััยธรรมชาติิ เหตุุการณ์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดความไม่่สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิิจถดถอยทั่่�วโลก เป็็นต้้น ซึ่่�งผลกระทบดัังกล่่าวส่่งผลเป็็น
วงกว้้างไม่่เพีียงเฉพาะประเทศไทยเท่่านั้้�น แต่่รวมถึึงอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว ในประเทศอื่่�นๆ ด้้วยเช่่นกััน
บริิษัทั มีีนโยบายการบริิหารความเสี่่ย� งดัังกล่่าวผ่่านการกระจายธุุรกิิจตามแหล่่งท่่องเที่่ย� วหลัักของประเทศ เพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งในกรณีี
ที่่�แหล่่งท่่องเที่่�ยวแหล่่งใดแหล่่งหนึ่่�งประสบปััญหา และมีีแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อเพิ่่�ม สััดส่่วนลููกค้้าในประเทศ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการ
พึ่่�งพิิงลููกค้้ากลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�งด้้วย

ความเสี่่�ยงจากการแข่่งขัันกัับคู่่�แข่่งในธุุรกิิจหลััก
บริิษัทั สยามเวลเนสกรุ๊๊ป� จำำ�กัดั (มหาชน) ดำำ�เนิินธุุรกิิจสปาเพื่่อ� สุุขภาพ นอกจากนั้้�น บริิษัทั ยัังมีีบริิษัทั ย่่อย คืือ บริิษัทั สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กัดั
ซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านโรงแรม และร้้านอาหารที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่ ซึ่่�งมีีคู่่�แข่่งเป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งบริิษััทมีีการวางกลยุุทธ์์เพื่่�อสร้้างความเเตกต่่างจาก
คู่่�เเข่่งทั้้�งในเชิิงสถานที่่� การบริิการ วััตถุุดิิบ ผลิิตภััณฑ์์เเละเทคโนโลยีี โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนานวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างสรรค์์ประสบการ
ณ์์ให้้กัับลููกค้้า ให้้มีีความประทัับใจในการใช้้บริิการที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ในแบบฉบัับของเเต่่ละเเบรนด์์ของบริิษััท
การแข่่งขัันในธุุรกิิจสปา

	ปััจจุุบันั ธุุรกิิจสปามีีการแข่่งขัันสููง ทั้้�งตลาดระดัับล่่างจนถึึงตลาดระดัับบน โดยตลาดระดัับล่่างจะเน้้นแข่่งขััน ในเรื่่อ� งราคา ซึ่่ง� อาจจะส่่ง
ผลกระทบกัับรายได้้และกำำ�ไรของบริิษััท อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทวางตำำ�แหน่่งการบริิการของบริิษััท เพื่่�อแข่่งขัันกัับตลาดระดัับบนแต่่กำำ�หนดราคาที่่�
คุ้้�มค่่ากว่่าคู่่�แข่่งที่่�เป็็นโรงแรมระดัับห้้าดาว การตั้้�งสถานที่่�ให้้บริิการ ในจุุดที่่�ตรงกัับตลาดเป้้าหมายและสะดวกในการเดิินทางคืือใกล้้กัับระบบ
ขนส่่งมวลชนหรืือในแหล่่งท่่องเที่่ย� ว นอกจากนี้้�บริิษัทั มีีระบบในการจองเวลาเข้้ารัับบริิการและชำำ�ระเงิินโดยตรงผ่่านระบบอิินเตอร์์เน็็ต ซึ่่ง� ทำำ�ให้้
บริิษัทั สามารถวางแผนบริิหารบุุคคลากรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บริิษัทั เชื่่อ� มั่่�นว่่าด้้วยกลยุุทธ์์ดังั กล่่าว จะทำำ�ให้้บริิษัทั มีีความได้้เปรีียบในการแข่่ง
ขััน (Competitive advantage) กัับคู่่�แข่่งในธุุรกิิจสปา
การแข่่งขัันในธุุรกิิจโรงแรม

บริิษััทมีีบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด ซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านโรงแรมและร้้านอาหาร ที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่
ซึ่่�งมีีคู่่�แข่่งเป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งปััจจุุบัันอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวมีีการแข่่งขัันเพิ่่�มขึ้้�น จากการเปิิดโรงแรมของผู้้�ประกอบการรายต่่างๆ ใน
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ส่่งผลให้้เกิิดการแข่่งขัันในเรื่่�องราคา ซึ่่�งอาจจะส่่งผลกระทบกัับรายได้้และกำำ�ไรของบริิษััท อย่่างไรก็็ดีีบริิษััทเชื่่�อมั่่�นว่่าด้้วย
กลยุุทธ์์ที่่�เน้้นการให้้บริิการ ในแบบเฉพาะเจาะจง ในแนวทางธุุรกิิจสปาและเวลเนสโดยมีีจำำ�นวนห้้องจำำ�กััด และหลีีกเลี่่�ยงการแข่่งขัันทาง
ด้้านราคา ประกอบกัับการวางแผนการตลาดและการบริิหารจััดการต้้นทุุนค่่าใช้้จ่า่ ยที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ จะช่่วยให้้บริิษัทั สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กัดั
สามารถแข่่งขัันกัับคู่่�แข่่งได้้ โดยจุุดเด่่นของโรงแรม ระริินจิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท อยู่่�ที่่�ความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะให้้ลููกค้้าได้้สััมผััสถึึงวััฒนธรรมและ
ประเพณีีของเชีียงใหม่่ ผ สมผสานกัั บ การบำำ�บัั ด สปาด้้ ว ยเทคโนโลยีีชั้้� น นำำ� และคุุณภาพการให้้ บ ริิ ก ารและสิ่่� ง อำำ� นวยความสะดวกต่่ า งๆ
ที่่�มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะ

ความเสี่่�ยงจากเรื่่�องการต่่อสััญญาเช่่า
	สััญญาเช่่ากัับบุุคคลภายนอก

	ส่่วนใหญ่่บริิษััทจะใช้้วิิธีีการเช่่าพื้้�นที่่�เพื่่�อประกอบกิิจการสปาของบริิษััท ซึ่่�งหากบริิษััทไม่่ได้้รัับการต่่ออายุุ สััญญาเช่่าดัังกล่่าว
อาจจะ ทำำ�ให้้บริิษััทสููญเสีียรายได้้จากสาขาของบริิษััทได้้ อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทจะทำำ�ข้้อตกลงตั้้�งแต่่ ก่่อนเริ่่�มทำำ�สััญญาเช่่า โดยให้้สามารถต่่อ
อายุุสััญญาเช่่าได้้อย่่างน้้อย ประมาณ 9-12 ปีี (3 ปีีต่่อ 3 ปีี ต่่อ 3 ปีี และ/หรืือ ต่่อ 3 ปีี) เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการลงทุุนในสาขาที่่�เช่่า
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นอกจากนี้้�การเช่่าสถานที่่�ประกอบกิิจการแทนที่่�การลงทุุน ซื้้�อสถานประกอบการเป็็นของตััวเองซึ่่�งเทีียบเท่่ากัับการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
จะทำำ�ให้้บริิษัทั มีีความยืืดหยุ่่�นใน การดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยทำำ�ให้้สามารถบริิหารต้้นทุุนในการขยายหรืือลดสถานที่่ใ� ห้้บริิการซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ เสีีย
(Stakeholders) ได้้รับั ผลตอบแทนสููงสุุด ทั้้�งนี้้� บริิษัทั มีีความสััมพัันธ์์ที่ดีีกั
่� บั ผู้้ใ� ห้้เช่่าทุุกรายโดยเป็็นผู้้เ� ช่่าที่่ดีี� ทำำ�นุุบำ�รุุ
ำ งรัักษาสถานที่่ใ� ห้้แก่่ผู้ใ้� ห้้เช่่า
เป็็นอย่่างดีี และปฏิิบัติั ิตามเงื่่�อนไขสััญญาเช่่าทุุกประการ จึึงทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับการ ต่่ออายุุสััญญาเช่่าจากผู้้�ให้้เช่่าทุุกรายตลอดมา ซึ่่�งหากบริิษััท
ไม่่ได้้รับั การต่่ออายุุสััญญาเช่่า สำำ�หรัับสาขาใด บริิษัทั ก็็สามารถที่่จ� ะจััดหาที่่ตั้้� ง� สาขาใหม่่ทดแทนสาขาที่่ไ� ม่่ได้้รับั การต่่ออายุุสััญญาเช่่า ดัังกล่่าวได้้
	สััญญาเช่่ากัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

ในการเช่่ากัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องในกรณีีของการเปิิดสาขาสปาและสำำ�นัักงานของบริิษััท บริิษััทมีีการทำำ�สััญญา เช่่าในลัักษณะเดีียว
กัันกัับการทำำ�สัญั ญาเช่่ากัับบุุคคลภายนอก โดยมีีเงื่อ่� นไขการต่่ออายุุ สััญญาเช่่าประมาณ 6-9 ปีี (3 ปีี ต่่อ 3 ปีี และ/หรืือ ต่่อ 3 ปีี) สำำ � หรัั บ ที่่� ดิิ น ที่่�
เชีียงใหม่่ บริิษัทั มีีการเช่่ากัับบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัันเพื่่อ� ใช้้ทำำ� RarinJinda Wellness Spa สาขาเชีียงใหม่่ และให้้บริิษัทั สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กัดั
เช่่าช่่วง ที่่�ดิินเพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรม และร้้านอาหารที่่จั� ังหวััดเชีียงใหม่่ โดยบริิษััทดำำ�เนิินการเช่่าที่่�ดิินจากบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน เป็็นระยะเวลา
30 ปีี โดยมีีเงื่่�อนไขว่่าบริิษััทสามารถต่่อ อายุุสััญญาเช่่าได้้ โดยแจ้้งให้้คู่่�สััญญารัับทราบและตกลงล่่วงหน้้าก่่อนครบอายุุ สััญญาอยู่่�แล้้ว
ซึ่่�งถืือเป็็นการผููกพัันระยะยาว และลดความเสี่่�ยงต่่อความไม่่แน่่นอน แต่่อย่่างไรก็็ตามหากครบกำำ�หนด สััญญาเช่่าแล้้วไม่่สามารถต่่ออายุุสััญญา
เช่่าดัังกล่่าวได้้ บริิษััทอาจมีีความจำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการจััดหาที่่�ดิินแปลงใหม่่ เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไป ซึ่่�งบริิษััทได้้มีีการทำำ�สััญญาเช่่ากัับบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้องตามเงื่่�อนไขและ ระยะเวลาดัังกล่่าวในอััตรา ธุุรกิิจปกติิ (Fair market rate) โดยมีีบริิษััทผู้้�ประเมิินราคาอิิสระเป็็นผู้้�ประเมิินราคาเช่่า
ที่่�เหมาะสม และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อให้้ความเห็็นชอบก่่อนแล้้วทุุกรายการ อนึ่่�งบริิษััทได้้ก่่อตั้้�งโรงแรมระริินจิินดา เวลเนส
สปา รีีสอร์์ท เป็็นต้้นแบบในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมแบบรีีสอร์์ทเพื่่�อสุุขภาพ ซึ่่�งหากประสบความสำำ�เร็็จตามที่่�คาด และมีีตลาดรองรัับเพีียงพอ
บริิษััทอาจจะพิิจารณาขยายธุุรกิิจนี้้�ต่่อไปในตลาดและในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสม การเช่่าสถานที่่�ดัังกล่่าวทำำ�ให้้บริิษััทลดความเสี่่�ยงจากการลงทุุน
ในทรััพย์์สิินประเภทอสัังหาริิมทรััพย์์และสามารถบริิหาร เงิินลงทุุนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อใกล้้ครบกำำ�หนดอายุุสััญญา
เช่่าบริิษััทจะทำำ�การประเมิิน ความเหมาะสมในการต่่อสััญญาต่่อไปโดยจะคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholders) ทุุกราย
	ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงผู้้�บริิหาร

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยอยู่่�ภายใต้้การจััดการ โดยผู้้�ก่่อตั้้�งและผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษััท 2 ท่่าน คืือ นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต และ
นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์ ซึ่่�งมีีส่่วนสำำ�คััญในการบริิหารงานบริิษััทจนมีีชื่่�อเสีียงและเป็็นที่่�ยอมรัับ ในอุุตสาหกรรม และทำำ�ให้้บริิษััทมีี
ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง หากบริิษััทขาดผู้้�บริิหารดัังกล่่าวไป อาจส่่งผลกระทบต่่อการบริิหารจััดการของบริิษััทได้้ อย่่างไรก็็ตาม
บริิษััทมีีการกระจายอำำ�นาจการดำำ�เนิินงาน ขอบเขตหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบให้้แก่่ผู้�้บริิหารสายงานต่่างๆ ตามความรู้้�ความสามารถและ
ประสบการณ์์ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงผู้้�บริิหารดัังกล่่าว ซึ่่�งจากการจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์เอ็็ม เอ ไอ จะทำำ�ให้้บริิษััทสามารถ
ปรัับปรุุงระบบการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นแบบ สากลได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
	ความเสี่่�ยงจากการถููกฟ้้องร้้องจากลููกค้้าผู้้�ใช้้บริิการ

บริิษัทั ประกอบธุุรกิิจสปาเพื่่อ� สุุขภาพ ซึ่่ง� ในการให้้บริิการของพนัักงานเทอราพิิสต์์แก่่ลููกค้้าที่่เ� ข้้ามาใช้้บริิการ หากพนัั ก งานเทอราพิิ ส ต์์
ขาดความระมััดระวัังในการให้้บริิการนวดแก่่ลููกค้้า อาจก่่อให้้เกิิดการบาดเจ็็บต่่อร่่างกาย ของลููกค้้าได้้ ดัังนั้้�นทางบริิษัทั จึึงได้้จััดทำำ�ประกัันความ
เสี่่�ยงในกรณีีบาดเจ็็บของลููกค้้าไว้้ เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงจาก การถููกฟ้้องร้้องจากลููกค้้าผู้้�ใช้้บริิการ โดยบริิษััทได้้จััดทำำ�ประกัันภััย Professsional Liability ซึ่่�งจะรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายจาก การถููกฟ้้องร้้องไว้้ในวงเงิินไม่่เกิิน 5,000,000 บาท ในระหว่่างช่่วงอายุุกรมธรรม์์ ทั้้�งนี้้�
โดยบริิษัทั ต้้องรัับผิิดชอบ ค่่าใช้้จ่า่ ยส่่วนแรกไม่่เกิิน 200,000 บาทต่่อครั้้ง� นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังมีีการอบรมพนัักงานให้้ระมััดระวัังในการให้้ บริิการ
แก่่ลููกค้้าด้้วย ซึ่่�งที่่ผ่� ่านมานัับจากเริ่่�มดำำ�เนิินกิิจการบริิษััทยัังไม่่เคยถููกลููกค้้าฟ้้องร้้องในกรณีีดัังกล่่าวเลย
	ความเสี่่�ยงจากการขาดแคลนพนัักงานเทอราพิิสต์์

บริิษััทประกอบธุุรกิิจสปาเพื่่�อสุุขภาพ ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจที่่�ใช้้พนัักงานเทอราพิิสต์์จำำ�นวนมาก ซึ่่�งหากขาดแคลนแรงงาน ดัังกล่่าว อาจส่่งผลกระทบ
ต่่อธุุรกิิจของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญได้้ ดัังนั้้�น บริิษััทได้้จััดให้้มีีระบบการบริิหารจััดการพนัักงาน ดัังกล่่าวอย่่างเหมาะสม โดยจััดสรรพนัักงาน
ให้้เหมาะสมกัับการให้้บริิการในสาขาต่่างๆ ของบริิษััท ซึ่่�งหากสาขาใดมีี ลููกค้้าเข้้าใช้้บริิการมาก หรืือน้้อย บริิษััทจะทำำ�การบริิหารจััดการพนััก
งานให้้เหมาะสมกัับจำำ�นวนลููกค้้าและมีีสวััสดิิการให้้ แก่่พนัักงานประเภทดัังกล่่าว โดยมีีการประกัันค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��ให้้แก่่พนัักงานที่่�ทำำ�งานใน
สาขาที่่เ� ปิิดใหม่่ของบริิษัทั มีีบ้้านพัักพนัักงาน และการทำำ�ประกัันชีีวิิตให้้กับั พนัักงานเทอราพิิสต์์ เป็็นต้้น ส่่งผลให้้พนักั งานมีีความมั่่น� ใจในบริิษัทั
และอยู่่�ทำำ�งานกัับบริิษััทเป็็นระยะเวลานาน นอกจากนั้้�น บริิษััทยัังได้้เปิิดโรงเรีียนสอนนวดภายใต้้บริิษััทย่่อย เพื่่�อพััฒนาพนัักงานให้้เป็็นไป
ตามมาตรฐานของบริิษััท และเพื่่�อรองรัับการขยายธุุรกิิจและทดแทนพนัักงาน เทอราพิิสต์์ที่่�ลาออกไป ทำำ�ให้้เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าบริิษััทจะไม่่มีีปััญหา
เรื่่�องการขาดแคลนพนัักงานเทอราพิิสต์์ในอนาคตด้้วย
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	ความเสี่่�ยงจากการถููกลอกเลีียนเครื่่�องหมายการค้้า

ด้้วยบริิษัทั ได้้ประกอบกิิจการนวดเพื่่อ� สุุขภาพภายใต้้แบรนด์์ Let’s Relax ซึ่่ง� เป็็นแบรนด์์ที่เ่� ป็็นที่่รู้� �จั้ กั กัันอย่่างกว่่างขวางและเป็็นแบรนด์์ที่่�
นิิยมที่่สุุด
� หากเทีียบกัับอีีก 4 แบรนด์์ของบริิษัทั โดยเฉาพาชาวจีีนที่่ม� าท่่องเที่่ย� วในประเทศไทย แต่่ในทางกลัับกัันชื่่อ� Let’s Relax นั้้�นเป็็นชื่่�อที่่�ยัังไม่่
สามารถนำำ�ไปจดทะเบีียนเครื่่�องหมายการค้้าที่่�ประเทศจีีนได้้ จึึงมีีผู้้�ประกอบการที่่�เมืืองจีีนนำำ�แบรนด์์ Let’s Relax ไปใช้้ในการประกอบกิิจการ
ซึ่่�งเมื่่�อบริิษััททราบเรื่่�องก็็ได้้ดำำ�เนิินการทางคดีีไปเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว จึึงมีีแนวโน้้มที่่�จะมีีผู้้�ประกอบการรายอื่่�นในประเทศจีีนนำำ�แบรนด์์
Let’s Relax ไปใช้้ในการประกอบกิิจการ

4. ข้้อมููลหลัักทรััพย์์และผู้้�ถืือหุ้้�น					
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4 ข้้อมููลหลัักทรััพย์แ์ ละผู้้�ถืือหุ้น้�
4.1	จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียน และทุุนชำำ�ระแล้้ว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียน 142.5 ล้้านบาท เรีียกชำำ�ระแล้้ว 142.5 ล้้านบาท โดยคิิดเป็็นจำำ�นวนหุ้้�นสามััญ
570 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.25 บาท

4.2

ผู้้�ถืือหุ้้�น

ลำำ�ดัับที่่�

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น

ร้้อยละ

กลุ่่�มอุุตสาหจิิต
นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต
นางปราณีี ศุุภวััฒนเกีียรติิ
นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์
นายณรััล วิิวรรธนไกร
นายณภััทร วิิวรรธนไกร
นายณรุุจ วิิวรรธนไกร
นายชโนดม อุุตสาหจิิต
นางสาวชาลิิสา อุุตสาหจิิต
นางสาวธนััชพร อุุตสาหจิิต
นายวิิวััฒน์์ อุุตสาหจิิต

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

11.11
9.25
8.87
3.55
3.50
3.05
1.44
1.44
1.09
0.49

รวมจำำ�นวนหุ้้�น

249,493,300

43.79

กลุ่่�มจิิราวรรณสถิิตย์์
นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์
นางประอร จิิราวรรณสถิิตย์์
นางพรพิิศ จิิราวรรณสถิิตย์์

60,640,000
18,626,100
17,854,000

10.64
3.27
3.13

รวมจำำ�นวนหุ้้�น

97,120,100

17.04

นายคเชนทร์์ เบญจกุุล
บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด
กองทุุนเปิิดบััวหลวงปััจจััย 4 หุ้้�นระยะยาวปัันผล
กองทุุน ผสมบีีซีีเนีียร์์สำำ�หรัับวััยเกษีียณ
NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN
TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT
ACCOUNT
กองทุุนเปิิด ทิิสโก้้ Mid/Small Cap อิิควิิตี้้�
กองทุุน ผสมบีีซีีเนีียร์์สำำ�หรัับวััยเกษีียณ เอ็็กซ์์ตร้้า
กองทุุนเปิิด บััวหลวงปััจจััย 4 เพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพ
กองทุุนเปิิด บััวหลวงหุ้้�นระยะยาว
นายวิิโรจน์์ พิิริิยะธรรมวงศ์์
นายอภิิรเมธ อุุตรวณิิช
กองทุุนเปิิด บััวหลวงปััจจััย 4
นายทรงพล ซำำ�ศิิริิพงษ์์

18,428,200
17,171,949
13,200,600
11,188,000
11,096,900

3.23
3.01
2.32
1.96
1.95

6,151,500
5,175,300
4,749,200
4,735,900
4,072,500
3,658,600
3,613,700
3,530,500

1.08
0.91
0.83
0.83
0.71
0.64
0.63
0.62

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ลำำ�ดัับที่่�

16
17
18
19
20
21
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รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น

ร้้อยละ

3,275,700
3,064,000
3,000,000
2,600,800
2,600,000

0.57
0.54
0.53
0.46
0.46

รวมจำำ�นวนหุ้้�น

121,313,349

21.28

ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นๆ

102,073,251

17.91

รวมจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งสิ้้�น

570,000,000

100

นายพรเทพ สถิิตย์์ถาวรชััย
นายพิิสิิฐ ดุุรงคพิิทยา
นายประชา ดำำ�รงค์์สุุทธิิพงศ์์
กองทุุนเปิิด บััวหลวง Small-Mid Cap เพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพ
นางอุุไรพร เฉลิิมทรััพยากร

4.3 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษััทมีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 40 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีี สำำ�รองตามกฎหมาย และสำำ�รองอื่่�น(ถ้้ามีี) ตาม
งบการเงิินเฉพาะของบริิษััท ทั้้�งนี้้� โดยคำำ�นึึงถึึงความต้้องการกระแสเงิินสด และเงิินทุุนสำำ�รองสำำ�หรัับการลงทุุน และการดำำ�เนิินกิิจการใน
อนาคตของบริิษััท นโยบายการจ่่ายปัันผลดัังกล่่าวอาจมีีการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงได้้เป็็นครั้้�งคราว ตามที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการบริิษััทจะพิิจารณาอนุุมััติิ

4.4 การเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหุ้น
้� ของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท
ชื่่�อ

นางปราณีี ศุุภวััฒนเกีียรติิ
นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต
นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์
นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์
นายณรััล วิิวรรธนไกร
นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ
นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�
นางสุุภีี พงษ์์พานิิช

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ วัันที่่�
1 มกราคม 2562
(หุ้้�น)

การซื้้�อขาย
ระหว่่างปีี
2562
(หุ้้�น)

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม2562
(หุ้้�น)

การถืือหุ้้�นของ
คู่่�สมรส

53,720,000
63,160,000
63,140,000
54,070,000
20,240,000
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี

1,000,000
142,600
2,500,000
3,500,000
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี

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%)
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี

20,000
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
8,000
ไม่่มีี
ไม่่มีี

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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5 โครงสร้้างการจััดการ
5.1 โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ดังนี้

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

5.2
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำ�นวน 9 ท่านประกอบด้วย

ชื่่�อ

1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
2. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
4. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายณรัล วิวรรธนไกร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี)
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
7. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
8. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
9. นางสุภี พงษ์พานิช	
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
				ชื่อ-นามสกุล		
				
อายุ			
				
ตำ�แหน่งในบริษัท		
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง		
				
การศึกษา			

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
63 ปี
ประธานกรรมการ
7 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�เเหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

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

2556
2557

ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2556 - ปััจจุุบััน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริิษััท กลมเกลีียวพััฒนา จำำ�กััด
บริิษััท บีี.ยูู. เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััด

อสัังหาริิมทรััพย์์
เซอร์์วิิสอพาร์์ทเม้้นท์์

บริิษััท เอเชี่่�ยนฟอร์์จููน พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์

บริิษััท ไซเบอร์์พริ้้�นท์์กรุ๊๊�ป จำำ�กััด

สิ่่�งพิิมพ์์

บริิษััท อุุตสาหจิิตโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
บริิษััท ไซเบอร์์พริ้้�นท์์ จำำ�กััด

ธุุรกิิจโฮลดิ้้�ง ถืือหุ้้�นในบริิษััทในเครืือ ซึ่่�งดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์และเซอร์์วิิส อพาร์์ทเม้้นท์์
สิ่่�งพิิมพ์์

บริิษััท ศรีีสยามพริ้้�นท์์แอนด์์แพคก์์ จำำ�กััด

สิ่่�งพิิมพ์์

บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด

สิ่่�งพิิมพ์์

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

ตำ�แหน่งปัจจุบัน		

ประธานกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน		

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จำ�นวน 5 บริษัท ได้แก่
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำ�กัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำ�กัด
- กรรมการบริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำ�กัด
กิจการอื่นๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
รัฐศาสตร์

				
				
				
				
				
				
				
ความเชี่ยวชาญ		

สััดส่่วนการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในรอบปีีผ่่านมา 8/8 ครั้้�ง (ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2562 - 31 ธัันวาคม 2562)

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
			
ชื่อ-นามสกุล		
				
อายุ
		
				
ตำ�แหน่งในบริษัท
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
				
การศึกษา		
							

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
56 ปี
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
28 พฤศจิกายน 2544
ปริญญาตรี สาขา Computer Science University of Southern
California, Los Angeles, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

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

2556
2557
2557

ประวัติการอบรมอื่นๆ		

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 27

ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2544 - ปััจจุุบััน

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด

โรงแรมและร้้านอาหาร

บริิษััท สยามเวลเนสเเล็็บ จำำ�กััด
บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด

จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา
โรงเรีียนสอนนวดแผนไทย

2553 - ปััจจุุบััน
2553 - 2556
2556 - ปััจจุุบััน
2556 - ปััจจุุบััน

กรรมการบริิหาร
ประธานกรรมการบริิหาร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการ

บริิษััท เอเชี่่�ยนฟอร์์จููน พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

ให้้เช่่าอสัังการิิมทรััพย์์

บริิษััท ไซเบอร์์พริ้้�นท์์กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
บริิษััท อุุตสาหจิิตโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

2553 - 2555
2544 - 2555
2535 - 2555

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สิ่่�งพิิมพ์์
ธุุรกิิจโฮลดิ้้�ง ถืือหุ้้�นในบริิษััทใน
เครืือซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์
และเซอร์์วิิสอพาร์์ทเม้้นท์์
สิ่่�งพิิมพ์์
ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
จำำ�หน่่ายสิินค้้าพรีีเมี่่�ยม

2548 - ปััจจุุบััน
2556 - ปััจจุุบััน
2550 - ปััจจุุบััน
2554 - ปััจจุุบััน

บริิษััท ซีี.พีี.ไอ.อิินเตอร์์พริ้้�นท์์ จำำ�กััด
บริิษััท บลููมมิ่่�ง อิินเตอร์์กิ๊๊�ฟท์์ จำำ�กััด
บริษัท บลูมมิ่ง จำ�กัด

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท

			
			
			
			
			
			
			
			
ความเชี่ยวชาญ

กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จำ�นวน 6 บริษัท ได้แก่
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำ�กัด
- กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จำ�กัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด
- กรรมการ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
- กรรมการ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำ�กัด
- กรรมการ บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำ�กัด
กิจการอื่นๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
Computer Science

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 8/8 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
				
ชื่อ-นามสกุล
นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
				
อายุ
57 ปี
				
ตำ�แหน่งในบริษัท กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
						
และพิจารณาค่าตอบแทน
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง 28 พฤศจิกายน 2544
				
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขา Marketing Bentley University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

2556

ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2544 - ปััจจุุบััน

กรรมการ
กรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
อุปนายกสมาคม
ประธานคณะอนุกรรมการ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด

โรงเเรมและร้้านอาหาร

บริิษััท สยามเวลเนสเเล็็บ จำำ�กััด
บริิษััท สยามเวลเนส เอ็็ดยููเคชั่่�น จำำ�กััด

จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา
โรงเรีียนสอนนวดแผนไทย

สมาคมสปาไทย

สมาคม

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

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท
			
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จำ�นวน 4 บริษัท ได้แก่
			
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำ�กัด
			
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด
			
- อุปนายก สมาคมสปาไทย
			
กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ
Marketing
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 8/8 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562- 1 ธันวาคม 2562)

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
				
ชื่อ-นามสกุล
				
อายุ
				
ตำ�แหน่งในบริษัท
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
				
การศึกษา
						
						

นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
58 ปี
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการธรรมาภิบาล
28 พฤศจิกายน 2544
ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขา Graphic Design California State University, USA
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

2556

ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2553 - ปััจจุุบััน

กรรมการ
รองกรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริิษััท กลมเกลีียวพััฒนา จำำ�กััด
บริิษััท สยามเวลเนสเเล็็บ จำำ�กััด
บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด
บริิษััท เอเชี่่�ยนฟอร์์จููน พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
บริิษััท อุุตสาหจิิตโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

อสัังหาริิมทรััพย์์
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปา
โรงเเรมและร้้านอาหาร
ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
ธุุรกิิจโฮลดิ้้�ง ถืือหุ้้�นในบริิษััทในเครืือ ซึ่่�งดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจสิ่่�งพิิมพ์์และเซอร์์วิิสอพาร์์ทเม้้นท์์
สิ่่�งพิิมพ์์
เซอร์์วิิสอพาร์์ทเม้้นท์์
สิ่่�งพิิมพ์์

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร

บริิษััท ไซเบอร์์พริ้้�นท์์กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
บริิษััท บีี.ยูู.เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััด
บริิษััท ซีี.พีี.ไอ.อิินเตอร์์พริ้้�นท์์ จำำ�กััด

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล
			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท
			
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จำ�นวน 7 บริษัท ได้แก่
			
- กรรมการ บริษัท กลมเกลียวพัฒนา จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด
			
กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ
สถาปัตยกรรม Graphic Design และบริหารธุรกิจ
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 7/8 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 )

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
				
ชื่อ-นามสกุล
				
อายุ		
				
ตำ�แหน่งในบริษัท
						
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
			
	การศึกษา
						
						
						

นายณรัล วิวรรธนไกร
33 ปี
กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี สาขา Economics /
Political Studies University of Auckland, New Zealand
ปริญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

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

2556
2557

ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2553 - ปััจจุุบััน

กรรมการ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
ผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริิษััท จีี.จีี.พีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กััด

ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
โรงเเรมและร้้านอาหาร

บริิษััท เอเชี่่�ยนฟอร์์จููน พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
บริิษััท ไซเบอร์์พริ้้�นท์์ จำำ�กััด

ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์
สิ่่�งพิิมพ์์

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

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท
			
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จำ�นวน 3 บริษัท ได้แก่
			
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
			
- กรรมการ บริษัท จี.จี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
			
กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ
Marketing
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 8/8 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
				
ชื่อ-นามสกุล
				
อายุ		
				
ตำ�แหน่งในบริษัท
						
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
			
	การศึกษา
						
						

นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
53 ปี
กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล
2 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)
Audit Committee Program (ACP)

2549
2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries

			จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา
2556 – ปััจจุุบััน
2560 – 2561
มิิ.ย. 2557
- มิิ.ย. 2560
2556 - 2559
2556 - 2557
2553
2551- 2552
2546 - 2551
2546 - 2551
2546 - 2551

ตำ�แหน่งปัจจุบัน 		
			

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

กรรมการอิิสระ
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการ
บริิษััท ปรีีชากรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ
บริิษััท หลัักทรััพย์์ เออีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการบริิหาร
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ
บริิษััท อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล รีีเสริิช
กรรมการบริิหาร
คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการ
บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ เอเอเอ็็มซีี จำำ�กัดั
รองผู้้�อำำ�นวยการ
องค์์การคลัังสิินค้้า
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ
กรรมการบริิหารกิิจการ
องค์์การอุุตสาหกรรมป่่าไม้้
อนุุกรรมการกลั่่�นกรอง
และพััฒนาองค์์กร
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายส่่งเสริิม สำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลาง และขนาดย่่อม (สสว)
โครงการตามนโยบายรััฐบาล
กรรมการ
บริิษััท อุุตสาหกรรมการบิิน จำำ�กััด
กรรมการ
บริิษััท อุุตสาหกรรมขนมไทย จำำ�กััด

ประเภทธุุรกิิจ
สปา
พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
หลัักทรััพย์์
เทคโนโลยีีสารสนเทศ
บริิหารสิินทรััพย์์
รััฐวิิสาหกิิจ
รััฐวิิสาหกิิจ
หน่่วยงานของรััฐ
ซ่่อมบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องบิิน
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ขนมไทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท ได้แก่

			
			

ความเชี่ยวชาญ
ความมีส่วนได้เสีย

			
			
			
			

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท ได้แก่
กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
บริหารธุรกิจและวิศวกรรม
การถือหุ้นในบริษัทฯ จำ�นวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียอื่น ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

สััดส่่วนการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในรอบปีีผ่่านมา 8/8 ครั้้�ง (ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2562 – 31 ธัันวาคม 2562)

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
				
ชื่อ-นามสกุล
				
อายุ
				
ตำ�แหน่งในบริษัท
						
						
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
				
การศึกษา

นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย
59 ปี
กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE-CU Real Estate Development)

			จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2556 – ปััจจุุบััน

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ประ
ธานกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน/ /
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิษััท

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริิษััท แสงเหนืือ ก่่อสร้้าง จำำ�กัดั

ก่่อสร้้าง

กรรมการบริิษััท
กรรมการผู้้�จััดการ
ที่่�ปรึึกษา
อนุุกรรมการ
นายกสมาคมฯ
ที่่�ปรึึกษาผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

บริิษััท เอเบิ้้�ลบิิวด์์อิินฟอร์์เมชั่่�นโมเดล จำำ�กัดั
บริิษััท เเลนด์์สเคป เเพลนนิ่่�ง จำำ�กัดั
สมาคมภููมิิสถาปนิิกประเทศไทย
สภาสถาปนิิก
สมาคมภููมิิสถาปนิิกประเทศไทย
กรุุงเทพมหานคร

เขีียนและออกแบบก่่อสร้้าง
ออกแบบสถาปััตยกรรม
สมาคม
สภาวิิชาชีีพ
สมาคม
ราชการ

14 ธ.ค. 2561
- ปััจจุุบััน
2560 - ปััจจุุบััน
2532 - ปััจจุุบััน
2554 - ปััจจุุบััน
2554 - 2556
2552 - 2554
2552 - 2555

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง
			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท
			
กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 3 บริษัท ได้แก่
			
- กรรมการ บริษัท แสงเหนือ ก่อสร้าง จำ�กัด
			
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เเลนด์สเคป เเพลนนิ่ง จำ�กัด
		
- กรรมการ บริษัท เอเบิ้ลบิวด์อินฟอร์เมชั่นโมเดล จำ�กัด
			
กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ
ภูมิสถาปัตยกรรม
ความมีส่วนได้เสีย
การถือหุ้นในบริษัทฯ จำ�นวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
			
ส่วนได้เสียอื่น ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
			
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
			
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
			
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
สััดส่่วนการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในรอบปีีผ่่านมา 8/8 ครั้้�ง (ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2562 – 31 ธัันวาคม 2562)

รายงานประจำำ�ปีี
2562

76

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
				
ชื่อ-นามสกุล
				
อายุ		
				
ตำ�แหน่งในบริษัท
						
						
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
				
การศึกษา
						

ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
55 ปี
กรรมการบริษัทฯ /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี สาขา กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร จัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

2556 – ปััจจุุบััน

กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการ ธรรมาภิิบาล
ผู้อำ�นวยการ สำ�นักกิจการพิเศษ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงาน
โครงการพิเศษ
ผู้อำ�นวยการด้านกิจการพิเศษ
ผู้ประสานงานมูลนิธิชัยพัฒนา

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

มููลนิิธิิชััยพััฒนา

องค์์กรการกุุศล

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

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			
และ ประธานกรรมการธรรมภิบาล บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท
			
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จำ�นวน 1 บริษัท ได้แก่
			
- ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานกิจการพิเศษ มูลนิธิชัยพัฒนา
			
กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งเเวดล้อม
ความมีส่วนได้เสีย
การถือหุ้นในบริษัทฯ จำ�นวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
			
ส่วนได้เสียอื่น ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
			
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
			
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
			
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 6/8 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
				
ชื่อ-นามสกุล
				
อายุ
				
ตำ�แหน่งในบริษัท
						
				
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
				
การศึกษา
						
						
						

นางสุภี พงษ์พานิช
65 ปี
กรรมการบริษทั ฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสยี่ ง /
กรรมการธรรมาภิบาล
22 สิงหาคม 2557
ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์์ส

ปีีที่่�รัับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

2557

ประวัติการอบรมอื่นๆ Management Problem Solving and Decision Making Programme, Princeton, New Jersey, U.S.A.

			
			
			

Certificate in Small and Medium Enterprises in An Ailing Economy, The University of Sydney
Managing Human Performance
Mini MBA จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ประสบการณ์การทำ�งาน
ช่่วงเวลา

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

22 ส.ค. 2557
- ปััจจุุบััน

กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยง
กรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการบริิษััท

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สปา

บริิษััท อิินเตอร์์ไพร์์ม มีีเดีีย จำำ�กััด

โฆษณา/งานแสดง

ที่่�ปรึึกษาเพื่่�อคนปััญญาอ่่อน
แห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมป์์
ที่่�ปรึึกษา Brand KU

มููลนิิธิิช่่วยคนปััญญาอ่่อนแห่่งประเทศไทยในพระ
บรมราชิินููปถััมป์์

มููลนิิธิิ

มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

มหาวิิทยาลััย

14 พ.ย. 2561
- ปััจจุุบััน
2560 - ปััจจุุบััน
2560 – ปััจจุุบััน

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล
			
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำ�นวน 0 บริษัท
			
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จำ�นวน 1 บริษัท
			
บริษัท อินเตอร์ไพร์ม มีเดีย จำ�กัด
			
กิจการอื่น ๆ ที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จำ�นวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการภาครัฐและเอกชน
ความมีส่วนได้เสีย
การถือหุ้นในบริษัทฯ จำ�นวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
			
ส่วนได้เสียอื่น ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
			
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�
			
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
			
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
สััดส่่วนการเข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในรอบปีีผ่่านมา 8/8 ครั้้�ง (ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2562 –

31 ธัันวาคม 2562)

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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	กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนาม

นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต หรืือ นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์ หรืือ นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์ กรรมการสองในสามคนลงลายมืือชื่่�อร่่วม
กัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท

	การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ลำำ�ดัับที่่�

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5.3

ปีี 2562
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

รายชื่่�อกรรมการ

นางปราณีี ศุุภวััฒนเกีียรติิ
นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต
นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์
นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์
นายณรััล วิิวรรธนไกร
นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ
นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�
นางสุุภีี พงษ์์พานิิช

8/8
8/8
8/8
7/8
8/8
8/8
8/8
6/8
8/8

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ - สกุุล

1. นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ
2. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
3. ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ (กรรมการตรวจสอบผู้้�มีีความรู้้�ทางด้้านบััญชีี)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

	การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ปีี 2562
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

ชื่่�อ - สกุุล

1. นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ
2. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
3. ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�

5.4

4/4
4/4
3/4

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ - สกุุล

1. นางสุุภีี พงษ์์พานิิช
2. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
3. นายณรััล วิิวรรธนไกร

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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การประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ชื่่�อ - สกุุล

ปีี 2562
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

1. นางสุุภีี พงษ์์พานิิช
2. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
3. นายณรััล วิิวรรธนไกร

5.5

4/4
4/4
4/4

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนของบริิษััท มีีจำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ - สกุุล

1. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
2. ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�
3. นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

การประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ชื่่�อ - สกุุล

ปีี 2562
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

1/1
1/1
1/1

1. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
2. ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�
3. นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์

5.6

คณะกรรมการธรรมาภิิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิิบาล บริิษััท มีีจำำ�นวน 4 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ - สกุุล

1.
2.
3.
4.

ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�
นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ
นางสุุภีี พงษ์์พานิิช
นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการธรรมาภิิบาล

การประชุุมคณะกรรมการธรรมาภิิบาล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ชื่่�อ - สกุุล

1.
2.
3.
4.

ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�
นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ
นางสุุภีี พงษ์์พานิิช
นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์

ปีี 2562
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

2/2
2/2
2/2
2/2

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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5.7

คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหารของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีจำำ�นวน 5 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ - สกุุล

1.
2.
3.
4.
5.

นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต
นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์
นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์
นายณรััล วิิวรรธนไกร
นายจัักรพััชร์์ จิิราวรรณสถิิตย์์

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการบริิหาร/ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กรรมการบริิหาร/ กรรมการผู้้�จัดั การ
กรรมการบริิหาร/ รองกรรมการผู้้�จัดั การ
กรรมการบริิหาร/ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริิหาร

	การประชุุมคณะกรรมการบริิหาร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ชื่่�อ - สกุุล

1.
2.
3.
4.
5.

5.8

ปีี 2562
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม/การประชุุมทั้้�งหมด

นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต
นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์
นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์
นายณรััล วิิวรรธนไกร
นายจัักรพััชร์์ จิิราวรรณสถิิตย์์

11/11
11/11
11/11
11/11
8/11

ผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 5 ท่่าน ประกอบด้้วย
ชื่่�อ - สกุุล

1. นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต
2. นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์
3. นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์
4. นายณรััล วิิวรรธนไกร
5. นางสาวยลวรรณ เอี่่�ยมอลงกรณ์์

5.9

ตำำ�แหน่่ง

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ
รองกรรมการผู้้�จััดการ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี-การเงิิน(CFO)

เลขานุุการบริิษััท

ในการประชุุมคณะกรรมการบริิ ษัั ท ฯ ครั้้� ง ที่่� 7/2559 เมื่่� อ วัั น ที่่� 11 พฤศจิิ ก ายน 2559 ที่่� ป ระชุุมได้้ มีี มติิ อ นุุมัั ติิ ใ ห้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง
นายปริิญ เอกมโนชััย ซึ่่�งจบการศึึกษาทางด้้านกฎหมาย ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััท เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของพระราชบััญญััติิ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 โดยอำำ�นาจหน้้าที่่�ของเลขานุุการบริิษััท มีีดัังต่่อไปนี้้�
5.9.1 จััดทำำ�และเก็็บรัักษาเอกสารดัังนี้้�
		

5.9.1.1 ทะเบีียนกรรมการ

		

5.9.1.2 หนัังสืือเชิิญประชุุมคณะกรรมการ รายงานการประชุุมคณะกรรมการ และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท

		

5.9.1.3 หนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

5.9.2 เก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร และส่่งให้้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
รวจสอบทราบภายใน 7 วัันนัับตั้้�งแต่่ที่่�บริิษััทฯได้้รัับรายงานนั้้�น
5.9.3 ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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5.10 การประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) มีีการกำำ�หนดการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทของปีี 2562 ไว้้อย่่างเป็็น
ทางการล่่วงหน้้าตลอดปีี และอาจจะมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มเติิม ตามความจำำ�เป็็น โดยมีีการกำำ�หนดตารางการประชุุมล่่วงหน้้าเป็็นรายปีี
และในการประชุุมแต่่ละครั้้�ง บริิษััทจะส่่งจดหมายนััดประชุุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุุมล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน
ก่่อนวัันประชุุม เพื่่�อให้้คณะกรรมการได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลเพีียงพอก่่อนการประชุุม เว้้นแต่่กรณีีมีีเหตุุจำำ�เป็็นสำำ�หรัับบางวาระที่่�เกิิดความล่่าช้้า
จะดำำ�เนิินการจััดส่่งให้้คณะกรรมการทัันทีีเมื่่�อข้้อมููลพร้้อมนำำ�เสนอ และมีีการบัันทึึกรายงานการประชุุม และจััดเก็็บรวมรวบเอกสารเอกสาร
รายงานที่่�รัับรองแล้้วเพื่่�อใช้้ในการอ้้างอิิงและสามารถตรวจสอบได้้ ในการ ประชุุม ประธานกรรมการบริิษััทและกรรมการผู้้�จััดการเป็็นผู้้�ร่่วม
กัันกํําหนดวาระการประชุุม และเปิิดโอกาสให้้กรรมการ แต่่ละคนสามารถเสนอเรื่่�องต่่างๆ เพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเป็็นวาระการประชุุมได้้
บริิษััทกํําหนดองค์์ประชุุมต้้องไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งเข้้าร่่วมประชุุม และพิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ ประธานกรรมการ บริิษััท ซึ่่�งทํําหน้้าที่่�ประธานในที่่�
ประชุุมจะเปิิดโอกาสให้้กรรมการแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างอิิสระ โดยในบางวาระอาจมีี ผู้้�บริิหารระดัับสููง และหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระเข้้าร่่วม
ประชุุมด้้วยเพื่่�อให้้รายละเอีียดข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ เพิ่่�มเติิมในฐานะผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งจะได้้รัับทราบนโยบายโดยตรงเพื่่�อให้้สามารถนํําไป
ปฏิิบัติั อิ ย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีีการประชุุมระหว่่างกรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้บ� ริิหาร โดยไม่่มีีฝ่า่ ยจััดการเข้้าร่่วมประชุุม จำำ�นวน
1 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 9 สิิงหาคม 2562

5.11

ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
5.11.1	ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน

ค่่าตอบแทนกรรมการ
	ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ในการประชุุมครั้้�งที่่� 1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ได้้อนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท
และกรรมการชุุดย่่อย และได้้รัับการอนุุมััติจิ ากการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2562 เมื่่�อวัันที่่� 29 มีีนาคม 2562 ดัังนี้้�
หน่่วย : บาท
ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการธรรมาภิิบาล

ค่่าตอบแทนรายเดืือน

เบี้้�ยประชุุมต่่อครั้้�ง

โบนััสประจำำ�ปีี

22,000
11,000
22,000
16,500
-

12,000
12,000
12,000
12,000
8,000
6,000
8,000

350,000
250,000
350,000
250,000
-

-

6,000

-

-

8,000
6,000

-

หมายเหตุุ
- หากกรรมการท่่านใดได้้รัับเลืือกให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งมากกว่่า 1 ตำำ�แหน่่งในบริิษััท ให้้กรรมการท่่านนั้้�นได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือน
ในอััตราที่่�สููงที่่�สุุดอััตราเดีียว
- กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารจะไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือนของกรรมการอีีก
- หากกรรมการท่่านใดได้้รัับเลืือกให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งมากกว่่า 1 ตำำ�แหน่่งในบริิษััท ให้้กรรมการท่่านนั้้�นได้้รัับโบนััสประจำำ�ในอััตราที่่�สููง
สุุดอััตราเดีียว
- กรรมการตรวจสอบ จะได้้รัับเพีียงค่่าตอบแทนรายเดืือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่่านั้้�น จะไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนรายเดืือนใน
ฐานะกรรมการของบริิษััทอีีก
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	สำำ�หรัับในปีี 2562 บริิษััทมีีการจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการความเสี่่�ยง คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิิบาล ในรููปแบบค่่าตอบแทนรายเดืือน และค่่าเบี้้�ยประชุุม ดัังต่่อไปนี้้�

	ค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััทแต่่ละราย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
ปีี 2562
รายชื่่�อกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

1. นางปราณีี ศุุภวััฒนเกีียรติิ
2. นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต

ค่่าตอบแทน ค่่าตอบแทน
รายเดืือน รายเดืือน
AC
BOD
(บาท)
(บาท)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริิหาร
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
3. นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์ กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการ
4. นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์
กรรมการบริิหาร
กรรมการธรรมาภิิบาล
รองกรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการ
5. นายณรััล วิิวรรธนไกร
กรรมการบริิหาร
กรรมการพิิจารณาความเสี่่�ยง
ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จััดการ
6. นายพลเชษฐ์์ ลิิขิิตธนสมบััติิ กรรมการ
264,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการอิิสระ
กรรมการ
7. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย
198,000
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิิจารณาความเสี่่�ยง
กรรมการอิิสระ
198,000
กรรมการ
8. ม.ร.ว. เพ็็ญศิิริิ จัักรพัันธุ์์�
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิิบาล
กรรมการอิิสระ
9. นางสุุภีี พงษ์์พานิิช
กรรมการ
ประธานกรรมการพิิจารณา
ความเสี่่�ยง
กรรมการอิิสระ
รวม

ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม
AC
(บาท)

264,000

ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม
BOD
(บาท)

ค่่าเบี้้�ย
ค่่าเบี้้�ย
ค่่าเบี้้�ย
ประชุุม
ประชุุม
ประชุุม
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ความเสี่่�ยง สรรหาฯ ธรรมาภิิบาล
(บาท)
(บาท)
(บาท)

96,000
96,000
96,000

6,000

84,000

96,000

48,000

96,000

48,000

96,000

36,000

72,000

12,000

24,000

12,000

24,000

8,000

6,000

132,000

96,000

32,000

660,000 396,000

132,000 828,000

80,000

16,000

12,000

20,000

52,000

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีผู้้�บริิหารจำำ�นวน 5 ท่่าน โดยบริิษััทมีีการจ่่ายค่่าตอบแทนให้้ผู้้�บริิหารของบริิษััททั้้�งหมดในปีี 2562
ในรููปของเงิินเดืือนและโบนััส จำำ�นวน 17,893,000.00 บาท
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5.11.2	ค่่าตอบแทนอื่่�น

ในปีี 2562 บริิษััทมีีการจ่่ายค่่าตอบแทนให้้ผู้�้บริิหารของบริิษััทในรููปของกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ กองทุุนประกัันสัังคม และประกัันสุุขภาพ
(ไม่่รวมเงิินเดืือนและโบนััส) จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 420,180 บาท

บุุคลากร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 จำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมดของกลุ่่�มบริิษััท ไม่่รวมผู้้�บริิหาร มีีดัังนี้้�
SPA
ที่่�

แผนก

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 62

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

แผนกบััญชีี
แผนกการเงิิน
แผนกบุุคคล
แผนกธุุรการและแม่่บ้้าน
แผนกกฎหมาย
แผนก IT + Software
แผนกจััดซื้้�อและสโตร์์
แผนกอาคารและสถานที่่�
แผนกขายเเละการตลาด
แผนกปฏิิบัติั ิการ (สำำ�นัักงานใหญ่่)
แผนกปฏิิบััติิการ (สาขา)

27
3
6
6
4
7
12
14
16
14
478

รวม

587

ที่่�

Department

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 62

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

แผนกบััญชีี
แผนกจััดซื้้�อ ธุุรการเเละสโตร์์
แผนกบุุคคล
แผนกการตลาด
แผนก IT
แผนกปฏิิบััติิการ
แผนกต้้อนรัับและเบลบอย
แผนกครััว
แผนกแม่่บ้้าน
แผนกช่่าง
แผนกห้้องอาหาร ( DECK 1 )

4
2
1
1
1
1
11
19
13
6
20

รวม

79

SWR

รายงานประจำำ�ปีี
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SWL
ที่่�

แผนก

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 62

1
2
3

ฝ่่ายบริิหาร
แผนกผลิิตภััณฑ์์
แผนกธุุรการเเละสโตร์์

2
3
4

รวม

9

ที่่�

แผนก

จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 62

1
2

ฝ่่ายบริิหาร
แผนกอาจารย์์และธุุรกาจ

1
16

รวม

17

SWE

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีพนัักงาน (ไม่่รวมผู้้�บริิหาร) ทั้้�งหมด 588 คน โดยในปีี 2562 ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินให้้
แก่่พนัักงานที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�บริิหาร ได้้แก่่ เงิินเดืือน ค่่านายหน้้า โบนััส กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ กองทุุนประกัันสัังคม และค่่าล่่วงเวลา เป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
163,570,416.49 บาท
	ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้จัดตั้้
ั ง� กองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ ตั้้ง� แต่่วันั ที่่1� มิิถุุนายน 2556 กัับกองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ เอไอเอ มาสเตอร์์พููล และในวัันที่่�
1 มิิถุุนายน 2562 ได้้เปลี่่�ยนแปลง บริิษััทจััดการกองทุุนฯ จากกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เอไอเอ มาสเตอร์์พููล มาเป็็นและกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
ไทยพาณิิชย์์ มาสเตอร์์ฟัันด์์ ซึ่่�งจดทะเบีียนแล้้ว โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจให้้แก่่พนัักงาน และเพื่่�อจููงใจให้้พนัักงานทำำ�งาน
บริิษััท ในระยะยาว

ข้้อพิิพาทด้้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
- ไม่่มีี -

นโยบายในการพััฒนาบุุคคลากร
บริิษััทมีีนโยบายพััฒนาพนัักงาน โดยจััดฝึึกอบรมให้้แก่่พนัักงานในระดัับผู้้�จััดการฝ่่าย เพื่่�อให้้พนัักงานในระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายดำำ�เนิิน
การถ่่ายทอดให้้แก่่พนัักงานในสัังกััดที่่�ตนเองดููแลอยู่่� และพนัักงานที่่�ให้้บริิการแก่่ลููกค้้า เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความสามารถ สามารถพััฒนา
ศัักยภาพของพนัักงานเพื่่�มขึ้้�น เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท และลููกค้้าต่่อไป ดัังต่่อไปนี้้�
	จััดอบรมภาษาอัังกฤษให้้แก่่พนัักงาน ในระดัับผู้้�จัดั การฝ่่าย ปีีละ 2 ครั้้�ง
	จััดอบรมระบบเอกสารบริิการ (สต็็อค, รายงานขาย) ให้้แก่่ผู้้�จััดการส่่วน ขึ้้�นไป ปีีละ 1 ครั้้�ง
	จััดอบรมการใช้้งานระบบโปรแกรมของบริิษััท ปีีละ 2 ครั้้�ง
	จััดอบรมมารยาทในการบริิการลููกค้้า ตลอดทั้้�งปีี
โดยมีีการจััดประชุุมพนัักงานประจำำ�ปีี ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััท
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6 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6.1

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการบริิษััท ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีว่่าเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทให้้มีีประสิิทธิิภาพ และมีีการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�ประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย ตั้้�งแต่่พนัักงาน
ผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�นๆ ดัังนั้้�น คณะกรรมการบริิษััทซึ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�สููงสุุดขององค์์กร จึึงได้้กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีขึ้้�น เพื่่�อให้้กรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนได้้ยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานร่่วมกััน โดยครอบคลุุมเนื้้�อหา
หลัักการสำำ�คััญตั้้�งแต่่โครงสร้้าง บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของกรรมการ จนถึึงหลัักการสำำ�คััญตั้้�งแต่่โครงสร้้าง บทบาทหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ จนถึึงหลัักการในการบริิหารงานของผู้้�บริิหารอย่่างโปร่่งใส ชััดเจน และสามารถตรวจสอบได้้ เพื่่�อเป็็น
แนวทางในการบริิหารองค์์กร ทำำ�ให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นว่่าการดำำ�เนิินงานใดๆ ของบริิษััท กระทำำ�ด้้วยความเป็็นธรรม และคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุด
ของผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย และได้้นำำ�ไปปรัับใช้้ในการกำำ�กัับดููแลให้้กิิจการมีีผลประกอบการที่่�ดีีในระยะยาว เพื่่�อประโยชน์์ในการ
สร้้างคุุณค่่าในกิิจการอย่่างยั่่ง� ยืืน ตรงตามความมุ่่�งหวัังของทั้้�งภาคธุุรกิิจผู้้ล� งทุุน ตลอดจนตลาดทุุน และสัังคมโดยรวม ภายใต้้ระเบีียบปฏิิบัติั ขิ อง
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตามหลัักการกำำ�กัับดููและกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2555 (Principles of Good Corporate
Governance : “CG Principles”) ซึ่่�งประกอบด้้วย 5 หมวด และภายใต้้ระเบีียบปฏิิบััติิของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ตามหลัักการกำำ�กัับดููแลและกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”)
ใน 8 หลัักปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
หลัักปฏิิบััติิ 1 ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลัักปฏิิบััติิ 2 กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน (Define Objectives that Promote
Sustainable Value Creation)
หลัักปฏิิบััติิ 3 เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลัักปฏิิบัติั ิ 4 สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
หลัักปฏิิบัติั ิ 5 ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)
หลัักปฏิิบััติิ 6 ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management
and Internal Control)
หลัักปฏิิบััติิ 7 รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
ers)

หลัักปฏิิบัติั ิ 8 สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่อ� สารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น (Ensure Engagement and Communication with Shareholde-

โดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้้มีีมติิเห็็นชอบ “หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560” (Corporate Governnance Code: “CG Code”) เพื่่อ� นำำ�มาใช้้แทนหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� สำำ�หรัับบริิษัทั จดทะเบีียนปีี 2555 (Principles of Good Corporate
Governance: “CG Principles”) ที่่�ออกโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ในปีี 2560 บริิ ษััทได้้ นำำ�นโยบายเรื่่� องการกำำ�กัับดููแลกิิ จการที่่� ดีี มาส่่ งเสริิ มการดำำ�เนิิ นงานของบริิ ษััทให้้ เป็็ นรููปธรรมมากขึ้้�น
โดยมีีการแต่่งตั้้�ง คณะกรรมการธรรมาภิิบาล ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 10/2560 เมื่่�อวัันที่่� 16 ธัันวาคม 2560 เพื่่�อให้้บริิษััท
สามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และที่่สำ� ำ�คัญ
ั เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั เป็็นไปอย่่างโปร่่งใส น่่าเชื่่อ� ถืือและ เป็็นธรรมต่่อทุุกฝ่่าย
และสอดคล้้องกัับหลัักธรรมาภิิบาล (Code of Governance) โดยคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนได้้รับั ทราบและเข้้าใจ “คู่่�มืือการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณธุุรกิิจ” ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการธรรมาภิิบาล ครั้้�งที่่� 2/2561 เมื่่�อวัันที่่� 5 ตุุลาคม 2561 เพื่่�อยึึดถืือเป็็น
แนวทางในการปฏิิบััติิงานร่่วมกัันอย่่างเคร่่งครััด
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี
� สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 (CG Code)

หากพิิจารณาแล้้ว เนื้้�อหาส่่วนใหญ่่ของ CG Code นี้้� นำำ�มาจาก หลัักการกำำ�กัับดููและกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน
ปีี 2555 เพีียงแต่่ปรัับลำำ�ดัับ วิิธีีการนำำ�เสนอให้้เป็็นไปตามบริิบทการทำำ�หน้้าที่่�ของคณะกรรมการในแต่่ละกระบวนการประกอบธุุรกิิจ
รวมทั้้�งได้้เพิ่่�มประเด็็นใหม่่ๆ เพื่่�อให้้ครอบคลุุมถึึงแนวคิิดหรืือปััจจััยที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ดัังนี้้�

รายงานประจำำ�ปีี
2562

86

1.เพิ่่�มความชััดเจนของบทบาทความเป็็นผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการ และการแบ่่งบทบาทระหว่่าง คณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ
โดยแบ่่งเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ
(1) เรื่่�องที่่�คณะกรรมการควรดููแลให้้มีีการดำำ�เนิินการ
(2) เรื่่�องที่่�คณะกรรมการพิิจารณาร่่วมกัับฝ่่ายจััดการ โดยติิดตามให้้มั่่น� ใจว่่าฝ่่ายจััดการได้้ไปดำำ�เนิินการตามที่่ไ� ด้้พิจิ ารณาร่่วมกัันไว้้
(3) เรื่่�องที่่�คณะกรรมการไม่่ควรดำำ�เนิินการ
2. เพิ่่�มความชััดเจนของบทบาทคณะกรรมการในการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ และบููรณาการหลัักความรัับผิิด
ชอบในการประกอบธุุรกิิจเข้้าไปในชั้้�นวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักดัังกล่่าว เพื่่�อให้้การสร้้างคุุณค่่ากิิจการอย่่างยั่่�งยืืนแทรกเป็็นเนื้้�อเดีียวกัับ
การประกอบธุุรกิิจ โดยคณะกรรมการควรดููแลให้้การกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายทางธุุรกิิจนั้้น� ผ่่านการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม การวิิเคราะห์์
ความเปลี่่ย� นแปลงของปััจจัยั ต่่างๆ ที่่อ� าจมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจ และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย การทำำ�ความเข้้าใจและการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย ตลอด
จนมีีการปลููกฝัังค่่านิิยมขององค์์กรที่่�สะท้้อนการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้เกิิดการปฏิิบััติิจนเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร
3. ขยายความหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในการกำำ�กัับดููแลกลยุุทธ์์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกิิจการ โดยสนัับสนุุนการ
นำำ�นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการ รวมทั้้�งการกำำ�กัับ ดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
4. เพิ่่�มคำำ�อธิิบายหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในการกำำ�กัับดููแลให้้กิิจการมีีนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลการจััดการข้้อมููลลัับเพื่่�อไม่่ให้้เกิิด
ข้้อมููลรั่่�วไหล การรัักษาความลัับของข้้อมููลลัับและข้้อมููลที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ (market sensitive information)
5. เพิ่่�มหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในการดููแลความเพีียงพอของสภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� และกลไกที่่�
จะสามารถกอบกู้้�ฐานะการดำำ�เนิินงานได้้ ในกรณีีกิิจการประสบปััญหาทางการเงิิน ตลอดจนการดููแลให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจในการ
บริิหารจััดการเงิิน และกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
6. เพิ่่�มความชััดเจนว่่า คณะกรรมการควรทำำ�ความเข้้าใจเรื่่�องโครงสร้้างความสััมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่ออำำ�นาจการ
ควบคุุมหรืือการบริิหารจััดการกิิจการ
7. เพิ่่�มความชััดเจนของบทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ และในกรณีีที่่�ประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ไม่่ได้้มีีการ
แยกออกจากกัันอย่่างชััดเจน คณะกรรมการอาจแต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระ คนหนึ่่ง� ร่่วมพิิจารณากำำ�หนดวาระการประชุุมคณะกรรมการ เพื่่อ� เป็็นอีีก
หนึ่่�งทางเลืือกในการสร้้างความถ่่วงดุุลระหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ
ในทางปฏิิบััติินั้้�น คณะกรรมการบริิษััทได้้นำำ�หลัักปฏิิบััติิ 8 ข้้อ ในส่่วนที่่� 1 ไปปรัับใช้้ (Apply) ตามความเหมาะสมกัับธุุรกิิจของ
บริิษััทเพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน และในส่่วนที่่� 2 นั้้�น เป็็นแนวปฏิิบััติิและคำำ�อธิิบายในการปฏิิบััติิให้้เป็็นไป
ตามแนวปฏิิบััติิในส่่วนที่่� 1
	ดัั ง นั้้� น บริิ ษัั ท จึึงได้้ กำำ� หนดระบบการดำำ� เนิิ น งานและการควบคุุมภายในของบริิ ษัั ท ตามหลัั ก การกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การข้้ า งต้้ น
ประกอบด้้วยสาระสำำ�คััญ 5 หมวด ดัังต่่อไปนี้้�
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5

สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น (The Right of Shareholders)
การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน (Equitable Treatment)
บทบาทของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย (Stakeholders)
การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส (Transparency)
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities)

หมวดที่่� 1 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น (The Right of Shareholders)
บริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นในการตััดสินิ ใจเกี่่ย� วกัับการเปลี่่ย� นแปลงที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของบริิษัทั และการได้้รับั ข้้อมููลของบริิษัทั
อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน เพีียงพอ ทัันเวลา และเท่่าเทีียมกััน เพื่่อ� ประกอบการตััดสินิ ใจในทุุกๆ เรื่่อ� งของบริิษัทั คณะกรรมการบริิษัทั จึึงส่่งเสริิมการ
ใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น และไม่่ละเมิิดหรืือลิิดรอนสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยมีีแนวปฏิิบััติิดัังนี้้�
1. บริิษััทจะทำำ�การจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมฉบัับภาษาไทยและภาษาอัังกฤษพร้้อมทั้้�งข้้อมููลประกอบการประชุุมตามวาระต่่างๆ
ให้้เพีียงพอ ระบุุวััตถุุประสงค์์และเหตุุผล ตลอดจนความเห็็นของคณะกรรมการในทุุกวาระ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ศึึกษาข้้อมููลอย่่าง
ครบถ้้วนล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่า 7 หรืือ 14 วััน แล้้วแต่่กรณีี ในกรณีีที่่� ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเองได้้
บริิษััท เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระหรืือบุุคคลใดๆ เข้้าร่่วมประชุุมแทนตนได้้ โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะที่่�บริิษััท
ได้้จััด ส่่งไปพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม และบริิษััทได้้ประกาศรายละเอีียดของการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นลงในหนัังสืือพิิมพ์์ติิดต่่อกัันต่่อเนื่่�อง 3
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วัันก่่อนวัันประชุุมอย่่างน้้อย 3 วััน เพื่่อ� เป็็นการบอกกล่่าวการเรีียกประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการล่่วงหน้้าสำำ�หรัับให้้ผู้�ถืื้ อหุ้้�นเตรีียมตััวมาร่่วมประชุุม
2. มีีนโยบายในการอำำ�นวยความสะดวกและส่่งเสริิมให้้แก่่ผู้�ถืื้ อหุ้้�น ซึ่่�งรวมถึึงนัักลงทุุนสถาบัันเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยในการ
จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท จะใช้้และจััดเตรีียมสถานที่่�ที่่�เดิินทางสะดวก โดยจะแนบแผนที่่�จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุม
รวมถึึงเลืือกวัันเวลาที่่�เหมาะสม และจััดสรรเวลาในการประชุุมอย่่างเพีียงพอ
3. ก่่อนเริ่่�มการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท จะแถลงให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบถึึงวิิธีีการใช้้สิิทธิิลงคะแนน และสิิทธิิในการแสดงความเห็็น
รวมทั้้�งการตั้้�งคำำ�ถามใดๆ ต่่อที่่�ประชุุมตามระเบีียบวาระการประชุุม ทั้้�งนี้้� ในระหว่่างการประชุุมจะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิอย่่างเท่่าเทีียม
กัันในการแสดงความคิิดเห็็น และตั้้�งคำำ�ถามในที่่�ประชุุมอย่่างเต็็มที่่� ตามระเบีียบวาระการประชุุมและเรื่่�องที่่�เสนอและออกเสีียงลงมติิในวาระ
การประชุุม โดยจััดให้้มีีบุุคคลที่่�เป็็นอิิสระเป็็นสัักขีีพยานในการตรวจนัับหรืือตรวจสอบคะแนนเสีียง และประธานกรรมการจะจััดสรรเวลาให้้
อย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้กรรมการบริิษััททุุกท่่านรวมทั้้�งคณะกรรมการเฉพาะเรื่่�อง ผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้อง และเลขานุุการ บริิษััทฯ เข้้าร่่วมประชุุมผู้้�
ถืือหุ้้�นทุุกครั้้�งหากไม่่ติิดภารกิิจสำำ�คััญ เพื่่�อตอบข้้อซัักถามและรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�บริิหารระดัับสููง ทุุกคนควรเข้้าร่่วมการประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อตอบข้้อซัักถามเช่่นกััน
4. เพิ่่�มช่่องทางในการรัับทราบข้้อมููลและข่่าวสารของผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านทาง website ของบริิษััท โดยนำำ�ข้้อมููลและข่่าวสารต่่างๆ
ตลอดจนรายละเอีียดต่่างๆ ไว้้ที่่� website ของบริิษััท โดยเฉพาะในกรณีีของหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เผยแพร่่ก่่อนวัันประชุุมล่่วงหน้้า
เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถ Download ข้้อมููลระเบีียบวาระการประชุุมได้้อย่่างสะดวกและครบถ้้วน และมีีเวลาในการศึึกษาข้้อมููลประกอบการ
ประชุุมล่่วงหน้้าอย่่างเพีียงพอก่่อนได้้รัับข้้อมููลในรููปแบบเอกสารจริิงจากบริิษััท นอกจากนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม
โดยบริิษััท ได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าพร้้อมกัับการนำำ�ส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยบริิษััท ได้้เผยแพร่่หลัักเกณฑ์์การส่่ง
คำำ�ถามล่่วงหน้้าไว้้บน website ของบริิษััท
5. บริิษััทนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้กัับการลงทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น การลงคะแนนเสีียง การนัับคะแนน การแสดงผลการลงคะแนนเสีียงในการ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท เพื่่�อให้้การประชุุมสามารถกระทำำ�ได้้รวดเร็็ว ถููกต้้อง แม่่นยำำ� และเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการเข้้าร่่วม
ประชุุม
6. บริิ ษัั ท จัั ด ให้้ มีีบุุ คคลที่่� เ ป็็ น อิิ ส ระเป็็ น ผู้้� ต รวจนัั บ คะแนนและตรวจสอบคะแนนเสีียงในการประชุุมผู้้�ถืื อหุ้้�นของบริิ ษัั ท
และเปิิดเผยให้้ที่่�ประชุุมทราบ พร้้อมทั้้�งบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุม
7. การจดบัันทึึกรายงานการประชุุม บริิษััทจะดำำ�เนิินการให้้บัันทึึกให้้ครบถ้้วน ถููกต้้อง และบัันทึึกประเด็็นซัักถามและข้้อคิิด
เห็็นที่่�สำำ�คััญไว้้ในรายงานการประชุุม ได้้แก่่ รายชื่่�อกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เข้้าประชุุม และสััดส่่วนกรรมการที่่�เข้้าร่่วมการประชุุม หรืือ
ไม่่เข้้าร่่วมการประชุุม วิิธีีการลงคะแนนและนัับคะแนน มติิที่่�ประชุุม และผลการลงคะแนน (เห็็นชอบ ไม่่เห็็นชอบงดออกเสีียง) ของแต่่ละวาระ
ประเด็็นคำำ�ถามและคำำ�ตอบในที่่ป� ระชุุม รวมทั้้�งชื่่อ� -นามสกุุลของผู้้ถ� ามและผู้้ต� อบ เพื่่อ� ให้้ผู้�ถืื้ อหุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่ง� ภายหลัังจากบริิษัทั เป็็น
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว บริิษััทมีีการบัันทึึกวีีดีีทััศน์์ ภาพการประชุุมเพื่่�อเก็็บรัักษาไว้้อ้้างอิิง และเผยแพร่่ใน
website ของบริิษััท นอกจากนี้้� บริิษััทได้้นำำ�รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเผยแพร่่ใน website ของบริิษััท เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้พิิจารณา รวมถึึงส่่ง
รายการประชุุมดัังกล่่าวไปยัังระบบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ภายใน 14 วััน นัับแต่่วัันที่่�มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นนั้้�น
8. บริิษััทได้้เปิิดเผยมติิการลงคะแนนของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้แก่่สาธารณชนทราบหลัังจากการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันนั้้�น หรืือในวััน
ทำำ�การถััดไปบนระบบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ website ของบริิษััท
9. บริิษััททำำ�การเพิ่่�มความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการได้้รัับเงิินปัันผลโดยการโอนเงิินเข้้าบััญชีีธนาคาร หรืือสั่่�งจ่่ายผ่่านเช็็ค
(ในกรณีีที่่�มีีการจ่่ายเงิินปัันผล) เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้�ถืื้ อหุ้้�นเพื่่�อให้้ได้้รัับเงิินปัันผลตรงเวลาและป้้องกัันปััญหาเรื่่�องเช็็คชำำ�รุุด สููญหาย
หรืือส่่งถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นล่่าช้้า
10. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการออกเสีียงแสดงความเห็็นอย่่างเท่่าเทีียมดัังที่่�ได้้ระบุุไว้้ในข้้อบัังคัับบริิษััท โดย ผู้้�ถืือหุ้้�น 1
หุ้้�นมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน 1 เสีียง
11. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั มีีสิิทธิิในการรัับทราบถึึงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี โดยบริิษัทั
จะดำำ�เนิินการจััดทำำ�เอกสารประกอบคำำ�อธิิบายผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีที่ี ค่� รอบคลุุมเนื้้�อหาสาระที่่สำ� ำ�คัญ
ั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินงานที่่ผ่� า่ นมา
ของบริิษัทั รวมถึึง งบการเงิิน คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ (Management Discussion and Analysis) อย่่างชััดเจน และครบถ้้วน
ได้้แก่่ รายงานประจำำ�ปีใี นแผ่่นซีีดีี ที่่ท� างบริิษัทั ได้้แจกให้้แก่่ผู้�ถืื้ อหุ้้�นพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม และแจกเป็็นรููปเล่่มในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือผู้้�
ถืือหุ้้�นสามารถดาวน์์โหลดรายงานประจำำ�ปีีได้้บน website ของบริิษััท
12. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการพิิจารณาและอนุุมััติิงบการเงิินของบริิษััท โดยบริิษััทจะทำำ�การจััดทำำ�งบการเงิินที่่�มีีความถููกต้้อง
ครบถ้้วน เชื่่�อถืือได้้ และครอบคลุุมสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการบััญชีีที่่รั� ับรองทั่่�วไป โดยงบการเงิินของบริิษััทได้้ผ่่านการตรวจสอบและแสดง
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ความเห็็นจากผู้้�สอบบััญชีีที่่มีี� ความอิิสระ และ มีีชื่่�อเสีียง เป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป
13. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการพิิจารณาและอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััท โดยบริิษััทจััดทำำ�รายละเอีียดการคำำ�นวณเงิิน
ปัันผลที่่�ถููกต้้อง ชััดเจนและครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพิิจารณาของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
ข้้อมููลเปรีียบเทีียบการจ่่ายเงิินปัันผลกัับปีีที่ผ่่� า่ นมา โดยบริิษัทั จะอธิิบายถึึงเหตุุผลและความจำำ�เป็็นหากบริิษัทั ไม่่สามารถจ่่ายเงิินปัันผล ให้้เป็็นไป
ตามนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลที่่�บริิษััทเคยประกาศไว้้ โดยเงิินปัันผลที่่�ถููกเสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�ออนุุมััติินั้้�น ได้้ผ่่านการพิิจารณากลั่่�นกรองอย่่าง
ระมััดระวััง รอบคอบและมีีมติิเห็็นชอบแล้้วจากคณะกรรมการบริิษััท ก่่อนที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
14. ผู้้�ถืื อหุ้้�นของบริิ ษัั ท มีีสิิ ท ธิิ ใ นการพิิ จ ารณาและแต่่ ง ตั้้� ง กรรมการบริิ ษัั ทเป็็ นรายบุุคคล โดยบริิ ษัั ทจะดำำ�เนิิ นการจัั ดทำำ�ราย
ละเอีียด/ประวััติิของกรรมการบริิษััท ที่่�ถููกเสนอชื่่�อเพื่่�อเข้้ารัับการแต่่งตั้้�งอย่่างถููกต้้อง ชััดเจนและครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญต่่างๆ ที่่�
เป็็นประโยชน์์ต่่อการพิิจารณาของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น ชื่่�อ ประวััติิ จำำ�นวนปีีที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งและผลการปฏิิบััติิงานในฐานะกรรมการบริิษััท ที่่�ผ่่านมา
(กรณีีแต่่งตั้้�งกรรมการรายเดิิม) ประเภทกรรมการที่่�เสนอแต่่งตั้้�ง หลัักเกณฑ์์และวิิธีีสรรหา การถืือหุ้้�นในบริิษััท การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น
ทั้้�งที่่�เกี่่�ยวข้้องและไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท เป็็นต้้น และกำำ�หนดคำำ�นิิยามกรรมการอิิสระ ในกรณีีที่่�มีีการแต่่งตั้้�งกรรมการ
อิิสระ โดยกรรมการที่่�ถููกเสนอชื่่�อต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�ออนุุมััติิแต่่งตั้้�งนั้้�นจะผ่่านการพิิจารณากลั่่�นกรองอย่่างระมััดระวัังรอบคอบ และมีีมติิเห็็นชอบ
แล้้วจากคณะกรรมการ ก่่อนที่่จ� ะเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
15. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการพิิจารณาและอนุุมััติิค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท โดยบริิษััทจะดำำ�เนิินการจััดทำ�ำ รายละเอีียด
ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทที่่�ถููกต้้อง ชััดเจนและครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพิิจารณาของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น
นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ องค์์ประกอบของค่่าตอบแทนแยกตามตำำ�แหน่่งและ/หรืือ หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของกรรมการ ข้้อมููล
เปรีียบเทีียบกัับค่่าตอบแทนกรรมการในปีีที่ผ่่� า่ นมา วิิธีีการเสนอค่่าตอบแทน เป็็นต้้น โดยค่่าตอบแทนกรรมการที่่ถูู� กเสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่อ� อนุุมััตินั้้ิ น�
ได้้ผ่่านการพิิจารณากลั่่�นกรองอย่่างระมััดระวัังรอบคอบแล้้วจากคณะกรรมการกำำ�หนดค่่าตอบแทน และมีีมติิเห็็นชอบแล้้วจากคณะกรรมการ
บริิษััทก่่อนที่่�จะเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
16. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการพิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และอนุุมััติิค่่าสอบบััญชีี โดยบริิษััทจััดทำำ�รายละเอีียดข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
ชััดเจนและครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพิิจารณาของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น ชื่่�อผู้้�สอบบััญชีีและสำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่�สัังกััด
ความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี จำำ�นวนปีีที่่�ผู้�ส้ อบบััญชีีรายนั้้�นเป็็นผู้้�สอบบััญชีีให้้กัับบริิษััท ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งแบ่่งแยกอย่่างชััดเจน
ระหว่่างค่่าสอบบััญชีีและค่่าบริิการอื่่�นๆ (ถ้้ามีี) และจััดให้้มีีการเปรีียบเทีียบค่่าสอบบััญชีีกัับปีีที่่�ผ่่านมา เป็็นต้้น โดยผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบ
บััญชีีที่่�ถููกเสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�ออนุุมััติินั้้�นได้้ผ่่านการพิิจารณากลั่่�นกรองอย่่างระมััดระวัังรอบคอบแล้้ว จากคณะกรรมการตรวจสอบด้้วยการ
ประเมิินผลงานที่่ผ่� า่ นมาของผู้้ส� อบบััญชีี และมีีมติิเห็็นชอบแล้้วจากคณะกรรมการบริิษัทั ก่่อนที่่จ� ะเสนอต่่อที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อ� พิิจารณาอนุุมััติิ
17. เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการพิิจารณาและอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกัันที่่�มีีมููลค่่าอย่่างมีีสาระสำำ�คััญของบริิษััท โดยการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทนั้้�นจะคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท
และผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นสำำ�คััญ และผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�งหมด
18. บริิษััทจะดำำ�เนิินการจััดทำำ�รายละเอีียดการเพิ่่�มทุุนที่่�ถููกต้้องในกรณีีที่่�มีีการเพิ่่�มทุุนอย่่างชััดเจนและครอบคลุุมเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญ
ต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพิิจารณาของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น วััตถุุประสงค์์และความจำำ�เป็็นในการเพิ่่�มทุุน วิิธีีการและเงื่่�อนไขของการเพิ่่�มทุุน ผล
กระทบของการเพิ่่�มทุุนที่่มีีผ
� ลต่่อบริิษััท ตลอดจนผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นต้้น โดยเรื่่�องดัังกล่่าวได้้ผ่่านการพิิจารณากลั่่�นกรองอย่่างระมััดระวัังรอบคอบและ
มีีมติิเห็็นชอบแล้้วจากคณะกรรมการบริิษััทก่่อนที่่จ� ะเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ

หมวด 2 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน (Equitable Treatment)
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน ซึ่่�งได้้รัับการปฏิิบััติิและปกป้้องสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานอย่่างเท่่าเทีียมกัันและเป็็น
ธรรม เช่่น การเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร การตรวจสอบ และแสดงความคิิดเห็็นต่่อการดำำ�เนิินการของบริิษััท โดยมีีแนวปฏิิบััติิดัังนี้้�
1. อำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยสามารถเสนอชื่่�อกรรมการ หรืือเสนอวาระการประชุุมเพิ่่�มเติิมได้้ก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยการดาวน์์โหลดเอกสารที่่�ทางบริิษััทได้้จััดเตรีียมไว้้เพื่่�อเสนอกรรมการ หรืือ วาระการประชุุม ผ่่านทาง website บริิษััท
2. กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ที่ชั่� ดั เจนเป็็นการล่่วงหน้้าเพื่่อ� พิิจารณาว่่าจะเพิ่่�มวาระที่่ผู้� ้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอหรืือไม่่รวมถึึงมีีการกำำ�หนดวิิธีีการ
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
3. ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะพิิจารณาและลงคะแนนเสีียงตามวาระที่่�กำำ�หนดโดยไม่่เปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลสำำ�คััญ หรืือเพิ่่�มวาระการ
ประชุุมที่่�ไม่่ได้้แจ้้งล่่วงหน้้า เว้้นแต่่ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ความเห็็นชอบโดยให้้เป็็นไป ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
4. เพิ่่�มการอำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมได้้ด้้วยตนเองนั้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิมอบฉัันทะให้้บุุคคลใดบุุคคล
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หนึ่่�ง หรืือให้้มีีกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 คน เข้้าร่่วมประชุุมและลงมติิแทนได้้ และแจ้้งรายชื่่�อกรรมการอิิสระดัังกล่่าวไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุมผู้้�
ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิได้้รัับประวััติิและข้้อมููลการทำำ�งานของกรรมการอิิสระแต่่ละท่่านที่่�ครบถ้้วนเหมาะสมในการพิิจารณา
5. ให้้ปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกัันไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย ไม่่ว่่าจะเป็็น ผู้้�ถืือหุ้้�นชาวไทยหรืือ
ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิ เช่่น เอกสารต่่างๆ จะจััดทำำ�ขึ้้�นทั้้�งภาษาไทย และภาษาอัังกฤษ
6. สนัับสนุุนให้้มีีการใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงในทุุกวาระ เพื่่�อความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้ ในกรณีีที่่�มีีข้้อโต้้แย้้งในภายหลััง
และในวาระการเลืือกตั้้�งกรรมการ จะเปิิดโอกาสให้้ผู้�ถืื้ อหุ้้�นใช้้สิิทธิิในการแต่่งตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล
7. มีีการกำำ�หนดแนวทางในการเก็็บรัักษาและป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรและได้้แจ้้งแนวทางดัังกล่่าวให้้ทุุกคน
ในบริิษััท ถืือปฏิิบััติิ และได้้กำำ�หนดให้้กรรมการทุุกคนและผู้้�บริิหารที่่�มีีหน้้าที่่�รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ตามกฎหมาย และมีีหน้้าที่่�จััดส่่ง
รายงานดัังกล่่าวให้้แก่่คณะกรรมการ
8. ในกรณีีที่่ก� รรมการบริิษัทั หรืือผู้้บ� ริิหารบริิษัทั รายใดมีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีผลประโยชน์์ขัดั แย้้งกัับการเข้้าทำำ�รายการใดๆ ให้้บุุคคลนั้้�นเปิิ
ดเผยความมีีส่่วนได้้เสีียของตนและผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการบริิษัทั สามารถพิิจารณาธุุรกรรมของบริิษัทั ได้้อย่่างเป็็นธรรมเพื่่อ� ประโยชน์์
ของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ให้้บัันทึึกความมีีส่่วนได้้เสีียดัังกล่่าวไว้้ในรายงานการประชุุม
9. คณะกรรมการบริิษััทได้้ตระหนัักถึึงสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น และบริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเป็็น
ธรรมและเท่่าเทีียม ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นผู้้�บริิหารและผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิและผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย บริิษััทจึึงมีี
นโยบายปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียม รวมถึึงปกป้้องและรัักษาสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนี้้�ผู้�ถืื้ อหุ้้�นทุุกรายที่่�สิิทธิิเท่่าเทีียมกััน
ในการซื้้�อขายหรืือโอนหุ้้�น การมีีส่่วนแบ่่งในกำำ�ไรของบริิษััทอย่่างเท่่าเทีียมกััน การได้้รัับข่่าวสารข้้อมููลของกิิจการอย่่างเพีียงพอ การเข้้าร่่วม
ประชุุมเพื่่�อใช้้สิิทธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการ การแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อบริิษััท
เช่่น การจััดสรรเงิินปัันผล การกำำ�หนดหรืือแก้้ไขข้้อบัังคัับและหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ การลดทุุนหรืือเพิ่่�มทุุน และการอนุุมััติิรายการพิิเศษ เป็็นต้้น
10. ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทมีีสิิทธิิในการออกเสีียงแสดงความเห็็นอย่่างเท่่าเทีียมกััน ดัังที่่�ได้้ระบุุไว้้ในข้้อบัังคัับบริิษััท โดยผู้้�ถืือหุ้้�น 1 หุ้้�น
มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนได้้ 1 เสีียง
11. บริิษััทจะทำำ�การเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารของบริิษััทให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นโดยสม่ำำ��เสมอ โดยผ่่านช่่องทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศ
ไทย รวมทั้้�ง website ของบริิษััท
12. บริิษัทั เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิในการเสนอเรื่่อ� งเพื่่อ� บรรจุุเป็็นวาระการประชุุม และเสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่อ� พิิจารณารัับเลืือกตั้้ง� เป็็น
กรรมการบริิษัทั เพื่่อ� บรรจุุเป็็นวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีเี ป็็นการล่่วงหน้้าไม่่น้อ้ ยกว่่า 1 เดืือนก่่อนวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�
ปีี ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�บริิษััทกำำ�หนด
13. บริิษััทจะดำำ�เนิินการจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมทั้้�งเอกสารข้้อมููลประกอบการประชุุมในวาระต่่าง ๆ รวมทั้้�งมีีความเห็็นของ
คณะกรรมการบริิษััทในทุุกวาระ โดยส่่งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน หรืือ 14 วััน เว้้นแต่่กรณีีที่่ข้� ้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง
หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนดไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น
และเผยแพร่่หนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมทั้้�งเอกสารข้้อมููลประกอบการประชุุมทาง website ของบริิษััทล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่น้้อย
กว่่า 30 วััน เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีเวลาศึึกษาข้้อมููลได้้อย่่างละเอีียดและสามารถตััดสิินใจได้้อย่่างเหมาะสม โดยมีีข้้อมููลเหมืือนกัับข้้อมููลที่่�บริิษััทจะ
ส่่งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นในรููปแบบเอกสาร
14. บริิษัทั จะดำำ�เนิินการแจ้้งกฎเกณฑ์์และวิิธีีการในการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ ในหนัังสืือเชิิญประชุุม และแจ้้งขั้้น� ตอน
การออกเสีียงลงมติิให้้ผู้�ถืื้ อหุ้้�นทราบในที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้มีีการกำำ�หนดเป็็นลำำ�ดับั ขั้้น� ตอนอย่่างชััดเจน มีีการนำำ�เสนอ
ซัักถาม ออกเสีียงลงคะแนน และสรุุปมติิ ที่่�ประชุุมอย่่างชััดเจนรวมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม บริิษััทได้้อำำ�นวย
ความสะดวกให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน โดยให้้ผู้�ถืื้ อหุ้้�นสามารถลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมได้้ล่่วงหน้้า ก่่อนเวลาประชุุมอย่่างน้้อย 2
ชั่่�วโมง และต่่อเนื่่�องจนกว่่าการประชุุมจะแล้้วเสร็็จ
15. บริิษัทั ไม่่ลิดิ รอนสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นในการศึึกษาสารสนเทศของบริิษัทั ที่่ต้� อ้ งเปิิดเผยตามข้้อกำำ�หนดต่่างๆ และการเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
เช่่น ไม่่แจกเอกสารที่่�มีีข้้อมููลสำำ�คััญเพิ่่�มเติิมในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างกะทัันหััน ไม่่เพิ่่�มวาระการประชุุมหรืือเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลสำำ�คััญ โดยไม่่ได้้
แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบล่่วงหน้้า ไม่่จำ�กั
ำ ัดสิิทธิิในการเข้้าประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาสาย เป็็นต้้น
16. บริิษััทได้้อำำ�นวยความสะดวก และสนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าร่่วมประชุุมใช้้สิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น การ
ประชุุมดำำ�เนิินตามลำำ�ดัับขั้้�นตอนที่่�แจ้้งไว้้ในหนัังสืือเชิิญประชุุมในการเลืือกตั้้�งกรรมการผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการได้้เป็็น
รายบุุคคล มีีการเปิิดโอกาสให้้ผู้�ถืื้ อหุ้้�นซัักถามหรืือแสดงความคิิดเห็็นโดยกรรมการที่่�เกี่่�ยวข้้องตอบข้้อซัักถามอย่่างเพีียงพอ
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17. ในกรณีีที่่ผู้� ้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถมาประชุุมด้้วยตนเอง บริิษัทั ได้้อำำ�นวยความสะดวกโดยจััดส่ง่ แบบฟอร์์ม หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ข. ซึ่่ง�
เป็็นรููปแบบที่่�ผู้�ถืื้ อหุ้้�นสามารถระบุุความเห็็นในการลงคะแนนเสีียงได้้ โดยผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทสามารถดาวน์์โหลดหนัังสืือมอบฉัันทะ แบบ ก.
และ แบบ ข. ได้้ที่่� website ของบริิษััท รวมถึึงหนัังสืือมอบฉัันทะ แบบ ค. ในกรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�ลงทุุนต่่างประเทศ และแต่่งตั้้�งให้้คััสโตเดีียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็็นผู้้�รัับฝากและดููแลหุ้้�น และเสนอรายชื่่�อกรรมการอิิสระของบริิษััทอย่่างน้้อย 1 คน ให้้ผู้�ถืื้ อหุ้้�นพิิจารณามอบฉััน
ทะให้้เข้้าร่่วมประชุุม
18. บริิษัทั จะดำำ�เนิินการจััดให้้มีีการบัันทึึกรายงานการประชุุมที่่ชั� ดั เจนถููกต้้องครบถ้้วน เพื่่อ� ให้้ผู้�ถืื้ อหุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่ง� บริิษัทั
จะเผยแพร่่รายงานการประชุุมผ่่าน website ของบริิษััท ภายหลัังจากที่่ส่� ่งรายงานการประชุุมให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว

หมวดที่่� 3 การคำำ�นึึงถึึงบทบาทของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย (Stakeholders)
บริิ ษัั ท ตระหนัั ก และรัั บ รู้้�ถึึ งสิิ ท ธิิ ข องผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียทุุกกลุ่่�มไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียภายใน ได้้ แ ก่่ ผู้้�ถืื อหุ้้�น พนัั ก งาน
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก ได้้แก่่ ลููกค้้า คู่่�ค้้า เจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่ง ภาครััฐ และหน่่วยงานอื่่�นๆ รวมทั้้�งชุุมชนใกล้้เคีียงที่่�เกี่่�ยวข้้อง เนื่่�องจากบริิษััทได้้รัับ
การสนัับสนุุนจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ ซึ่่�งสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันและสร้้างกำำ�ไรให้้บริิษััท ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นการสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้
กัับบริิษัทั โดยบริิษัทั จะปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มให้้เป็็นไปตามกฎหมายและ/หรืือข้้อตกลงที่่มีีกั
� บั บริิษัทั ในการนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั
จึึงมีีนโยบาย ดัังนี้้�
	การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษัทั ตระหนัักดีีว่่า ผู้้�ถืือหุ้้�นคืือเจ้้าของกิิจการและบริิษัทั มีีหน้้าที่่ส� ร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาวจึึงกำำ�หนดให้้พนักั งานรวมถึึง
กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััท ต้้องปฏิิบััติิตามแนวทางต่่อไปนี้้�
1. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ตลอดจนตััดสิินใจดำำ�เนิินการใดๆ ด้้วยความระมััดระวัังรอบคอบและเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุก
ราย เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม
2. กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินการ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััท มีีสถานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีี และมีีการนำำ�เสนอรายงานสถาน
ภาพของบริิษััท ผลประกอบการ ฐานะข้้อมููลทางการเงิิน การบััญชีีและรายงานอื่่�นๆ โดยสม่ำำ�� เสมอและครบถ้้วนตามความเป็็นจริิง
3. รายงานให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบอย่่างเท่่าเทีียมกัันถึึงแนวโน้้มในอนาคตของบริิษััท ทั้้�งในด้้านบวกและด้้านลบ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของ
ความเป็็นไปได้้ มีีข้้อมููลสนัับสนุุนและมีีเหตุุมีีผลอย่่างเพีียงพอ
4. ไม่่แสวงหาผลประโยชน์์ให้้ตนเองและผู้้�อื่่�น โดยใช้้ข้้อมููลใดๆ ของบริิษััท ซึ่่�งยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ หรืือดำำ�เนิินการใดๆ ใน
ลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับองค์์กร
5. บริิษััท ต้้องปฏิิบัติั ิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
	การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อภาครััฐ
ในการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ บริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ในการปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้ อ บัั ง คัั บ ทั้้� ง ในส่่ ว นงานของภาครัั ฐ
โดยเฉพาะในการกระทำำ�ธุุ รกรรม บริิ ษัั ท จะหลีีกเลี่่� ย งการกระทำำ�ที่่� อ าจจููงใจให้้ รัั ฐ หรืือพนัั ก งานของรัั ฐ ดำำ� เนิิ น การที่่� ไ ม่่ ถูู กต้้ อ งเหมาะ
สม แต่่จะเน้้นการสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างกัันในขอบเขตที่่�เหมาะสมและสามารถทำำ�ได้้ เช่่น การพบปะพููดคุุยในที่่�สาธารณะต่่างๆ
การไปแสดงความยิินดีีในวาระโอกาส เทศกาล หรืือตามประเพณีีปฏิิบััติิ เป็็นต้้น โดยมีีหลัักปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. ดำำ�เนิินการอย่่างถููกต้้อง เมื่่�อต้้องมีีการติิดต่่อกัับเจ้้าหน้้าที่่� หรืือหน่่วยงานของรััฐ
2. ตระหนัักอยู่่�เสมอว่่ากฎหมาย กฎเกณฑ์์ หรืือข้้อบัังคัับในหน่่วยงานภาครััฐต่่างๆ อาจมีีเงื่่�อนไข ขั้้�นตอน หรืือวิิธีีปฏิิบััติิที่่�แตกต่่างกััน
และบริิษััท พึึงรัับรู้้�และปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด 			
	การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อพนัักงาน
บริิษััท ตระหนัักอยู่่�เสมอว่่าพนัักงานทุุกคนเป็็นทรััพยากรที่่�ทรงคุุณค่่าที่่�สุุดของบริิษััท เป็็นปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จของการบรรลุุวััตถุุ
ประสงค์์ เป้้าหมายหลัักของบริิษััทอย่่างยั่่�นยืืนบริิษััทจึึงกำำ�หนดนโยบายความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อพนัักงานเพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีีการ
ปฏิิบัติั ิที่่�เป็็นธรรม โดยยึึดหลัักปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
กััน

1. ปฏิิบััติต่ิ ่อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรม ให้้ความเคารพสิิทธิิส่่วนบุุคคลและสิิทธิิมนุุษยชน ด้้วยความด้้วยความเสมอภาคอย่่างเท่่าเทีียม
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2. ดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้มีีความปลอดภััยต่่อชีีวิิต สุุขภาพ ร่่างกาย และทรััพย์์สิินของพนัักงานอยู่่�เสมอ
3. การแต่่ ง ตั้้� ง และโยกย้้ า ย รวมถึึงการให้้ ร างวัั ล และการลงโทษพนัั ก งานต้้ อ งกระทำำ� ด้้ ว ยความเสมอภาค สุุจริิ ต ใจ
และตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของความรู้้� ความสามารถ และความเหมาะสมของพนัักงานคนนั้้�นๆ
4. ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่ อ การพัั ฒ นาความรู้้� ความสามารถ และทัั ก ษะของพนัั ก งาน โดยมีีการพัั ฒ นาอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ อาทิิ เช่่ น
การจััดอบรมสััมมนา การอบรมให้้ความรู้้� พััฒนาศัักยภาพและส่่งเสริิมความก้้าวหน้้า รวมถึึงเปิิดโอกาสให้้พนัักงานมีีโอกาสพััฒนาทัักษะการ
ทำำ�งานในด้้านอื่่�นๆ และให้้โอกาสอย่่างทั่่�วถึึงกัับพนัักงานทุุกคน
5. กำำ�หนดค่่าตอบแทน สวััสดิิการ และผลประโยชน์์อื่่�นๆ ที่่�เป็็นธรรมต่่อพนัักงาน ในระดัับที่่�ไม่่น้้อยกว่่าหรืือมากกว่่าที่่�กฎหมาย
กำำ�หนดไว้้ และเหมาะสมตามความรู้้� ความสามารถ และผลการปฏิิบััติิงานของแต่่ละบุุคคล
6. หลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ใดๆ ที่่�ไม่่เป็็นธรรม ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อความมั่่�นคงในหน้้าที่่�การงานของพนัักงาน
7. เปิิดโอกาสให้้พนัักงานเสนอแนะหรืือร้้องทุุกข์์เกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน และกำำ�หนดวิิธีีการแก้้ไข เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ทุุกฝ่่าย และ
สร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีในการทำำ�งานร่่วมกััน
8. ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และมาตรฐานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงาน โดยปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรมและเคารพสิิทธิิ
มนุุษยชนอย่่างเคร่่งครััด
9. รัับฟัังข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากพนัักงานทุุกระดัับอย่่างเท่่าเทีียมและเสมอภาค
10. ส่่งเสริิมให้้พนัักงานเข้้าใจ ในเรื่่�องจรรยาบรรณและบทบาทหน้้าที่่�ต่่อองค์์กร พนัักงานด้้วยกััน ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�ง
ภายในและภายนอกองค์์กร เพื่่�อสร้้างเสริิมให้้เกิิดพฤติิกรรมที่่�อยู่่�ในกรอบของจรรยาบรรณอย่่างทั่่�วถึึง
11. จััดให้้มีีช่่องทางให้้พนักั งานสามารถแจ้้งเบาะแสการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและกฎระเบีียบของรััฐ หรืือหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
จรรยาบรรณธุุรกิิจ นโยบาย และระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษัทั ฯ หรืือการส่่อทุุจริิตคอร์์รัปั ชัันผ่่านวิิธีีการต่่างๆ เช่่น ทางเว็็บไซต์์และรายงานประจำำ�ปีี
ของบริิษััท รวมทั้้�งได้้มีีมาตรการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมแก่่ผู้�ร้้ ้องเรีียนหรืือ ผู้้�แจ้้งเบาะแส และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วยเจตนาสุุจริิต
	การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อลููกค้้า
บริิษัทั มุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจการให้้บริิการสปา นวดเพื่่อ� สุุขภาพ โดยประสงค์์ที่จ่� ะให้้มีีการสร้้างสรรค์์ นำำ�เสนอ และบริิหารจััดการผลิิตภััณฑ์์
และการบริิการของบริิษััท แก่่ลููกค้้าอย่่างมีีมาตรฐานและมีีจริิยธรรมภายใต้้หลัักการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
1. มุ่่�งมั่่� น บริิ ก ารลููกค้้ า ด้้ ว ยความสุุภาพ มีีความกระตืือรืือร้้ น พร้้ อ มให้้ บ ริิ ก าร ต้้ อ นรัั บ ด้้ ว ยความจริิ ง ใจ เต็็ ม ใจ ตั้้� ง ใจ
และใส่่ ใจ ดููแลผู้้�รัั บ บริิ ก ารดุุจญาติิ ส นิิ ท คำำ�นึึ งถึึงสุุขภาพ ความปลอดภัั ย ความเป็็ น ธรรม และความพึึงพอใจของลููกค้้ า เป็็ น หลัั ก
โดยติิดตามผลความพึึงพอใจของลููกค้้า เพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงสิินค้้าและการให้้บริิการอย่่างสม่ำำ��เสมอ
2. ให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับวิิธีีการให้้บริิการของบริิษััท ให้้มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นประโยชน์์กัับลููกค้้าสููงสุุด
3. ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และการบริิการที่่ถูู� กต้้อง เพีียงพอ เพื่่�อให้้ลููกค้้ามีีข้้อมููลเพีียงพอในการตััดสิินใจ โดยไม่่มีีการกล่่าวเกิิน
ความเป็็นจริิง ทั้้�งในการโฆษณาหรืือในการสื่่�อสารช่่องทางอื่่�นๆ กัับลููกค้้า อัันเป็็นเหตุุให้้ลููกค้้าเกิิดความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับคุุณภาพ ปริิมาณ
หรืือเงื่่�อนไขใดๆ ของสิินค้้าหรืือบริิการ
4. จััดให้้มีีกระบวนการที่่�สามารถให้้ลููกค้้าแจ้้งถึึงปััญหาหรืือการให้้บริิการที่่�ไม่่เหมาะสม เพื่่�อที่่�บริิษััท จะได้้ป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาให้้
กัับลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็วและนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวไปปรัับปรุุงหรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ และการให้้บริิการดัังกล่่าวต่่อไป
5. รัักษาข้้อมููลและความลัับของลููกค้้า โดยไม่่นำำ�ไปเปิิดเผยหรืือใช้้ประโยชน์์ในทางมิิชอบ
	การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญา
บริิษััทต้้องดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นกลางและเป็็นธรรมต่่อคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาซึ่่�งถืือเป็็นหุ้้�นส่่วนและปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จทางธุุรกิิจที่่�
สำำ�คััญประการหนึ่่�งด้้วยความเสมอภาค และคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกััน โดยมีีขั้้�นตอนและวิิธีีปฏิิบััติิในการคััดเลืือกคู่่�ค้้า ประพฤติิปฏิิบััติิตาม
กรอบกติิกาและการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรมต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า และปฏิิบััติิตามสััญญา ข้้อตกลง และเงื่่�อนไขอย่่างเคร่่งครััด โดยบริิษััทมีีแนวทาง
ปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
1. บริิษััท ประสงค์์ที่่�จะให้้การจััดหาสิินค้้าและบริิการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพภายใต้้หลัักการดัังต่่อไปนี้้�
• มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
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• มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
• จัดท�ำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
• จัดให้มรี ะบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาครบถ้วน และป้องกันการทุจริต
ประพฤติิมิชิ อบในทุุกขั้้�นตอนของกระบวนการจััดหา
• จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�ำระเงินที่ตกลงกัน
2. บริิษััท มุ่่�งหมายที่่�จะพััฒนาและรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืนกัับคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาที่่�มีีวััตถุุประสงค์์ชััดเจนในเรื่่�องคุุณภาพของสิินค้้า
และบริิการที่่�คุ้้�มค่่ากัับมููลค่่าเงิินและมีีความเชื่่�อถืือซึ่่�งกัันและกััน
3. ห้้ามผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนรัับผลประโยชน์์ใดๆ เป็็นส่่วนตััวจากคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
4. ไม่่ใช้้ข้้อมููลที่่�ได้้ทราบอัันเนื่่�องมาจากการจััดซื้้�อ จััดหา เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตััวหรืือผู้้�อื่่�น
	การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อเจ้้าหนี้้�
บริิษััทยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีหลัักการและวิินััย เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อถืือให้้กัับเจ้้าหนี้้� โดยบริิษััทได้้ยึึดหลัักปฏิิบััติิ ดัังต่่อไปนี้้�
1. ไม่่เรีียก หรืือรัับ หรืือจ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุุจริิตในการค้้ากัับเจ้้าหนี้้�
2. กรณีีที่่มีีข้
� ้อมููลว่่ามีีการเรีียก หรืือรัับ หรืือการจ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุุจริิตเกิิดขึ้้�น ต้้องเปิิดเผย รายละเอีียดต่่อเจ้้าหนี้้� และร่่วม
กัันแก้้ไขปััญหาโดยยุุติิธรรมและรวดเร็็ว
3. ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขต่่างๆ ตามสััญญาหรืือที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้อย่่างเคร่่งครััด
4. หากเกิิดกรณีีที่่ไ� ม่่สามารถปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ่� นไขที่่ต� กลงกัันไว้้ได้้ บริิษัทั จะแจ้้งให้้เจ้้าหนี้้�ทราบล่่วงหน้้าเพื่่อ� ร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทาง
แก้้ไขปััญหา			
	การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า
บริิษัทั มุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเปิิดเผย โปร่่งใส และไม่่สร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันอย่่างไม่่เป็็นธรรม ภายใต้้กรอบกติิกาการแข่่งขัันที่่ดีี�
โดยมีีหลัักการปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้าดัังนี้้�
1. ประพฤติิปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�ดีี
2. ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้า ด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิตหรืือไม่่เหมาะสม เพื่่�อผลประโยชน์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััท
3. ไม่่กล่่าวหาในทางร้้าย หรืือมุ่่�งทำำ�ลายชื่่�อเสีียงแก่่คู่่�แข่่งทางการค้้า เช่่น การจ่่ายสิินจ้้างให้้แก่่พนัักงานของคู่่�แข่่ง เป็็นต้้น
4. ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาของผู้้�อื่่�นหรืือคู่่�แข่่งทางการค้้า
	การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อสัังคมส่่วนรวม
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับชุุมชนและสัังคมโดยรอบ ด้้วยตระหนัักดีีว่่าบริิษัทั เปรีียบเสมืือนส่่วนหนึ่่ง� ของสัังคมที่่จ� ะร่่วมก้้าวเดิินไปสู่่�การ
พััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืนสืืบไป บริิษััทจึึงได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อชุุมชนและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง ควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ภายใต้้ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคมโดยรวม ดัังนี้้�
1. มีีนโยบายในการประกอบธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงสภาพสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คัญั และปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบัังคัับเกี่่ย� วกัับสิ่่ง� แวดล้้อมที่่บั� งั คัับ
ใช้้อยู่่�อย่่างเคร่่งครััด
2. มีีนโยบายการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR) อย่่างชััดเจน และยึึดถืือปฏิิบััติิกัันภายในองค์์กร
3. ส่่งเสริิมให้้พนัักงานของบริิษััท มีีจิิตสำำ�นึึกและความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
4. เคารพต่่อขนบธรรมเนีียม ประเพณีี และวััฒนธรรมของแต่่ละท้้องถิ่่�นที่่�บริิษััท เข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ
5. ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อร่่วมสร้้างสรรค์์สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมํ่่�าเสมอ เพื่่�อให้้ชุุมชนที่่�บริิษััท ตั้้�งอยู่่�มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
ทั้้�งที่่ดำ� ำ�เนิินการเองและร่่วมมืือกัับหน่่วยงานของภาครััฐ ภาคเอกชน และชุุมชน
6. ให้้ความร่่วมมืือในกิิจกรรมต่่างๆ กัับชุุมชนโดยรอบในพื้้�นที่่�ที่่�บริิษััทเข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ตามควรแก่่กรณีี
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7. ตอบสนองอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพต่่อเหตุุการณ์์ที่มีีผ
่� ลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมชุุมชน ชีีวิิตและทรััพย์สิ์ นิ อัันเนื่่อ� งมาจากการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััท โดยให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่�กัับเจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	การปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิต
บริิษััท มีีนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตและการจ่่ายสิินบนภายใต้้หลัักการ ดัังนี้้�
1. ห้้ามมิิให้้พนัักงานเรีียกหรืือรัับประโยชน์์หรืือทรััพย์์สิินใดที่่�ส่่อไปในทางจููงใจให้้ปฏิิบััติิ หรืือละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในทางที่่�มิิชอบ
หรืืออาจทำำ�ให้้บริิษััท เสีียประโยชน์์อัันชอบธรรม
2. พนัักงานพึึงละเว้้นการเสนอหรืือให้้ประโยชน์์ หรืือทรััพย์์สิินใดแก่่บุุคคลภายนอกเพื่่�อจููงใจให้้ผู้้�นั้้�นกระทำำ� หรืือละเว้้นการกระทำำ�ใด
ที่่�ผิิดกฎหมายหรืือโดยมิิชอบต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ของตน
นอกจากนี้้� ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียสามารถสอบถามรายละเอีียด แจ้้ ง ข้้ อ ร้้ อ งเรีียน หรืือแจ้้ ง เบาะแสการกระทำำ�ผิิ ด ทางกฎหมาย
ความถููกต้้องของรายงานทางการเงิิน ระบบควบคุุมภายในที่่�บกพร่่อง หรืือการผิิดจริิยธรรมธุุรกิิจของบริิษััทผ่่าน website ของบริิษััทหรืือ
กรรมการอิิสระ หรืือกรรมการตรวจสอบของบริิษััทได้้ ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแสจะได้้รัับการคุ้้�มครองและเก็็บไว้้เป็็นความลัับ
โดยกรรมการอิิสระ หรืือกรรมการตรวจสอบจะดำำ�เนิินการสั่่ง� การตรวจสอบข้้อมููล และหาแนวทางแก้้ไข (ถ้้ามีี) และจะรายงานต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทต่่อไป
นโยบายการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
ด้้วย บริิษัทั สยามเวลเนสกรุ๊๊ป� จำำ�กัดั (มหาชน) ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั เกี่่ย� วกัับการรัับแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่ว่ น
ได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอก สามารถแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนกรณีีที่่มีีข้
� ้อสงสััยว่่ามีีการกระทำำ�ที่่�ฝ่่าฝืืนกฎหมาย จรรยาบรรณ ละเมิิดสิิทธิิ
รายงานทางการเงิินที่่ไ� ม่่ถููกต้้อง หรืือระบบควบคุุมภายในที่่บ� กพร่่องต่่อบริิษัทั ได้้ โดยได้้กำำ�หนดช่่องทางแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน และกระบวน
การดำำ�เนิินการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนดัังนี้้�
ช่่องทางในการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
ทางไปรษณีีย์์ :			

คณะกรรมการตรวจสอบ และสำำ�นัักงานเลขานุุการบริิษััท
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483 ซอยสุุทธิิพร แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400

ทางจดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ : 		

secretary.ir@siamwellnessgroup.com

เว็็บไซค์์ของบริิษััท :			

http://www.siamwellnessgroup.com

โทรศััพท์์ : 			

0 2641 6619

มาตรการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส
ผู้้แ� จ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนจะได้้รับั มาตรการคุ้้�มครองที่่เ� หมาะสมอย่่างเสมอภาค โปร่่งใส และเอาใจใส่่ รวมทั้้�งให้้ความเป็็นธรรมแก่่
ทุุกฝ่่าย กำำ�หนดระยะเวลาสอบสวนอย่่างเหมาะสม ชื่่อ� ของผู้้�ร้อ้ งเรีียนจะถููกปิิดเป็็นความลัับ ผู้้�ร้อ้ งเรีียนจะได้้รับั ความคุ้้�มครอง ไม่่ให้้ถููกกลั่่น� แกล้้ง
ทั้้�งในระหว่่างการสอบสวน และภายหลัังการสอบสวนตามหลัักเกณฑ์์ดัังนี้้�
1. บริิษัทั ได้้จัดทำ
ั ำ�ระบบฐานข้้อมููลเก็็บความลัับของข้้อมููลผู้้แ� จ้้งเบาะแส และกำำ�หนดบทลงโทษ สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่ผู้� �รั้ บั ผิิดชอบข้้อมููลดััง
กล่่าวเมื่่�อข้้อมููลถููกเปิิดเผย
2. บริิษััทถืือเป็็นหน้้าที่่�ของผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือหััวหน้้าหน่่วยงานของผู้้�ที่่�ถููกร้้องเรีียนทุุกคน ในการใช้้ดุุลพิินิิจสั่่�งการที่่�สมควร
เพื่่�อคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน พยานและบุุคคลที่่�ให้้ข้้อมููลในการ สืืบสวนสอบสวนมิิให้้ต้้องรัับภััย หรืือความไม่่ชอบธรรมอัันเนื่่�องมาจากการร้้องเรีียน
การเป็็นพยานหรืือการให้้ข้้อมููล
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หมวด 4 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส (Transparency)
บริิษััทตระหนัักดีีถึึงความสำำ�คััญของการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินที่่�เป็็นไปตามมาตรฐาน
การบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป ผ่่านการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีอิิสระและข้้อมููลที่่�มิิใช่่ข้้อมููลทางการเงิิน ตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างความถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลาและโปร่่งใส
ดัังนั้้�น คณะกรรมการบริิษััทมีีนโยบายดัังนี้้�
1. คณะกรรมการบริิษััท มีีนโยบายที่่�จะเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศที่่�สำ�คั
ำ ัญและจำำ�เป็็น ไม่่ว่่าจะก่่อให้้เกิิดผลดีีหรืือผลเสีียต่่อบริิษััท ทั้้�ง
ที่่�เป็็นสารสนเทศทางการเงิินและที่่�ไม่่ใช่่ทางการเงิิน ที่่�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจและผลประกอบการของบริิษััท ที่่�ตรงต่่อความเป็็นจริิง ครบถ้้วน เพีียงพอ
สม่ำำ��เสมอ ทัันเวลา แสดงให้้เห็็นถึึงสถานภาพทางการเงิินและการประกอบการที่่�แท้้จริิงของบริิษััท รวมทั้้�งอนาคตทางธุุรกิิจของบริิษััท ตามข้้อ
กำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและข้้อมููลอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น นโยบายการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการจรรยาบรรณธุุรกิิจ การบริิหารความเสี่่�ยง การดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม ผลการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทฯ ได้้รัับสารสนเทศอย่่างเท่่าเทีียมกัันตามที่่�กำำ�หนดโดยกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ
2. คณะกรรมการบริิษัทั มุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะดููแลให้้มีีการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้องเกี่่ย� วกัับการเปิิดเผยข้้อมููลและ
ความโปร่่งใสอย่่างเคร่่งครััด จััดให้้มีีการเผยแพร่่ข้อ้ มููลใน website ของบริิษัทั ทั้้�งภาษาไทย และภาษาอัังกฤษ ผ่่านช่่องทางเผยแพร่่ทางสื่่อ� มวลชน
สื่่�อเผยแพร่่ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ ได้้รัับทราบข้้อมููลของบริิษััทได้้อย่่างทั่่�วถึึง และจะทำำ�
การปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงให้้สอดคล้้องกัับแนวทางที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาด
หลัักทรััพย์์ ประกาศใช้้บัังคัับ
3. บริิษััทจััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ (Investor Relations) รวมทั้้�งกำำ�หนดหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ให้้ชััดเจน เพื่่�อให้้การสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับนัักลงทุุนหรืือ ผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมถึึงนัักลงทุุนสถาบัันและผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย หรืือภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม บริิษััทจะจััดให้้มีีการประชุุมเพื่่�อวิิเคราะห์์
ผลการดำำ�เนิินงานเป็็นประจำำ� รวมทั้้�งจะเผยแพร่่ข้้อมููลขององค์์กร ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลทั่่�วไปให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์
บริิษััทจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ และหน่่วยงานรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผ่่านทางช่่องทางต่่างๆ ได้้แก่่ การรายงานต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ website ของบริิษััท นอกจากนี้้�บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญในการเปิิดเผย
ข้้อมููลอย่่างสม่ำำ�� เสมอ ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ โดยนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเผยแพร่่ข้้อมููล เพื่่�อให้้ผู้�ถืื้ อหุ้้�นได้้รัับข่่าวสารเป็็น
ประจำำ� โดยผ่่านช่่องทาง website ของบริิษัทั โดยข้้อมููลที่่อ� ยู่่�บน website ของบริิษัทั จะมีีการปรัับปรุุงให้้ทันั สมััยอยู่่�เสมอ ไม่่ว่า่ จะเป็็นวิิสัยั ทััศน์์
พัันธกิิจ งบการเงิิน ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ รายงานประจำำ�ปีี โครงสร้้างบริิษััท และผู้้�บริิหาร ตลอดจนโครงสร้้างการถืือหุ้้�นและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
4. บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อรายงานทางการเงิิน เพื่่�อให้้แสดงถึึงสถานะทางการเงิินและผลการประกอบการที่่�แท้้จริิงของบริิษััท โดย
อยู่่�บนพื้้�นฐานของข้้อมููลทางบััญชีีที่่ถูู� กต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอตามมาตรฐานการบััญชีีซึ่่ง� เป็็นที่่ย� อมรัับโดยทั่่�วไป และผ่่านการสอบบััญชีีโดยผู้้�
สอบบััญชีีที่่�เป็็นอิิสระ โดยได้้เปิิดเผยงบการเงิิน รายงานประจำำ�ปีี แบบ 56-1 สามารถสะท้้อนฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานอย่่างเพีียงพอ
รวมทั้้�งควรสนัับสนุุนให้้บริิษััทจััดทำำ�คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ (management discussion and analysis หรืือ MD&A) เพื่่�อ
ประกอบการเปิิดเผยงบการเงิินทุุกไตรมาส ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้นัักลงทุุนได้้รัับทราบข้้อมููลและเข้้าใจการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับฐานะการเงิินและผล
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทในแต่่ละไตรมาสได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น นอกจากข้้อมููลตััวเลขในงบการเงิินเพีียงอย่่างเดีียว
5. บริิษัทั จะเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่ย� วกัับกรรมการแต่่ละท่่าน บทบาทและหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่่อยของบริิษัทั
ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมและจำำ�นวนครั้้�งที่่�
กรรมการแต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมในปีีที่่�ผ่่านมา รวมถึึงการเปิิดเผยค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงในรายงานประจำำ�ปีีของ
บริิษััท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1)
6. บริิษััทจะเปิิดเผยข้้อมููลที่่สำ� ำ�คััญทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ ไว้้ใน website ของบริิษััท เช่่น วิิสััยทััศน์์ และพัันธกิิจของบริิษััท
ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท งบการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท แบบ 56-1 และรายงานประจำำ�ปีี โครงสร้้างการถืือหุ้้�น
หนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ข้้อบัังคัับ หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ นโยบายต่่าง ๆ ของบริิษัทั กฎบััตรของคณะกรรมการ และ/หรืือ คณะกรรมการตรวจสอบ
จรรยาบรรณสำำ�หรัับพนัักงานและกรรมการของบริิษััท
7. คณะกรรมการ ได้้ดููแลให้้ฝ่่ายจััดการ (ฝ่่ายoperation) ติิดตามและประเมิินฐานะทางการเงิินของกิิจการและมีีการรายงาน
ต่่อคณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการจะร่่วมกัันหาทางแก้้ไขโดยเร็็วหากเริ่่�มมีีสััญญาณบ่่งชี้้�ถึึงปััญหาสภาพ
คล่่องทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� นอกจากนี้้�ในการอนุุมััติิการทำำ�รายการใดๆ หรืือการเสนอความเห็็นให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
อนุุมััติิ คณะกรรมการจะต้้องมั่่�นใจได้้ว่่า การทำำ�รายการดัังกล่่าวจะไม่่กระทบต่่อความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินกิิจการสภาพคล่่องทางการเงิิน
หรืือความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
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8. ในภาวะที่่กิ� จิ การประสบปััญหาทางการเงิินหรืือมีีแนวโน้้มจะประสบปััญหา คณะกรรมการต้้องมั่่น� ใจได้้ว่า่ กิิจการมีีแผนในการแก้้ไขปััญหา
หรืือมีีกลไกอื่่�นที่่�จะสามารถแก้้ไขปััญหาทางการเงิินได้้ ทั้้�งนี้้� ภายใต้้การคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และการติิดสิินใจนั้้�นต้้องเป็็นไปอย่่าง
สมเหตุุสมผล
9. คณะกรรมการ จััดให้้มีีนโยบายการสื่่�อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล (disclosure policy)
เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า การสื่่�อสารและการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อบุุคคลภายนอกเป็็นไปอย่่างเหมาะสม เท่่าเทีียมกััน ทัันเวลา ใช้้ช่่องทางที่่�เหมาะสม
ปกป้้องข้้อมููลลัับและข้้อมููลที่่�มีีต่่อผลต่่อราคาหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งมีีการสื่่�อสารให้้เข้้าใจตรงกัันทั้้�งองค์์กรในการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว

หมวด 5 บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีความรู้้� ความสามารถและประสบการณ์์ที่่�สามารถบริิหารงานให้้แก่่บริิษััทฯ
ได้้เป็็นอย่่างดีี มีีความทุ่่�มเท มีีภาวะผู้้�นำำ� มีีวิิสััยทััศน์์กว้้างไกล และมีีความเป็็นอิิสระในการตััดสิินใจ เพื่่�อดููแลระบบบริิหารงานกิิจการต่่างๆ
ของบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินไปในลัักษณะที่่�ถููกต้้องตามกรอบของกฎหมายและจริิยธรรมควบคู่่�กัันไป ประกอบกัับต้้องรัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น อย่่างซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
ในการบริิหารงาน คณะกรรมการบริิษััทฯ ต้้องเป็็นอิิสระจากฝ่่ายจััดการ โดยมีีระบบแบ่่งแยกหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่างคณะ
กรรมการและฝ่่ายจััดการที่่�ชััดเจน บริิษััท ได้้วางนโยบายเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการไว้้โดยมีีสาระสำำ�คััญดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งฝ่่ายบริิหารเพื่่�อรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจ และแต่่งตั้้�งคณะกรรมการเฉพาะเรื่่�องเพื่่�อ
รัับผิิดชอบเฉพาะเรื่่�องที่่�ได้้รัับมอบหมาย แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ รวมทั้้�งแต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััทฯ รัับผิิดชอบการดำำ�เนิินการประชุุม
การจััดการเอกสารการประชุุม เอกสารสำำ�คัญ
ั ต่่างๆ ของคณะกรรมการรวมทั้้�งประสานงานให้้มีีการปฏิิบัติั ติ ามมติิคณะกรรมการ และการปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมายและกฎเกณต่่างๆ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ - โครงสร้้างและคณะกรรมการชุุดย่่อย
	คณะกรรมการบริิษััท
	องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการที่่มีี� ความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทำำ�หน้้าที่่กำ� ำ�หนดนโยบาย
และทบทวนวิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย ภารกิิจ แผนธุุรกิิจ และงบประมาณของบริิษััท ตลอดจนกำำ�กัับดููแลให้้คณะผู้้�บริิหาร บริิหารงานให้้เป็็น
ไปตามนโยบายที่่กำ� ำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผลภายใต้้กรอบของกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ มติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการ
และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความรัับผิิดชอบ ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ระมััดระวััง ตามหลัักการข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีี เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงสุุดให้้แก่่
กิิจการ และความมั่่�นคงสููงสุุดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
1. เป็็นผู้้�นำำ�องค์์กรในการบริิหารกิิจการโดยกำำ�หนดและทบทวนวิิสัยั ทััศน์์ วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก และกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงาน รวม
ถึึงแสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์และมีีส่่วนร่่วมแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเต็็มที่่�
2. คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้้อยกว่่า 9 คน และเป็็นกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมดซึ่่�งต้้องไม่่น้้อยกว่่า 3 คน โดยกรรมการอิิสระเป็็นบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนและประกาศ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� กรรมการทั้้�งหมดของบริิษััทมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในประเทศไทย
กรรมการแต่่ละท่่านสามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่แ� ละใช้้ดุุลยพิินิจิ อย่่างเป็็นอิิสระในการพิิจารณาตััดสินิ ใจในเรื่่อ� งต่่างๆ โดยสามารถตั้้ง� คำำ�ถาม
แสดงความคิิดเห็็น หรืือ คััดค้้านในกรณีีที่่�มีีความเห็็นขััดแย้้งในเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยไม่่อยู่่�ภาย
ใต้้อิิทธิิพลของกลุ่่�มบุุคคลใด
	ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
1. ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท นอกเหนืือจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััท
รวมทั้้�งมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการยัังได้้กำำ�หนดบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทด้้วย โดยมีีราย
ละเอีียดตามที่่�ปรากฏในข้้อกำำ�หนดขอบเขต อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
2. ติิ ด ตามดููแลให้้ ฝ่่ า ยจัั ด การนำำ� เสนอแผนกลยุุทธ์์ ไ ปถ่่ า ยทอดเป็็ น แผนการดำำ� เนิิ น งาน (Operational Plan)
รวมถึึงการประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน และกำำ�กับั ดููแลบริิษัทั ในกลุ่่�ม โดยกำำ�หนดให้้ฝ่า่ ยบริิหารรายงานผลการปฏิิบัติั งิ าน ตลอดจนเรื่่อ� งที่่สำ� ำ�คัญ
ั อื่่น� ๆ
ให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกเดืือน
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3. กรรมการแต่่ละคนจะดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้ไม่่เกิิน 3 บริิษััท ทั้้�งนี้้� ไม่่
กระทบการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในปััจจุุบัันของกรรมการ
4. บริิหารกิิจการเพื่่อ� สร้้างคุุณค่่าแก่่กิจิ การอย่่างยั่่ง� ยืืนซึ่่ง� ครอบคลุุมถึึงการประกอบกิิจการที่่ดีี� สร้้างคุุณค่่าระยะยาว (Creative Value
with Long-Term Perspective) การประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรมและรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Ethical and Responsible Business)
และเป็็นประโยชน์์หรืือลดผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (Good Corporate Citizen) รวมถึึงสามารถปรัับตััวได้้ภายในการเปลี่่�ยนแปลง
ต่่างๆ
5. คณะกรรมการไม่่ได้้มีีการประชุุมทุุกเดืือน คณะกรรมการควรกำำ�หนดให้้ฝ่่ายจััดการรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการ
ทราบในเดืือนที่่ไ� ม่่ได้้มีีการประชุุม เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการสามารถกำำ�กับั ควบคุุมและดููแลการปฏิิบัติั งิ านของฝ่่ายจััดการได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� งและทัันการณ์์
6. คณะกรรมการควรให้้ความสำำ�คัญ
ั และสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดมููลค่่าแก่่ธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์ต่อ่
ลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
7. คณะกรรมการควรติิดตามดููแลให้้ฝ่่ายจััดการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และสะท้้อนอยู่่�
ในแผนดำำ�เนิินการ (operational plan) เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า ทุุกฝ่่ายขององค์์กรได้้ดำำ�เนิินการสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก และแผน
กลยุุทธ์์ (strategies) ของกิิจการ
8. คณะกรรมการควรติิดตามดููแลให้้ฝ่า่ ยจััดการจััดสรรและจััดการทรััพยากรให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดยคำำ�นึึง
ถึึงผลกระทบและการพััฒนาทรััพยากรตลอดสาย value chain เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักได้้อย่่างยั่่�งยืืน
9.คณะกรรมการควรจััดให้้มีีกรอบการกำำ�กัับดููแลและการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร ที่่�สอดคล้้องกัับความต้้อง
การของกิิจการ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจและพััฒนาการดำำ�เนิินงาน การบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อให้้กิิจการสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ
10. คณะกรรมการควรกำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล ซึ่่�งรวมถึึงการกำำ�หนดนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิในการ
รัักษาความลัับ (confidentiality) การรัักษาความน่่าเชื่่อ� ถืือ (integrity) และความพร้้อมใช้้ของข้้อมููล (availability) รวมทั้้�งการจััดการข้้อมููลที่่อ� าจ
มีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ (market sensitive information) นอกจากนี้้� คณะกรรมการควรดููแลให้้กรรมการ ผู้้บ� ริิหารระดัับสููง และพนัักงาน
ตลอดจนบุุคคลภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ ที่่�ปรึึกษาทางกฎหมาย ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ปฏิิบััติิตามระบบการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลด้้วย
	ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
บริิษััท กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการบริิษััท มีีการกำำ�หนดการประชุุม อย่่างน้้อยไตรมาสละครั้้�งต่่อปีี และมีีการประชุุมพิิเศษ เพิ่่�มเติิมตามความจำำ�เป็็น
และเหมาะสม โดยแจ้้งล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 7 วััน และการประชุุมทุุกครั้้�งจะต้้องมีี กรรมการมาประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการ
ทั้้�งหมด จึึงจะครบเป็็นองค์์ประชุุม
2. มีีการกำำ�หนดวาระชััดเจนล่่วงหน้้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จัดั การควรร่่วมกัันพิิจารณาเลืือกเรื่่อ� งเข้้าวาระการประชุุม
คณะกรรมการและจะต้้องมีีการกำำ�หนดวาระให้้ชัดั เจน ทั้้�งนี้้� เลขานุุการบริิษัทั มีีหน้้าที่่ดูู� แลให้้กรรมการได้้รับั เอกสารการประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนการ
ประชุุมเป็็นเวลาเพีียงพอสำำ�หรัับการศึึกษา และพิิจารณาเรื่่�องเพื่่�อการให้้ความเห็็น และการออกเสีียงลงคะแนน
3. คณะกรรมการบริิษััทได้้รัับข้้อมููลที่่�เพีียงพอ ครบถ้้วน ต่่อเนื่่�อง และทัันเวลาก่่อนการประชุุมทุุกครั้้�ง ทั้้�งนี้้� กรรมการบริิษััทสามารถ
ติิดต่่อเลขานุุการบริิษััทได้้โดยตรงอย่่างอิิสระ เลขานุุการบริิษััทมีีหน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่คณะกรรมการบริิษััทในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายและระเบีียบต่่างๆ
4. ประธานกรรมการมีีหน้้าที่่�จััดสรรเวลาให้้อย่่างเพีียงพอที่่�ฝ่่ายจััดการจะเสนอเอกสารข้้อมููลเพื่่�อการอภิิปราย และเพีียงพอสำำ�หรัับ
คณะกรรมการที่่จ� ะอภิิปรายในประเด็็นสำำ�คัญ
ั เปิิดโอกาส และสนัับสนุุนให้้กรรมการแต่่ละคนแสดงความคิิดเห็็นก่่อนสรุุปความเห็็นที่่ไ� ด้้จากที่่ป� ระชุุม
5. คณะกรรมการมีีนโยบายให้้กรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้บ� ริิหารมีีโอกาสที่่จ� ะประชุุมระหว่่างกัันเองตามความจำำ�เป็็นเพื่่อ� อภิิปรายปััญหาต่่าง
ๆ เกี่่�ยวกัับการจััดการที่่�อยู่่�ในความสนใจ โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมด้้วย และควรแจ้้งให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารทราบถึึงผลการประชุุมด้้วย
6. คณะกรรมการสนัับสนุุนให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการผู้้�จัดั การเชิิญผู้้บ� ริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการเพื่่อ�
ให้้สารสนเทศรายละเอีียดต่่างๆ เพิ่่�มเติิมในฐานะที่่�เป็็นผู้้�ปฏิิบััติิงานโดยตรง และเพื่่�อมีีโอกาสทำำ�ความรู้้�จัักผู้้�บริิหารระดัับสููงสำำ�หรัับใช้้ประกอบ
การพิิจารณาแผนการสืืบทอดงาน
7. ในการพิิจารณาระเบีียบวาระต่่างๆ กรรมการซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องที่่�พิิจารณาจะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงและต้้องไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุมใน
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วาระดัังกล่่าว
8. การประชุุมทุุกครั้้�ง ต้้องมีีการจดบัันทึึกการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และจััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่�ผ่่านการรัับรองจากคณะ
กรรมการพร้้อมให้้คณะกรรมการและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถตรวจสอบได้้
	ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
กรณีีหากมีีกรรมการเข้้าใหม่่ บริิษััทฯ จะจััดให้้มีีการบรรยายและเยี่่�ยมชมกิิจการ รวมถึึงจััดทำำ�แนวทางคำำ�แนะนำำ�ให้้กัับกรรมการ เพื่่�อ
ให้้กรรมการใหม่่ได้้รัับทราบลัักษณะและแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และข้้อมููลอื่่�นที่่�จำำ�เป็็นและ
เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การประเมิินตนเอง และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของกรรมการ
		ภายหลัังจากบริิษััทเป็็นบริิษััทมหาชน และการนำำ�หุ้้�นของบริิษััทขอจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
คณะกรรมการจะจััดให้้มีีการประเมิินผลการงานประจำำ�ปีีทุุกปีีของทั้้�งคณะ และได้้เปิิดเผยหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลงานคณะกรรมการทั้้�งคณะ
และจััดให้้มีีการประเมิินผลงาน เปิิดเผยกระบวนการ และหลัักเกณฑ์์ในการประเมิินผลงานเป็็นรายบุุคคล ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการได้้จััดให้้มีีการ
ประเมิินผลงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด เพื่่�อประเมิินผลการปฏิิบััติิงานในปีีที่่�ผ่่านมา และหาแนวทางในการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพใน
การทำำ�งานของคณะกรรมการในปีีต่่อๆ ไป
	ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – นโยบายสรรหากรรมการ
ในการสรรหากรรมการนั้้�น บริิษััทฯ จะให้้ความสำำ�คััญกัับบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์ มีีประวััติิการทำำ�งานที่่�ดีี
และมีีภาวะผู้้�นำำ� วิิสััยทััศน์์กว้้างไกล รวมทั้้�งมีีคุุณธรรม จริิยธรรม ตลอดจนมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อองค์์กร สามารถอุุทิิศเวลาให้้ได้้อย่่างพอเพีียงอัันเป็็น
ประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ นอกจากนี้้� ยัังคำำ�นึึงถึึงความหลากหลายในโครงสร้้างของคณะกรรมการ และจััดทำำ�ตารางความรู้้�
ความชำำ�นาญเพื่่�อกำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการที่่�ต้้องการสรรหา โดยพิิจารณาจากทัักษะที่่�จำำ�เป็็นที่่�ยัังขาด รวมถึึงคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมและ
สอดคล้้องกัับองค์์ประกอบโครงสร้้างของกรรมการตามกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ และจะใช้้ฐานข้้อมููลกรรมการสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรม
การบริิษััทไทย (IOD) เป็็นส่่วนประกอบในการสรรหากรรมการคนใหม่่ โดยมีีกระบวนการที่่�โปร่่งใส สร้้างความมั่่�นใจให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
	ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – ค่่าตอบแทนกรรมการ
บริิ ษัั ท มีีนโยบายจ่่ า ยค่่ า ตอบแทนกรรมการและผู้้� บ ริิ ห ารในระดัั บ ที่่� เ หมาะสม โดยคำำ�นึึ งถึึงผลการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท
และความสอดคล้้องกัับธุุรกิิจ รวมถึึงความเหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหารแต่่ละท่่าน โดยบริิษััทใช้้ความ
ระมััดระวัังในการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารของบริิษััท ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมและเป็็นอััตราที่่�แข่่งขัันได้้ในกลุ่่�มธุุรกิิจเดีียวกััน เพื่่�อที่่�จะดููแล
และรัักษาผู้้�บริิหารที่่�มีีคุุณภาพไว้้ ผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับมอบหมายภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�นจะได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายเพิ่่�มมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�บริิษััท จััดให้้มีีค่่าตอบแทนกรรมการไว้้อย่่างชััดเจนและโปร่่งใส และได้้ผ่่านการอนุุมััติิ
จากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นโดยกำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยค่่าตอบแทนที่่�จ่่ายให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหารตามแบบที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษััท มีีนโยบายส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกให้้มีีการฝึึกอบรมและการให้้ความรู้้�แก่่กรรมการผู้้�เกี่่�ยวข้้องใน
ระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีี� ของบริิษััท เช่่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความเสี่่�ยง กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิิบาล ผู้้�บริิหาร เป็็นต้้น เพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง และในกรณีีที่่มีี� การเปลี่่�ยนแปลงกรรมการหรืือแต่่ง
ตั้้�งกรรมการใหม่่ ฝ่่ายจััดการจะจััดให้้มีีเอกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการใหม่่ รวมถึึงการจััดให้้มีีการแนะนำำ�
ลัักษณะธุุรกิิจ และแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ให้้แก่่กรรมการใหม่่
กรรมการของบริิษัทั ทุุกท่่านได้้ผ่า่ นการอบรมหลัักสููตรกรรมการจากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย โดยบางท่่านผ่่านการอบรมหลัักสููตร
Director Accreditation Program (DAP) และบางท่่านผ่่านการอบรมในหลัักสููตร Director Certification Program (DCP) จากสถาบัันเดีียวกััน
และเลขานุุการบริิษััท ได้้เข้้าร่่วมอบรม และสััมมนาหลัักสููตรของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) จััดอบรม
• สัมมนาหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) นายปริญ เอกมโนชัย
• สัมมนาหลักสูตร Company Reporting Program (CRP) นายปริญ เอกมโนชัย
• สัมมนาหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) นายปริญ เอกมโนชัย
• กรรมการเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศจีน

รายงานประจำำ�ปีี
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	ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การควบคุุมภายในและการกำำ�กัับปฏิิบััติิงาน
1. คณะกรรมการบริิ ษัั ท จัั ด ให้้ บ ริิ ษัั ท มีีระบบควบคุุมภายในที่่� ค รอบคลุุมทุุกด้้ า น ทั้้� ง ด้้ า นการเงิิ น และการปฏิิ บัั ติิ ง าน
ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และจััดให้้มีีกลไกการตรวจสอบและถ่่วงดุุลที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอในการปกป้้อง
ดููแลรัักษาทรััพย์์สิินของบริิษััทอยู่่�เสมอ จััดให้้มีีการกำำ�หนดลำำ�ดัับขั้้�นของอำำ�นาจอนุุมััติิ และความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�มีีการ
ตรวจสอบและถ่่วงดุุลในตััว กำำ�หนดระเบีียบการปฏิิบััติิงานอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร มีีหน่่วยงานตรวจสอบภายในที่่�เป็็นอิิสระ ทำำ�หน้้าที่่�
ตรวจสอบการปฏิิบััติิงานของทุุกหน่่วยงานให้้เป็็นไปตามระเบีียบที่่ว� างไว้้ รวมทั้้�งประเมิินประสิิทธิิภาพและความเพีียงพอของการควบคุุมภาย
ในของหน่่วยงานต่่างๆ ในบริิษััท
2. จััดให้้มีีส่่วนกำำ�กัับการปฏิิบัติั ิงาน (Compliance Division) หรืือฝ่่ายกฎหมาย (Legal Department) เพื่่�อรัับผิิดชอบเรื่่�อง Comppliance ติิดตามดููแลให้้ทุุกส่่วนของบริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามกฎหมายอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน อาทิิ การกำำ�กัับดููแลการต่่ออายุุใบอนุุญาตการประกอบ
ธุุรกิิจสปาและนวดเพื่่อ� สุุขภาพ รวมถึึงการต่่อสััญญาเช่่าสถานที่่เ� พื่่อ� ใช้้ในการประกอบกิิจการ โดยมีีระบบแจ้้งเตืือนการต่่อใบอนุุญาตและสััญญา
เช่่าของบริิษััทฯผ่่านทางอีีเมล์์ แจ้้งไปยัังผู้้�บัังคัับบััญชา และพนัักงานที่่�รัับผิิดชอบ
	ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
คณะกรรมการบริิษััท ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและเพื่่�อความโปร่่งใสและป้้องกัันการแสวงหาผล
ประโยชน์์ส่่วนตนจากการใช้้ข้้อมููลภายในของบริิษััทที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชน บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการใช้้ข้้อมููลของบริิษััทตามที่่�
ปรากฏในนโยบายการใช้้ข้้อมููลภายใน
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ – รายงานประจำำ�ปีี
คณะกรรมการบริิษััท เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของบริิษััท และสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงาน
ประจำำ�ปีี การจััดทำำ�รายงานทางการเงิินเป็็นการจััดทำำ�ตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป โดยเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือ
ปฏิิบัติั ิสม่ำำ�� เสมอ และใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างระมััดระวัังในการจััดทำำ� รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิิน โดยคณะกรรมการบริิษััท มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ดููแลเกี่่�ยวกัับคุุณภาพของรายงานทางการเงิิน และเป็็นผู้้�ให้้
ความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหาร
	ค่่าตอบแทนกรรมการ
	ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้กำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนของกรรมการไว้้อย่่างชััดเจน
และโปร่่งใส โดยค่่าตอบแทนอยู่่�ในระดัับเดีียวกัับอุุตสาหกรรม และสููงเพีียงพอที่่�จะดึึงดููด และรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�ต้้องการ กรรมการ
ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มมากขึ้้�น จะได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย
ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
	ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
	ค่่าตอบแทนของผู้้บ� ริิหารเป็็นไปตามหลัักการและนโยบายที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั กำำ�หนด ซึ่่ง� เชื่่อ� มโยงกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
และผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้บ� ริิหารแต่่ละท่่าน ปััจจุุบันั คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณาค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้า
ที่่บ� ริิหารและกรรมการผู้้�จัดั การโดยใช้้ข้อ้ มููลค่่าตอบแทนของบริิษัทั ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน และมีีขนาดใกล้้เคีียงกััน รวมทั้้�งผลประกอบการของ
บริิษััทมาประกอบการพิิจารณา
จริิยธรรมทางธุุรกิิจ และข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งาน
บริิษััทได้้กำำ�หนดข้้อปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับจริิยธรรมทางธุุรกิิจ และข้้อพึึงปฏิิบััติิในการทำำ�งานเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และแจ้้งให้้กรรมการ
ฝ่่ายบริิหาร และพนัักงานทุุกคนได้้รัับทราบ และยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามภารกิิจของบริิษััทด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต
อย่่างมีีจริิยธรรม และคุุณธรรม เพื่่�อให้้บรรลุุผลตามเจตนารมณ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ต่่อไป
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับการทำำ�รายการระหว่่างกััน บนหลัักการในการตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจกรรมทาง
ธุุรกิิจจะต้้องทำำ�เพื่่อ� ผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัทั เท่่านั้้�น โดยบริิษัทั ได้้กำำ�หนดขั้้�นตอนในการพิิจารณาทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าว เพื่่อ� ให้้การเข้้าทำำ�รายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันนั้้�น เป็็นไปด้้วยความโปร่่งใส ไม่่ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เป็็นประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย ดัังนี้้�
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1. บริิษััทจะพิิจารณาว่่าธุุรกรรมดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทใด และหากเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทรายการ
ธุุรกิิจปกติิ หรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ ก็็จะพิิจารณาต่่อไปว่่ารายการนั้้�นมีีข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขที่่�ถืือว่่าเป็็นเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไปหรืือ
ไม่่ โดยบริิษััท จะใช้้เกณฑ์์เรื่่�องราคาและเงื่่�อนไขที่่�บริิษััท ให้้กัับลููกค้้าทั่่�วไป หรืือราคาและเงื่่�อนไขที่่�ใช้้กัันทั่่�วไปในตลาดสำำ�หรัับการทำำ�ธุุรกรรมใน
ลัักษณะเดีียวกัันหรืือคล้้ายคลึึงกััน และในกรณีีที่่ไ� ม่่มีีราคาตลาดที่่ส� ามารถนำำ�มาใช้้อ้า้ งอิิงได้้เนื่่อ� งจากสิินค้้าหรืือบริิการภายใต้้การทำำ�ธุุรกรรมนั้้�น
มีีลัักษณะเฉพาะตััวหรืือเพราะเหตุุผลอื่่�นใด บริิษััทก็็อาจให้้คณะกรรมการตรวจสอบหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระ พิิจารณา
ตรวจสอบและให้้ความเห็็นถึึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการด้้วย
2. ในกรณีีที่่ร� ายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่มีี่� เงื่อ่� นไขการค้้าโดยทั่่�วไป และ ค่่าตอบแทนไม่่สามารถคำำ�นวณได้้จาก
ทรััพย์์สิินหรืือมููลค่่าอ้้างอิิง หรืือเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ หรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่่�ไม่่มีีเงื่่�อนไขทางการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือเป็็นรายการเช่่า
หรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์ไ์ ม่่เกิิน 3 ปีี และไม่่สามารถแสดงได้้ว่า่ มีีเงื่อ่� นไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือเป็็นรายการประเภทอื่่น� บริิษัทั จะทำำ�การคำำ�นวณ
ขนาดของรายการว่่าเป็็นรายการขนาดเล็็ก ขนาดกลาง หรืือขนาดใหญ่่ เพื่่�อจะได้้ทราบว่่าจะต้้องดำำ�เนิินการต่่อไปอย่่างไรเช่่น จะต้้องเสนอขอ
อนุุมััติิการทำำ�รายการจากคณะกรรมการบริิษััท เช่่น จะต้้องเสนอขออนุุมััติิการทำำ�รายการจากคณะกรรมการบริิษััท หรืือจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
เป็็นต้้น
3. บริิษัทั จะเสนอรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อยให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรืือพิิจารณาความเห็็น แล้้วแต่่กรณีี
รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันรายการใดที่่จ� ะต้้องได้้รับั การอนุุมััติจิ ากคณะกรรมการบริิษัทั หรืือที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษัทั จะต้้องเสนอความเห็็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับรายการนั้้�นให้้คณะกรรมการบริิษััท และหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาด้้วย
4. บริิษัทั จะรายงานการตกลงเข้้าทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันต่่อตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย โดยมีีข้้อมููลรายละเอีียดต่่างๆ ครบถ้้วน
ตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และจะเปิิดเผยการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันในรายงาน
ประจำำ�ปีี แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี และหรืือแบบรายงานอื่่�นตามหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย กำำ�หนด
และในงบการเงิินตามมาตรฐานการบััญชีีกำำ�หนด
5. สำำ�หรัับรายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต คณะกรรมการบริิษััท จะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่ง� หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย รวมตลอดถึึงการปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนด
เกี่่ย� วกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการเกี่่ย� วโยงและการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่ง� ทรััพย์สิ์ นิ ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อยตามมาตรฐานการ
บััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสมาคมนัักบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแห่่งประเทศไทย
6. ในกรณีีที่่มีี� รายการระหว่่างกัันของบริิษัทั ที่่น� อกเหนืือจากการค้้าปกติิ ที่่เ� กิิดขึ้้น� กัับบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือ
มีีส่่วนได้้เสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในอนาคต บริิษัทั จะให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้ใ� ห้้ความเห็็นเกี่่ย� วกัับความจำำ�เป็็นและ
ความเหมาะสมของรายการนั้้�น ในกรณีีที่่ค� ณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� บริิษัทั จะให้้
ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประกอบการตััดสิินใจของคณะ
กรรมการ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นตามแต่่กรณีีทั้้�งนี้้� บริิษััทจะเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�ได้้รัับการตรวจสอบจากผู้้�
สอบบััญชีีบริิษััท
7. ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการทำำ�รายการใดๆ จะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงหรืืออนุุมััติิการทำำ�รายการนั้้�นๆ
8. ห้้ามมิิให้้พนัักงานกระทำำ�การใดๆ อัันเป็็นการขััดต่่อผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ บริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ�แบบแจ้้งให้้พนัักงานทราบผ่่านฝ่่าย
บุุคคล เพื่่�อให้้พนัักงานทราบนโยบาย
ระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานระบบควบคุุมภายในของบริิษััท โดยได้้พิิจารณาและสอบทานร่่วมกัับ
ฝ่่ายบริิหารของบริิษัทั และมีีความเห็็นว่่าบริิษัทั มีีความเพีียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุุมภายในที่่จ� ะสามารถป้้องกัันทรััพย์สิ์ นิ อัันเกิิด
จากการที่่�ผู้�บ้ ริิหารนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบ หรืือโดยไม่่มีีอำ�ำ นาจ เช่่น มีีการกำำ�หนดอำำ�นาจอนุุมััติิสั่่�งการ และมีีการจััดทำำ�ระเบีียบการปฏิิบััติิงานที่่�เป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร รวมทั้้�งบริิษััทยัังได้้ให้้ความสำำ�คััญของระบบควบคุุมภายใน โดยจััดให้้มีีหน่่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการว่่าจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เข้้าทำำ�การตรวจสอบระบบควบคุุมภายในขึ้้�น เพื่่�อเป็็นกลไกที่่�สำำ�คััญที่่�เป็็นอิิสระในการติิดตาม และประเมิินผลการควบคุุมภายใน นอกจากนี้้�
บริิษัทั ยัังมีีระบบการจััดเก็็บเอกสารสำำ�คัญ
ั ที่่ทำ� ำ�ให้้กรรมการ ผู้้ส� อบบััญชีี และผู้้�มีีอำำ�นาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้้ภายในระยะเวลาอัันควร
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6.2

คณะกรรมการ

โครงสร้้างคณะกรรมการประกอบด้้วย 1. คณะกรรมการบริิษััท และ 2. คณะกรรมการชุุดย่่อย 5 ชุุด ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการธรรมาภิิบาล โดยมีี
การกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการแต่่ละชุุดไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ดัังนี้้�
6.2.1	ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท

ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิด
ชอบของคณะกรรมการบริิษััท โดยคณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับบริิษััท และให้้มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามที่่�กำำ�หนด
ดัังต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทมีีขอบเขต อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ดัังต่่อไปนี้้�:1. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของบริิษััท มติิคณะกรรมการบริิษััทและมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ด้้วยความรัับผิิดชอบ ความระมััดระวััง และความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
2. พิิจารณากำำ�หนดรายละเอีียดและให้้ความเห็็นชอบ วิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ ทิิศทางของธุุรกิิจ นโยบายทางธุุรกิิจ เป้้าหมาย
แนวทาง แผนการดำำ�เนิินงาน แผนการบริิหารทุุน แผนการบริิหารความเสี่่�ยงของกิิจการ และงบประมาณของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ตามที่่�คณะ
กรรมการบริิหารและฝ่่ายจััดการจััดทำ�ำ และนำำ�เสนอให้้พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
3. กำำ�กับั ดููแลการบริิหารงานและผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการบริิหาร ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร กรรมการผู้้�จัดั การ ฝ่่ายจััดการ
หรืือบุุคคลใดๆ ซึ่่�งได้้รัับมอบหมายให้้ทำ�ำ หน้้าที่่�ดัังกล่่าว เพื่่�อให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย แผนธุุรกิิจ และนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
4. ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามแผนการดำำ�เนิินงาน แผนการบริิหารทุุน แผนการบริิหารความ
เสี่่�ยงของกิิจการและงบประมาณของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
5. ดำำ�เนิินการให้้บริิษััทและบริิษััทย่่อยนำำ�ระบบงานบััญชีีที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพมาใช้้ รวมทั้้�งจััดให้้มีีระบบควบคุุมภายใน
และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จััดให้้มีีการทำำ�งบดุุล และงบกำำ�ไรขาดทุุน ณ วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของบริิษััท และลงลายมืือชื่่�อเพื่่�อรัับรองงบการเงิินดัังกล่่าว และ
เปิิดเผยงบการเงิินเพื่่�อแสดงถึึงฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่่�ผ่่านมา รวมถึึงจััดทำำ�รายงานประจำำ�ปีีของคณะกรรมการเพื่่�อ
นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
7. พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการคััดเลืือกและเสนอแต่่งตั้้ง� ผู้้ส� อบบััญชีี และพิิจารณาค่่าตอบแทนที่่เ� หมาะสม ตามที่่ค� ณะกรรมการตรวจสอบนำำ�เสนอ
ก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
8. จััดให้้มีีนโยบายเกี่่ย� วกัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่เ� ป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร และการปรัับใช้้นโยบายดัังกล่่าวอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าบริิษััทมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกกลุ่่�มด้้วยความเป็็นธรรม และพิิจารณานโยบายและการปฏิิบััติิ
ตามนโยบายเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
9. พิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีคุุณสมบััติิต้้องห้้ามตามที่่�กำำ�หนดในพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ.
2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) รวมถึึงประกาศ
ข้้อบัังคัับ และ/หรืือระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากออกตามวาระ และพิิจารณา
ให้้ความเห็็นชอบแต่่งตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ และการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการและนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อ
พิิจารณาอนุุมััติิ
10. แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย เช่่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหาร หรืือคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นใดและกำำ�หนด
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยดัังกล่่าวเพื่่�อช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
11. พิิจารณากำำ�หนดและแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงชื่่�อกรรมการซึ่่�งมีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััทได้้
12. พิิจารณาแต่่งตั้้ง� ผู้้บ� ริิหารตามคำำ�นิยิ ามที่่กำ� ำ�หนดโดยคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์ห์ รืือคณะกรรมการกำำ�กับั
ตลาดทุุน และเลขานุุการบริิษััท รวมทั้้�ง พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารดัังกล่่าว
13. ขอความเห็็นทางวิิชาชีีพจากองค์์กรภายนอก หากมีีความจำำ�เป็็นเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจที่่�เหมาะสมโดยค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััท
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14. ส่่งเสริิมให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทเข้้าร่่วมหลัักสููตรสััมมนาต่่างๆ ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย ใน
หลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการและผู้้�บริิหารนั้้�น
15. จััดให้้มีีกลไกกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อย เพื่่�อดููแลรัักษาผลประโยชน์์ในเงิินลงทุุนของบริิษััท โดยพิิจารณาความเหมาะสมของบุุคคลที่่�
จะส่่งไปเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อย เพื่่�อควบคุุมการบริิหารให้้เป็็นไปตามนโยบายของบริิษััท และการทำำ�รายการต่่างๆ ให้้ถููกต้้องตามกฎหมาย
และหลัักเกณฑ์์ของกฎหมายหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
	ทั้้�งนี้้� การมอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั นั้้�น จะไม่่มีีลักั ษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจ หรืือมอบอำำ�นาจ
ช่่วงที่่�ทำำ�ให้้คณะกรรมการบริิษััทหรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิษััทสามารถอนุุมััติิรายการที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
(ตามที่่นิ� ยิ ามไว้้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรืือประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน) อาจมีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจได้้รับั ประโยชน์์ในลัักษณะ
ใดๆ หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยของบริิษััท ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นไปตามนโยบาย และ
หลัักเกณฑ์์ที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิไว้้ เว้้นแต่่อำ�ำ นาจในการดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้� จะกระทำำ�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อได้้รัับ
อนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อน
(ก) เรื่่�องที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(ข) การทำำ�รายการใดๆ ที่่�กรรมการมีีส่่วนได้้เสีียและอยู่่�ในข่่ายที่่�กฎหมายหรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยระบุุ
ให้้ต้้องได้้รัับอนุุมััติจิ ากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
	ทั้้�งนี้้� รายการที่่�กรรมการหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััท ให้้กรรมการ
ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องนั้้�นไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน
	ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท ในการประชุุมของคณะกรรมการคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 7/2562 เมื่่�อวัันที่่� 4
ตุุลาคม 2562
6.2.2	ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการชุุดย่่อย
6.2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิด
ชอบที่่�สำำ�คััญของคณะกรรมการตรวจสอบ ดัังต่่อไปนี้้�
1. สอบทานให้้บริิษััท มีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ
2. สอบทานให้้บริิษััท มีีระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผลและพิิจารณาความเป็็นอิิสระ
ของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้ง� โยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วย
งานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้้บริิษััท ปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน รวมทั้้�งกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
4. พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และเสนอค่่ าตอบแทน
ของบุุคคลดัังกล่่าว รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายบริิหารเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
5. พิิจารณารายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน หรืือรายการที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการ
กำำ�กัับตลาดทุุน และข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุด
ต่่อบริิษััท
6. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย ด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7. จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวต้้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบและต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
		

1) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท

		

2) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท

		

3) ความเห็็นเกี่่ย� วกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง

รายงานประจำำ�ปีี
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ประเทศไทย หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
		

4) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี

		

5) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

		

6) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยง

		

7) จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการแต่่ละท่่าน

		

8) ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร

		
9) รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษััท
8. สอบทานงานของฝ่่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
		
1) พิิจารณาขอบเขตการปฏิิบัติั งิ าน แผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี (Audit Plan) และงบประมาณ รวมทั้้�งบุุคลากรว่่าเหมาะสม
สอดคล้้องกัับขอบเขตการปฏิิบััติิงาน และเพีียงพอที่่�จะสนัับสนุุนงานในหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
		

2) พิิจารณาการแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย หรืือ เลิิกจ้้าง ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย หรืือผู้้�ตรวจสอบภายใน

		

3) พิิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิิบััติิงาน

		

4) พิิจารณาความเป็็นอิิสระของฝ่่ายตรวจสอบภายใน หรืือผู้้�ตรวจสอบภายใน

9. พิิจารณาและทบทวนหลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการตรวจสอบ ให้้เหมาะสมกัับสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจอยู่่�เสมอ
10. รายงานผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้้คณะกรรมการบริิษััททราบอย่่างน้้อยปีีละ 4 ครั้้�ง
11. รายงานสิ่่�งที่่�ตรวจพบหรืือมีีข้้อสงสััยว่่ามีีรายการหรืือการกระทำำ�ดัังต่่อไปนี้้� ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อฐานะการเงิิน
และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ให้้คณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขภายในระยะเวลาที่่�คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นสมควร
		

1) รายการที่่�เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

		

2) การทุุจริิต หรืือมีีสิ่่�งผิิดปกติิ หรืือมีีความบกพร่่องที่่�สำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายใน

		
3) การฝ่่าฝืืนกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท หากคณะกรรมการบริิษััท หรืือผู้้�บริิหาร ไม่่ดำำ�เนิินการให้้มีีการ
ปรัับปรุุงแก้้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่่�ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่่�งอาจรายงานว่่ามีีรายการหรืือการกระทำำ�ตามวรรคหนึ่่�งต่่อ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรืือ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
12. ในกรณีีที่่�ผู้�ส้ อบบััญชีีพบพฤติิการณ์์อัันควรสงสััยว่่า กรรมการ ผู้้�จััดการ หรืือบุุคคลซึ่่�งรัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทได้้
กระทำำ�การอัันเป็็นความผิิดตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และได้้รายงานพฤติิการณ์์ดัังกล่่าวต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริิษัทั เพื่่อ� ดำำ�เนิินการตรวจสอบต่่อไปแล้้ว ให้้คณะกรรมการตรวจสอบดำำ�เนิินการตรวจสอบและแจ้้งผลการตรวจสอบเบื้้�องต้้นให้้สำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และผู้้�สอบบััญชีีทราบภายในสามสิิบวัันนัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับแจ้้งจากผู้้�สอบบััญชีี
13. สอบทานความเป็็นอิิสระของผู้้ส� อบบััญชีี และพิิจารณานโยบายการรัับบริิการอื่่น� ที่่มิ� ใิ ช่่การสอบบััญชีีจากสำำ�นักั สอบบััญชีีเดีียวกััน
14. ดำำ�เนิินการตามข้้อ 1-13 ข้้างต้้น ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบกิิจการของบริิษััทย่่อย เท่่าที่่�ได้้รัับการมอบหมายหรืือร้้องขอ
จากบริิษััทย่่อยและเท่่าที่่�อำ�ำ นาจหน้้าที่่�จะเปิิดช่่องให้้ดำำ�เนิินการได้้
15.ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท มอบหมายด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
	ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำำ�นาจในการดำำ�เนิินการต่่างๆ ได้้แก่่ การเชิิญกรรมการ พนัักงาน หรืือลููกจ้้างของบริิษััทมาร่่วม
ประชุุมหารืือชี้้�แจง หรืือตอบข้้อซัักถามในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึึกษาหารืือผู้้�เชี่่�ยวชาญ
หรืือที่่�ปรึึกษาของบริิษััท (ถ้้ามีี) หรืือจ้้างที่่�ปรึึกษาหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญซึ่่�งเป็็นบุุคคลภายนอกเป็็นครั้้�งคราวในกรณีีจำำ�เป็็นด้้วยค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััท
การขอให้้พนัักงานของบริิษััท ส่่งเอกสารหลัักฐานเกี่่�ยวกัับกิิจการของบริิษััท เพื่่�อประโยชน์์ในการตรวจสอบ การตรวจสอบหรืือสอบสวนใน
เรื่่�องต่่างๆ เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานภายใต้้หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบสำำ�เร็็จลุุล่่วงไปด้้วยดีี การมอบหมายให้้พนัักงานหรืือลููกจ้้างของบริิษััทคนหนึ่่�ง
หรืือหลายคนกระทำำ�การใดๆ ภายในขอบเขตหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อประโยชน์์ในการตรวจสอบ รวมถึึงการดำำ�เนิินการต่่างๆ
ที่่ก� ล่่าวแล้้ว ในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั ย่่อย เท่่าที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายหรืือร้้องขอจากบริิษัทั ย่่อย และเท่่าที่่อำ� ำ�นาจหน้้าที่่จ� ะเปิิดช่่องให้้ดำำ�เนิินการได้้
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รายชื่่� อ กรรมการตรวจสอบที่่� มีี ความรู้้� และประสบการณ์์ ใ นการสอบทานงบการเงิิ น ของบริิ ษัั ท คืือ นายพลเชษฐ์์ ลิิ ขิิ ต ธนสมบัั ติิ
ซึ่่�งประสบการณ์์ในอดีีต ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จััดการ ของบริิษััท แมคเนท เมเนทเมนท์์ แอนด์์ คอนซััลแตนท์์ จำำ�กััด
	ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุุมของคณะกรรมกาตรวจสอบ ครั้้�งที่่� 4/2561 เมื่่�อวัันที่่�
14 สิิงหาคม 2561
6.2.2.2 คณะกรรมการบริิหาร

ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความ
รัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร ดัังต่่อไปนี้้�

	ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
1. คณะกรรมการบริิ ห าร มีีหน้้ า ที่่� ใ นการบริิ ห ารกิิ จ การของบริิ ษัั ท ให้้ เ ป็็ น ไปตามวัั ต ถุุประสงค์์ ก ารประกอบกิิ จ การของ
บริิษััททั้้�งนี้้� ในการบริิหารกิิจการของบริิษััทดัังกล่่าวจะต้้องเป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ นโยบาย ระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด หรืือคำำ�สั่่�งใดๆ
มติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือ มติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท นอกจากนี้้� ให้้คณะกรรมการบริิหารมีีหน้้าที่่�ในการ
พิิจารณากลั่่�นกรองเรื่่�องต่่างๆ ที่่�จะนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิหรืือให้้ความเห็็นชอบ
2. จััดทำำ�วิสัิ ยั ทััศน์์ กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ ทิิศทางของธุุรกิิจ นโยบายทางธุุรกิิจ เป้้าหมาย แนวทาง แผนการดำำ�เนิินงาน แผนการพััฒนาบุุคลากร
และงบประมาณของบริิษััทและบริิษััทย่่อย เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
3. ตรวจสอบ ติิดตาม การดำำ�เนิินนโยบาย และแนวทางการบริิหารงานด้้านต่่างๆ ของบริิษััท ให้้เป็็นไปตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท
มอบหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
4. มีีอำำ�นาจพิิจารณาอนุุมััติิเฉพาะกรณีีหรืือการดำำ�เนิินการใดๆ อัันเป็็นปกติิธุุรกิิจของบริิษััทภายใต้้วงเงิินหรืืองบประมาณประจำำ�ปีี
ตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติจิ ากคณะกรรมการบริิษััท และให้้สอดคล้้องกัับคู่่�มืือปฏิิบััติิงาน ว่่าด้้วยเรื่่�องอำำ�นาจดำำ�เนิินการตามที่่�กำำ�หนดไว้้
5. ให้้คณะกรรมการบริิหาร รายงานผลการดำำ�เนิินงานภายในกำำ�หนดเวลาในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้� ให้้คณะกรรมการบริิษััททราบ
		

5.1 รายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทรายไตรมาส

		
5.2 รายงานของผู้้�ตรวจสอบบััญชีีเกี่่�ยวกัับงบการเงิินของบริิษััท ซึ่่�งรวมถึึงงบการเงิินประจำำ�ปีีและงบการเงิินรายไตรมาส
ภายในกรอบระยะเวลาที่่�กำำ�หนดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
		

5.3 รายงานอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิหารพิิจารณาเห็็นสมควร

6. ทำำ�การศึึกษาความเป็็นไปได้้ (Feasibility) ของโครงการต่่างๆ
7. กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และงบประมาณการขึ้้�นค่่าจ้้าง เงิินรางวััล หรืือการจ่่ายผลตอบแทนอื่่�น รวมถึึงกำำ�หนดและแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลง
สวััสดิิการต่่างๆ ของพนัักงาน
8. ให้้แนวนโยบายคำำ�ปรึึกษาและข้้อเสนอแนะต่่อกรรมการผู้้�จััดการในการตััดสิินใจประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญ

	การแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานหรืือบุุคคลใดๆ
1. คณะกรรมการบริิหาร จะแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งาน และ/หรืือบุุคคลใด ๆ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กลั่่�นกรองงานที่่�นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิหาร
หรืือเพื่่�อให้้ดำำ�เนิินงานใดๆ
2. เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร หรืือเพื่่�อให้้ดำำ�เนิินการใดๆ แทน ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริิหารภายในขอบเขตแห่่งอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหารก็็ได้้
3. ให้้มีีอำำ�นาจในการมอบอำำ�นาจช่่วง และ/หรืือมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นปฏิิบััติิงานเฉพาะอย่่างแทนได้้ โดยการมอบอำำ�นาจช่่วง และ/
หรืือการมอบหมายดัังกล่่าวให้้อยู่่�ภายใต้้ขอบเขตแห่่งการมอบอำำ�นาจตามหนัังสืือมอบอำำ�นาจที่่�ให้้ไว้้ และ/หรืือเป็็นไปตามระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด
หรืือคำำ�สั่่ง� ที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� การมอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารนั้้�น จะต้้องไม่่เกิิน
ขอบเขตแห่่งอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิหาร และไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจหรืือมอบอำำ�นาจช่่วงที่่�ทำำ�ให้้คณะกรรมการบริิหาร
หรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจากคณะกรรมการบริิหารสามารถอนุุมััติิรายการที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง (ตามที่่�นิิยามไว้้ในประกาศคณะ
กรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน หรืือประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์)์ อาจมีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจได้้รับั ประโยชน์์ในลัักษณะ
ใดๆ หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดกัับบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อยของบริิษััท

รายงานประจำำ�ปีี
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6.2.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

ตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 1/2560 เมื่่อ� วัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2560 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความ
รัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนดัังต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 คน ซึ่่ง� ต้้องมีีกรรมการอิิสระเกิินกว่่ากึ่่ง� หนึ่่ง� ทั้้�งนี้้�
ต้้องมีีกรรมการอย่่างน้้อย 1 คน เป็็นผู้้�ที่มีี่� ความรู้้�ความสามารถหรืือความเชี่่�ยวชาญในด้้านการบริิหารงาน บุุคคล และประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทนต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาหลัักเกณฑ์์ในการ
จ่่า ยและรููปแบบค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้บ� ริิหารระดัับสููงเพื่่อ� เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษัทั โดยคณะกรรมการบริิษัทั จะเป็็นผู้้�
อนุุมััติค่ิ า่ ตอบแทนของผู้้บ� ริิหารระดัับสููง ส่่วนค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษัทั คณะกรรมการบริิษัทั จะต้้องนำำ�เสนอที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้เป็็นผู้้อ� นุุมััติิ

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
(ก) ด้้านการสรรหา
1 พิิจารณาและทบทวนโครงสร้้างคณะกรรมการ ทั้้�งในเรื่่�องขนาด องค์์ประกอบ สััดส่่วนกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ ที่่�เหมาะสมและจำำ�เป็็น
ต่่อการนำำ�พาองค์์กรสู่่�วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักที่่กำ� ำ�หนดไว้้
2 พิิจารณาหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาบุุคคลเพื่่�อให้้ได้้กรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิที่่�จะทำำ�ให้้คณะกรรมการมีีองค์์ประกอบ ความรู้้�
ความชำำ�นาญที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งมีีการพิิจารณาประวััติิของบุุคคลดัังกล่่าว และเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการ ก่่อนจะนำำ�เสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือ
หุ้้�นให้้เป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการ โดยผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้รัับข้้อมููลอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับบุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจ
3. พิิจารณาและสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง รวมทั้้�งดููแลการบริิหารและพััฒนาผู้้�
บริิหารระดัับสููงให้้มีีความรู้้� ความสามารถ ทัักษะ ประสบการณ์์ และคุุณลัักษณะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู้้�เป้้าหมายของธุุรกิิจอย่่าง
เหมาะสม
4 ทบทวนหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหากรรมการ เพื่่�อเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบริิษััทก่่อนที่่�จะมีีการสรรหากรรมการที่่�ครบวาระ
และในกรณีีที่่�มีีการเสนอชื่่�อกรรมการรายเดิิม คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนต้้องคำำ�นึึงถึึงผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ
รายเดิิมที่่มีี� การเสนอชื่่�อดัังกล่่าวประกอบด้้วย
5 จััดทำำ�แผนการพััฒนากรรมการ และจััดให้้มีีการปฐมนิิเทศกรรมการเข้้าใหม่่ และมอบเอกสารและข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้แก่่กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่
6 จััดทำำ�และทบทวนแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง กรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมเป็็นแผนต่่อเนื่่�องให้้มีีผู้้�
สืืบทอดงานเพื่่�อให้้การบริิหารงานของบริิษััทสามารถดำำ�เนิินไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
(ข) ด้้านการพิิจารณาค่่าตอบแทน
1 พิิจารณาโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้มีีความเหมาะสมกัับความรัับผิิด
ชอบเพื่่�อจููงใจให้้นำำ�พาองค์์กรให้้ดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว
2 พิิจารณานโยบายและหลัักเกณฑ์์ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหารระดัับสููง ให้้สอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายระยะยาวของบริิษััท ประสบการณ์์ ภาระหน้้าที่่� ขอบเขตของบทบาทและความรัับผิิดชอบ รวมถึึงประโยชน์์ที่่�คาดว่่า
จะได้้รัับจากกรรมการแต่่ละคน กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเพิ่่�มขึ้้�น เช่่น เป็็นสมาชิิกของคณะกรรมการชุุดย่่อยควร
ได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มที่่�เหมาะสมด้้วย ทั้้�งนี้้� อยู่่�ในลัักษณะที่่�เปรีียบเทีียบได้้กัับระดัับที่่�ปฏิิบััติิอยู่่�ในอุุตสาหกรรม
3 เสนอความเห็็ น ต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท เพื่่� อ พิิ จ ารณาอนุุมัั ติิ โ ครงสร้้ า งและอัั ต ราค่่ า ตอบแทนของผู้้� บ ริิ ห ารระดัั บ สููง
ส่่วนค่่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อยให้้เสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการก่่อน เพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�อนุุมััติิโครงสร้้าง
และอััตราค่่าตอบแทนกรรมการต่่อไป
6.2.2.4 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ตามมติิที่ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 1/2560 เมื่่อ� วัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2560 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความ
รัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงดัังต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้กำำ�หนดนโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Policy) ให้้ครอบคลุุมทั้้�งองค์์กร
โดยมีีการปรึึกษาหารืือร่่วมกัันระหว่่างคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง (ฝ่่ายจััดการ) โดยให้้ฝ่่ายจััดการเป็็นผู้้�ปฏิิบััติิตามนโยบายและรายงานให้้
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คณะกรรมการบริิษัทั ทราบเป็็นประจำำ� และมีีการทบทวนระบบหรืือประเมิินประสิิทธิิผลของการจััดการความเสี่่ย� งทุุกๆ ไตรมาส อย่่างน้้อย ปีีละ
4 ครั้้�ง และได้้เปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี และในทุุกๆ ระยะเวลาที่่�พบว่่า ระดัับความเสี่่�ยงมีีการเปลี่่�ยนแปลง

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
1. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง มีีอำำ�นาจให้้หน่่วยงานต่่างๆ ของกลุ่่�มบริิษััท ชี้้�แจง ข้้อมููลเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร หรืือเชิิญให้้ผู้้�
บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกลุ่่�มบริิษััท เข้้าร่่วมการประชุุมกัับคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อชี้้�แจง หรืือให้้ข้้อมููลด้้วยวาจา
สำำ�หรัับความเสี่่�ยง และการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามความรัับผิิดชอบ ตามที่่�คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเห็็นควร ทั้้�งนี้้� ให้้ผู้�บ้ ริิหารและเจ้้าหน้้าที่่ที่� ่�
เกี่่�ยวข้้องของกลุ่่�มบริิษััท ที่่�ได้้รัับเชิิญ สอบถาม หรืือขอข้้อมููล โดยถืือเป็็นหน้้าที่่�ในการให้้ความร่่วมมืือคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีอำำ�นาจในการให้้หน่่วยงานของกลุ่่�มบริิษััท ดำำ�เนิินหรืือปฏิิบััติิการอย่่างหนึ่่�งอย่่างใดเท่่าที่่�จำ�ำ เป็็น
เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามความ รัับผิิดชอบที่่�กำำ�หนดในกฎบััตรนี้้� หรืือหน้้าที่่�พิิเศษอื่่�นใด ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทจะมอบหมายให้้
ปฏิิบััติิเพิ่่�มเติิมเป็็นกรณีีพิิเศษ
3. พิิจารณากลั่่�นกรองนโยบายและแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในโดยรวมของบริิษััทฯ ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงความ
เสี่่�ยงประเภทต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญ เช่่น ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุน ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ และความเสี่่�ยงที่่�
มีีผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงของกิิจการ เป็็นต้้น เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้ความเห็็นชอบ
4. พิิจารณาและให้้ความเห็็นในการกำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และความเบี่่�ยงเบนของระดัับความเสี่่�ยงที่่�
ยอมรัับได้้ขององค์์กร (Risk Tolerance) ก่่อนนำำ�เสนอต่่อ คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นและอนุุมััติิ
5. รายงานความเสี่่� ย งที่่� สำำ�คัั ญ ขององค์์ ก ร รวมถึึงสถานะของความเสี่่� ย ง แนวทางในการจัั ด การความเสี่่� ย ง ความคืืบหน้้ า
ผลของการบริิหารความเสี่่�ยง และการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ที่่�ส่่งผลกระทบความเสี่่�ยงโดยรวมของบริิษััท รวมถึึงสิ่่�งที่่�ต้้องดำำ�เนิินการปรัับปรุุง
แก้้ไขเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและกลยุุทธ์์ที่กำ่� ำ�หนดให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อรัับทราบเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง
6. รัับทราบ พิิจารณา และให้้ความเห็็นในผลการประเมิินความเสี่่�ยง แนวทาง และมาตรการจััดการ ความเสี่่�ยง และแผนปฏิิบััติิการ
เพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงที่่�เหลืืออยู่่�ของกลุ่่�มบริิษััท เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากลุ่่�มบริิษััทมีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เพีียงพอและเหมาะสม
7. ดููแลและสนัับสนุุนให้้การบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรประสบความสำำ�เร็็จ เสนอแนะวิิธีีป้้องกััน และวิิธีี ลดระดัับความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ใน
ระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ติิดตามแผนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดความเสี่่�ยงอย่่าง ต่่อเนื่่�อง และเหมาะสมกัับสภาวะการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าความ
เสี่่�ยงได้้รัับการบริิหารจััดการอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
8. ให้้คำำ�แนะนำำ� และการสนัับสนุุนแก่่คณะกรรมการบริิษััท ฝ่่ายบริิหาร และคณะทำำ�งาน บริิหารความเสี่่�ยงในเรื่่�องการบริิหารความ
เสี่่ย� งระดัับองค์์กร รวมถึึงส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้มีีการ ปรัับปรุุง และพััฒนาระบบการบริิหารความเสี่่ย� งภายในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่อ� งและสม่ำำ��เสมอ
9. กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์และแนวทางในการบริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหาร
ความเสี่่�ยง โดยสามารถประเมิิน ติิดตาม และดููแลปริิมาณความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
10. ดููแลและติิดตามการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการบริิหารความเสี่่ย� งภายใต้้แนวทางและนโยบายที่่ไ� ด้้รับั อนุุมััติจิ ากคณะกรรมการบริิษัทั ฯ
11. กำำ�หนดเกณฑ์์วััดความเสี่่�ยงและระดัับความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทฯ จะยอมรัับได้้
12. กำำ�หนดมาตรการที่่�จะใช้้ในการจััดการความเสี่่�ยงให้้เหมาะสมต่่อสภาวการณ์์
13. สนัับสนุุนให้้มีีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย กลยุุทธ์์ แผนงานและกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรเป็็นประจำำ�
อย่่างน้้อยทุุกปีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่านโยบาย และกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงดัังกล่่าว ยัังคงสอดคล้้องและเหมาะสมกัับสภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจใน
ภาพรวม และกิิจกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของกลุ่่�มบริิษััท โดยให้้ครอบคลุุมและสอดคล้้องกัับแนวทางของความเสี่่�ยงของหน่่วยงานราชการ
ที่่�กำำ�กัับดููแลและเกี่่�ยวข้้อง
14. พิิจารณารายงานผลของการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร และให้้ข้้อคิิดเห็็นในความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น รวมทั้้�งแนวทางการกำำ�หนด
มาตรการควบคุุม หรืือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพััฒนาระบบการจััดการบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กร เพื่่อ� ให้้มีีประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
15. พิิจารณาทบทวนกระบวนการปฏิิบััติิงานในแต่่ละสายงานให้้มีีระบบตรวจสอบ และควบคุุมภายใน (Check and Balance)
ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ
16. พิิ จ ารณาทบทวนแผนการบริิ ห ารจัั ด การความต่่ อ เนื่่� อ งทางธุุรกิิ จ (Business Continuity Management, BCM)
เป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง

รายงานประจำำ�ปีี
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17. จััดให้้มีีคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงย่่อยตามความจำำ�เป็็น
18. สนัับสนุุนคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงย่่อยในด้้านบุุคลากร งบประมาณ และทรััพยากรอื่่�นที่่�จำำ�เป็็น ให้้สอดคล้้องกัับขอบเขต
ความรัับผิิดชอบ
19. ประสานงานกัับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ และมีีหน่่วยงานตรวจสอบภายในเป็็นผู้้�สอบทานเพื่่�อให้้มั่่�น
ใจว่่าบริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมต่่อการจััดการความเสี่่�ยง รวมทั้้�งการนำำ�ระบบการบริิหารความเสี่่�ยงมาปรัับใช้้อย่่างเหมาะ
สมและมีีการปฏิิบััติิตามทั่่�วทั้้�งองค์์กร
20. ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะในการใช้้บริิการจากบุุคคลภายนอกเพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�ที่่�เป็็น อิิสระเกี่่�ยวกัับกรอบ ขอบเขต
และการปฏิิบััติิงาน ในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
21. ให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะในการว่่าจ้้างบุุคคลภายนอกเพื่่อ� ช่่วยในการปฏิิบัติั งิ านของส่่วนบริิหาร ความเสี่่ย� ง ในกรณีีที่่มีี� ปริิมาณ
งานมากเกิินกว่่าอััตรากำำ�ลังั ของส่่วนบริิหารความเสี่่ย� งที่่มีี� อยู่่�ที่จ่� ะ สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ใ� ห้้บรรลุุผลได้้ ภายในระยะเวลาที่่กำ� ำ�หนด และการว่่าจ้้าง
ดัังกล่่าวจะเป็็นผลดีี แก่่กลุ่่�มบริิษััท ทั้้�งนี้้� ต้้องเป็็นการว่่าจ้้างเฉพาะคราว
1 ครั้้�ง

22. สื่่อ� สารแลกเปลี่่ย� นข้้อมููล และประสานงานเกี่่ย� วกัับความเสี่่ย� ง และการควบคุุมภายในกัับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่่างน้้อยปีีละ
23. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย

	ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการความเสี่่�ยง ในการประชุุมของคณะกรรมการคณะกรรมการความเสี่่�ยง ครั้้�งที่่� 4/2561
เมื่่�อวัันที่่� 14 สิิงหาคม 2561
6.2.2.5	คณะกรรมการธรรมาภิิบาล

คณะกรรมการบริิษััท ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการธรรมาภิิบาลขึ้้�นตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 10 เมื่่�อวัันที่่� 16 ธัันวาคม
2560 เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่ใ� นการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลัักของกิิจการ และนโยบายและแนวปฏิิบัติั ต่ิ า่ งๆ ขององค์์กร ให้้สอดคล้้องและเป็็นไป
ตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� และจริิยธรรมธุุรกิิจ เพื่่อ� ให้้การบริิหารจััดการบริิษัทั เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส มีีจริิยธรรม เคารพสิิทธิิ
และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์กรทุุกระดัับ สัังคมโดยรวม และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่
กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน และสามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพธุุรกิิจ และเป็็นแนวทางปฏิิบััติิให้้กรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกคนได้้ยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานร่่วมกััน

ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิิบาล
1. กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืนของกิิจการ
2. กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยบรรณธุุรกิิจ รวมทั้้�งการดำำ�เนิินงานที่่สำ� ำ�คัญ
ั และเกี่่ย� ว
เนื่่�องภายใต้้กรอบของกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับขององค์์กรและหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อเสนอคณะ
กรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป
3. พิิจารณาทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั อย่่างสม่ำำ��เสมอ อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับแนวทาง
ปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานสากล และข้้อเสนอแนะของฝ่่ายพััฒนาธรรมภิิบาลเพื่่อ� ตลาดทุุน ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย หรืือหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
	ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการธรรมาภิิบาล ในการประชุุมของคณะกรรมการคณะกรรมการธรรมาภิิบาล ครั้้ง� ที่่� 2/2562
เมื่่�อวัันที่่� 4 ตุุลาคม 2562
6.2.3	ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการผู้้�จััดการ

ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิด
ชอบของกรรมการผู้้�จััดการ ดัังต่่อไปนี้้�

	ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการผู้้�จััดการ
1.มีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการเป็็นผู้้�บริิหารงาน จััดการและควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินกิิจการตามปกติิของบริิษััท
2.มีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือคณะกรรมการบริิหารได้้มอบหมาย ตลอดจนให้้มีีอำำ�นาจในการมอบหมาย
ให้้บุุคคลอื่่�นๆ ที่่�กรรมการผู้้�จัดั การเห็็นสมควรทำำ�หน้้าที่่�จััดการและดำำ�เนิินการแทน ทั้้�งนี้้� การไม่่มีีการมอยอำำ�นาจช่่วงให้้แก่่บุุคคลที่่�อาจมีีความ

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในการดำำ�เนิินการ
3. มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�ง ระเบีียบ ประกาศ บัันทึึก เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์์ของบริิษััท และเพื่่�อรัักษา
ระเบีียบวิินััยการทำำ�งานในองค์์กร
4. มีีอำำ�นาจกระทำำ�การแทน และแสดงตนเป็็นตััวแทนบริิษัทั ต่่อบุุคคลภายนอกในกิิจการที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั และเป็็นประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั
5. พิิจารณากลั่่�นกรองการลงทุุนต่่างๆ เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือคณะกรรมการบริิหาร
บริิหาร

6. พิิจารณาแต่่งตั้้ง� ที่่ป� รึึกษาต่่างๆ ที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัทั เพื่่อ� เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือคณะกรรมการ

7. พิิ จ ารณาการปรัั บ ตำำ� แหน่่ ง งานและการปรัั บ เงิิ น เดืือน การว่่ า จ้้ า งและบรรจุุตำำ� แหน่่ ง ตามงบประมาณที่่� ไ ด้้ รัั บ อนุุมัั ติิ
เปลี่่�ยนแปลงค่่าตอบแทน เงิินเดืือน สำำ�หรัับพนัักงาน การเลื่่�อนขั้้�น การโยกย้้ายพนัักงาน การว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษาภายนอก หรืือ ต่่อสััญญา
พิิจารณาวิินััยและการลงโทษ ตั้้�งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษทางวิินััยพนัักงานเมื่่�อกระทำำ�ความผิิด การอนุุมััติิเปลี่่�ยนแปลงอััตราค่่า
คอมมิิชชั่่�น โบนััสและเงิินรางวััลพิิเศษ ของพนัักงาน
8. ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่อื่� น่� ๆ ตามที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือคณะกรรมการบริิหารเป็็นคราวๆ ไป ทั้้�งนี้้� กรรมการผู้้�
จััดการจะพิิจารณาและอนุุมััติริ ายการที่่ก� รรมการผู้้�จััดการมีีส่่วนได้้เสีีย หรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่น่� ใดกัับบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อยไม่่ได้้
ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นไปตามนโยบาย และหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการบริิษััท หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาและอนุุมััติิไว้้แล้้ว
และเป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
	ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการทบทวนขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่� ของกรรมการผู้้�จัดั การ ในการประชุุมของคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 7/2562 เมื่่อ� วัันที่่�
4 ตุุลาคม 2562

6.3

การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหาร

	ฝ่่ายบริิหารของบริิษััท ได้้กำำ�หนดวิิธีีการในการสรรหากรรมการบริิษััท และผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท ดัังนี้้�
กรรมการบริิษััท

กรรมการบริิษััท จะต้้องมีีความรู้้�ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท หรืืออาจมีีความรู้้�ในเรื่่�องอื่่�นๆ ที่่�อาจนำำ�มาใช้้
ประโยชน์์ได้้กัับการบริิหารงานของบริิษััท และมีีประสบการณ์์ในเรื่่�องดัังกล่่าวเป็็นระยะเวลาตามสมควร ทั้้�งนี้้� ผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือกรรมการบริิษััท
อาจเสนอชื่่�อบุุคคลใด บุุคคลหนึ่่�งขึ้้�นมาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััทได้้ โดยให้้วิิธีีการแต่่งตั้้�งกรรมการบริิษััท สามารถกระทำำ�ได้้ดัังนี้้�
1. ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่าจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ตนถืือ
2. ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีีอยู่่�เลืือกตั้้�งบุุคคลคนเดีียว หรืือหลายคนเป็็นกรรมการได้้ ในกรณีีที่่�เลืือกตั้้�งบุุคคลหลาย
คนเป็็นกรรมการจะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้�ใ้ ดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลง เพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลืือกบุุคคลซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิ และ
ไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำำ�กััด เข้้าเป็็นกรรมการแทน ในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของ
กรรมการเหลืือน้้อยกว่่า 2 (สอง) เดืือน
	บุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการแทนดัังกล่่าว จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนแทน
มติิของกรรมการต้้องประกอบด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่� (3/4) ของจำำ�นวนกรรมการที่่ยั� ังเหลืืออยู่่�
	ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท

ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท เช่่น ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ จะต้้องได้้รัับคััดเลืือกมาจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของ
บริิษัทั หรืือคณะกรรมการของบริิษัทั หรืือ บุุคคลอื่่น� ที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือคณะกรรมการบริิษัทั โดยอาจพิิจารณาจากความรู้้ค� วาม
สามารถ ทัักษะ ประสบการณ์์ในการทำำ�งานที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และเข้้าใจในธุุรกิิจของบริิษััท และสามารถบริิหารงาน
ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดไว้้ได้้

รายงานประจำำ�ปีี
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	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ

คณะกรรมการบริิ ษัั ท หรืือที่่� ป ระชุุมผู้้�ถืื อหุ้้�นของบริิ ษัั ท เป็็ น ผู้้�มีีอำำ� นาจแต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการตรวจสอบขึ้้� น โดยประกอบด้้ ว ย
กรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ซึ่่�งมีีวาระอยู่่�ในตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี กรรมการตรวจสอบซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
ใหม่่อีีกได้้ แต่่ไม่่เกิิน 3 วาระติิดต่อ่ กััน เว้้นแต่่คณะกรรมการบริิษัทั จะเห็็นสมควรให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไปนี้้� ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบต้้องเป็็น
กรรมการอิิสระ โดยมีีคุุณสมบััติิดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท โดยให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่มีีส่
� ว่ นร่่วมบริิหารงาน พนัักงาน ลููกจ้้าง ที่่ป� รึึกษาที่่ไ� ด้้รับั เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั
บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีี
ลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้ามดัังกล่่าวไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ
หรืือที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
3. ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิตหรืือโดยการจดทะเบีียนในลัักษณะที่่เ� ป็็นบิิดา มารดา คู่่�สมรส พี่่น้� อ้ ง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร
ของกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบ
คุุมของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกับั บริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั
ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของกรรมการอิิสระรายนั้้�น รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษััท
เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง ทั้้�งนี้้� ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจให้้รวมถึึงรายการตาม
ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ. 28/2551 เรื่่�องการขออนุุญาตและการอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ ทั้้�งนี้้�ให้้รวมถึึงการทำำ�
รายการทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ การเช่่าหรืือให้้เช่่า อสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ หรืือการให้้
หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน การให้้สิินทรััพย์์ เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นอง
เดีียวกััน ซึ่่ง� เป็็นผลให้้บริิษัทั หรืือคู่่�สััญญา มีีภาระหนี้้�ที่ต้่� อ้ งชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่ง� ตั้้ง� แต่่ร้อ้ ยละ 3 ของสิินทรััพย์ที่์ มีีตั
่� วั ตนสุุทธิิของบริิษัทั หรืือตั้้ง� แต่่
20 ล้้านบาทขึ้้�นไป แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า
	ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันโดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นใน
ระหว่่างหนึ่่�งปีีก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั สัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 ปีีก่อ่ นได้้รับั การแต่่งตั้้ง�
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่�ง
ได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่มีี� สภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่มีีนั
� ยั กัับกิิจการของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่มีีนั
� ยั
ในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่มีีส่
� ว่ นร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงานที่่ป� รึึกษาที่่รั� บั เงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�น
ที่่มีีสิ
� ทิ ธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทั อื่่น� ซึ่่ง� ประกอบกิิจการที่่มีี� สภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่มีีนั
� ยั กัับกิิจการของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่ทำ� ำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
10. ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการให้้ตัดสิ
ั นิ ใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม
บริิษััทร่่วมลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษััท
11. ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน เฉพาะที่่�เป็็นบริิษััทจด ทะเบีียน
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ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบต้้องมีีคุุณสมบััติิเพิ่่�มเติิม ดัังต่่อไปนี้้�
1. ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััท หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ให้้เป็็นกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบทุุกท่่านต้้องเป็็นกรรมการอิิสระของบริิษััท
3. ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ตัดสิ
ั นิ ใจในการดำำ�เนิินกิิจการของ บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม
บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััท
4. ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย และบริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน เฉพาะที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน
5. มีีหน้้าที่่�ในลัักษณะเดีียวกัับที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในประกาศตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยว่่าด้้วยคุุณสมบััติิ และขอบเขตการทำำ�งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีีความรู้้� และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� ต้้องมีีกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย
1 ท่่าน ที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินได้้
7. ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือคณะกรรมการตรวจสอบ หรืือคณะกรรมการบริิษััท เป็็นผู้้�คััดเลืือกสมาชิิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่่าน
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ให้้เลขานุุการบริิษััท หรืือ ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายในของบริิษััท หรืือผู้้�ตรวจสอบภายใน หรืือ ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายบััญชีีและ
การเงิินเป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
* ในกรณีีของบริิษััท ให้้เลขานุุการของบริิษััท ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการตรวจสอบดำำ�รงตำำ�แหน่่งวาระละ 3 ปีี กรรมการตรวจสอบซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งแต่่งตั้้�งใหม่่อีีกได้้
แต่่ไม่่เกิิน 3 วาระติิดต่่อกััน เว้้นแต่่คณะกรรมการบริิษััทจะเห็็นสมควรขอให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไป
	กรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้อ้ ยกว่่า 9 คน และเป็็นกรรมการอิิสระไม่่น้อ้ ยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด
ทั้้�งนี้้�กรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งจะต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในประเทศไทย
คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการที่่มีี� ความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทำำ�หน้้าที่่กำ� ำ�หนดนโยบาย
วิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย ภารกิิจ แผนธุุรกิิจ และงบประมาณของบริิษััท ตลอดจนกำำ�กัับดููแลให้้คณะผู้้�บริิหาร บริิหารงานให้้เป็็นไปตาม
นโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผลภายใต้้กรอบของกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับ มติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความรัับผิิดชอบ ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ระมััดระวััง ตามหลัักการข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีี เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจสููงสุุดให้้แก่่
กิิจการ และความมั่่�นคงสููงสุุดให้้แก่่ผู้�ถืื้ อหุ้้�น 		
กรรมการแต่่ละท่่านสามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่แ� ละใช้้ดุุลยพิินิจิ อย่่างเป็็นอิิสระในการพิิจารณาตััดสินิ ใจในเรื่่อ� งต่่างๆ โดยสามารถตั้้ง� คำำ�ถาม
แสดงความคิิดเห็็น หรืือ คััดค้้านในกรณีีที่่�มีีความเห็็นขััดแย้้งในเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยไม่่อยู่่�ภาย
ใต้้อิิทธิิพลของกลุ่่�มบุุคคลใด
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีทุุี กครั้้ง� ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งเป็็นอััตราจำำ�นวน 1 ใน 3 ถ้้าจำำ�นวนกรรมการที่่จ� ะแบ่่งออก
ให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับอััตรา 1 ใน 3 กรรมการที่่จ� ะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรก และปีีที่่�สองภายหลัังการ
แปรสภาพบริิษััทเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััดนั้้�นให้้จัับสลากกััน ส่่วนปีีต่่อไปให้้กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นเป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง
กรรมการซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งอาจได้้รัับเลืือกตั้้�งใหม่่อีีกได้้โดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
นอกจากการพ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระแล้้ว กรรมการพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
1. เสีียชีีวิิต
2. ลาออก
3. ขาดคุุณสมบััติิ หรืือมีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมาย

รายงานประจำำ�ปีี
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4. ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นลงมติิให้้ออก ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง และมีีหุ้้�น
นัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่ถืื� อโดยผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
5. ศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้ออก
	ผู้้�บริิหาร

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

6.4

การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม

บริิษััทมีีนโยบายการลงทุุนในกิิจการที่่�สามารถเอื้้�อประโยชน์์ต่่อบริิษััท เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขััน โดยมีีการประเมิิน
ความคุ้้�มค่่า หรืือความเป็็นไปได้้อย่่างจำำ�เป็็นและเหมาะสม โดยการบริิหารงานในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมนั้้�น บริิษััทจะมีีการกำำ�กัับดููแลดัังต่่อ
ไปนี้้�
1. บริิษััทจะส่่งตััวแทนไปเป็็นกรรมการในคณะกรรมการบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วม โดยจำำ�นวนตััวแทนของบริิษััทเป็็นไปตามสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นของบริิษััทเป็็นอย่่างน้้อย ซึ่่�งเป็็นกรรมการบริิษััท หรืือบุุคคลอื่่�นที่่�ได้้รัับมอบหมาย
ด้้วยเสมอ

2. กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษัทั ย่่อยหรืือบริิษัทั ร่่วมส่่วนหนึ่่ง� เป็็นตััวแทนของบริิษัทั และจะมีีตััวแทนของบริิษัทั ร่่วมลงนาม

3. ตััวแทนของบริิษััทจะมีีสิิทธิ์์�เข้้าร่่วมการพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับสููง หรืือบุุคคลใดๆ ที่่�รัับผิิดชอบด้้านบััญชีีและการเงิินของ
บริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม
4. ในกรณีีที่่บ� ริิษัทั ย่่อยตกลงเข้้าทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันหรืือรายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายซึ่่ง� ทรััพย์สิ์ นิ ที่่มีีนั
� ยั สำำ�คัญ
ั บริิษัทั จะดำำ�เนิินการ
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับการทำำ�รายการดัังกล่่าว รวมถึึงนโยบายเที่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันของบริิษััท

6.5

การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน

บริิษััท มีีนโยบายดููแล กรรมการ ผู้้�บริิหาร ในการนำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษััท ซึ่่�งยัังไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณชนไปใช้้เพื่่�อแสวงหา
ประโยชน์์ส่่วนตน รวมทั้้�งการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ ดัังนี้้�
1. ให้้ความรู้้�แก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขึ้้�น
ไปหรืือเทีียบเท่่าหน้้าที่่�ที่่�ต้้องจััดทำ�ำ และส่่งรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ของตน คู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์ต์ ามมาตรา 59 และบทกำำ�หนดโทษตามมาตรา 275 แห่่งพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535
2. บริิษััท กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย
ขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า จััดทำำ�และนำำ�ส่่งรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ของตน ของ คู่่�สมรส และของบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะส่่งผ่่านมายัังเลขานุุการ
ของบริิษััท ก่่อนนำำ�ส่่งสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ทุุกครั้้�ง โดยให้้จััดทำำ�และนำำ�ส่่งภายใน 30 วััน นัับแต่่วัันที่่�
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวย
การฝ่่ายขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า หรืือรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ ภายใน 3 (สาม) วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่มีี� การซื้้�อขายโอนหรืือ
รัับโอนหลัักทรััพย์์นั้้�น
3. บริิษััท กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย
ขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า และผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ได้้รัับทราบข้้อมููลภายในที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งมีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของราคาหลัักทรััพย์์จะ
ต้้องระงัับการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั ในช่่วงเวลาก่่อนที่่จ� ะเผยแพร่่งบการเงิินหรืือเผยแพร่่เกี่่ย� วกัับฐานะทางการเงิินและสถานะของบริิษัทั
จนกว่่าบริิษัทั จะได้้เปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณะชนแล้้วโดยบริิษัทั จะแจ้้งให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญ
ชีีหรืือการเงิินที่่เ� ป็็นระดัับผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขึ้้น� ไปหรืือเทีียบเท่่างดการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั อย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรเป็็นเวลาอย่่างน้้อย
30 วัันล่่วงหน้้าก่่อนการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่่างน้้อย 24 ชั่่�วโมงภายหลัังการเปิิดเผยข้้อมููลให้้แก่่สาธารณชนแล้้ว
รวมทั้้�งห้้ามไม่่ให้้เปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญนั้้�นต่่อบุุคคลอื่่�น
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บริิษััท กำำ�หนดบทลงโทษทางวิินััยหากมีีการฝ่่าฝืืนนำำ�ข้้อมููลภายในไปใช้้หาประโยชน์์ส่ว่ นตน ดัังต่่อไปนี้้�
1. การตัักเตืือนเป็็นหนัังสืือ
2. การพัักงานชั่่�วคราวโดยไม่่ได้้รัับค่่าจ้้าง
3. ให้้ออกจากงาน
	ทั้้�งนี้้�บริิษััท จะพิิจารณากำำ�หนดบทลงโทษจากเจตนาของการกระทำำ�และความร้้ายแรงของความผิิดนั้้�น ๆ

6.6	ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี
บริิษััทและบริิษััทย่่อย จ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีให้้แก่่ผู้้�สอบบััญชีีในปีี 2562 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 1,512,000 บาท (หนึ่่�งล้้านห้้าแสน
หนึ่่�งหมื่่�นสองพัันบาทถ้้วน) ซึ่่�งค่่าสอบบััญชีีนี้้�ไม่่รวมค่่าบริิการอื่่�น (Non-Audit Fee)

6.7

การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในเรื่่�องอื่่�น ๆ

	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� สร้้างความมั่่�นคงให้้แก่่กิจิ การอย่่างยั่่ง� ยืืน ผลการดำำ�เนิินงาน
เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่ว� างไว้้โดยผู้้บ� ริิหารและพนัักงานทุุกท่่านมีีส่่วนร่่วม เกิิดการรัับรู้้� ตระหนััก และเข้้าใจถึึงความเสี่่ย� งในด้้านต่่างๆ ที่่จ� ะเกิิดขึ้้น�
และสามารถหาวิิธีีจััดการกัับความเสี่่ย� ง เพื่่อ� ป้้องกัันหรืือลดความเสี่่ย� ง ด้้านต่่างๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้น� ให้้อยู่่�ในระดัับที่่ย� อมรัับได้้ ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทครั้้�งที่่� 7/2559 เมื่่�อวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2559 จึึงมีีมติิอนุุมััติิให้้แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท
หน้้าที่ข
่� องคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง

1. พิิจารณาหรืือไตร่่ตรองถึึงลัักษณะความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทประสบอยู่่� หรืือคาดว่่าจะประสบ
2. ประเมิินความเสี่่�ยงโดยวิิเคราะห์์ผลกระทบของความเสี่่�ยงนั้้�นๆ ต่่อบริิษััท และโอกาสที่่�ความเสี่่�ยงนั้้�น ๆ จะเกิิดขึ้้�น
3. กำำ�หนดมาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
4. จััดทำ�คู่่�มืื
ำ อบริิหารความเสี่่�ยง และแผนบริิหารความเสี่่�ยง
5. นำำ�เสนอมาตรการ / แผนบริิหารความเสี่่�ยงต่่อคณะกรรมการบริิหารเพื่่�ออนุุมััติิ
6. จััดกิิจกรรมในการดำำ�เนิินงานตามแผนบริิหารความเสี่่�ยงรวมถึึงแจ้้ง / ให้้ข้้อแนะนำำ�แก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ รัับทราบ และปฏิิบัติั ิตาม
มาตรฐานบริิหารความเสี่่�ยงที่่กำ� ำ�หนดไว้้ให้้เป็็นไปทางเดีียวกัันทั้้�งองค์์กร
7. กำำ�หนดให้้มีีมาตรการติิดตามเหตุุการณ์์ที่่�เป็็นสาเหตุุของปััจจััยความเสี่่�ยง รวมทั้้�งมาตรการในการลดความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ
8. พิิจารณาวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงทั้้�งหมดของบริิษััท และจััดทำำ�รายงานให้้กัับคณะกรรมการบริิหารเพื่่�อรายงานต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทต่่อไป
9. รายงานความเสี่่�ยงต่่อคณะกรรมการบริิษััท ทุุกไตรมาส
10. ดููแลให้้การติิดต่่อสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงให้้มีีประสิิทธิิผลอย่่างต่่อเนื่่�อง
	สำำ�หรัับการประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง ปีี 2562 บริิษัทั มีีการจััดประชุุมคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่ย� งรวม 4 ครั้้ง� เพื่่อ� ประ
เมิินความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิการ และความเสี่่�ยงด้้าน
ทรััพย์์สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทในอนาคต เพื่่�อเตรีียมมาตรการป้้องกััน ในด้้านต่่างๆ ให้้แก่่บริิษััทอย่่างทัันการณ์์

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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7 ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibilities : CSR)

7.1

นโยบายภาพรวม

บริิษัทั มีีนโยบายให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยเป็็นไปด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม กลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
ด้้วยการมีีวิิสััยทััศน์์ที่่�คำำ�นึึงว่่า “บริิษััทเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคมที่่�จะร่่วมก้้าวเดิินไปสู่่� การพััฒนาสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืนตลอดไป”
ดัังนั้้�นบริิษัทั จึึงดำำ�เนิินภารกิิจด้้วยการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่อ� ชุุมชนและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ภายใต้้ความรัับผิิดชอบต่่อ
ชุุมชนและสัังคมโดยรวม เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ความยั่่�งยืืนของบริิษััทต่่อไป โดยบริิษััทมีีนโยบายการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR)
อย่่างชััดเจน และยึึดถืือปฏิิบัติั ิกัันภายในองค์์กรตามมติิคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2557 และมติิคณะกรรม
การธรรมาภิิบาลครั้้�งที่่� 1/2561 เมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2561 เกี่่�ยวกัับเรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ตามหลัักการในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
1. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
2. การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
3. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
4. การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
5. ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
6. การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
7. การร่่วมพััฒนาชุุมชนหรืือสัังคม
8. การมีีนวััตกรรม และเผยแพร่่นวััตกรรมซึ่่�งได้้จากการดำำ�เนิินงานที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
บริิษััทมีีนโยบายในการประกอบกิิจการดัังกล่่าวโดยได้้จััดทำำ�แนวทางการปฏิิบััติิไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรในนโยบายความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมของบริิษััท โดยบริิษััทได้้ดำำ�เนิินการให้้บรรลุุถึึงภารกิิจดัังต่่อไปนี้้�

1. การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
บริิษััทยึึดการประกอบธุุรกิิจตามกฎหมาย โดยเน้้นการประกอบธุุรกิิจอย่่างสุุจริิต เที่่�ยงตรง และมีีจริิยธรรม โดยมุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจด้้วยความยุุติิธรรม และไม่่เอารััดเอาเปรีียบผู้้�ใช้้บริิการ คู่่�ค้้า คู่่�สััญญา เจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่งทางการค้้า และผู้้�ถืือหุ้้�น โดยปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญา
บริิษัทั ต้้องดำำ�เนิินุุรกิิจอย่่างเป็็นกลางและเป็็นธรรมต่่อคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาซึ่่ง� ถืือเป็็นหุ้้�นส่่วนและปััจจัยั แห่่งความสำำ�เร็็จทางธุุรกิิจที่สำ่� ำ�คัญ
ั
ประการหนึ่่�งด้้วยความเสมอภาค และคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกััน โดยมีีขั้้�นตอนและวิิธีีปฏิิบััติิในการคััดเลืือกคู่่�ค้้า ประพฤติิปฏิิบััติิตามกรอบ
กติิกาและการแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรมต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า และปฏิิบััติิตามสััญญา ข้้อตกลง และเงื่่�อนไขอย่่างเคร่่งครััด โดยบริิษััทมีีแนวทางปฏิิบััติิ
ดัังต่่อไปนี้้�
1. บริิษััท ประสงค์์ที่่�จะให้้การจััดหาสิินค้้าและบริิการเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพภายใต้้หลัักการดัังต่่อไปนี้้�
		

- มีีการแข่่งขัันบนข้้อมููลที่่�เท่่าเทีียมกััน

		

- มีีหลัักเกณฑ์์ในการประเมิินและคััดเลืือกคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญา

		

- จััดทำ�รูู
ำ ปแบบสััญญาที่่�เหมาะสม และเป็็นธรรมแก่่ทั้้�ง 2 ฝ่่าย

		
- จััดให้้มีีระบบการจััดการ และติิดตามเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า มีีการปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขของสััญญาครบถ้้วน และป้้องกัันการทุุจริิต
ประพฤติิมิิชอบในทุุกขั้้�นตอนของกระบวนการจััดหา
		

- จ่่ายเงิินให้้คู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาตรงเวลา ตามเงื่่�อนไขการชำำ�ระเงิินที่่�ตกลงกััน

2. บริิษััท มุ่่�งหมายที่่�จะพััฒนาและรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืนกัับคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาที่่�มีีวััตถุุประสงค์์ชััดเจนในเรื่่�องคุุณภาพของสิินค้้า
และบริิการที่่คุ้้�� มค่่ากัับมููลค่่าเงิินและมีีความเชื่่�อถืือซึ่่�งกัันและกััน
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3. ห้้ามผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนรัับผลประโยชน์์ใดๆ เป็็นส่่วนตััวจากคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม
4. ไม่่ใช้้ข้้อมููลที่่�ได้้ทราบอัันเนื่่�องมาจากการจััดซื้้�อ จััดหา เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตััวหรืือผู้้�อื่่�น
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่อ่ เจ้้าหนี้้�
บริิษััทยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีหลัักการและวิินััย เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อถืือให้้กัับเจ้้าหนี้้� โดยบริิษััทได้้ยึึดหลัักปฏิิบััติิ ดัังต่่อไปนี้้�
1. ไม่่เรีียก หรืือรัับ หรืือจ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุุจริิตในการค้้ากัับเจ้้าหนี้้�
2. กรณีีที่่มีีข้
� ้อมููลว่่ามีีการเรีียก หรืือรัับ หรืือการจ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุุจริิตเกิิดขึ้้�น ต้้องเปิิดเผย รายละเอีียดต่่อเจ้้าหนี้้� และร่่วม
กัันแก้้ไขปััญหาโดยยุุติิธรรมและรวดเร็็ว
3. ปฏิิบัติั ิตามเงื่่�อนไขต่่างๆ ตามสััญญาหรืือที่่�ได้้ตกลงกัันไว้้อย่่างเคร่่งครััด
4. หากเกิิดกรณีีที่่ไ� ม่่สามารถปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ่� นไขที่่ต� กลงกัันไว้้ได้้ บริิษัทั จะแจ้้งให้้เจ้้าหนี้้�ทราบล่่วงหน้้าเพื่่อ� ร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทาง
แก้้ไขปััญหา
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่อคู่่�
่ แข่่งทางการค้้า
บริิษัทั มุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเปิิดเผย โปร่่งใส และไม่่สร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันอย่่างไม่่เป็็นธรรม ภายใต้้กรอบกติิกาการแข่่งขัันที่่ดีี�
โดยมีีหลัักการปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้าดัังนี้้�
1. ประพฤติิปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาของการแข่่งขัันที่่�ดีี
2. ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้า ด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิตหรืือไม่่เหมาะสม เพื่่�อผลประโยชน์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััท
3. ไม่่กล่่าวหาในทางร้้าย หรืือมุ่่�งทำำ�ลายชื่่�อเสีียงแก่่คู่่�แข่่งทางการค้้า เช่่น การจ่่ายสิินจ้้างให้้แก่่พนัักงานของคู่่�แข่่ง เป็็นต้้น
4. ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาของผู้้�อื่่�นหรืือคู่่�แข่่งทางการค้้า
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััท ตระหนัักดีีว่่า ผู้้�ถืือหุ้้�นคืือเจ้้าของกิิจการและบริิษััท มีีหน้้าที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาวจึึงกำำ�หนดให้้พนัักงานรวม
ถึึงกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััท ต้้องปฏิิบััติิตามแนวทางต่่อไปนี้้�
1. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ตลอดจนตััดสิินใจดำำ�เนิินการใดๆ ด้้วยความระมััดระวัังรอบคอบและเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุก
ราย เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม
2. กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินการ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััท มีีสถานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีี และมีีการนำำ�เสนอรายงาน
สถานภาพของบริิษััท ผลประกอบการ ฐานะข้้อมููลทางการเงิิน การบััญชีีและรายงานอื่่�นๆ โดยสมํ่่�าเสมอและครบถ้้วนตามความเป็็นจริิง
3. รายงานให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบอย่่างเท่่าเทีียมกัันถึึงแนวโน้้มในอนาคตของบริิษััท ทั้้�งในด้้านบวกและด้้านลบ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของ
ความเป็็นไปได้้ มีีข้้อมููลสนัับสนุุนและมีีเหตุุมีีผลอย่่างเพีียงพอ
4. ไม่่แสวงหาผลประโยชน์์ให้้ตนเองและผู้้�อื่่�น โดยใช้้ข้้อมููลใดๆ ของบริิษััท ซึ่่�งยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ หรืือดำำ�เนิินการใดๆ ใน
ลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับองค์์กร
5. บริิษััท ต้้องปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
การปฏิิบััติิและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อสัังคมส่่วนรวม
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับชุุมชนและสัังคมโดยรอบ ด้้วยตระหนัักดีีว่่าบริิษัทั เปรีียบเสมืือนส่่วนหนึ่่ง� ของสัังคมที่่จ� ะร่่วมก้้าวเดิินไปสู่่�การ
พััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืนสืืบไป บริิษััทจึึงได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อชุุมชนและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง ควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ภายใต้้ความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคมโดยรวม ดัังนี้้�
1. มีีนโยบายในการประกอบธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงสภาพสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คัญ
ั และปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและข้้อบัังคัับเกี่่ย� วกัับสิ่่ง� แวดล้้อม
ที่่�บัังคัับใช้้อยู่่�อย่่างเคร่่งครััด
2. มีีนโยบายการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR) อย่่างชััดเจน และยึึดถืือปฏิิบััติิกัันภายในองค์์กร
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3. ส่่งเสริิมให้้พนัักงานของบริิษััท มีีจิิตสำำ�นึึกและความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
4. เคารพต่่อขนบธรรมเนีียม ประเพณีี และวััฒนธรรมของแต่่ละท้้องถิ่่�นที่่�บริิษััท เข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ
5. ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อร่่วมสร้้างสรรค์์สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมํ่่�าเสมอ เพื่่�อให้้ชุุมชนที่่�บริิษััท ตั้้�งอยู่่�มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีีขึ้้
� �น
ทั้้�งที่่�ดำำ�เนิินการเองและร่่วมมืือกัับหน่่วยงานของภาครััฐ ภาคเอกชน และชุุมชน
6. ให้้ความร่่วมมืือในกิิจกรรมต่่างๆ กัับชุุมชนโดยรอบในพื้้�นที่่�ที่่�บริิษััทเข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ตามควรแก่่กรณีี
7. ตอบสนองอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพต่่อเหตุุการณ์์ที่่�มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมชุุมชน ชีีวิิตและทรััพย์์สิิน อัันเนื่่�องมาจาก
กา รดำำ�เนิินงานของบริิษััท โดยให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่�กัับเจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2. นโยบายการต่่อต้้านทุุจริิต
บริิษััท มีีนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตและการจ่่ายสิินบนภายใต้้หลัักการ ดัังนี้้�
1. ห้้ามมิิให้้พนัักงานเรีียกหรืือรัับประโยชน์์หรืือทรััพย์์สิินใดที่่�ส่่อไปในทางจููงใจให้้ปฏิิบััติิ หรืือละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในทางที่่�มิิชอบ
หรืืออาจทำำ�ให้้บริิษััท เสีียประโยชน์์อัันชอบธรรม
2. พนัักงานพึึงละเว้้นการเสนอหรืือให้้ประโยชน์์ หรืือทรััพย์์สิินใดแก่่บุุคคลภายนอกเพื่่�อจููงใจให้้ผู้้�นั้้�นกระทำำ� หรืือละเว้้นการกระทำำ�ใด
ที่่�ผิิดกฎหมายหรืือโดยมิิชอบต่่อตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ของตน
นอกจากนี้้� ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียสามารถสอบถามรายละเอีียด แจ้้ ง ข้้ อ ร้้ อ งเรีียน หรืือแจ้้ ง เบาะแสการกระทำำ�ผิิ ด ทางกฎหมาย
ความถููกต้้องของรายงานทางการเงิิน ระบบควบคุุมภายในที่่�บกพร่่อง หรืือการผิิดจริิยธรรมธุุรกิิจของบริิษััทผ่่าน website ของบริิษััทหรืือ
กรรมการอิิสระ หรืือกรรมการตรวจสอบของบริิษััท ได้้ ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแสจะได้้รัับการคุ้้�มครองและเก็็บไว้้เป็็นความลัับ
โดยกรรมการอิิสระ หรืือกรรมการตรวจสอบจะดำำ�เนิินการสั่่ง� การตรวจสอบข้้อมููล และหาแนวทางแก้้ไข (ถ้้ามีี) และจะรายงานต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทต่่อไป

3. การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษััท ตระหนัักอยู่่�เสมอว่่าพนัักงานทุุกคนเป็็นทรััพยากรที่่�ทรงคุุณค่่าที่่�สุุดของบริิษััท เป็็นปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จของการบรรลุุ
เป้้าหมายของบริิษััท บริิษััทจึึงกำำ�หนดนโยบายให้้มีีการปฏิิบััติิโดยการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานด้้วยความ เคารพในเกีียรติิ ศัักดิ์์�ศรีีและสิิทธิิส่่วนบุุคคล
รวมถึึงการดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้มีีความ ปลอดภััย ต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของพนัักงานอยู่่�เสมอ

4. การปฏิิบััติต่ิ ่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
- การแต่่งตั้้�ง และโยกย้้าย รวมถึึงการให้้รางวััล และการลงโทษพนัักงาน กระทำำ�ด้้วยความสุุจริิตใจ และตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของความรู้้�
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนัักงานคนนั้้�นๆ
- บริิษััท ให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาความรู้้� ความสามารถของพนัักงาน โดยมีีการพััฒนาอย่่างสม่ำำ��เสมอ เช่่น การจััดอบรมสััมมนา
การฝึึกอบรม และให้้โอกาสอย่่างทั่่�วถึึงกัับพนัักงานทุุกคน
- กำำ�หนดค่่าตอบแทนแก่่พนักั งานอย่่างเป็็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่่งขัันทางธุุรกิิจ ลัักษณะของงาน ผลการปฏิิบัติั งิ าน และความ
สามารถของบริิษััทในการจ่่ายค่่าตอบแทน
- หลีีกเลี่่�ยงการกระทำำ�ใดๆ ที่่�ไม่่เป็็นธรรมซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อความมั่่�งคงในหน้้าที่่�การงานของพนัักงาน
- เปิิดโอกาสให้้พนักั งานเสนอแนะ หรืือร้้องทุุกข์์เกี่่ย� วกัับการทำำ�งาน และกำำ�หนดวิิธีีการแก้้ไข เพื่่อ� ให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ทุุกฝ่่าย และสร้้าง
ความสััมพัันธ์์อัันดีีในการทำำ�งานร่่วมกััน
- ปฏิิบัติั ิตามกฎหมาย และข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานอย่่างเคร่่งครััด

5. ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
บริิษััทมุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจการให้้บริิการนวดเพื่่�อสุุขภาพ โดยประสงค์์ที่่�จะให้้มีีการสร้้างสรรค์์นำำ�เสนอและบริิหาร จััดการผลิิตภััณฑ์์และ
การบริิการของบริิษััทแก่่ลููกค้้าอย่่างมีีมาตรฐานและมีีจริิยธรรมภายใต้้หลัักการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
1) มุ่่�งมั่่�นบริิการลููกค้้าด้้วยความสุุภาพ มีีความกระตืือรืือร้้น พร้้อมให้้บริิการ ต้้อนรัับด้้วยความจริิงใจ เต็็มใจ ตั้้�งใจ และใส่่ใจ
ดููแลผู้้�รัับบริิการดุุจญาติิสนิิท คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย และความพึึงพอใจของลููกค้้าเป็็นหลััก
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2) ให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับวิิธีีการให้้บริิการของบริิษััทให้้มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นประโยชน์์กัับลููกค้้าสููงสุุด
3) ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และการบริิการที่่�ถููกต้้องเพีียงพอเพื่่�อให้้ลููกค้้ามีีข้้อมููลเพีียงพอในการตััดสิินใจ โดยไม่่มีีการกล่่าวเกิิน
ความเป็็นจริิง ทั้้�งในการโฆษณาหรืือในการสื่่�อสารช่่องทางอื่่�นๆ กัับลููกค้้า อัันเป็็นเหตุุให้้ลููกค้้าเกิิดความเข้้าใจผิิดเกี่่�ยวกัับคุุณภาพ ปริิมาณ
หรืือเงื่่�อนไขใดๆ ของสิินค้้าหรืือบริิการ
4) จััดให้้มีีกระบวนการที่่ส� ามารถให้้ลููกค้้าแจ้้งถึึงปััญหาหรืือการให้้บริิการที่่ไ� ม่่เหมาะสม เพื่่อ� ที่่บ� ริิษัทั จะได้้ป้อ้ งกัันและแก้้ไขปััญหาให้้
กัับลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็วและนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวไปปรัับปรุุงหรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และการให้้บริิการดัังกล่่าวต่่อไป
5) รัักษาข้้อมููลและความลัับของลููกค้้า โดยไม่่นำำ�ไปเปิิดเผยหรืือใช้้ประโยชน์์ในทางมิิชอบ นอกจากนี้้�แล้้ว บริิษััทมีีนโยบายในการ
ประกอบธุุรกิิจโดยปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับอย่่างเคร่่งครััด ดำำ�เนิินการตาม ระเบีียบปฏิิบััติิของกระทรวงสาธารณสุุข และกระทรวง
มหาดไทย โดยมีีใบรัับรองสปาเพื่่�อสุุขภาพ และผู้้�ดำำ�เนิินการสปา เรื่่�องความปลอดภััยของลููกค้้า บริิษััทมีีระบบรัักษาความปลอดภััย 24 ชั่่�วโมง
โดยมีีพนัักงานรัักษาความปลอดภััย ระบบกล้้องวงจรปิิด ตลอดจนระบบดัับเพลิิง และบัันไดหนีีไฟ ที่่ไ� ด้้รับั การรัับรองมาตรฐานจากทางรััฐ เป็็นต้้น
นอกจากการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวข้้างต้้นแล้้ว บริิษัทั มีีระบบบริิการ หลัังการใช้้บริิการ (after sale service) เพื่่อ� ตรวจเช็็คความพึึงพอใจของลููกค้้า
กรณีีไม่่พึึงพอใจ บริิษััทมีีแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อให้้หลัักการดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปตามวิิสััยทััศน์์ของบริิษััท

6. การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับชุุมชนและสัังคมโดยรอบ ด้้วยตระหนัักดีีว่่า บริิษััทเปรีียบเสมืือนเป็็นส่่วนหนึ่่�ง ของสัังคมที่่�จะร่่วมก้้าวเดิิน
ไปสู่่�การพััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืนสืืบไป บริิษััทจึึงได้้ดำำ�เนิิน กิิจกรรม เพื่่�อชุุมชน และสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง ควบคู่่�ไปกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้ความรัับผิิดชอบ ต่่อชุุมชนและสัังคมโดยรวม ดัังต่่อไปนี้้�
1) มีีนโยบายในการประกอบธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงสภาพสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นสำำ�คััญ และปฏิิบััติิตามกฎหมาย และข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่บั� ังคัับใช้้อยู่่�อย่่างเคร่่งครััด
2) ส่่งเสริิมให้้พนัักงานของบริิษััทมีีจิิตสำำ�นึึกและความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
3) ตอบสนองอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพต่่อเหตุุการณ์์ที่มีีผ
่� ลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ชุุมชน ชีีวิิตและทรััพย์สิ์ นิ อัันเนื่่อ� งมาจากการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทโดยให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่กั� ับเจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนี้้�แล้้ว สาขาของบริิษััทยัังเน้้นการ
อนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศธรรมชาติิให้้คงเดิิม ด้้วยการรัักษาพื้้�นที่่�สวน และต้้นไม้้ให้้มากที่่สุุด
� และให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
• ระบบนิเวศ
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในเรื่่อ� งสถานที่่แ� ละสิ่่ง� แวดล้้อม สาขาของบริิษัทั เน้้นการอนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศธรรมชาติิให้้ คงเดิิม จึึงมีีหลัักการออก
แบบด้้านสถานที่่�และสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยการรัักษาพื้้�นที่่�สวนและต้้นไม้้ให้้มากที่่�สุุด
• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริิษััทได้้จััดให้้มีีการดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมโดยรอบของบริิเวณสาขาทุุกสาขาตลอดเวลา เพื่่�อให้้สาขาทุุกสาขาอยู่่�ในสภาพที่่�
เรีียบร้้อย และมีีสิ่่�งแวดล้้อมที่่ดีี� อยู่่�เสมอ นอกจากนั้้�นแล้้วยังั มีีการจััดการ เกี่่ย� วกัับ สิ่่ง� ปฏิิกููล โดยทางบริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีีระบบบำำ�บัดน้ำ
ั �ำ� เสีีย มีีการจััด
ทำำ�ระบบแแยกขยะเพื่่�อป้้องกััน มลภาวะต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในอนาคต
• การลดการใช้สารเคมี
บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการในด้้านการลดใช้้สารเคมีี โดยการจััดให้้มีีการนำำ�สมุุนไพรจากลููกประคบที่่�ใช้้แล้้วมาโรย บริิเวณต่่างๆ เพื่่�อไล่่ยุุง
และให้้มีีกลิ่่�นหอม รวมถึึงการใช้้น้ำำ��มัันหอมระเหย (Essential Oil) แทนการใช้้สารเคมีี เพื่่�อไล่่ยุุง เป็็นต้้น

7. การร่่วมพััฒนาชุุมชนหรืือสัังคม
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการร่่วมพััฒนาชุุมชน หรืือสัังคม โดยมุ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อร่่วมสร้้างสรรค์์สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้ชุุมชนที่่�สาขาของบริิษััทตั้้�งอยู่่�มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีีขึ้้
� �น ทั้้�งที่่�ดำำ�เนิินการเอง และร่่วมมืือกัับหน่่วยงานของภาครััฐ ภาคเอกชน
และชุุมชน โดยมีีจุุดประสงค์์ เ พื่่� อ ให้้ ป ระชากรที่่� ดำำ� เนิิ นกิิ จการ อยู่่�ในชุุมชนมีีรายได้้ ที่่�ม ากขึ้้� นมีีความเป็็ นอยู่่�ที่่� ดีี เพื่่� อ ช่่ วยพัั ฒนาชุุมชน
หรืือสัังคมให้้ดีีขึ้้�น โดยมีีการดำำ�เนิินการ ดัังต่่อไปนี้้�
1) ให้้เคารพต่่อขนบธรรมเนีียม ประเพณีี และวััฒนธรรมของแต่่ละท้้องถิ่่�นที่่�บริิษััทเข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ
2) ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อร่่วมสร้้างสรรค์์สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมํ่่�าเสมอ เพื่่�อให้้ชุุมชนที่่�บริิษััทตั้้�งอยู่่�มีีคุุณภาพ ชีีวิิตที่่ดีีขึ้้
� �น
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ทั้้�งที่่�ดำำ�เนิินการเองและร่่วมมืือกัับหน่่วยงานของภาครััฐ ภาคเอกชน และชุุมชน
3) ให้้ความร่่วมมืือในกิิจกรรมต่่างๆ กัับชุุมชนโดยรอบในพื้้�นที่่� ที่่�บริิษััทเข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ตามควร แก่่กรณีี
4) บริิษััทมีีนโยบายจััดหาพนัักงานในพื้้�นที่่�ที่่�สาขาของบริิษััทเปิิดอยู่่�
5) บริิษััทเน้้นใช้้วััตถุุดิิบในชุุมชน และสั่่�งซื้้�อจากผู้้�ผลิิตในท้้องถิ่่�น หรืือบริิษััทผู้้�ขายในประเทศ ในการตกแต่่งสาขาของบริิษััท

8. การมีีนวััตกรรมซึ่่�งได้้จากการดำำ�เนิินงานที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
บริิษััทมีีนโยบายเผยแพร่่นวััตกรรมจากธุุรกิิจสปา เพื่่�อส่่งเสริิมและการพััฒนาธุุรกิิจสปาไทยอย่่างยั่่�งยืืน โดยจะดำำ�เนิินการจััดให้้มีีการ
เผยแพร่่ธุุรกิิจด้้านสปาไทย โดยเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาที่่�มีีคุุณสมบััติิเข้้าฝึึกงาน และ/หรืือ ให้้เรีียนรู้้�ธุุรกิิจสปาไทย เพื่่�อเผยแพร่่นวััตกรรมจาก
ธุุรกิิจสปาไทยต่่อไป

7.2

การดำำ�เนิินงานและการจััดทำำ�รายงาน
บริิษััทมีีการปฏิิบััติิเพื่่�อให้้เป็็นไปตามนโยบายภาพรวมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ดัังนี้้�

7.2.1 	การจััดอบรมให้้ความรู้้�กัับบุุคคลากร

บริิษัทั กำำ�หนดแผนพััฒนาบุุคคลากรประจำำ�ปีแี ละส่่งเสริิมให้้พนักั งานได้้เข้้ารัับการอบรมอย่่างสม่ำำ��เสมอโดยการจััดปฐมนิิเทศพนัักงาน
ใหม่่ทุุกท่่านเพื่่�อให้้พนัักงานมีีความเข้้าใจในการทำำ�งานเป็็นองค์์กร เพื่่�อให้้พนัักงาน สามารถ ปฏิิบััติิตามนโยบายของบริิษััทไปในทิิศทางเดีียวกััน
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังจััดให้้มีีการอบรมอื่่�น ๆ เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน เช่่น การอบรมการให้้บริิการ เป็็นต้้น
7.2.2 	การจััดทำำ�รายงาน

บริิษััทมีีแผนรายงานผลการปฏิิบััติิตามนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม รายงานผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น และผลลััพธ์์ทั้้�งเชิิงบวกและลบ
ต่่อเศรษฐกิิจสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินกิิจการ โดยจะเปิิดเผยในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี เพื่่�อเผยแพร่่ทุุกปีีภาย
หลัังการเข้้าจดทะเบีียนใน ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

7.3

การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีผลกระทบต่่อความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
-ไม่่มีี-

7.4	กิิจกรรมเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
1. บริิษััทมีีการลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย เพื่่�อพััฒนาด้้านวิิชาการเเละการส่่งเสริิมการจััดการ
ศึึกษาสำำ�หรัับนัักศึึกษา
2. บริิษััทมีีการเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยต่่างๆ เยี่่�ยมชมกิิจการและเรีียนรู้้�ดููงานด้้านธุุรกิิจสปาไทย ในปีี 2562
3. บริิษััทมีีการเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาที่่�มีีคุุณสมบััติิเข้้ามาฝึึกงานที่่�บริิษััท เพื่่�อเรีียนรู้้�การทำำ�งานจากสถานการณ์์ จริิงกัับลููกค้้า
โดยมีีระยะเวลาฝึึกงานไม่่ต่ำำ��กว่่า 60 วััน โดยที่่�ในขณะฝึึกงาน นัักศึึกษาจะได้้รัับค่่าจ้้างรายวััน ขั้้�นต่ำำ��ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
4. บริิษัทั มีีการนำำ�ผลิติ ภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่น� มาเพิ่่�มมููลค่่า โดยร่่วมกัับมููลนิิธิชัิ ยั พััฒนาในการพััฒนาน้ำำ��มันั ชามาใช้้เป็็น Base Oil ของน้ำำ��มันั นวด
เพื่่�อให้้บริิการลููกค้้า เเละตะกร้้าสานจากกลุ่่�มชุุมชน OTOP จัังหวััดต่่างๆ มาใช้้เป็็น บรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับกระเช้้าผลิิตภััณฑ์์สปา รวมไปถึึง
เฟอร์์นิิเจอร์์ไม้้จากวััดสวนเเก้้ว มาใช้้ในสถานบริิการ
5. บริิษัทั สนัับสนุุนให้้พนักั งานเข้้าร่่วมการบริิจาคเลืือดกัับสภากาชาดไทย ในโอกาสเป็็นเจ้้าภาพร่่วมจััดกิจิ กรรมบริิจาคเลืือด ที่่อ� าคาร
บีี.ยูู. เพลส
6. โครงการ ยืืดให้้สุุด หยุุดความเมื่่�อยล้้า
7. โครงการ Green Office สำำ�นัักงานสีีเขีียว
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8. โครงการ Eco Friendly ลดการใช้้พลาสติิกช่่วยโลก
9. สนัับสนุุนการจััดซื้้�อครุุภััณฑ์์และอุุปกรณ์์การเรีียนการสอน “ศููนย์์เรีียนรู้้�สิ่่�งแวดล้้อมกายภาพสู่่�สัังคม” จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
10. สนัับสนุุนอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์และไอทีีให้้กัับมููลนิิธิิวััดสวนแก้้ว
11. สนัับสนุุนซื้้�อชาจากมููลนิิธิิพิิทัักษ์์ดวงตาลำำ�ปาง
12. มอบทุุนเรีียนนวดไทยให้้แก่่นัักเรีียนนวดไทยจัังหวััดพะเยา
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8 การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
8.1

ความเห็็นเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุมภายในของผู้้�ตรวจสอบภายใน

บริิษััท ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของระบบควบคุุมภายในที่่�ดีีซึ่่�งจะช่่วยสนัับสนุุนให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจ เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผล โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด ครั้้�งที่่� 2/2557 เมื่่�อวัันที่่� 3 เมษายน 2557 ได้้เห็็นชอบให้้แต่่ง
ตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ และที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2557 เมื่่�อวัันที่่� 7 พฤษภาคม 2557 ได้้อนุุมััติิให้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่่�งประกอบ ด้้วยกรรมการ ตรวจสอบ 3 ท่่าน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�สอบทานประสิิทธิิภาพและความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน
รวมถึึงตรวจสอบเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััท และบริิษััทย่่อยดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
รวมถึึงกฎหมายอื่่�นๆ ที่่บั� ังคัับใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษััท ได้้แต่่งตั้้�งบริิษััท พีี แอนด์์ แอล จำำ�กััด (“ผู้้�ตรวจสอบภายใน”) เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายใน โดยให้้ทำำ�การตรวจสอบ
และประเมิินความ เพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของ บริิษััท พร้้อมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะและติิดตามผลการปรัับปรุุงระบบ ควบคุุมภายใน การ
ปฏิิบััติิตามนโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องตามแผนการตรวจระบบควบคุุมภายใน ที่่�กำำ�หนด ซึ่่�งรวมถึึงแนวทางการประเมิินของ The
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO 5 ด้้าน ได้้แก่่
1) สภาพแวดล้้อมการควบคุุม
2) การประเมิินความเสี่่�ยง
3) มาตรการควบคุุม
4) ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล และ
5) ระบบการติิดตาม
โดยผู้้ต� รวจสอบภายในได้้รายงานผลของการตรวจสอบ การติิดตามการปรัับปรุุงแก้้ไข ต่่อคณะ กรรมการตรวจสอบ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าการ
ดำำ�เนิินการของบริิษััท และบริิษััทย่่อย และธุุรกรรมรายการระหว่่างกััน ของบริิษััท และบริิษััทย่่อยกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีประสิิทธิิภาพและเป็็น
ไปตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย
บริิษััท ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของระบบควบคุุมภายในที่่ดีี� เพื่่�อสนัับสนุุนประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิิน ธุุรกิิจให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ดัังนั้้�น คณะ
กรรม การตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้ผู้�ต้ รวจสอบภายใน ติิดตาม ผลการดำำ�เนิินงานตามข้้อเสนอแนะในรายงานผลการ
ประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุม ภายในและได้้ทำ�ำ การรายงานให้้คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณา และคณะกรรมการบริิษััทรัับทราบ
นอกจากนี้้� ผู้้�ตรวจสอบภายในได้้จััดทำำ�แผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี 2562 เป็็นรายไตรมาส โดยให้้ผู้้�ตรวจสอบภายใน เข้้าตรวจสอบ
กระบวนการ รวม ทั้้�งให้้ติิดตามผลการตรวจสอบและนำำ�มารายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริิษััทเป็็นรายไตรมาส
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2562 เมื่่�อวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2562 มีีคณะกรรมการ ตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมครบทั้้�ง
3 ท่่าน เข้้าร่่วมประชุุมกัับคณะกรรมการบริิษััท โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการ บริิษััทได้้พิจิ ารณาประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน
ของบริิษััท จากการซัักถามข้้อมููลจากฝ่่ายบริิหาร และอ้้างอิิงจากผลการประเมิิน ซึ่่�งประเมิินโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิหารของบริิษััท ใน
การประชุุมครั้้�งที่่� 1/2561 เมื่่�อวัันที่่� 12 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่า ระบบควบคุุมภายในของบริิษััท มีีความเพีียง
พอ และเหมาะสมกัับขนาดของบริิษััท และสภาวการณ์์ในปััจจุุบััน
	ข้้อสัังเกตของผู้้�ตรวจสอบภายในเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุมภายในของบริิษััท
ในปีี 2562 ผู้้�ตรวจสอบภายในได้้เข้้าตรวจสอบระบบควบคุุมภายในของบริิษััท จำำ�นวน 4 ครั้้�ง ในเรื่่�องต่่างๆดัังปรากฏตามรายงานผล
การตรวจสอบภายใน ดัังต่่อไปนี้้�

1. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้้�งที่่� 1/2562 ลงวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2562

• ประเมินระบบการควบคุมภายในตาม COSO Framework (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ครอบคลุม 5 ด้าน ดังนี้

			

1. องค์์กรและสภาพแวดล้้อมการควบคุุม

			

2. การประเมิินและบริิหารความเสี่่�ยง

			

3. การควบคุุมการปฏิิบัติั ิงาน

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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4. สารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล

			

5. การติิดตามและประเมิินผล

2. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้้�งที่่� 2/2562 ลงวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2562
• การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Control)

3. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้้�งที่่� 3/2562 ลงวัันที่่� 12 สิิงหาคม 2562
• ระบบงานวงจรรายจ่าย

4. รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้้�งที่่� 4/2562 ลงวัันที่่� 14 พฤศจิิกายน 2562
• วงจรรายได้ - ธุรกิจบริการ (Revenue Cycle –Service Business)
	จากการประเมิินความเพีียงพอและประสิิทธิิภาพของระบบควบคุุมภายใน พิิจารณาโดยภาพรวมแล้้ว บริิษััทมีีการกำำ�หนด แผนการ
ดำำ�เนิินการ กระบวนการปฏิิบััติิงาน การบริิหารจััดการ และการดำำ�เนิินงานที่่�มีีการ ควบคุุมภายในเพีียงพอตามควร และมีีส่่วนที่่�ควรได้้รัับ
การปรัับปรุุงบางประการ อย่่างไรก็็ดีี ประสิิทธิิภาพ การควบคุุมโดยรวมสามารถให้้ความมั่่�นใจได้้ว่่า บริิษััทจะสามารถดำำ�เนิินงานบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ของเป้้าหมาย และนโยบายตามที่่�คาดหวัังได้้ โดยสามารถสรุุปได้้เป็็นข้้อเสนอแนะให้้บริิษััท โดยแบ่่งเป็็นข้้อเสนอแนะสำำ�คััญ
ที่่�บริิษััทควรเร่่งพิิจารณาดำำ�เนิินการ และข้้อเสนอแนะที่่�บริิษััทควรพิิจารณา

8.2 	ข้้อสัังเกตเกี่่�ยวกัับระบบควบคุุมภายในของผู้้�สอบบััญชีี
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท ได้้ตรวจสอบงบการเงิิน สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ตามมาตรฐาน
การสอบบััญชีีที่่รั� ับรองทั่่�วไป และมีีความเห็็นว่่างบการเงิินดัังกล่่าว แสดงฐานะการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสดสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวััน
ที่่� 31 ธัันวาคม 2562 โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

8.3

นโยบายการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงของบริิษััท

บริิษััท ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของระบบบริิหารจััดการความเสี่่�ยงทั้้�งองค์์กร เพื่่�อสนัับสนุุนประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจสปา
และนวดเพื่่อ� สุุขภาพให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� ตามกรอบการบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กร (ERM Framework) ประกอบกัับ นโยบายการบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กร
(Enterprise Risk Management Policy) ซึ่่�งจััดทำำ�โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
โดยมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง 3 ท่่าน (คณะกรรมการฯ) ดัังนี้้�
1. นางสุุภีี พงษ์์พานิิช		

ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

2. นายชััยยุุทธ เทีียนวุุฒิิชััย		

กรรมการคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

3. นายณรััล วิิวรรธนไกร		

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและหััวหน้้าคณะทำำ�งาน

ในปีี 2562 ที่่� ผ่่านมานั้้�น ได้้มีี การประชุุมของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้�ง โดยการประชุุมแต่่ละครั้้�งนั้้�น
คณะกรรมการฯ และหััวหน้้าคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง (ฝ่่ายจััดการ) ร่่วมกัันพิิจารณาความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ ของบริิษััทฯ ซึ่่�งประกอบด้้วย
ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิตามกฎหมาย ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบัติั ิการ และความเสี่่�ยงด้้านทรััพย์์สิิน
รวมทั้้�งโอกาสเกิิดความเสี่่�ยงและผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นในแต่่ละไตรมาส เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยง และวางแผนรองรัับผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นต่่อ
การประกอบธุุรกิิจ รวมทั้้�งได้้มีีการทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�มีีการปรัับปรุุง (หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 (Corporate Governance Code
2017)
1. การประชุุมของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ครั้้�งที่่� 1 ในวัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2562
• คณะกรรมการฯ ได้้พิิจารณารายงานสรุุปความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ ของบริิษััทฯ ในปีี 2561และร่่วมกัันพิิจารณาผลการประเมิิน
ความเสี่่�ยงใน ไตรมาสที่่� 1 ปีี 2562 และมาตรการรองรัับความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทฯ

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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2. การประชุุมของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ครั้้�งที่่� 2 ในวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2562
• คณะกรรมการฯ ได้้พิจิ ารณาและวิิเคราะห์์ภาพรวมของผลการประเมิินความเสี่่�ยงใน ไตรมาสที่่� 2 ปีี 2562 และมาตรการรองรัับ
ความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทฯ สำำ�หรัับไตรมาสถััดไป รวมถึึงปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านปฎิิบััติิการ อาทิิ การใช้้และข้้อมููลของลููกค้้าใน Spa
Application ข้้อมููลบริิการใน Spa Menu การปรัับค่่าแรงขั้้�นต่ำำ�� กฎหมายแรงงาน จำำ�นวนพนัักงานให้้บริิการ การขอใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจ
การร้้องเรีียนของลููกค้้า การดำำ�เนิินธุุรกิิจในต่่างประเทศ ฯลฯ และหารืือหาแนวทางในการลดหรืือป้้องกัันความเสี่่�ยง
3. การประชุุมของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ครั้้�งที่่� 3 ในวัันที่่� 12 สิิงหาคม 2562
• คณะกรรมการฯ ได้้พิิจารณาความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ ของบริิษััทฯร่่วมกััน ซึ่่�งได้้รัับการเสนอแนะจากผู้้�ตรวจสอบบััญชีีและคณะ
กรรมการตรวจสอบ ได้้แก่่ สััดส่่วนการเติิบโตของรายได้้สาขาเดิิม (SSG)และรายได้้สาขาใหม่่ (Expansion) จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวจากเหตุุการณ์์
เรืือล่่ม จำำ�นวนลููกค้้าหลัังจากปรัับราคาและรายได้้ของแบรนด์์ระริินจิินดาและหารืือหาแนวทางในการลดหรืือป้้องกัันความเสี่่�ยง
4. การประชุุมของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ครั้้�งที่่� 4 ในวัันที่่� 14 พฤศจิิกายน 2562
• คณะกรรมการฯ ได้้พิจิ ารณาและวิิเคราะห์์ภาพรวมของผลการประเมิินความเสี่่�ยงใน ไตรมาสที่่� 4 ปีี 2562 และ มาตรการรองรัับ
ความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับบริิษััทฯ สำำ�หรัับไตรมาสถััดไป รวมถึึงปััจจััยหลัักๆ ที่่�อาจจะส่่งผลกระทบกัับอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวของไทย
และการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ อาทิิ เรื่่อ� งค่่าเงิินบาทแข็็งตััว การอ่่อนค่่าของเงิินสกุุลเงิินหยวน การแข่่งขัันของประเทศไทยในฐานะ Destination
เรื่่�องของมาตรการกีีดกัันทางการค้้าระหว่่างอเมริิกากัับจีีน เหตุุประท้้วงและจลาจลที่่�ฮ่่องกง และภาวะเศรษฐกิิจในประเทศที่่�ยัังซบเซา และ
หารืือหาแนวทางในการลดหรืือป้้องกัันความเสี่่�ยง
	ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้ทบทวนพััฒนาและปรัับปรุุงกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้สามารถตอบรัับกัับสภาพ
แวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอกของธุุรกิิจที่เ่� ปลี่่ย� นแปลงไปตามเหตุุการณ์์ที่เ่� กิิดขึ้้น� ในปััจจุุบันั และคาดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต และจััดทำำ�มาตรการ
ป้้องกัันความเสี่่ย� งที่่�จะเกิิดขึ้้�น และแผนบริิหารความเสี่่�ยงที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ โดยมุ่่�งหวัังลดระดัับความเสี่่ย� งด้้านต่่างๆ ขององค์์กรให้้อยู่่�ในระดัับที่่�
ยอมรัับได้้ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจจะเกิิดผลสำำ�เร็็จได้้ตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายทั้้�งในระยะสั้้น� และระยะยาวของบริิษัทั อย่่างยั่่ง� ยืืน
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9 รายการระหว่่างกััน
9.1	ลัักษณะความสััมพัันธ์์
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีีการทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งต่่างๆ โดยรายการระหว่่างกัันที่่เ� กิิดขึ้้น� นั้้�นเป็็นรายการกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
และ/หรืือผู้้�บริิหารของบริิษััท รวมถึึงการทำำ�รายการกัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ซึ่่�งมีีบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น และ/หรืือเป็็นผู้้�บริิหาร
ซึ่่�งสามารถสรุุปลัักษณะความสััมพัันธ์์ ได้้ดัังนี้้�
ชื่่�อบริิษััท/บุุคคล

บริิษััท บลููมมิ่่�ง จำำ�กััด
บริิษััท บีี.ยูู. เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััด
บริิษััท ไซเบอร์์พริ้้�นท์์กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
บริิษััท เอเชี่่�ยนฟอร์์จููน พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
บริิษััท กลมเกลีียวพััฒนา จำำ�กััด
บริิษััท จีี.จีี.พีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
บริิษััท บลููมมิ่่�ง อิินเตอร์์กิ๊๊�ฟท์์ จำำ�กััด
นายวิิธิิต อุุตสาหจิิต
นายวิิบููลย์์ อุุตสาหจิิต
นายณรััล วิิวรรธนไกร
นางปราณีี ศุุภวััฒนเกีียรติิ
นางฐานิิศร์์ อมรธีีรสรรค์์
นายประเสริิฐ จิิราวรรณสถิิตย์์
นายจัักรพััชร์์ จิิราวรรณสถิิตย์์

ประเภทธุุรกิิจ

ขายลูกประคบ ของช�ำร่วย
ร้านอาหาร / ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
-

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

ผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
หุ้้�นส่่วนเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น และกรรมการบริิษััท
กรรมการบริิษััท
ผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน
พี่่�ชายนางปราณีี, นางฐานิิศร์์เเละนายวิิบููลย์์
กรรมการบริิษััท
กรรมการบริิษััท
กรรมการบริิษััท
กรรมการบริิษััท
กรรมการบริิษััท
กรรมการบริิษััท ย่่อย
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รายงานประจำำ�ปีี
2562
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รายงานประจำำ�ปีี
2562
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9.2	ลัักษณะรายการระหว่่างกััน
บริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีการทำำ�รายการระหว่่างกัันอัันเนื่่�องมาจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ซึ่่�งสามารถสรุุป
ลัักษณะและมููลค่่าของการทำำ�รายการระหว่่างกััน โดยแบ่่งตามประเภท ได้้ดัังนี้้�

1.รายการซื้้�อขายสิินค้้าระหว่่างกัันที่่�เป็็นรายการซื้้�อขายปกติิ (เสนอให้้คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณา)
หน่่วย : พัันบาท
ลำำ�ดัับ

บริิษััท / บุุคคลที่่�
อาจมีีความขััดแย้้ง

1

บริิษััท บลููมมิ่่�งจำำ�กััด

2

3

ลัักษณะรายการ

รายได้้จากการขายสิินค้้า
และบริิการ
ซื้้�อสิินค้้าและบริิการ
ลููกหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�การค้้า

บริิษััทบีี.ยูู.เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ รายได้้จากการขายสิินค้้า
และบริิการ
จำำ�กััด
ซื้้�อสิินค้้าและบริิการ
ลููกหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�การค้้า
บริิษััทไซเบอร์์พริ้้�นท์์
กรุ๊๊�ปจำำ�กััด

รายได้้จากการขายสิินค้้า
และบริิการ
ซื้้�อสิินค้้าและบริิการ
ลููกหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�การค้้า

มููลค่่ารายการ
ปีี 2562

137
16,953
135
1,540
6
342
5
10
201
2,557
175
481

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล

- บริิษััท บลููมมิ่่�ง จำำ�กััด
ซื้้�อผลิิตภััณฑ์์สปาจากบริิษััทย่่อยเพื่่�อเป็็นของ
ขวััญช่่วงเทศกาล
- บริิษััทและบริิษััทย่่อย ซื้้�อลููกประคบ สครัับ
เครื่่�องหอม และว่่าจ้้างให้้บรรจุุผลิิตภััณฑ์์สปา
ลงบรรจุุภััณฑ์์ จ้้างสกรีีนงานและสิินค้้าพรีีเมีียม
เพื่่�อจำำ�หน่่ายในราคาที่่�ตกลงกััน
- บริิษััทบีี.ยูู.เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััด
ซื้้�อบรรจุุภััณฑ์์จากบริิษััทย่่อย เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ใน
การบรรจุุคุ้้�กกี้้�เพื่่�อจำำ�หน่่าย
- บริิษััทซื้้�อคุ้้�กกี้้� เพื่่�อใช้้รัับรองลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการ
สปาของบริิษััท และบริิษััทย่่อยซื้้�อคุ้้�กกี้้�เพื่่�อ
จำำ�หน่่าย
- บริิษััทไซเบอร์์พริ้้�นท์์กรุ๊๊�ป
ซื้้�อบััตร Cashcard จากบริิษััทย่่อยให้้ลููกค้้า
เพื่่�อเป็็นของขวััญช่่วงเทศกาล
- บริิษััทและบริิษััทย่่อย
จ้้างผลิิตสิ่่�งพิิมพ์์ต่่างๆ เพื่่�อใช้้ในธุุรกิิจของบริิษัั
ทและบริิษััทย่่อยในราคาที่่�ตกลงกััน

หมายเหตุุ รายละเอีียดเงื่่�อนไขการค้้าต่่างๆ ระหว่่างบริิษััทและบริิษััทย่่อย กัับบริิษััท บลููมมิ่่�งจำำ�กััดบริิษััทบีี.ยูู.เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััดและบริิษััท
ไซเบอร์์พริ้้�นท์์กรุ๊๊�ป จำำ�กััด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
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2. รายการระหว่่างกัันที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการเช่่า ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบเรีียบร้้อย
แล้้ว (รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อรัับทราบ)
หน่่วย : พัันบาท
ลำำ�ดัับ

1

2

3

บริิษััท / บุุคคลที่่�
อาจมีีความขััดแย้้ง

บริิษััทเอเชี่่�ยนฟอร์์จููน
พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

บริิษััท กลมเกลีียวพััฒนา
จำำ�กััด

บริิษััท บลููมมิ่่�ง
อิินเตอร์์กิ๊๊�ฟท์์ จำำ�กััด

ลัักษณะรายการ

มููลค่่ารายการ
ปีี 2562

ค่่าเช่่าและ
ค่่าสาธารณููปโภค

14,590

ค่่าเช่่าและ
ค่่าสาธารณููปโภค
ค้้างจ่่าย

201

ค่่าเช่่าและ
ค่่าสาธารณููปโภค

3,762

ค่่าเช่่าและ
ค่่าสาธารณููปโภค
ค้้างจ่่าย

97

ค่่าเช่่าและ
ค่่าสาธารณููปโภค

723

ค่่าเช่่าและ
ค่่าสาธารณููปโภค
ค้้างจ่่าย

9

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล

- บริิษััทเช่่าพื้้�นที่่�อาคารเพื่่�อประกอบธุุรกิิจสปา
(Let’s Relax สาขาป่่าตองสาย3, ป่่าตองสาย
3 ส่่วนขยาย และ Let’s Relax สาขาท่่าแพ)
ในราคาตามสััญญาที่่ต� กลงกััน
Let’s Relax สาขา ป่่าตองสาย 3
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีีมติิ เห็็นชอบการต่่อ
สััญญาเช่่าพื้้�นที่่ใ� นอาคารและสััญญาบริิการดัังกล่่าว
(สััญญาระหว่่างวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ถึึงวัันที่่�
31 มกราคม 2565)
พื้้�นที่่�ป่า่ ตองสาย 3 ส่่วนขยาย
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีีมติิเห็็นชอบการต่่อ
สััญญาเช่่าพื้้�นที่่ใ� นอาคารและสััญญาบริิการดัังกล่่าว
(สััญญาระหว่่างวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ถึึงวัันที่่� 31
มกราคม 2566) ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจ
สอบครั้้ง� ที่่� 4/2562 เมื่่อ� วัันที่่� 14 พฤศจิิกายน 2562
Let’s Relax สาขาท่่าแพ
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีีมติิเห็็นชอบเข้้าทำำ�
สััญญาเช่่าพื้้�นที่่ใ� นอาคารและสััญญาบริิการดัังกล่่าว
(สััญญาระหว่่างวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2561 ถึึงวัันที่่� 30
กัันยายน 2564) ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจ
สอบครั้้ง� ที่่� 4/2560 เมื่่อ� วัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2560
- บริิษััทเช่่าที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างเพื่่�อประกอบ
ธุุรกิิจสปา และให้้บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท
จำำ�กัดั เช่่าช่่วงที่่ดิ� นิ บางส่่วนต่่อ เพื่่อ� ประกอบธุุรกิิจ
โรงแรมและร้้านอาหาร ระยะเวลา 30 ปีี ในราคา
ตามสััญญา ที่่ต� กลงกััน
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีีมติิรัับรองการเข้้า
ทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าที่่ดิ� นิ และสััญญาเช่่าช่่วงที่่ดิ� นิ ดัังกล่่าว
(สััญญาระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2556 ถึึงวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2585) ในการประชุุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครั้้ง� ที่่� 2/2556 เมื่่อ� วัันที่่� 28 มีีนาคม
2556
- บริิษัทั เช่่าที่่ดิ� นิ พร้้อมสิ่่ง� ปลููกสร้้างตั้้ง� อยู่่�ที่่� ซอย
สุุทธิิพร แยกจากซอยรััชดาภิิเษก 3 (ข้้างสถานทููต
จีีน) เพื่่อ� เป็็นสถานที่่เ� ก็็บสิินค้้าของบริิษัทั
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีีมติิเห็็นชอบต่่อสััญญา
เช่่าที่่ดิ� นิ ในการประชุุมครั้้ง� ที่่� 4/2562 (ระยะเวลา
ในการเช่่า 1 มกราคม 2563-31 ธัันวาคม 2564)
เมื่่อ� วัันที่่� 14 พฤศจิิกายน 2562

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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หน่่วย : พัันบาท
ลำำ�ดัับ

4

5

6

มููลค่่ารายการ

บริิษััท / บุุคคลที่่�
อาจมีีความขััดแย้้ง

ลัักษณะรายการ

บริิษััท บีี.ยูู.
เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััด

ค่่าเช่่าและ
ค่่าสาธารณููปโภค

7,370

ค่่าเช่่าและ
ค่่าสาธารณููปโภค
ค้้างจ่่าย

95

ค่่าเช่่าและ
ค่่าสาธารณููปโภค

1,390

ค่่าเช่่าและ
ค่่าสาธารณููปโภค
ค้้างจ่่าย

-

ค่่าเช่่าและ
ค่่าสาธารณููปโภค

961

ค่่าเช่่าและ
ค่่าสาธารณููปโภค
ค้้างจ่่าย

160

นายวิิธิิต อุุตสาหจิิต

บริิษััท จีี.จีี.
พีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

ปีี 2562

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล

- บริิษััทเช่่าพื้้�นที่่�ของ บจ.บีี.ยูู.เอ็็นเตอร์์ไพร์์ส
จำำ�นวน 2 ชั้้น� ชั้้น� 21 และ ชั้้น� 22 ซึ่่ง� ตั้้ง� อยู่่�เลขที่่�
567 ซอยสุุทธิิพร 2 ถนนประชาประสงเคราะห์์
แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กทม. เพื่่อ� ใช้้เป็็นสำำ�นักั งาน
ของบริิษัทั ฯ
- คณะกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่� 7/2559 มีีมติิ
เห็็นชอบการเข้้าทำำ�สััญญาเช่่าอาคารชั้้�นดัังกล่่าว
(สััญญาระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม 2563-31 ธัันวาคม
2565) เมื่่อ� วัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2559
- บริิษััทเช่่าอาคารพาณิิชย์์ 7 คููหา เลขที่่� 483483/6 เพื่่อ� ใช้้เป็็นสำำ�นักั งานใหญ่่ของบริิษัทั และ
ให้้เช่่าช่่วงต่่อกัับบริิษััทย่่อยในราคาตามสััญญา
ที่่�ตกลงกััน
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีีมติิเห็็นชอบการเข้้า
ทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าอาคารดัังกล่่าว (สััญญาระหว่่างวัันที่่�
1 มกราคม 2562 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้้�งที่่�
5/2558 เมื่่�อวัันที่่� 9 พฤศจิิกายน 2558
- ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้้�ง
ที่่� 4/2562 เมื่่�อที่่� 14 พฤศจิิกายน 2562 มีีมติิ
เห็็นชอบสััญญาให้้ต่่อสััญญาเช่่าอาคารห้้องพััก
สููง 5 ชั้้�น จำำ�นวน 2 หลััง ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่� 582/437
ซอยรััชดาภิิเษก ซอย 3 แยก 5 ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงดิิ น แดง เขตดิิ น แดง กรุุงเทพมหานคร
(สััญญาระหว่่าง 1 พฤศจิิกายน 2562 ถึึงวัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564)

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
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3. สััญญาเช่่าที่่�เป็็นรายการระหว่่างกััน และเงื่่�อนไข
วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

ระยะเวลา

ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ

หมายเหตุุ

26 ส.ค. บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่ า ที่่� ดิิ น
2557 และสิ่่ง� ปลููกสร้้างบริิษััท กลม
เกลีียวพััฒนา จำำ�กัดั ทั้้�งนี้้�เป็็น
ที่่� ดิิ น ตามโฉนดเลขที่่� 117,
2875, 8985, 554, 3010,
3009 และ 103754 รวม
7 โฉนด เนื้้�อที่่�รวม 2 ไร่่ 3
งาน 62.4 ตารางวา เพื่่�อประ
กอบธุุรกิิ จสปา (RarinJindda Wellness Spa สาขา
เชีียงใหม่่) และที่่�ดิินบางส่่วน
ให้้ เช่่ า ช่่ ว งต่่ อ บริิ ษัั ท สยาม
เวลเนส รีีสอร์์ท จำำ�กัดั ในการ
ประกอบธุุรกิิจโรงแรม และ
ร้้ า นอาหาร (โรงแรมระริิ น
จิินดา เวลเนส สปา รีีสอร์์ท
และร้้านอาหาร Deck 1)

30 ปีี
เริ่่ม� ต้้น
1 มกราคม
2556
ถึึง
31 ธัันวาคม
2585

ค่่าเช่่าปีีที่่� 1-3
( 1 มกราคม 2556 ถึึง
31มกราคม 2558)
241,125 บาท/เดืือน
และปรัับอััตราค่่าเช่่า
เพิ่่�มขึ้้น� ไม่่เกิินร้้อยละ 15
ของค่่าเช่่า
ที่่มีีผ
� ลบัังคัับอยู่่�ทุุก 3 ปีี
ค่่าเช่่าปีีที่่� 4-6
(1 มกราคม 2559 ถึึง
31 ธัันวาคม 2561)
277,000 บาท/เดืือน
ค่่าเช่่าปีีที่่� 7-9
( 1 มกราคม 2562 ถึึง
31 ธัันวาคม 2564)
300,000 บาท/เดืือน

- คู่่�สััญญาได้้ทำ�ำ การจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่า ณ
สำำ�นักั งานที่่ดิ� นิ โดยผู้้เ� ช่่ารัับผิิดชอบค่่าธรรมเนีียม
และค่่าใช้้จ่า่ ยในการจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าทั้้�งหมด
(ทำำ�การจดทะเบีียนสิิทธิิการเช่่าแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 29
ส.ค.57)
- ซากอาคาร 4 ชั้้น� เลขที่่� 14/1 และเรืือนไทย 2 ชั้้น�
เลขที่่� 14 ถนนเจริิญราษฎร์์ ตำำ�บลวััดเกต อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดเชีียงใหม่่ บนที่่�ดิิน ผู้้�เช่่าเป็็นผู้้�ปรัับปรุุง
ไม่่คิดค่
ิ า่ เช่่าตลอดสััญญาเช่่า
- ผู้้เ� ช่่ารัับผิิดชอบค่่าภาษีีโรงเรืือน และค่่าธรรมเนีียม
อื่่น� ๆ
- ผู้้เ� ช่่ารัับผิิดชอบค่่าสาธารณููปโภค
- สัั ญ ญาใช้้ แ ทนสัั ญ ญาเดิิ ม ฉบัั บ ลงวัั น ที่่� 1
มกราคม2556

ั ญาเช่่าอาคารกัับ
28 ธ.ค. บริิษัทั ทำำ�สัญ
นายวิิธิติ อุุตสาหจิิต
2558
ชั้้�นที่่� 1 และ 2 ของอาคาร
เลขที่่� 483 – 483/6 และชั้้น�
ที่่� 3 ของอาคารเลขที่่� 483/6
ซอยสุุทธิิพร ถนนประชาสง
เคราะห์์ แขวงดิินแดง เขต
ดิินแดง กรุุงเทพมหานคร รวม
พื้้�นที่่ใ� ช้้สอย 1,392 ตารางเมตร
เพื่่�อใช้้เป็็นอาคารสำำ�นัักงาน
ของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย

3 ปีี
เริ่่ม� ต้้น
1 มกราคม
2562
ถึึง
31 ธัันวาคม
2564

ค่่าเช่่า
115,800 บาท/เดืือน
และสามารถปรัับ
ค่่าเช่่าเพิ่่�มขึ้้น� ตามสภาวะ
ตลาดแต่่ไม่่เกิินร้้อยละ 15
ของค่่าเช่่า
ที่่มีีผ
� ลบัังคัับใช้้อยู่่�
ทุุก 3 ปีี

- สามารถต่่ออายุุได้้ 2 คราว คราวละ 3 ปีี
- ผู้้�เช่่ามีีหน้้าที่่�ดููแลรัักษา ปรัับปรุุง ซ่่อมแซม
อาคารเช่่าให้้อยู่่�ในสภาพดีี
- ผู้้เ� ช่่ารัับผิิดชอบค่่าภาษีีโรงเรืือน และค่่าธรรมเนีียม
อื่่น� ๆ
- ผู้้เ� ช่่ารัับผิิดชอบค่่าสาธารณููปโภค

บริิษัทั ทำำ�สัญั ญาเช่่าและบริิการ
กัับ บริิษััท เอเชี่่�ยนฟอร์์ จููน
พร็็ อ พเพอร์์ ตี้้� จำำ�กัั ด พื้้� น ที่่�
อาคารสููง 3 ชั้้�น พร้้อมชั้้�น
ลอยตั้้� ง อยู่่�เลขที่่� 97/2-5
ถนนราชดำำ�เนิิน ต.พระสิิงห์์
อ.เมืืองเชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่
เพื่่� อ ใช้้ ป ระกอบธุุรกิิ จ สปา
(Let’s Relax สาขาท่่าแพ)

3 ปีี
เริ่่ม� ต้้น
1 ตุุลาคม
2561
ถึึง
30 กัันยายน
2564

ค่่าเช่่า
ปีีที่1่� -3
เดืือนละ 42,900
บาท
ค่่าบริิการพื้้�นที่่�
ปีีที่1่� -3
เดืือนละ 100,100
บาท

1 ต.ค.
2561

รายละเอีียด

- สามารถต่่ออายุุเพิ่่�มเติิมได้้อีีก 3 ปีี

รายงานประจำำ�ปีี
2562

128

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า

ระยะเวลา

ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ

หมายเหตุุ

ั ญาเช่่าและบริิการ
1 ก.พ.2562 บริิษัทั ทำำ�สัญ
พื้้�นที่่อ� าคารกัับบริิษัทั เอเชี่่ย� น
ฟอร์์จููน พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
ต้้งอยู่่�เลขที่่� 184/13, 184/15
ถนนผัังเมืืองสาย ก ตำำ�บลป่่า
ตอง อำำ�เภอกะทู้้� จัังหวััดภููเก็็ต
พื้้� น ที่่� ใช้้ ส อยอาคารเอเชี่่� ย น
ฟอร์์จููน เนื้้�อที่่� 1,468 ตาราง
เมตรเพื่่อ� ใช้้เป็็นที่่พั� กั พนัักงาน
(Let’s Relax สาขา ป่่าตองสาย
3 (พื้้�นที่่ส่� ว่ นขยาย)

1 ปีี
เริ่่ม� ต้้น
1 กุุมภาพัันธ์์
2562
ถึึง
31 มกราคม
2563

ค่่าเช่่า
เดืือนละ 66,000
บาท
ค่่าบริิการ
เดืือนละ 154,000
บาท

- สามารถต่่ออายุุได้้ 2 คราว คราวละ 3 ปีี โดยปรัับ
ขึ้้น� ได้้ไม่่เกิิน ร้้อยละ 15 ของค่่าเช่่า และบริิการ

14 พ.ย. บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่ า และ
2559 บริิ ก ารพื้้� น ที่่� ชั้้� น ที่่� 22 ของ
อาคาร จำำ�นวน 966 ตาราง
เมตร กัับ บริิษััท บีี.ยูู.เอ็็น
เตอร์์ไพรส์์ จำำ�กัดั อาคารเลข
ที่่� 567 ซอยสุุทธิิพร 2 ถนน
ประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง
เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร
เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น สำำ�นัั ก งานของ
บริิษัทั ฯ

3 ปีี
เริ่่ม� ต้้น
1 มกราคม
2560
ถึึง
31 ธัันวาคม
2562

ค่่าเช่่า
ปีีที่1่� -3
เดืือนละ 104,328
บาท
ค่่าบริิการ
ปีีที่่� 1-3
เดืือนละ 156,492
บาท

- สามารถต่่ออายุุได้้ 3 ปีี โดยจะปรัับชึ้้�นไม่่เกิิน
ร้้อยละ 10 ของค่่าเช่่าและบริิการ

1 ธ.ค 2559 บริิษัทั ทำำ�สัญั ญาเช่่าและบริิการ
พื้้�นที่่กั� บั บริิษัทั เอเชี่่ย� นฟอร์์จููน
พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กัดั ตั้้ง� อยู่่�เลข
ที่่� 184/14 ถนนผัังเมืืองสาย
ก ตำำ�บลป่่าตอง อำำ�เภอกะทู้้�
จัั ง หวัั ดภูู เก็็ ต พื้้� น ที่่� ใช้้ ส อย
อาคารเอเชี่่ย� นฟอร์์จููน เนื้้�อที่่�
2,418 ตารางเมตร
เพื่่� อ ใช้้ ป ระกอบธุุรกิิ จ สปา
(Let’s Relax สาขาป่่าตอง
สาย 3)

3 ปีี
เริ่่ม� ต้้น
1 กุุมภาพัันธ์์
2560
ถึึง
31 มกราคม
2563
ต่่ออายุุ
ปีีที่่� 7– ปีีที่่� 9

ค่่าเช่่า
ปีีที่่� 7-9
เดืือนละ 189,750
บาท
เงิินประกัันสััญญา
759,000 บาท
ค่่าบริิการ
ปีีที่่� 7-9
เดืือนละ 442,750
บาท
เงิินประกัันสััญญา
1,771,000 บาท

- สามารถต่่ออายุุได้้อีีก 3 ปีี
-ผู้้�เช่่ารัับผิิดชอบค่่าภาษีีโรงเรืือน ค่่าภาษีีค่่าเบี้้�ย
ประกัันภััย และค่่าธรรมเนีียมอื่่น� ๆ
-ผู้้� เช่่ า รัั บ ผิิ ดช อบค่่ า สาธารณููปโภคตามจริิ ง
ในอััตราที่่ก� ารไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค และการประปา
ส่่วน ภููมิิภาคกำำ�หนด
-ปรัับเพิ่่�มค่่าเช่่าและค่่าบริิการ ค่่าเช่่าเพิ่่�มขึ้้น� จาก
172,500 บาท เป็็น 189,750 บาท, ค่่าบริิการ เพิ่่�ม
ขึ้้น� จาก 402,500 บาท เป็็น 442,750 บาท
-เมื่่อ� วัันที่่� 24 พ.ย. 57 บริิษัทั ได้้มีีการทำำ�บันั ทึึก
แก้้ไขเพิ่่�มเติิมสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�ในอาคารกัับบริิษััท
เอเชี่่� ย นฟอร์์ จูู น พร็็ อ พเพอร์์ ตี้้� จำำ�กัั ด เพื่่� อ
เปลี่่ย� นแปลงชื่่อ� ประกอบกิิจการค้้าจาก “Rarinjindda Wellness Spa” เป็็น“Let’s Relax” ตั้้ง� แต่่วันั ที่่�
1 ธ.ค. 57 เป็็นต้้นไป

รายละเอีียด

บริิษััทสยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

วัันที่่�ตาม
สััญญาเช่่า
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ระยะเวลา

ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ

3 ปีี
เริ่่ม� ต้้น
1 มกราคม
2560
ถึึง
31 ธัันวาคม
2562

ค่่าเช่่า
ปีีที่่� 1-3
เดืือนละ 50,400
บาท

- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี

1 ปีี
19 ส.ค.62 บริิษััท สยามเวลเนสรีีสอร์์ท
จำำ�กัดั ทำำ�สัญ
ั ญาเช่่าที่่ดิ� นิ และ 4 เดืือน 15 วััน
เริ่่ม�
สำำ�นักั งานเลขที่่� 114/3 ซอย1
(ถนนเจริิญเมืือง) ตำำ�บลวััดเกต 16 สิิงหาคม
2562
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
ถึึง
สำำ�นักั งาน 2 ชั้้น� พื้้�นที่่ป� ระมาณ
31 ธัันวาคม
166 ตารางเมตร กัับ บริิษัทั
2563
กลมเกลีียวพััฒนา จำำ�กัดั เพื่่อ�
ใช้้ เ ป็็ นสำำ�นัั ก งานของบริิ ษัั ท
สยามเวลเนสรีีสอร์์ท จำำ�กัดั

ค่่าเช่่า
เดืือนละ 36,000
บาท

- สามารถต่่ออายุุได้้ 2 คราว คราวละ 1 ปีี

1 ปีี
เริ่่ม� ต้้น
1 พฤศจิิกายน
2562
ถึึง
31 ธัันวาคม
2564

ค่่าเช่่า
เดืือนละ 80,000
บาท

รายละเอีียด

29 ธ.ค. บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่ า พื้้� น ที่่�
2559 อาคารกัั บ บริิ ษัั ท บลููมมิ่่� ง
อิินเตอร์์กิ๊๊ฟ� จำำ�กัดั อาคารตั้้ง�
อยู่่� ซอยสุุทธิิพร แยกจากซอย
รััชดาภิิเษก 3 ข้้างสถานทููตจีีน
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง
เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร
บนพื้้� น ที่่� ต ามโฉนดเลขที่่�
65264 (1 งาน 23 ตารางวา)
และเลขที่่� 65265 (1 งาน 17
ตารางวา) เพื่่�อใช้้เก็็บสิินค้้า
ของบริิษัทั ฯ

บริิ ษัั ท ทำำ�สัั ญ ญาเช่่ า ห้้ อ ง
16
ธ.ค.2562 พัั ก เลขที่่� 582/437-438
ซอยรัั ชด าภิิ เ ษก 3 แยก
5 แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพมหานคร อาคารสููง
5 ชั้้น� จำำ�นวน 2 หลััง เนื้้�อที่่�
ประมาณ 828.75 ตารางเมตร
กัับ บริิษัทั จีี.จีี.พีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้�
จำำ�กัดั เพื่่อ� ใช้้เป็็นที่่พั� กั พนัักงาน
เทอราพิิสต์์ในกรุุงเทพ

หมายเหตุุ

หมายเหตุุ
การทำำ�สััญญาเช่่ากัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันดัังกล่่าว มีีการทำำ�การประเมิินราคาเช่่าโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ ดัังนี้้�
1. บ้้านเดี่่�ยว 2 ชั้้�น 1 หลััง เลขที่่� 322/202 ซอยอยู่่�เจริิญ แยก 18 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ
ประเมิินราคาโดยบริิษััท ศศิิรััชดา จำำ�กััด โดยนายกรกรต เห็็นดีีงาม ผู้้�ประเมิินหลััก เป็็นผู้้�สำำ�รวจและประเมิิน ทำำ�การประเมิินราคาเมื่่�อวัันที่่� 21
ตุุลาคม 2556 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ ประเมิินมููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของอาคารดัังกล่่าวตลอดอายุุสััญญาเช่่า 3 ปีี
ที่่� 1,845,000 บาท โดยคิิดเป็็นค่่าเช่่าที่่�อััตรา 58,000 บาท/เดืือน ปรัับเพิ่่�มปีีละ 3%
2. อาคารคอนกรีีตสููง 3 ชั้้�น จำำ�นวน 7 คููหา เลขที่่� 483 ซอยสุุทธิิพร ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร
ประเมิินราคาโดยบริิษัทั 15 ที่่ป� รึึกษาธุุรกิิจ จำำ�กัดั โดยนายวััฒนา จำำ�ปาวััลย์์ ผู้้ป� ระเมิินหลััก เป็็นผู้้ล� งนามในรายงาน ทำำ�การประเมิินราคาเมื่่อ� วัันที่่�
18 เมษายน 2557 ซึ่่ง� ทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� สาธารณะ ประเมิินมููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของอาคารดัังกล่่าวที่่� 258,804 บาท/เดืือน
โดยมีีอััตราค่่าเช่่าตลาดเพิ่่�มขึ้้�น 10% ทุุกๆ 3 ปีี
3. ที่่�ดิินตามโฉนดเลขที่่� 117, 2875, 8985, 554, 3010, 3009 และ 103754 รวม 7 โฉนด เนื้้�อที่่�รวม 2 ไร่่ 3 งาน 62.4 ตารางวา

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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เลขที่่� 14 ถนนเจริิญราษฎร์์ ตำำ�บลวััดเกต อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ประเมิินราคาโดยบริิษัทั 15 ที่่ป� รึึกษาธุุรกิิจ จำำ�กัดั โดยนายวััฒนา
จำำ�ปาวััลย์์ ผู้้�ประเมิินหลััก เป็็นผู้้�ลงนามในรายงาน ทำำ�การประเมิินราคาเมื่่�อวัันที่่� 17 เมษายน 2557 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่อ� สาธารณะ ประเมิินมููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของที่่ดิ� นิ ดัังกล่่าวไม่่รวมสิ่่ง� ปลููกสร้้างที่่� 2,906,000 บาท/ปีี โดยมีีอััตราค่่าเช่่าตลาดเพิ่่�มขึ้้น� 15% ทุุกๆ 3 ปีี
4. ที่่�ดิินพร้้อมอาคารสููง 4 ชั้้�น พร้้อมส่่วนต่่อเติิมชั้้�นดาดฟ้้า เลขที่่� 184/14 ถนนผัังเมืืองสาย ก ตำำ�บลป่่าตอง อำำ�เภอกะทู้้� จัังหวััดภููเก็็ต
ประเมิินราคาโดยบริิษัทั 15 ที่่ป� รึึกษาธุุรกิิจ จำำ�กัดั โดยนายวััฒนา จำำ�ปาวััลย์์ ผู้้ป� ระเมิินหลััก เป็็นผู้้ล� งนามในรายงาน ทำำ�การประเมิินราคาเมื่่อ� วัันที่่�
16 เมษายน 2557 ซึ่่ง� ทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� สาธารณะ ประเมิินมููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของอาคารดัังกล่่าวที่่� 771,900 บาท/เดืือน
โดยมีีอััตรา ค่่าเช่่าตลาดเพิ่่�มขึ้้�น 15% ทุุกๆ 3 ปีี
5. ที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�โกดััง เก็็บของ ไม่่ติิดเลขที่่� ซอยสุุทธิิพร แยกจากซอยรััชดาภิิเษก 3 (ข้้างสถานทููตจีีน)
ประเมิินราคาโดยบริิษัทั ซีีพีีเอ็็ม แคปปิิทัลั จำำ�กัดั โดยนายนพพัันธ์์ ลี้้ฤ� ทธิิกุุลชััย ผู้้ป� ระเมิินหลััก เป็็นผู้้ล� งนามในรายงาน ทำำ�การประเมิินราคาเมื่่อ� วัันที่่�
21 กรกฎาคม 2559 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อทราบมููลค่่าเช่่าพื้้�นที่่�โกดัังเก็็บของดัังกล่่าว ที่่� 50,400 บาท/เดืือน
โดยมีีอััตราค่่าเช่่าตลาดเพิ่่�มขึ้้�น 10% ทุุกๆ 3 ปีี
6. พื้้�นที่่ชั้้� น� 22 อาคาร บีียูู เพลส เพื่่อ� เป็็นพื้้�นที่่เ� ช่่าสำำ�นักั งาน ซอยประชาสงเคราะห์์ 2 ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิินแดง เขตดิินแดง
กรุุงเทพมหานคร ประเมิินราคาโดยบริิษัทั ซีีพีีเอ็็ม แคปปิิทัลั จำำ�กัดั โดยนายนพพัันธ์์ ลี้้ฤ� ทธิิกุุลชััย ผู้้ป� ระเมิินหลััก เป็็นผู้้ล� งนามในรายงาน ทำำ�การ
ประเมิินราคาเมื่่�อวัันที่่� 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อวััตถุุประสงค์์สาธารณะ ที่่� 198,300 บาท/เดืือน โดย
มีีอััตราค่่าเช่่าตลาดเพิ่่�มขึ้้�น 10% ทุุกๆ 3 ปีี
7. ที่่�ดิินพร้้อมอาคารสููง 5 ชั้้�น 2 หลััง เลขที่่� 582/437-438 ซอยรััชดาภิิเษก 3 แยก 5 แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร
ประเมิินราคาโดยบริิษัทั ซีีพีีเอ็็ม แคปปิิทัลั จำำ�กััด โดยนายนพพัันธ์์ ลี้้ฤ� ทธิิกุุลชััย ผู้้�ประเมิินหลััก เป็็นผู้้�ลงนามในรายงาน ทำำ�การประเมิินเมื่่อ� วัันที่่�
27 มิิถุุนายน 2561 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ ประเมิินมููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของอาคารดัังกล่่าวตลอดอายุุสััญญาเช่่า
1 ปีี ที่่� 1,200,000 บาท
8. ที่่�ดิินพร้้อมสำำ�นัักงาน 2 ชั้้�น เลขที่่� 114/3 ซอย1 (ถนนเจริิญเมืือง) ตำำ�บลวััดเกต อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ พื้้�นที่่�ประมาณ
166 ตารางเมตร ประเมิินราคาโดยบริิษััท ซีีพีีเอ็็ม แคปปิิทััล จำำ�กััด โดยนายนพพัันธ์์ ลี้้�ฤทธิิกุุลชััย ผู้้�ประเมิินหลััก เป็็นผู้้�ลงนามในรายงาน
ทำำ�การประเมิินเมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562 ซึ่่�งทำำ�การประเมิินราคาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสาธารณะ ประเมิินมููลค่่าค่่าเช่่าตลาดของอาคารดััง
กล่่าวตลอดอายุุสััญญาเช่่า 1 ปีี ที่่� 36,000 บาท

9.3

มาตรการและขั้้�นตอนการอนุุมัติ
ั ิการทำำ�รายการระหว่่างกััน

9.3.1	มาตรการในการทำำ�รายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

เมื่่�อบริิษััทฯหรืือบริิษััทย่่อยตกลงจะเข้้าทำำ�ธุุรกรรม ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่ ง ประเทศไทย บริิ ษัั ท ฯ ได้้ กำำ� หนดขั้้� น ตอนการพิิ จ ารณาการทำำ�ธุุ รกรรมดัั ง กล่่ า ว เพื่่� อ ให้้ ก ารเข้้ า ทำำ� รายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น นั้้� น
เป็็นไปด้้วยความโปร่่งใส ไม่่ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เป็็นประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย ดัังนี้้�
(1) บริิษััทฯ จะพิิจารณาว่่าธุุรกรรมดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทใด และหากเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทรายการ
ธุุรกิิจปกติิ หรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ ก็็จะพิิจารณาต่่อไปว่่ารายการนั้้�นมีีข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขที่่�ถืือว่่าเป็็นเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไปหรืือ
ไม่่ โดยบริิษััทฯ จะใช้้เกณฑ์์เรื่่�องราคาและเงื่่�อนไขที่่�บริิษััทฯ ให้้กัับลููกค้้าทั่่�วไป หรืือราคาและเงื่่�อนไขที่่�ใช้้กัันทั่่�วไปในตลาดสำำ�หรัับการทำำ�ธุุรกรรม
ในลัักษณะเดีียวกัันหรืือคล้้ายคลึึงกััน และในกรณีีที่่�ไม่่มีีราคาตลาดที่่�สามารถนำำ�มาใช้้อ้้างอิิงได้้เนื่่�องจากสิินค้้าหรืือบริิการภายใต้้การทำำ�ธุุรกรรม
นั้้�นมีีลัักษณะเฉพาะตััวหรืือเพราะเหตุุผลอื่่�นใด บริิษััทฯ ก็็อาจให้้คณะกรรมการตรวจสอบหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระ
พิิจารณาตรวจสอบและให้้ความเห็็นถึึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุุสมผลของการทำำ�รายการด้้วย
(2) ในกรณีีที่่ร� ายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันเป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่มีี่� เงื่อ่� นไขการค้้าโดยทั่่�วไป และค่่าตอบแทนไม่่สามารถคำำ�นวณได้้
จากทรััพย์สิ์ นิ หรืือมููลค่่าอ้้างอิิง หรืือเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ หรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่ไ่� ม่่มีีเงื่อ่� นไขทางการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือเป็็นรายการเช่่า
หรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์ไ์ ม่่เกิิน 3 ปีี และไม่่สามารถแสดงได้้ว่า่ มีีเงื่อ่� นไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือเป็็นรายการประเภทอื่่น� บริิษัทั ฯ จะทำำ�การคำำ�นวณ
ขนาดของรายการว่่าเป็็นรายการขนาดเล็็ก ขนาดกลาง หรืือขนาดใหญ่่ เพื่่�อจะได้้ทราบว่่าจะต้้องดำำ�เนิินการต่่อไปอย่่างไร เช่่น จะต้้องเสนอ
ขออนุุมััติิการทำำ�รายการจากคณะกรรมการบริิษััทฯ หรืือจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นต้้น
(3) บริิษััทฯ จะเสนอรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อยให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรืือพิิจารณาความเห็็น
แล้้วแต่่กรณีี รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันรายการใดที่่จ� ะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทฯ หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทฯ จะต้้องเสนอ
ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับรายการนั้้�นให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ และหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาด้้วย
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(4) บริิษััทฯ จะรายงานการตกลงเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยมีีข้้อมููลรายละเอีียดต่่างๆ
ครบถ้้วนตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และจะเปิิดเผยการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันใน
รายงานประจำำ�ปีี แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี และหรืือแบบรายงานอื่่�นตามหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
กำำ�หนด และในงบการเงิินตามมาตรฐานการบััญชีีกำำ�หนด
(5) สำำ�หรัับรายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต คณะกรรมการบริิษััทฯ จะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่ง� หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย รวมตลอดถึึงการปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนด
เกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงและการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อยตามมาตรฐาน
การบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสมาคมนัักบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแห่่งประเทศไทย
(6) ในกรณีีที่่�มีีรายการระหว่่างกัันของบริิษััทฯ ที่่�นอกเหนืือจากการค้้าปกติิ ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
หรืือมีีส่่วนได้้เสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในอนาคต บริิษััทฯจะให้้คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความ
จำำ�เป็็นและความเหมาะสมของรายการนั้้�น ในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
บริิษััทฯ จะให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระหรืือผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประกอบการ
ตััดสิินใจของคณะกรรมการ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นตามแต่่กรณีี ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯจะเปิิดเผยรายการระหว่่างกัันไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินที่่�ได้้รัับ
การตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีีบริิษััทฯ
(7) ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการทำำ�รายการใดๆ จะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงหรืืออนุุมััติิการทำำ�รายการนั้้�นๆ
9.3.2	การอนุุมััติกา
ิ รทำำ�รายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดตััวบุุคคล/ หน่่วยงานที่่มีีอำ
� �ำ นาจอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันดัังนี้้�
(1) ในกรณีีที่่�เป็็นการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทรายการธุุรกิิจปกติิหรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าปกติิ ไม่่
ว่่าจะมีีเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไปหรืือไม่่ก็็ตาม ให้้กรรมการผู้้�จััดการเป็็นผู้้�มีีอำ�ำ นาจอนุุมััติิ
(2) รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันประเภทอื่่�นหรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�ไม่่มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่่�มีี
เงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป และค่่าตอบแทนไม่่สามารถคำำ�นวณได้้จากทรััพย์์สิินหรืือมููลค่่าอ้้างอิิง ผู้้�มีีอำำ�นาจอนุุมััติิให้้ทำำ�รายการให้้เป็็นไปตามข้้อ
กำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ในเรื่่�องการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
9.3.3	การนำำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

(1) รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจอนุุมััติิของฝ่่ายจััดการต่่างๆ ของบริิษััทฯในกรณีีที่่�เป็็นการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�
อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจอนุุมััติิของฝ่่ายจััดการต่่างๆ ของบริิษััทฯ ฝ่่ายจััดการต่่างๆ ของบริิษััทฯ จะเป็็นผู้้�พิิจารณาตััดสิินใจ บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
ฝ่่ายบััญชีี ฝ่่ายปฏิิบััติิการ หรืือผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการพิิจารณาทำำ�รายการต่่างๆ ตามขั้้�นตอนการขออนุุมััติิในระเบีียบ
ปฏิิบัติั ิ และตามอำำ�นาจดำำ�เนิินการของบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� ภายหลัังจากที่่ฝ่� า่ ยจััดการพิิจารณาอนุุมััติแิ ล้้ว จะต้้องนำำ�เสนอเพื่่อ� ให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานความสมเหตุุสมผลของรายการ และเปิิดเผยการทำำ�รายการไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ
ด้้วย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อความเป็็นระเบีียบในการพิิจารณา ฝ่่ายจััดการต่่างๆ ของบริิษััทฯ จะต้้องเสนอเรื่่�องดัังกล่่าวให้้แก่่คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริิษััทฯ ผ่่านฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ
(2) รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันที่่อ� ยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจอนุุมััติขิ องคณะกรรมการบริิษัทั ฯเมื่่อ� มีีการทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน ซึ่่ง� อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจ
อนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััทฯ ฝ่่ายจััดซื้้�อหรืือหน่่วยงานต้้นเรื่่�องต้้องนำำ�เสนอรายละเอีียด ความจำำ�เป็็น และความสมเหตุุสมผลของรายการ
เพื่่�อขอความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อเข้้าทำำ�รายการ มีีขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
2.1	ฝ่่ า ยจัั ดซื้้� อ หรืือหน่่ ว ยงานต้้ น เรื่่� อ งสรุุปรายละเอีียดในการทำำ� รายการ และจัั ด เตรีียมข้้ อ มููลที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งทั้้� ง หมด
นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่่านฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ
2.2 เมื่่�อได้้ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้้ว ให้้เลขานุุการบริิษััทฯรวบรวมเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิเข้้าทำำ�รายการต่่อไป โดยกรรมการที่่�มีีส่่วนได้้เสีียจะต้้องไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุมหรืือออกเสีียงลงคะแนนในวาระนั้้�น
2.3 รายงานมติิของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ต่่อตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย และเปิิดเผยการทำำ�รายการไว้้ในแบบแสดงราย
การข้้อมููลประจำำ�ปีี และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ
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(3) รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจอนุุมััติิของผู้้�ถืือหุ้้�น ในกรณีีที่่�เป็็นการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจอนุุมััติิ
ของผู้้�ถืือหุ้้�น ฝ่่ายจััดซื้้�อหรืือหน่่วยงานต้้นเรื่่�องต้้องนำำ�เสนอรายละเอีียด ความจำำ�เป็็น และความสมเหตุุสมผลของรายการ เพื่่�อขอความเห็็นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่่านฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ฯ เพื่่�อขอความเห็็นชอบ และนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการ มีีขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
3.1 ฝ่่ า ยจัั ดซื้้� อ หรืือหน่่ ว ยงานต้้ น เรื่่� อ งสรุุปรายละเอีียดในการทำำ� รายการ และ จัั ด เตรีียมข้้ อ มููลที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งทั้้� ง หมด
นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่่านฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ
3.2 เมื่่�อได้้ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้้ว ให้้เลขานุุการบริิษััทฯรวบรวมเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
เพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการเข้้าทำำ�รายการ
3.3 เมื่่�อได้้ความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้เลขานุุการบริิษััทฯ จััดเตรีียมเอกสารเพื่่�อจััดประชุุมและขออนุุมััติิการทำำ�ราย
การจากผู้้�ถืือหุ้้�น โดยจะต้้องมีีข้้อมููลประกอบให้้เพีียงพอต่่อการตััดสิินใจตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย กำำ�หนด และส่่งเรื่่อ� งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 14 วัันก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และจะต้้องแสดงรายชื่่�อและจำำ�นวนหุ้้�นของบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียง โดยมติิ
อนุุมััติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะต้้องได้้รัับเสีียงสนัับสนุุนไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนเสีียงทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
ลงคะแนน โดยไม่่นัับส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
3.4 รายงานมติิของคณะกรรมการบริิษััทฯ ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเปิิดเผยการทำำ�รายการไว้้ในแบบแสดงราย
การข้้อมููลประจำำ�ปีี และรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ

9.4

นโยบายและแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต

9.4.1	ลัักษณะการทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่�เป็็นธุุรกิิจปกติิ

รายการประเภทธุุรกิิจปกติิหรืือสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่่�เป็็นไปตามเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป คืือ รายการดัังกล่่าวมีีเงื่่�อนไขการค้้าที่่�มีี
ราคาและเงื่่�อนไขอื่่�นๆ ที่่�สมเหตุุสมผล เป็็นธรรมและไม่่ก่่อให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ ซึ่่�งรวมถึึงเงื่่�อนไขดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
- เป็็นราคาและเงื่่�อนไขที่่�บริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อยได้้รัับ หรืือให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป
- เป็็นราคาและเงื่่�อนไขที่่บุุ� คคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป
- เป็็นราคาและเงื่่�อนไขที่่�บริิษััทฯ สามารถแสดงได้้ว่่าผู้้�ประกอบธุุรกิิจในลัักษณะทำำ�นองเดีียวกัันให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป
9.4.2 นโยบายการพิิจารณาการทำำ�รายการระหว่่างกััน

	ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการพิิจาณาถึึงลัักษณะของธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันไว้้ดัังนี้้�
ประเภทที่่� 1 ธุุรกรรมที่่�เป็็นธุุรกรรมที่่ก่� ่อให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่ายของการซื้้�อขาย หรืือการบริิการที่่�มีีผลก่่อให้้เกิิดการผููกพัันระหว่่างคู่่�สััญญา
ในระยะยาว ให้้นำำ�เข้้าสู่่�การพิิจารณาเป็็นครั้้�งๆ ไป
ประเภทที่่� 2 ธุุรกรรมที่่�เป็็นธุุรกรรมที่่�เป็็นปกติิในทางการค้้าของบริิษััทฯ เช่่น การซื้้�อลููกประคบ การซื้้�อคุ๊๊�กกี้้� การจ้้างพิิมพ์์งานทั่่�วไป
กรณีีเช่่นนี้้� ให้้มีีการพิิจารณาอนุุมััติิบนหลัักการเบื้้�องต้้นเพื่่�อเป็็นแนวทางให้้ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ นำำ�ไปปฏิิบััติิใช้้ต่่อได้้ และมีีการนำำ�เสนอ
เพื่่�อให้้คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ พิิจารณาเป็็นรายไตรมาส นอกจากนี้้� การเปรีียบเทีียบราคาสำำ�หรัับธุุรกรรมในลัักษณะนี้้�นั้้�น
ควรจะต้้องเปรีียบเทีียบราคา
- บนพื้้�นฐานของประเภทสิินค้้า และบริิการแบบเดีียวกััน (spec เดีียวกััน) เดีียวกััน
- รายการใดที่่�สามารถที่่จ� ะกำำ�หนดลัักษณะ และประเภทของสิินค้้าหรืือบริิการที่่�แน่่ชััดได้้ ให้้ระบุุไว้้ในใบเสนอราคาให้้ชััดเจน
- ผู้้�ที่่�จัดทำ
ั ำ�ใบเสนอราคาที่่�ใช้้ในการเปรีียบเทีียบจะต้้องไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวพัันกััน และเป็็นการเสนอราคาปกติิทั่่�วไป
- ให้้มีีการหาผู้้�เสนอราคาเปรีียบเทีียบอย่่างน้้อย 2 ราย
- ราคาที่่�ได้้จะต้้องเป็็นราคาที่่�ได้้จากผู้้�เสนอราคาในช่่วงเดีียวกััน
9.4.3 แนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต

- การขายสิินค้้าและบริิการ
บริิษััทและบริิษััทย่่อย ยัังคงทำำ�การขายสิินค้้าและบริิการให้้กัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง และบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ในราคาตลาด และ
ภายใต้้เงื่่�อนไขการค้้าเดีียวกัันกัับที่่�จำ�ำ หน่่ายให้้กัับลููกค้้ารายอื่่�นๆ ของบริิษััท และบริิษััทย่่อยเนื่่�องจากเป็็นการให้้บริิการและขายสิินค้้าตามปกติิ
และมููลค่่าที่่�จำำ�หน่่ายไม่่ได้้เป็็นสาระสำำ�คััญที่่�มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
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- การซื้้�อลููกประคบ และว่่าจ้้างพิิมพ์์สิ่่�งพิิมพ์์ และบรรจุุสิินค้้า
บริิษััทและบริิษััทย่่อย ยัังมีีการซื้้�อลููกประคบ และว่่าจ้้างพิิมพ์์สิ่่�งพิิมพ์์ และบรรจุุสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์สปาต่่างๆ กัับบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อยู่่�ในปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจากเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการจ้้างจากภายนอกแล้้ว บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องขายสิินค้้า และคิิดค่่าบริิการที่่�ต่ำำ��กว่่า โดยมีีการ
ตรวจสอบเปรีียบเทีียบราคากัับผู้้�ค้า้ รายอื่่น� ด้้วยอย่่างสม่ำำ��เสมอตามระยะเวลาที่่เ� หมาะสม เพื่่อ� นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิิจารณา
ให้้ความเห็็นชอบ โดยบริิษััทและบริิษััทย่่อยจะทำำ�การว่่าจ้้างผู้้�ดำำ�เนิินการที่่�ให้้ราคาถููก และมีีคุุณภาพตรงตามมาตรฐานสิินค้้าของบริิษััทและ
บริิษััทย่่อย

- การเช่่าที่่�ดิิน และอาคาร
บริิษััทมีีการเช่่าที่่ดิ� ิน และอาคารบางส่่วนจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง และบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง เนื่่�องจากเป็็นการเช่่าเพื่่�อใช้้เป็็นทรััพย์์สิินในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยมีีการใช้้เป็็นสำำ�นัักงาน คลัังสิินค้้า และโรงเรีียนสอนนวด ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย และใช้้เป็็นสาขาสปาของบริิษััท
รวมถึึงใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมและร้้านอาหารของบริิษัทั ย่่อย ที่่จำ� ำ�เป็็นต้้องเช่่าใช้้ดำำ�เนิินการในระยะปานกลาง ถึึงระยะยาวเพื่่อ� ให้้คุ้้�มค่่ากัับ
การลงทุุนปรัับปรุุงทรััพย์์สิินถาวรดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�การเช่่าที่่ดิ� ินและ/หรืืออาคารดัังกล่่าว เป็็นการเช่่าเพื่่อ� ใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทและ
บริิษััทย่่อย โดยการดำำ�เนิินการที่่�ผ่่านมาการทำำ�สััญญาเช่่าใดๆ จะทำำ�การเปรีียบเทีียบจากราคาตลาด และทำำ�การประเมิินราคาค่่าเช่่า โดยผู้้�ประ
เมิินราคาอิิสระที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบในการ
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ

รายงานและงบการเงิินรวม

บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

ข้้อมููลทางการเงิิน
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ร�ยง�นคัว�มูร่บผิดำชอบข้องคัณะกิรรมูกิ�รต่อร�ยง�นทั่�งกิ�รเงิน
คณะกรรมการบริษััทได้้ตระหนักถ่ง บทบาทหน้าท่�และควัามรับผู้ิด้ช่อบในฐานะกรรมการบริษััทจ้ด้ทะเบ่ยน ในการเป็นผู้้้รับผู้ิด้ช่อบ
ต่องบการเงิน ของบริษััท สยามเวัลเนสกร๊�ป จ้ำากัด้(มหาช่น) และบริษััทย่อย (บริษััทฯ) ซ์่�งงบการเงินด้ังกล่าวัเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (TFRS) และใช่้ด้๊ลยพิินิจ้อย่างระมัด้ระวัังในการเล่อกใช่้นโยบายบัญช่่ การประมาณการท่�เก่�ยวัข้องกับรายงานทางการเงินท่�เหมาะ
สม เพิ่ยงพิอ และการถ่อปฏิิบัติอย่างสมำ�าเสมอ โด้ยการเปิด้เผู้ยข้อม้ลและการนำาเสนองบการเงินของบริษััทฯ ตลอด้จ้นแสด้งคำาอธัิบายและการ
วัิเคราะห์ ฐานะการเงินและผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษัทั ข้อม้ลสารสนเทศูทางการเงินท่ป� รากฏิในรายงานประจ้ำาปี 2562 และแบบแสด้งรายการ
ข้อม้ลประจ้ำาปี (56-1) เพิ่�อให้เกิด้ประโยช่น์ต่อผู้้้ถ่อห๊้นและนักลงท๊นทั�วัไป ทั�งน่�งบการเงินด้ังกล่าวัได้้ผู้่านการตรวัจ้สอบและให้ควัามเห็นอย่าง
ไม่ม่เง่�อนไขจ้ากผู้้้สอบบัญช่่รับอน๊ญาตท่�เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษััท ได้้ส่งเสริมให้บริษััทฯ ปฏิิบัติตามหลักการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด้่ รวัมถ่งการแต่งตั�งคณะกรรมการตรวัจ้สอบซ์่�ง
ประกอบด้้วัยกรรมการท่�เป็นอิสระเพิ่�อทำาหน้าท่�สอบทานนโยบายการบัญช่่และด้้แลรับผู้ิด้ช่อบค๊ณภิาพิของข้อม้ลในรายงานทางการเงิน สอบ
ทานควัามเพิ่ยงพิอของระบบการควับค๊มภิายในและระบบการบริหารควัามเส่�ยง ตลอด้จ้น พิิจ้ารณาการเปิด้เผู้ยข้อม้ลรายการระหวั่างกัน โด้ย
ควัามเห็นของคณะกรรมการตรวัจ้สอบเก่�ยวักับเร่�องต่าง ๆ ด้ังกล่าวัได้้ปรากฏิอย้่ในรายงานจ้ากคณะกรรมการตรวัจ้สอบซ์่�งแสด้งไวั้ในรายงาน
ประจ้ำาปีแล้วัและแบบแสด้งรายการข้อม้ลประจ้ำาปี(56-1) แล้วั
คณะกรรมการบริษััทม่ควัามเห็นวั่าการกำากับด้้แลกิจ้การท่�ด้่ ระบบการบริหารควัามเส่�ยง และระบบการควับค๊มภิายในของบริษััทฯ
โด้ยรวัมอย้่ในระด้ับท่�เพิ่ยงพิอ และน่าพิ่งพิอใจ้ จ้นสามารถสร้างควัามเช่่�อมั�นได้้อย่างสมเหต๊สมผู้ลวั่า งบการเงินของบริษััทสำาหรับปีสิ�นส๊ด้
ณ วัันท่� 31 ธัันวัาคม 2562 ได้้จ้ัด้ทำาและเปิด้เผู้ยโด้ยถ้กต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิิบัติถ้กต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวัข้อง

(นางปราณ่ ศู๊ภิวััฒนเก่ยรติ)
ประธัานกรรมการบริษััท

(นายวัิบ้ลย์ อ๊ตสาหจ้ิต)
ประธัานเจ้้าหน้าท่�บริหาร

รายงานประจำำ�ปีี
2562
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คำำ�อธิิบายและวิิเคราะห์์ของฝ่่ายการจััดการ
คํําอธิิบายและวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการของ
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จํํากััด (มหาชน) ประจำำ�ปีี 2562 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562
และชี้้�แจงสาเหตุุของผลการดำำ�เนิินงานที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากปีีก่่อนเกิินกว่่าร้้อยละ 20
บริิษััท สยามเวลเนสกรุ๊๊�ป จํํากััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ขอชี้้�แจงคํําอธิิบายและวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการโดยพิิจารณาจากงบการเงิิน
ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ประจำำ�ปีี 2562 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 และชี้้�แจงสาเหตุุของผลการดำำ�เนิินงานที่่�เปลี่่�ยนแปลงจากปีี
ก่่อนเกิินกว่่าร้้อยละ 20 โดยในการวิิเคราะห์์ผลประกอบการของบริิษัทั ฯ จะรวมผลดำำ�เนิินงานทั้้�งในส่่วนการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่อ� งและการดำำ�เนิิน
งานที่่ย� กเลิิก จากการทำำ�สัญ
ั ญายกเลิิกการประกอบกิิจการร่่วมกัันและโอนซื้้อ� หุ้้�นคืืนสำำ�หรัับการลงทุุนใน บริิษัทั ชบา เอลลิิแกนซ์์ จำำ�กัดั (ตามงบ
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ไม่่รวมผลการดำำ�เนิินงานของ บริิษัทั ชบา เอลลิิแกนซ์์ จำำ�กััด โดยแสดงเฉพาะกำำ�ไรสำำ�หรัับการ
ดำำ�เนิินงานที่่ย� กเลิิก ส่่วนรายละเอีียดผลประกอบการได้้ชี้้แ� จงไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน) บริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อยมีีรายได้้รวม 1,449.64
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 297.15 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราการเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 25.78 โดยมีีกำำ�ไรสุุทธิิ 245.47 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 17.17
ของรายได้้จากการขายและบริิการ ซึ่่�งกำำ�ไรสุุทธิิของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย เพิ่่�มขึ้้�น 39.82 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราการเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 19.39
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
รายได้้
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีรายได้้รวมในปีี 2562 จำำ�นวน 1,449.64 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 297.15 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราการ
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 25.78 โดยรายได้้หลัักยัังคงเป็็นรายได้้จากธุุรกิิจสปาของบริิษััทฯ ในสััดส่่วนร้้อยละ 90 ของรายได้้รวม โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อ
ไปนี้้�
- จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มลููกค้้าหลัักของบริิษััทฯเริ่่�มกลัับมาเป็็นบวก เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี 2561
- การเติิบโตของสาขาเดิิมและสาขาใหม่่ในกรุุงเทพฯและต่่างจัังหวััด โดยจำำ�นวนสาขา ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 มีีทั้้�งหมด 63
สาขา (58 สาขาในประเทศ 5 สาขาในต่่างประเทศ) (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561 มีีสาขาทั้้�งหมด 55 สาขาแบ่่งเป็็น 49 สาขาในประเทศ และ 6
สาขาในต่่างประเทศ) จำำ�นวนสาขาที่่�เพิ่่�มขึ้้�นแบ่่งเป็็น Let’s Relax 8 สาขา และ Stretch me 2 สาขา และบริิษััทฯ ได้้ปิิดสาขา Let’s Relax
โรงแรม Holiday Inn กระบี่่�
เนื่่�องจากหมดสััญญารัับจ้้างบริิหารและยกเลิิกสััญญาแฟรนไชส์์จำำ�นวน 3 สาขาคืือ ชิิงเต่่าสาขา 1 และ 2 และสาขาเทีียนจิิน ทั้้�งนี้้�การ
เติิบโตของสาขาเดิิมและสาขาใหม่่คิดิ เป็็นร้้อยละ 16 และ ร้้อยละ 7 ของรายได้้รวมตามลำำ�ดัับ
- สาขาใหม่่ที่่�เปิิดในระหว่่างปีี 2562 ได้้รัับผลตอบรัับที่่�ดีีเกิินคาด บางสาขาสามารถทำำ�กำำ�ไรได้้ภายในไตรมาสแรกที่่�เปิิดให้้บริิการ
- การเปิิดสปารููปแบบ Spa operating in Hotel ได้้รัับผลตอบรัับจากลููกค้้าดีีเช่่นกััน โดยยอดขายเพิ่่�มขึ้้�นกว่่าร้้อยละ 60 เมื่่�อเปรีียบ
เทีียบกัับปีีก่่อน ทั้้�งนี้้�จำำ�นวนสาขาในรููปแบบดัังกล่่าวเพิ่่�มขึ้้�นจาก 5 สาขาในปีี 2561 เป็็น 8 สาขาในปีี 2562
- มีีการขยายกลุ่่�มลููกค้้าคนไทย ลดการพิ่่�งพึึงลููกค้้าต่่างชาติิ ภายใต้้ธุุรกิิจใหม่่ Stretch me by Let’s Relax
สำำ�หรัับธุุรกิิจโรงแรมและร้้านอาหารสััดส่ว่ นรายได้้ในปีี 2562 ลดลงจากร้้อยละ 6 เป็็นร้้อยละ 4 ของรายได้้จาการขายสิินค้้าและบริิการ เนื่่อ� งจาก
ไม่่มีีการขยายธุุรกิิจโรงแรมและได้้ปิิดร้้านอาหาร D-Bistro เพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�ในการให้้บริิการนวด นอกจากนี้้�ยัังได้้รัับผลกระทบจากฝุ่่�น PM 2.5 ใน
ช่่วงต้้นปีี 2562
	สำำ�หรัับธุุรกิิจจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์สปาของบริิษััท สััดส่่วนรายได้้ในการ 2562 และ 2561 ค่่อนข้้างใกล้้เคีียงกััน เนื่่�องจากอยู่่�ระหว่่าง
การ Rebranding โดยเริ่่�มวางจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ภายใต้้แบรนด์์ LRL (Let’s Relax Lifestyle) ในไตรมาสที่่� 4 ปีี 2562
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	ต้้นทุุนขายและบริิการ
ในปีี 2562 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีต้้นทุุนขายและบริิการ 976.30 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 68.28 ของรายได้้จากการขายและ
บริิการ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 226.17 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 30.15 ซึ่่�งการเพิ่่�มขึ้้�นดัังกล่่าวเกิิดจากการขยายสาขาสปาในปีี 2562
จำำ�นวน 10 สาขาในประเทศและต้้นทุุนของสาขาเดิิม ต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเกิิดจากทั้้�งต้้นทุุนผัันแปรและต้้นทุุนคงที่่� หลัักๆได้้แก่่ ต้้นทุุนพนัักงานนวด
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน ค่่าเช่่า ค่่าเสื่่�อมราคา และค่่าวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการให้้บริิการ เป็็นต้้น โดยการเพิ่่�มขึ้้�นของต้้นทุุนขายสิินค้้าและให้้บริิการ
มีีอััตราสููงกว่่ารายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ส่่วนหนึ่่�งเนื่่�องจากในระหว่่างปีีมีีการปิิดบางสาขาเพื่่�อปรัับปรุุง (บริิษััทฯ ไม่่มีีราย
ได้้แต่่ต้้องรัับภาระต้้นทุุนคงที่่� เช่่น ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ ค่่าใช้้จ่่ายพนัักงานและ ค่่าเสื่่�อมราคา เป็็นต้้น) และมีีปรัับอััตราค่่าชดเชยเพิ่่�มเติิมกรณีี
นายจ้้างเลิิกจ้้าง สำำ�หรัับลููกจ้้างที่่ทำ� ำ�งานติิดต่่อกัันครบ 20 ปีีขึ้้�นไปให้้ได้้รัับเงิินชดเชยไม่่น้้อยกว่่าอััตราสุุดท้้าย 400 วััน (เดิิม 300 วััน) ซึ่่�งมีีผล
บัังคัับใช้้เมื่่�อวัันที่่� 5 พฤษภาคม 2562
	ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร
ในปีี 2562 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารเท่่ากัับ 171.11 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 11.97 ของรายได้้จาก
การขายและบริิการ เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 18.64 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราการเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 12.22 ส่่วนใหญ่่จากค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน โดย
บริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มจำำ�นวนพนัักงานและการปรัับฐานเงิินเดืือนเพื่่�อรองรัับการเติิบโตของบริิษััทฯ
	กำำ�ไรสุุทธิิ
ในปีี 2562 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 245.47 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 17.17 ของรายได้้จากการขายและบริิการ ซึ่่�งกำำ�ไร
สุุทธิิของบริิษัทั ฯ และบริิษัทั ย่่อย เพิ่่�มขึ้้น� 39.87 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราการเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 19.39 เมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่อ่ น เป็็นผลจากการเพิ่่�มขึ้้น� ของ
รายได้้จากการขายและบริิการจากสาขาในกรุุงเทพฯ และต่่างจัังหวััดทั้้ง� สาขาเดิิมและสาขาใหม่่ การขยายตััวของสปาในรููปแบบ Spa Operating
in Hotel และการเพิ่่�มธุุรกิิจ Stretch me by Let’s Relax ในขณะที่่บ� ริิษัทั ฯ มีีต้้นทุุนที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ผัันแปรตามรายได้้ที่เ่� พิ่่�มขึ้้น� และต้้นทุุนคงที่่ที่� เ่� พิ่่�ม
ขึ้้น� จากการขยายสาขา ทั้้�งนี้้�ค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการขายและบริิหารมีีการปรัับตััวสููงขึ้้น� เช่่นกััน แต่่ในจำำ�นวนที่่น้� อ้ ยกว่่าเมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับรายได้้จากการ
ขายและบริิการที่่�สููงขึ้้�น ส่่งผลให้้ภาพรวมของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีกำำ�ไรสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
	ผลประกอบการของบริิษััทฯ หากไม่่รวมผลการดำำ�เนิินงานของ บริิษััท ชบา เอลลิิแกนซ์์ จำำ�กััด ซึ่่�งได้้ทำำ�สััญญา มีีผลรัับรู้้�รายได้้ตั้้�งแต่่
1 มกราคม 2562 และมีีการทำำ�สััญญายกเลิิกการประกอบกิิจการร่่วมกัันและโอนซื้้�อหุ้้�นคืืน มีีผลตั้้�งแต่่ 1 ตุุลาคม 2562 บริิษััทฯ มีีรายได้้รวม
1,403.15 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2561 ในอััตราร้้อยละ 21.75 และมีีกำำ�ไรสุุทธิิ 242.33 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ 17.87 ยัังคงเป็็นไป
ตามเป้้าหมายที่่�รายได้้รวมของบริิษััทฯจะต้้องเติิบโตไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 20 ต่่อปีี
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483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห
เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ
โทร: 02 641 6619-20
www.siamwellnessgroup.com

