บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
กลุม่ บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจ สปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา
และธุรกิจโรงแรม ทังนี
้ ้ กลุม่ บริษัท ได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ และเป้าหมายในการดาเนินงาน เพื่อการขยายตัวและ
การเจริ ญเติบโตในอนาคตไว้ ดงั ต่อไปนี ้

วิสัยทัศน์
กลุม่ บริ ษัทมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ในการดาเนินธุรกิจเชิงภาพรวม โดยจะมีการขยายตัวและเจริ ญเติบโตไปพร้ อม
กันทังบริ
้ ษัทในกลุม่ และประกอบธุรกิจในลักษณะที่สามารถเกื ้อหนุนกันได้ โดยเน้ นการทาธุรกิจในลักษณะครบวงจร
ทังการประกอบธุ
้
รกิจสปา การประกอบธุรกิจโรงแรม และร้ านอาหาร ที่จะสามารถดึงดูดลูกค้ ามาใช้ บริการสปาเพิ่มขึ ้น
ธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้ าเกี่ยวกับสปา รวมถึงธุรกิจโรงเรี ยนสอนบุคคลากรที่ทาหน้ าทีใ่ ห้ บริ การสปา เพื่อให้ สามารถเกื ้อหนุน
ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจสปาได้ อย่างเต็มที่ และเพื่อให้ กลุม่ ธุรกิจสามารถดาเนินธุรกิจสปาได้ อย่างครบวงจร ทังนี
้ ้ กลุม่ บริษัทได้
กาหนดวิสยั ทัศน์ในการดาเนินธุรกิจไว้ 4 ประการคือ
1. เป็ นองค์กรที่สร้ างมาตรฐานของสปาไทยให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสร้ างชื่ อเสียงสปาไทยใน
ระดับนานาชาติ จนถึงระดับโลกต่อไป
2. เป็ นองค์กรที่มงุ่ เน้ นการประยุกต์การผสมผสานระหว่างศาสตร์ ตะวันตก และศาสตร์ ไทย เพื่อให้ การบริ การ
ของบริ ษัทมีการพัฒนายิง่ ขึ ้น
3. เป็ นองค์กรที่สง่ เสริ ม และสนับสนุนให้ พนักงานทุกส่วนมีการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสมา่ เสมอ
และต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท และเพื่อประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าต่อไป
4. เป็ นองค์กรที่ให้ ความสาคัญต่อข้ อบังคับพื ้นฐาน กฎหมาย โดยยึดการประกอบการธุรกิจอย่างสุจริต
เที่ยงตรง และมีจริยธรรม ตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล้ อม และชุมชนเป็ นสาคัญ
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) : SWG
SWG กาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจที่จะขยายธุรกิจเพิ่มขึ ้น โดยตังเป
้ ้ าหมายต้ องการเป็ นสปาในระดับ 1
ใน 5 ของประเทศไทย ซึง่ มีตราสัญลักษณ์ในใจของลูกค้ า และต้ องการขยายธุรกิจการให้ บริ การสปาเพื่อสุขภาพเพื่อ
ให้ บริ การครบทุกความต้ องการของลูกค้ าในกลุม่ เป้าหมาย โดยบริ ษัทได้ แบ่งแยกตามแบรนด์ในการให้ บริ การ ตังแต่
้ ลกู ค้ า
ระดับบนที่มีเวลาการรับบริ การ และกาลังการซื ้อมาก จนถึงลูกค้ าที่มีเวลาจากัด กาลังซื ้อน้ อย เพื่อเข้ าถึงผู้บริ โภคครบทุก
ความต้ องการ โดยเน้ นให้ พนักงานของบริษัทผ่านการฝึ กอบรมทีด่ ีจากบริ ษัทในการให้ บริ การทีด่ ีทสี่ ดุ แก่ลกู ค้ าเพื่อให้ ลกู ค้ า
ประทับใจเกิดการใช้ บริ การซ ้าเกิดขึ ้น รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า และทาการสร้ างฐานลูกค้ ารายใหม่
เพิ่มขึ ้น เพื่อให้ รายได้ ของทุกสาขาเติบโตอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ ผลกาไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนือ่ งในอนาคต


บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ ท จากัด : SWR
SWR กาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุกิจโรงแรม โดยการพยายามเพิ่มอัตราการเข้ าพักของโรงแรมให้ มากขึ ้น
โดยการประชาสัมพันธ์การจัดจาหน่ายห้ องพัก การจัดประชุมสัมมนา ให้ องค์กรภาคเอกชน และภาครัฐ ทังในประเทศ
้
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และต่างประเทศ การจัดส่งเสริ มการขายในช่วงเทศกาล สาหรับธุรกิจร้ านอาหาร SWR มีแผนที่จะเพิ่มกาลังการบริ โภค
โดยการจัดการส่งเสริ มการขายในช่วงเทศกาลเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ แก่ SWR มากขึ ้น


บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด : SWL
SWL กาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณ์์เกี่ยวกับสปา และสินค้ าที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดย
มีเป้าหมายทีจ่ ะขยายช่องทางการจัดจาหน่ายทังในประเทศ
้
โดยการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายไปในสถานประกอบ
กิจการสปาที่จดั ตังในโรงแรม
้
จาหน่ายสินค้ าในร้ านสปาระดับกลาง ในห้ างสรรพสินค้ า การจัดจาหน่ายสินค้ าเป็ นสินค้ า
ของขวัญช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศกาลปี ใหม่ และเทศกาลอื่น ๆ เป็ นต้ น สาหรับตลาดต่างประเทศ SWL มีเป้าหมาย
ในการจัดหาตัวแทนจัดจาหน่ายเพิ่มเติม การจัดส่งสินค้ าไปจาหน่ายในสถานประกอบการธุรกิจสปาในโรงแรมชันน
้ าของ
ต่างประเทศเพือ่ เพิ่มรายได้ ให้ แก่ SWL มากขึ ้น และสร้ างโอกาสทางธุรกิจให้ มีโอกาสขยายตัว และมีการเจริ ญเติบโตใน
อนาคตอย่างต่อเนื่อง


บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด : SWE
SWE กาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจโรงเรี ยนสอนนวดแผนไทย มีเป้าหมายในอนาคตทีจ่ ะฝึ กอบรม
พนักงาน เพื่อสนับสนุนธุรกิจเพื่อรองรับในการเปิ ดสาขาของ SWG ในอนาคต ซึง่ จะช่วยสนับสนุนในการเจริ ญเติบโตของ
SWG ไปในทิศทางเดียวกันในอนาคต
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) “บริ ษัท” หรื อ “SWG” เดิมชื่อ “บริ ษัท บลูมมิ่งสปา จากัด” ก่อตังขึ
้ ้น
ในปี 2544 โดยกลุม่ ครอบครัวอุตสาหจิต และกลุม่ ครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 3 ล้ านบาทโดย
เริ่ มต้ นประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพภายใต้ แบรนด์ “Let’s Relax” ซึง่ มุง่ เน้ นในการให้ บริ การสปาแบบเดย์สปา เป็ นการ
ให้ บริ การในระดับ 4 ดาว ในรูปแบบที่มีผ้ ใู ช้ บริ การใช้ เวลาน้ อย ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ เวลาในการบริ การลูกค้ าประมาณ 1-2 ชัว่ โมง
ในปี 2549 บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงช่องทางในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่ต้องการการดูแลด้ านสุขภาพมากขึ ้น จึงได้ ทา
การขยายกิจการโดยการก่อตังสถานให้
้
บริ การสปาเพิ่มขึ ้นภายใต้ แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” มุง่ เน้ นการให้ บริการ
แบบเวลเนสสปา เป็ นสปาระดับ 5 ดาว มีมาตรฐานระดับชันน
้ า ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปาเพิ่มมากขึ ้น มี
ลักษณะการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทีต่ ้ องการดูแลสุขภาพมากขึ ้น และใช้ เวลาในการให้ บริ การตังแต่
้ 1 ชัว่ โมงครึ่งขึ ้นไป
ในปี 2550 บริ ษัท ได้ ทาการก่อตัง้ บริ ษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด “SWL เดิมชื่อ “บริ ษัท บลูมมิ่งแล็บ จากัด”
ด้ วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณ์์เกี่ยวกับสปา สุขภาพ และอาหารว่าง ภายใต้ เเบรนด์
“Blooming” สาหรับจาหน่ายทังในประเทศเเละต่
้
างประเทศ
ในปี 2551 บริ ษัทได้ ทาการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 40 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษัท และเพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจการขยายสาขา
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ในปี 2554 บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดตังบริ
้ ษัท บริ ษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชัน่ จากัด (“SWE”) เดิมชื่อ “บริ ษัท
บลูมมิ่งสปา เอ็ดยูเคชัน่ จากัด” ด้ วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ านบาท ดาเนินธุรกิจสถานศึกษาประเภทโรงเรี ยนเกี่ยวกับการสอน
นวดแผนไทยที่ได้ รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อฝึ กอบรมพนักงานให้ เป็ นพนักงานบริ การ
ของบริ ษัทเพื่อรองรับการขยายตัวของสาขาของบริ ษัท
ในปี 2556 บริ ษัทเริ่มเปิ ดให้ บริ การเดย์สปาเพิม่ เติมภายใต้ แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax” โดยเน้ นให้ บริ การแก่
กลุม่ ลูกค้ าทีม่ ีเวลาใช้ บริ การน้ อยไม่เกิน 1-2 ชัว่ โมง พื ้นที่ให้ บริ การน้ อยกว่าแบรนด์ “Let’s Relax” สถานบริ การใกล้ กบั
แหล่งชุมชนใจกลางเมือง เดินทางสะดวก
ปั จจุบนั ในปี 2557 บริ ษัทมีสถานประกอบการดังต่อไปนี ้

แบรนด์ “Let’s Relax” เปิ ดให้ บริ การ จานวน 7 สาขา และ
กาลังตกแต่ง 2 สาขา จะพร้ อมเปิ ดให้ บริ การในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ปี 2557นี ้

แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax” จานวน 1 สาขา

แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” จานวน 3 สาขา
นอกจากนัน้ ในปี 2556 กลุ่มบริ ษัทได้ ทาการปรั บโครงสร้ างการถื อหุ้นเพื่อเตรี ยมเข้ าจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ โดยบริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด ได้ ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัท สยามเวลเนสรี สอร์ ท จากัด
เดิมชื่อ “บริ ษัท ระริ นจินดา จากัด” ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
ปี
ปี 2554

การเปลีย่ นแปลงละพัฒนาการทีส่ าคัญ
 บริ ษัทฯ ดาเนินการเปิ ด Let’s Relax สาขาศูนย์การค้ าเทอร์ มินอล 21 ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนา)
ถนนสุขมุ วิท กรุงเทพฯ
 บริ ษัทฯ เข้ าซื ้อหุ้นของ บริ ษัท บลูมมิ่งแล็บ จากัด ในเดือนมิถนุ ายน
 บริ ษัทฯ ดาเนินการจัดตัง้ บริ ษัท บลูมมิ่งสปา เอ็ดยูเคชัน่ จากัด ในเดือนกรกฎาคม
 บริ ษัทฯ ดาเนินการเปิ ด RarinJinda Wellness Spa สาขาที่ 3 ตังอยู
้ ่ใกล้ ศนู ย์การค้ าจังซีลอน
ถนนผังเมืองสาย ก. ตาบลป่ าตอง ที่จงั หวัดภูเก็ต

ปี 2555

 บริ ษัท บลูมมิ่งแล็บ จากัด ได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น “บริ ษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด”
 บริ ษัท บลูม มิ่ง สปา เอ็ ดยูเคชั่น จ ากัด ได้ เ ปลี่ยนชื่ อ เป็ น “บริ ษั ท สยามเวลเนส เอ็ด ยูเ คชั่น
จากัด”
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
ปี
ปี 2556

การเปลีย่ นแปลงละพัฒนาการทีส่ าคัญ
 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเปิ ด Let’s Relax ที่ ถนนรอบเกาะ ต. บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเปิ ด Let’s Relax ตังอยู
้ ภ่ ายในโรงแรมแมนดาริ น ถนนพระรามสี่ กรุงเทพฯ
 บริ ษัทฯ เริ่ มธุรกิจให้ บริ การนวดสปาภายใต้ แบรนด์ใหม่ชื่อ “Sabaii by Let’s Relax” เพื่อนาเสนอ
บริ การนวดเพื่อสุขภาพขันพื
้ ้นฐานโดยจะเน้ นทาเลที่ตงที
ั ้ ่อยู่ ในแหล่งชุมชน พื ้นที่ใช้ สอยน้ อยกว่า
แบรนด์ Let’s Relax สาหรับ สบาย บาย เล็ทส์ รี แลกซ์ แห่งแรกตังอยู
้ บ่ ริ เวณอาคารพาณิชย์ ใกล้
โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
 เพิ่ มทุน จดทะเบีย นและเรี ยกชาระแล้ วเป็ น 100 ล้ านบาท เพื่ อปรั บ โครงสร้ าง
ของ
กลุม่
ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกัน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อ เป็ นการจ่ายชาระการ
ซื ้อหุ้น ของบริ ษัท สยามเวลเนสรี สอร์ ท จากัด เดิมชื่อ “บริ ษัท ระริ นจินดา จากัด” จากครอบครัว
อุตสาหจิต และครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ เพื่อรวมเข้ าเป็ นบริ ษัทย่อยของกิจการ

ปี 2557

1.3

 แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จาก 100 บาท เป็ น 0.25 บาทต่อหุ้น
และ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 142.5 ล้ านบาท (570 ล้ านหุ้น) เพื่อเตรี ยมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน จานวน 170 ล้ านหุ้นแก่ประชาชนทัว่ ไป และเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 กลุม่ บริ ษัทมีโครงสร้ างการถือหุ้น ดังนี ้

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว 142.5 ล้ านบาท
99.99%
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ ท จากัด
(“SWR”)
ทุนชาระแล้ ว 60 ล้ านบาท
ดาเนินธุรกิจโรงแรม และร้ านอาหาร

99.98%
บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด
(“SWL”)
ทุนชาระแล้ ว 1 ล้ านบาท
ดาเนินธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณ์์สปา
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99.97%
บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชัน่ จากัด
(“SWE”)
ทุนชาระแล้ ว 1 ล้ านบาท
ดาเนินธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานของแต่ละบริ ษัทดังนี ้
1)

บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “SWG”)
ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 เพื่อประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว 100
ล้ านบาท โดยแบ่งการให้ บริ การเป็ น 2 แบบดังนี ้
1. เดย์สปา (Day Spa) เป็ นการให้ บริ การสปาในระดับ 3-4 ดาว ในรู ปแบบที่มีผ้ ใู ช้ บริ การใช้ เวลาน้ อย ซึ่งส่วน

ใหญ่ใช้ เวลาในการบริ การลูกค้ าประมาณ 2 ชัว่ โมงภายใต้ เเบรนด์ “Let’s Relax” (การให้ บริ การระดับ 4
ดาว) และ “Sabaii by Let’s Relax” (การให้ บริ การระดับ 3 ดาว) ปั จจุบนั ในปี 2556 เปิ ดให้ บริ การทังสิ
้ ้น
 แบรนด์ “Let’s Relax” เปิ ดให้ บริ การ จานวน 7 สาขา และ
กาลังตกแต่ง 2 สาขา จะพร้ อมเปิ ดให้ บริ การในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ปี 2557 นี ้
 แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax” จานวน 1 สาขา
2. เวลเนสสปา (Wellness Spa) การให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ ้น ใช้ เวลาในการให้ บริ การ
มากว่า 2 ชั่วโมงขึ ้นไป เป็ นสปาระดับ 5 ดาว มีมาตรฐานระดับชัน้ นา ที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
วงการสปาเพิ่มมากขึ ้นภายใต้ เเบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” ปั จจุบนั ให้ บริ การจานวน 3 สาขา

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้ บริ การแบบเดย์สปา Let's Relax
สาขาที่ ปี ที่ให้ บริ การ
แบรนด์ที่ให้ บริ การ
ที่ตงั ้
1
2542
Let's Relax
ศูนย์การค้ าเชียงใหม่พาวิลเลีย่ น ไนท์ บาซาร์ จ.เชียงใหม่
2
2546
Let's Relax
ถ.ราษฎร์ อทุ ิศ 200ปี ต.ป่ าตอง จ.ภูเก็ต
3
2547
Let's Relax
วงเวียนปลาโลมา หาดพัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
4
2547
Let's Relax
ซ.สุขมุ วิท39 (พร้ อมพงษ์ ) กรุงเทพฯ
5
2554
Let's Relax
ศูนย์การค้ าเทอร์ มินอล21 ซ.สุขมุ วิท19 กรุงเทพฯ
6
2556
Let's Relax
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี
7
2556
Let's Relax
โรงแรมแมนดาริ น ถนนพระรามสี่ กรุงเทพฯ
8
2557
Let's Relax
ห้ างสรรพสินค้ า Siam Square One พระราม1 กรุงเทพฯ
9
2557
Let's Relax
ห้ างสรรพสินค้ า Siam Square One ชัน้ 6 กรุงเทพฯ
Hua Hin Market Village อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขนั ธ์
สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้ บริ การแบบเดย์สปา Sabaii by Let's Relax
สาขาที่ ปี ที่ให้ บริ การ
แบรนด์ที่ให้ บริ การ
ที่ตงั ้
1
2557
Sabaii by Let's Relax ใกล้ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้ บริ การแบบเวลเนสสปา
สาขาที่ ปี ที่ให้ บริ การ
แบรนด์ที่ให้ บริ การ
1
2549
RarinJinda Wellness Spa
2
2551
RarinJinda Wellness Spa
3
2554
RarinJinda Wellness Spa

ที่ตงั ้
ถ.เจริ ญราษฎร์ จ.เชียงใหม่
โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์ พ้อยท์ ถ.ราชดาริ
กรุงเทพฯ
ต.ป่ าตอง จ.ภูเก็ต

2)

บริ ษัท สยามเวลเนสรี สอร์ ท จากัด (“SWR”)
ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ วันที่ 30 มีนาคม 2548 ดาเนินธุรกิจโรงแรมประเภท บูติกโฮเทลรี สอร์ ท และร้ านอาหารภายใต้ ชื่อ
“Deck 1” ที่จงั หวัดเชียงใหม่ ปั จจุบนั SWR มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว 60 ล้ านบาท

3)

บริ ษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด (“SWL”)
ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เพื่อดาเนินธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณ์์เกี่ยวกับสปา และสุขภาพ และอาหารว่าง
ประเภทภายใต้ เเบรนด์ “Blooming” สาหรับในประเทศเเละต่างประเทศ ปั จจุบนั SWL มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว
1 ล้ านบาท

4)

บริ ษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชัน่ จากัด (“SWE”)
ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ดาเนินธุรกิจ สถานศึกษาประเภทโรงเรี ยนเกี่ยวกับการสอนนวดแผนไทยที่
ได้ รับการรับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการ ในนาม “โรงเรี ยนสอนนวดเเผนไทยบลูมมิ่ง” เพื่อให้ ความรู้
เกี่ยวกับสปาและการนวดทังภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิ แก่พนักงานและบุคคลภายนอก ปั จจุบนั SWE มีทนุ
จดทะเบียนชาระแล้ ว 1 ล้ านบาท

โครงสร้ างรายได้ ตามประเภทธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยแบ่งตามประเภทธุรกิจ (ตามรายได้ การขายและบริ การ)

โครงสร้ างรายได้

SWG
SWR
SWL
SWE
รวมรายได้ จากการขาย/
บริ การ

ปี 2554

พันบาท
141,445
30,949
2,601
174,995

ปี 2555

%
80.83
17.69
1.49
0.00
100

พันบาท
193,872
42,186
6,907
242,966
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ปี 2556

%
79.79
17.36
2.84
0.00
100

พันบาท
256,986
51,730
10,944
319,661

%
80.39
16.18
3.42
0.00
100

หน่วย : พันบาท
ปี 2557
สิ ้นสุด
31 มีนาคม 2557
พันบาท
%
57,203
77.38
15,055
20.37
1,664
2.25
0.00
73,921
100

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1.4

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
ภายหลังการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัทในปี 2556 ทาให้ กลุม่ บริษัท และกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ในครอบครัวอุตสาหจิต
และครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ ไม่มีการดาเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรื ออาจแข่งขันกับบริ ษัทได้
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