บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุม่ บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“SWG”) ดาเนินธุรกิจด้ านสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา โดยแบ่งกลุม่ ธุรกิจหลักออกเป็ น 4 กลุม่ ธุรกิจหลัก คือ
1.

ธุรกิจสปา
ธุรกิจสปา ดาเนินการให้ บริ การสปา แก่ลกู ค้ าชาวไทย และชาวต่างชาติ ภายใต้ แบรนด์ “Let’s Relax”
แบรนด์“Sabaii by Let’s Relax” และ “RarinJinda Wellness Spa” ดาเนินการโดยบริษัทเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบ
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการสปาเพื่อสุขภาพ จากสานักงานอนามัยและสิง่ แวดล้ อมประจาท้ องถิ่น และ
ได้ รับใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ จากกระทรวงสาธารณสุข
2.

ธุรกิจโรงแรม และร้ านอาหาร
ดาเนินงานโดยบริ ษัท สยามเวลเนสรี สอร์ ท จากัด (“SWR”) ดาเนินธุรกิจบูติคโฮเต็ลรี สอร์ ทที่จังหวัดเชียงใหม่
ในนาม “ ระริ นจินดา เวลเนส สปา รี สอร์ ท “ (RarinJinda Wellness Spa Resort และร้ านอาหารในนาม “ Deck 1 “
3.

ธุรกิจการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ สปา
ดาเนินงานโดย บริ ษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด (“SWL”) ดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปาภายใต้ เเบรนด์
“Blooming” สาหรับลูกค้ าในประเทศและต่างประเทศ
4.

กิจการโรงเรียนเกี่ยวกับการนวดแผนไทย
ดาเนินกิจการโดย บริ ษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชัน่ จากัด (“SWE”) ดาเนินธุรกิจ โรงเรี ยนเกี่ยวกับการสอนนวด
แผนไทย ในนาม “โรงเรี ยนสอนนวดเเผนไทยบลูมมิ่ง “ เพื่อให้ บริ การฝึ กอบรมบริ การนวดเเละสปาเเก่พนักงานเทอราพิสต์
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ
โดยมีภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทดังนี ้

ธุรกิจสปา

ธุรกิจโรงแรม
และ
ร้านอาหาร
(SWR)

ธุรกิจให้บริ การสปา
SWG
ปาสปสปา

ลูกค้าชาวไทย

จาหน่ายสิ นค้าสปา

ลูกค้าชาวต่างชาติ

SWL

โรงเรี ยนสอนนวด
SWE
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ธุรกิจสปา เป็ นธุรกิจหลักของกลุม่ บริ ษัท โดยมีรายได้ ปี 2554-2556 เป็ นสัดส่วนเฉลีย่ ประมาณร้ อยละ66.68,
77.91 และ 78.31 ตามลาดับของรายได้ จากการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ จะแสดงจาก
โครงสร้ างรายได้ ของแต่ละกลุม่ บริ ษัท ดังนี ้
โครงสร้ างรายได้ ตามกลุม่ ธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยแบ่งตามประเภทธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้

ธุรกิจสปา
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจร้ านอาหาร
ธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา
รายได้ อื่น
รวมรายได้ จากการ
ดาเนินธุรกิจ

ปี 2554

พันบาท
138,760
18,204
12,745
5,286
36,107
211,102

ปี 2555

%
65.73
8.62
6.04
2.50
17.10
100

พันบาท
186,946
25,177
17,009
13,834
5,204
248,170

ปี 2556

%
75.3
10.1
6.9
5.6
2.1
100

พันบาท
246,181
24,097
27,633
21,749
6,272
325,933

%
75.5
7.4
8.5
6.7
1.9
100

ปี 2557
สิ ้นสุด
31 มีนาคม 2557
พันบาท
%
55,944
74.33
7,855
10.44
7,199
9.57
2,923
3.88
1,347
1.79
75,268
100

หมายเหตุ : งบการเงินปี 2555 ได้ มีการจัดทาโดยรวมผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทย่อยเข้ ามาอยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกัน
และในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทได้ มกี ารปรับโครงสร้ างบริษัทโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจ่ายชาระการซื ้อหุ้นของบริษัท สยาม
เวลเนสรีสอร์ ท จากัด เพื่อรวมเข้ าเป็ นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในแต่ละบริษัทคิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 99.99

2.1

ธุรกิจสปา
ธุรกิจสปาเป็ นธุรกิจหลักในกลุม่ บริ ษัท
โดยบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภทกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้ นแต่เป็ นการให้ บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลโดยได้ รับ
อนุญาตจากสานักงานเขตประจาจังหวัดที่บริษัทมีสถานประกอบการ และได้ รับการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ แบรนด์ “Let’s Relax” เเละ “RarinJinda Wellness Spa”
สาหรับแบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax” ซึง่ เป็ นแบรนด์ใหม่ และสาขาใหม่ของบริษัท อยูร่ ะหว่างการขอการรับรองการ
รับรองมาตรฐานสถานประกอบการประเภทสปาเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข
2.1.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
“สปา” (SPA) มาจากภาษาลาติน “Sanus Per Aquam” หมายถึงการบาบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้ วยวิธี
ทางธรรมชาติทใี่ ช้ น ้าเป็ นองค์ประกอบในการบาบัด ภายใต้ การดูแลของนักบาบัด ผู้เชี่ยวชาญหรื อแพทย์ รวมถึงเป็ น
สถานที่ใช้ ในการพักผ่อนเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สุขภาพรวมที่ดี โดยใช้ ศาสตร์ สมั ผัสทัง้ 5 ได้ แก่รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เป็ น
ปั จจัยที่สร้ างภาวะสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ อารมณ์ (Body, Mind and Spirit) สปาจึงเป็ นส่วนผสมของศาสตร์ และ
ศิลป์แห่งการบาบัดเพื่อสุขภาพที่รวมเอาหลักการของประสาทสัมผัสทัง้ 5 เข้ าไว้ ด้วยกัน โดยสามารถอธิบายโดยละเอียด
ดังนี ้
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 รูป คือ การสร้ างบรรยากาศให้ ผอ่ นคลาย เพิม่ ความสดใส สดชื่น ให้ กบั สถานทีด่ ้ วยสีเขียวจากต้ นไม้ นานา
ชนิด
 รส คือ การรับประทานอาหารแบบสปาควิซีน ซึง่ ถือเป็ นการบาบัดร่างกายวิธีหนึง่ ด้ วยการรับประทาน
อาหารสุขภาพถูกสัดส่วนตามที่ร่างกายต้ องการ โดยเฉพาะผักผลไม้ สดควรมีปริ มาณมาก วัตถุดบิ ที่นามา
ปรุงต้ องไร้ สารพิษ การดื่มเครื่ องดื่มสมุนไพร เช่น น ้าขิง ชาเขียว ชาสมุนไพร ฯลฯ ทีม่ ีสรรพคุณช่วยขับ
สารพิษที่ตกค้ างภายในร่างกายให้ สลายออกมา
 กลิน่ คือ การใช้ กลิน่ หอมบาบัด
 เสียง คือ การได้ ฟังดนตรี เบาสบายแนว spiritual music หรื อเป็ นการเลียนเสียงจากธรรมชาติ เช่น
เสียงน ้าไหล เสียงคลืน่ ลม หรื อเสียงนกร้ อง เป็ นต้ น
 สัมผัส คือ การได้ รับสัมผัสที่ออ่ นโยน ทะนุถนอม จาก พนักงานเทอราพิสต์ (Spa Therapist) เพื่อบาบัด
ร่างกายและจิตใจให้ เข้ าสูก่ ารผ่อนคลาย
เนื่องจากธุรกิจสปา มีลกั ษณะการให้ บริ การหลายรูปแบบ ซึง่ สามารถแบ่งธุรกิจประเภทสปาได้ เป็ น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ การแบ่งประเภทธุรกิจสปาตามลักษณะการให้ บริ การ และการแบ่งประเภทธุรกิจสปาตามสถานที่การให้ บริ การ
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
การแบ่ งประเภทธุรกิจสปาตามลักษณะการให้ บริการ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ องกาหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรื อเพื่อเสริ มสวย พ.ศ. 2551 ตาม
พระราชบัญญัติสถานบริ การพ.ศ. 2509 (แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริ การ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546) ได้ แบ่งธุรกิจ
ให้ บริ การสปาออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
 กิจการสปาเพื่อสุขภาพ คือ การประกอบกิจการให้ การดูแลเสริ มสร้ างสุขภาพ โดยบริ การหลักที่จดั ไว้
ประกอบด้ วย การนวดเพื่ อ สุข ภาพ และการใช้ น า้ เพื่ อ สุข ภาพ และบริ ก ารเสริ ม ประกอบ เช่ น
การอบร่างกายเพื่อสุขภาพ โภชนบาบัดและการควบคุมอาหาร การทาโยคะและการทาสมาธิ การใช้
สมุนไพรหรื อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ หรื อไม่ก็ได้
 กิ จ การนวดเพื่ อ สุข ภาพ คื อ การประกอบกิ จ การนวดโดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ นการผ่อ นคลาย
กล้ ามเนื ้อ ความเมื่อยล้ า ความเครี ยด หรื อโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์ และศิลปะของการนวดเพื่อ
สุขภาพ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่มีสถานที่อาบน ้าให้ บริ การ
 กิจการนวดเพื่อเสริ มสวย คือ การประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะ เช่น ร้ านเสริ มสวยหรื อแต่งผม
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสวยงามด้ วยวิธีการอื่นใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริ มสวย ทังนี
้ ้ ต้ องไม่มีสถานที่
อาบน ้าให้ บริ การ
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การแบ่ งประเภทธุรกิจสปาตามสถานที่การให้ บริการ
การแบ่งประเภทสปาตามลักษณะสถานที่ให้ บริ การ ตามคานิยามของ International SPA Association
(ISPA) ได้ แบ่งชนิดของสปา ออกเป็ น
 Day Spa (เดย์สปา)
เป็ นสปาที่ไม่มี สถานที่พักค้ างคืน ให้ บริ การลูกค้ าในระยะสันๆ
้ เน้ นการให้ บริ การที่สะดวกรวดเร็ ว
ขันตอนการท
้
าสปาที่ไม่ยงุ่ ยาก มักตังอยู
้ ใ่ นทาเลที่สะดวกต่อการเดินทางสาหรับลูกค้ า เช่น ที่พกั อาศัย
อาคารพาณิชย์ ห้ างสรรพสินค้ าที่อยูแ่ ถบในเมือง ย่านธุรกิจ หรื อสนามบิน ลูกค้ าสามารถเลือกและหา
เวลามาใช้ บริ การได้ ในระหว่างวัน ใช้ เวลาสัน้ 30 นาที ถึง 3 ชัว่ โมง มีบริ การสปาที่ค่อนข้ างหลายหลาย
เน้ นการผ่อนคลายและความสวยงาม
 Hotel & Resort Spa (เป็ นลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทซึ่ง จัดอยู่ในประเภท เวลเนสสปา
“Wellness Spa”)
เป็ นสปาที่ตงอยู
ั ้ ่ภายในบริ เวณเดียวกับโรงแรมหรื อรี สอร์ ท เพื่อรองรับผู้มาพักแรมที่ต้องการใช้ บริ การ
สปาเพื่อผ่อนคลาย นอกเหนือจากการใช้ บริ การห้ องพัก มักจะมีขนาดใหญ่กว่า Day Spa ทัว่ ไป และ
ตังอยู
้ ่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรื อย่านชุมชน โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4-5 ดาว Resort Spa เน้ นความ
เป็ นสถานที่พกั ผ่อนและการนวดเป็ นส่วนใหญ่ มีการจัดสถานที่ให้ มีทศั นียภาพและภูมิทศั น์ที่สวยงาม
ควบคูไ่ ปกับการให้ บริ การดูแลร่างกายและผิวพรรณ
 Destination Spa
เป็ นสปาที่ตงแยกออกมาต่
ั้
างหากอย่างเด่นชัด มีห้องสาหรับพักค้ างคืนคล้ ายกับรี สอร์ ทสปา ผู้มาใช้
บริ การส่วนใหญ่มกั จะมีความต้ องการพานักอยูเ่ ป็ นระยะเวลานาน เพื่อส่งเสริ มสุขภาพเป็ นหลัก ภายใน
มี บ ริ ก ารสปา ทรี ท เมนท์ ที่ ค รอบคลุม และหลากหลาย เน้ น กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยปรั บ รู ป แบบการใช้
ชีวิตประจาวันและฟื น้ ฟูสขุ ภาพแบบครบวงจร ทังการออกก
้
าลังกาย อาหารเพื่อสุขภาพ และการให้
ความรู้ ด้ านต่างๆ โดยมีทีมงานแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้จัดโปรแกรมการบาบัดให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะสุขภาพของลูกค้ าแต่ละคน สปาชนิดนี ้มักตังอยู
้ ่ใกล้ แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยส่วน
ใหญ่ จ ะใช้ ประโยชน์ จากแหล่งธรรมชาตินัน้ เข้ ามาเป็ นตัวช่ วยในการจัดกิ จกรรม เช่น ภูเ ขา ทะเล
น ้าพุร้อน เป็ นต้ น
 Medical Spa
เป็ นสปาที่ตัง้ ขึ ้นโดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลกากับ ภายใต้ พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล มี โ ปรแกรมการบ าบัด รั ก ษาและดูแ ลสุข ภาพและความงามที่ เ ป็ นการผสมผสาน
ธรรมชาติบาบัดและวิทยาการทางการแพทย์ไว้ ด้วยกัน Medical Spa หลายแห่งตังอยู
้ ่ในโรงพยาบาล
ผู้มาใช้ บริ การส่วนใหญ่ต้องการพานักระยะยาวเพื่อการบาบัดเฉพาะด้ าน อาทิ การลดน ้าหนัก การเลิก
บุหรี่ การออกกาลังกายที่ถกู ต้ อง โดยมีทีมงานที่เ ชี่ยวชาญเป็ นผู้พิจารณาจัดโปรแกรมให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะสุขภาพของแต่ละบุคคล
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 Club Spa
คือ สปาที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อให้ บริ การเฉพาะสมาชิก (member) โดยเน้ นการให้ ความสะดวก สบาย และมี
กิจกรรมการออกกาลังกาย การดูแลสุขภาพร่างกาย และสปาแบบต่าง ๆ ให้ เลือกอย่างครบครัน
 Cruise Ship Spa
คือ สปาที่ตงอยู
ั ้ ่ในเรื อสาราญ โปรแกรมการบริ การ ประกอบด้ วยการนวดแบบต่าง ๆ การออกกาลัง
กาย กิจกรรมและอาหารเพื่อสุขภาพ
 Mineral Spring Spa
คือ สปาที่ตงอยู
ั ้ ต่ ามแหล่งน ้าพุร้อนหรื อน ้าแร่ธรรมชาติโปรแกรมการบริ การเน้ นการบาบัดโดย
ใช้ ค วามร้ อนของนา้ หรื อแร่ ธาตุต่า งๆ เช่ น เกลือ ตัว อย่า งเช่ น สปาที่ตงั ้ อยู่ตามแหล่งบ่อนา้ ร้ อน
ของประเทศญี่ ปนุ่ (Onsen) และรัสเซีย สาหรับประเทศไทยนันมี
้ โอกาสที่ จะพัฒนาแหล่งน ้าพุร้อน
ธรรมชาติหลายแห่งที่มีอยูใ่ ห้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กล่าวคือ เป็ นแหล่งสปาในอนาคต
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ โดยให้ บริ การ ”เดย์สปา” ภายใต้ เเบรนด์ “Let’s Relax” และ
“Sabaii by Let’s Relax” และ “เวลเนสสปา” ภายใต้ เเบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” การบริ การของบริ ษัทฯ
มีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยหลักวิชาการบาบัดที่ประยุกต์มาจากภูมิ ปัญญาแพทย์แผนไทย ผสมผสานกับการนวดเเละการ
บริ การกับเทคนิคจากตะวันตกเเละตะวันออก เพื่อสร้ างสรรค์ประสบการณ์การบริ การที่เป็ นเอกลักษณ์ในมาตรฐานระดับ
สากล ที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา ควบคูไ่ ปกับการใช้ สมุนไพรไทย เพื่อให้ บริ การนวดเพื่อการผ่อนคลาย
และการนวดเพื่อการเสริ มสุขภาพ และความงามเเก่ลกู ค้ าทังชาวไทยเเละขาวต่
้
างประเทศ
ลักษณะการให้ บริการแบบเดย์ สปา
1)

ลักษณะการให้ บริ การภายใต้ แบรนด์ “Let’s Relax”
การให้ บริ การเป็ นแบบเดย์สปา (Day Spa) ระดับ 4 ดาว ซึง่ เป็ นรูปแบบสปาที่พบได้ ทวั่ ไป มักตังอยู
้ ใ่ นทาเลที่
สะดวกต่อการเดินทางสาหรับลูกค้ ามาใช้ บริ การ ลักษณะผู้มาใช้ บริ การจะเป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ ใช้ เวลาเพียง 1 - 2 ชัว่ โมง
สาหรับการเข้ าใช้ บริ การหนึง่ อย่าง หรื อมากที่สดุ 4 ชัว่ โมง สาหรับการเข้ ารับบริ การแบบครบวงจรทังการนวดและดู
้
แล
สุขภาพผิว ให้ บริ การนวดเพื่อการผ่อนคลายเเก่ลกู ค้ าทังชาวไทยเเละชาวต่
้
างชาติ โดยผสมผสานภูมิปัญญาไทยด้ าน
การนวดเเละการบริ การกับเทคนิคการนวดจากศาสตร์ ตะวันตกเเละตะวันออกเพื่อสร้ างสรรค์ประสบการณ์การบริ การที่
เป็ นเอกลักษณ์ของบริ ษัท
ประเภทการให้ บริ การของ “Let’s Relax”
1. การนวดแผนไทย (Thai massage) หรื อวิชาหัตถเวชกรรม เป็ นส่วนหนึง่ ของศาสตร์ การแพทย์แผนไทย ซึง่ เป็ น
วิธีการที่ใช้ ในการดูแลสุขภาพ ทังการส่
้
งเสริ มสุขภาพในคนปกติ โดยมีลกั ษณะการนวดทีใ่ ช้ อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของพนักงาน
นวด เช่น นิ ้ว ฝ่ ามือ กาปั น้ ข้ อศอก แขนท่อนล่าง และน ้าหนักในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ด้ วยการนวดที่ผา่ นการอบรมจาก
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ผู้เชี่ยวชาญเป็ นอย่างดี เพื่อให้ การไหลเวียนของโลหิต ระบบประสาท การทางานของร่างกายของลูกค้ ามีระบบการทางาน
ของอวัยวะต่าง ๆ ที่ดีขึ ้น
โดยโปรแกรมการนวดแผนไทยของ Let’s Relax จะเป็ นการนวดแบบไม่ใช้ น ้ามันบนเตียงหรื อฟูกนอน โดยจะมีชดุ
ที่หลวมและใส่สบายให้ ลกู ค้ าเปลีย่ น

ภาพที่ 1 : การนวดแผนไทย
2. การนวดแผนไทยประคบร้ อนด้ วยลูกประคบสมุนไพร (Thai massage with Hot herbal ball) เป็ นการให้ บริ การ
นวดแผนไทยตลอดร่างกาย หลังจากนันจึ
้ งประคบตามแนวสันหลังด้ วยลูกประคบสมุนไพรร้ อน ซึง่ จะช่วยบรรเทา
อาการอ่อนล้ าหรื ออาการปวดของกล้ ามเนื ้อ ข่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ลดอาการตึงของกล้ ามเนื ้อและ
อาการปวดบวมได้ เป็ นอย่างดี และช่วยเพิ่มความกระชับ และฟื น้ ฟูสขุ ภาพผิวของผู้ใช้ บริ การ

ภาพที่ 2 : การนวดแผนไทยประคบร้ อนด้ วยลูกประคบสมุนไพร
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3. การนวดด้ วยน ้ามันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage) เป็ นการรวมศาสตร์ และศิลป์ของกลิน่
น ้ามันหอมระเหยและการนวดเข้ าด้ วยกัน โดยอโรมา-เธอราปี เป็ นศาสตร์ การบาบัดโรคที่มีมาแต่โบราณ เพื่อจุดประสงค์ให้
เกิดความสมดุล ของร่ างกาย-จิตใจ-และอารมณ์ ร่ วมกับกลิ่นหอมที่อยู่ในสารหอม หรื อน ้ามันหอมระเหย ส่งผลให้ ระบบ
น ้าเหลืองและกระแสโลหิตใน ร่ างกายหมุนเวียนได้ ดีขึ ้น เสริ มสร้ างระบบภูมิค้ มุ กัน ช่วยกาจัดของเสียจากการทางานของ
เซลล์ ช่วยขับปั สสาวะ และอาจช่วยบรรเทาความเจ็บป่ วยและอาการเจ็บป่ วยบางอย่างได้ นอกจากนี ้คุณภาพของน ้ามั น
หอมระเหยที่ดี จะช่วยส่งผลให้ กล้ ามเนื ้อมีกาลัง และทาให้ ข้อต่อและกระดูกมีความยืนหยุ่นได้ ดีขึ ้น การนวดด้ วยน ้ามัน
หอมระเหย จะช่วยกระตุ้นและปรับฮอร์ โมนในร่างกายเข้ าสูส่ ภาวะสมดุลได้ ดีขึ ้น

ภาพที่ 3 : การนวดน ้ามันหอมระเหย
4. การนวดบาบัดด้ วยหินร้ อน (Aromatic Hot Stone Massage) เป็ นการนาหินร้ อนมาวางทาบบนร่ างกาย โดยวาง
ไว้ ตามจุดที่กกั เก็บพลังงานของร่ างกาย เช่น แนวกระดูกสันหลัง ฝ่ ามือ และบริ เวณท้ องถึงหน้ าอก พร้ อมด้ วยการนวด
ด้ วยน ้ามันหอมระเหย เพื่อให้ ความร้ อนจากหินไปช่วยปรับระบบการไหลเวียนของโลหิตให้ ดีขึ ้น และ ช่วยผ่อนคลาย ลด
ความเครี ยด และบรรเทาความเมื่อยล้ า หินที่นามาใช้ บาบัดนัน้ เป็ นหินภูเขาไฟ (Volcanic Stone) เพราะหินนี ้จะอุดมไป
ด้ วยแร่ธาตุ และสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้ ดี

ภาพที่ 4 : การนวดบาบัดด้ วยหินร้ อน

ส่วนที่ 2.2/2 หน้ า 7

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

5. การนวดหลังและไหล่ (Back & Shoulder Massage) เป็ นแบบฉบับการนวดซึง่ ใช้ การกดน ้าหนักจาก
ปลายนิ ้ว ฝ่ ามือ และข้ อศอกของผู้นวด (Therapist) โดยเน้ นไปที่บริ เวณที่มคี วามตึงหรื อเมื่อยล้ าเฉพาะบริ เวณ คอ บ่า และ
ไหล่ของผู้ถกู นวด เป็ นการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ ามเนื ้อซึง่ มักตึงเครี ยดจากการทางาน นัง่ หรื อยืนเป็ นเวลานาน และช่วย
ให้ ระบบการไหลเวียนของโลหิตหมุนเวียนดีขึ ้น

ภาพที่ 5 : การนวดหลังและไหล่
6. การนวดกดจุดใบหน้ าผ่อนคลายอารมณ์ (Facial Relaxation) ประกอบด้ วยการทาความสะอาดผิวหน้ าอย่างล ้า
ลึก ซึง่ ช่วยรักษาสมดุลของความชุ่มชื ้นบนใบหน้ าและช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และการช่วยผลัดเซลล์ผิวหน้ าอย่าง
อ่อนโยน ซึง่ ช่วยกระตุ้นการทางานของเซลล์ผิวหน้ าให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น

ภาพที่ 6 : การนวดหน้ าผ่อนคลายอารมณ์
7. การนวดกดจุดสะท้ อนเท้ า (Foot Reflexology) เป็ นศาสตร์ การนวดโบราณ จะใช้ นิ ้วหรื อข้ อนิ ้วมือกดลงบนจุด
สะท้ อนที่เท้ าซึง่ เรี ยกว่าปลายประสาทซึง่ จะเชื่อมโยงไปยังอวัยวะที่สาคัญในร่างกาย การนวดดังกล่าวให้ ประโยชน์ในด้ าน
ป้องกันโรคภัยไข้ เจ็บ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยดของกล้ ามเนื ้อ ขับของเสียออกจากร่ า งกาย สร้ างภูมิค้ มุ กัน ส่งผลให้
เกิดการฟื น้ ฟูและผลักดันให้ มีสขุ ภาพแข็งแรงขึ ้น กระบวนการดังกล่าวบรรลุผลโดยผ่านระบบโลหิตหมุนเวียนเป็ นสาคัญ

ภาพที่ 7 : การนวดกดจุดสะท้ อนเท้ า
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8. การขัดผิว (Body Scrub) เป็ นกระบวนการกาจัดเซลล์ผิวส่วนที่ตายแล้ วหรื อเสือ่ มสภาพให้ หลุดออก เพื่อให้ เซลล์
ผิวใหม่ขึ ้นมาทดแทน ทาให้ ผิวสะอาด เกลี ้ยงเกลาและสดใส รักษาความชุม่ ชื่นของผิวให้ คงอยู่ ทาให้ ผิวนุม่ เนียน และมี
สุขภาพผิวที่ดี

ภาพที่ 8 : การขัดผิว
9. การพอกผิว (Body Mask) เป็ นกระบวนการเพื่อขจัดเซลล์ผิวเก่า ทาความสะอาดผิวกายให้ สะอาดและนุ่มนวล
ขึ ้น ช่วยทาให้ ผวิ กระชับเรี ยบเนียน ช่วยกระตุ้นความรู้สกึ และช่วยดูดซับไขมันบนผิว มักใช้ ผลิตภัณฑ์สว่ นผสมของสมุนไพร
หรื อสารบารุงผิว ซึง่ การให้ บริ การดังกล่าวมีคณ
ุ ประโยชน์ในด้ านคืน ความชุม่ ชื ้น หรื อบารุงผิว

ภาพที่ 9 : การพอกผิว
10. การอาบน ้าแร่แช่น ้าดอกไม้ (Floral Bath) เป็ นการแช่น ้าแร่ทมี่ ีสว่ นผสมของเกลือสปา กลีบดอกไม้ และน ้ามัน
หอมระเหย ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การรู้สกึ ผ่อนคลาย บรรเทาความเครี ยด และช่วยลดอาการตึงของกล้ ามเนื ้อ

ภาพที่ 10 : การอาบน ้าแร่แช่น ้าดอกไม้

ส่วนที่ 2.2/2 หน้ า 9
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ปั จจุบนั Let’s Relax เปิ ดให้ บริ การทังสิ
้ ้นจานวน 7 สาขา และอยูใ่ นระหว่างการตกแต่ง 2 สาขา พร้ อมเปิ ดให้ บริการใน
เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ปี 2557นี ้ ทังกรุ
้ งเทพฯ และตามเมืองท่องเทีย่ วหลักของประเทศไทย คือ เชียงใหม่
พัทยา ภูเก็ต เเละ เกาะสมุย ซึง่ ทุกสาขาเปิ ดให้ บริ การทุกวัน ตังแต่
้ เวลา 10.00 น.-24.00 น. รายละเอียดของสาขาดังนี ้
1) สาขาเทอร์ มินลั 21 ตังอยู
้ ่บนชัน้ 6 ศูนย์การค้ าเทอร์ มินลั 21 สุขุมวิทซอย 19(วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื ้อที่ประมาณ 752 ตารางเมตร

2) สาขาสุขมุ วิท ตังอยู
้ ใ่ นสุขมุ วิท 39 (พร้ อมพงษ์ ) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื ้อที่ประมาณ 707 ตารางเมตร
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3) สาขาโรงแรมแมนดาริ น ตังอยู
้ ภ่ ายในโรงแรมแมนดาริ น ถนนพระรามสี่ กรุงเทพฯ
เนื ้อที่ประมาณ 1,100 ตารางเมตร

4) สาขาเชียงใหม่ พาวิลเลียน ตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณเชียงใหม่ ไนท์บาร์ ซาร์ ถนนช้ างคลาน ต.ช้ างคลาน
อ.ช้ างคลาน จ.เชียงใหม่ เนื ้อที่ประมาณ 743 ตารางเมตร
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5) สาขาพัทยา ตังอยู
้ ่ภายในบริ เวณโรงแรมซันไชน์ การ์ เด้ นท์ ถนนพัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.
ชลบุรี เนื ้อที่ประมาณ 500 ตารางเมตร

6) สาขาภูเก็ต ตังอยู
้ ่บริ เวณหาดป่ าตอง ห่างจากศูนย์การค้ าจังซีลอนประมาณ 600 เมตร ถนนราษฎร์ อทุ ิศ
200 ปี ตาบลป่ าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื ้อที่ประมาณ 2,418 ตารางเมตร
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7) สาขาสมุย ตังอยู
้ บ่ นถนนรอบเกาะ ใกล้ กบั ห้ างสรรพสินค้ าบิ๊กซี ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฏร์ ธานี เนื ้อที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร

นอกจากนี ้ บริ ษัทกาลังตกแต่ง 2 สาขา จะพร้ อมเปิ ดให้ บริ การในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ปี 2557 นี ้
สาขาที่ 1 Let’s Relax สาขาสยามสแควร์ วนั ณ ชัน้ 6 ห้ างสรรพสินค้ า Siam Square One จ.กรุงเทพฯ
กาหนดการเปิ ด กรกฏาคม 2557 โดยรูปแบบจะเป็ นสปาในห้ างสรรพสินค้ า ใช้ พื ้นที่ประมาณ 422 ตารางเมตร โดย
การเช่าพื ้นที่จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ ษัทฯ ได้ เซ็นต์สญ
ั ญาเรี ยบร้ อยเเล้ วเเละได้ รับส่งมอบพื ้นที่จากเจ้ าของโครงการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ปั จจุบนั
อยูใ่ นระหว่างการตกเเต่งงานโครงสร้ าง งานตกแต่งภายในเเละงานระบบ ซึง่ คาดว่าจะสามารถเริ่ มเปิ ด ดาเนินการได้ ใน
เดือนกรกฎาคม ปี 2557

รูปโครงการ

แผนที่
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สาขาที่ 2 Let’s Relax สาขาหัวหิน
สาขาหัวหิน ณ Hua Hin Market Village (Phase 2 - ชัน้ 2 เเละ 3) บริ เวณอ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขนั ธ์
กาหนดการเปิ ด สิงหาคม 2557 โดยรูปแบบจะเป็ นสปาในห้ างสรรพสินค้ า โดยสามารถเข้ าได้ 2 ทางคือ ทางเข้ าชัน้ 2 เเละ
ทางเข้ าชัน้ 3 (เชื่อมกับห้ าง) ใช้ พื ้นที่ประมาณ 743 ตารางเมตร โดยการเช่าพื ้นทีจ่ าก บริ ษัท มาร์ เก็ต วิลเลจ จากัด
บริ ษัทฯ ได้ เซ็นต์สญ
ั ญาเรี ยบร้ อยเเล้ วเเละได้ รับส่งมอบพื ้นที่จากเจ้ าของโครงการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการตกเเต่งงานโครงสร้ าง งานตกแต่งภายใน เเละงานระบบ ซึง่ คาดว่าจะสามารถเริ่ มเปิ ด ดาเนินการ
ได้ ในเดือนสิงหาคม ปี 2557

รูปโครงการ

แผนที่
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แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax” จานวน 1 สาขา
2)

ลักษณะการให้ บริ การภายใต้ แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax”
เน้ นให้ บริ การเฉพาะการนวดเพื่อสุขภาพขันพื
้ ้นฐาน เช่น การนวดแผนไทย การนวดแผนไทยประคบสมุนไพรร้ อน
การนวดกดจุดฝ่ าเท้ า การนวดหน้ าบารุงผิว และการนวดด้ วยน ้ามันหอมระเหย โดยเน้ นกลุม่ ลูกค้ าทังชาวต่
้
างชาติและชาว
ไทยที่อาศัยอยู่บริ เวณใจกลางชุมชนที่มีเวลาในการใช้ บริ การไม่มากนัก ประมาณ 1-2 ชั่วโมง แต่ยงั คงได้ รับบริ การที่มี
มาตรฐานแบบมืออาชีพ รวมทังความสะอาด
้
และความสะดวกสบาย เช่นเดียวกับแบรนด์ “Let’s Relax” ในราคา
ค่าบริ การที่ค้ มุ ค่า โดยจะเน้ นทาเลที่ตงที
ั ้ ่อยูใ่ จกลางชุมชน พื ้นที่ใช้ สอยขนาด 100-200 ตารางเมตร
“Sabaii by Let’s Relax” เปิ ดดาเนินการจานวน 1 สาขา บริ เวณอาคารพาณิชย์ ใกล้ โรงแรมนารายณ์
ถนนสีลม กรุงเทพฯ เนื ้อที่ประมาณ 125 ตารางเมตร

ลักษณะการให้ บริการแบบ “เวลเนสสปา”
เป็ นการให้ บริ การสปาในระดับ 5 ดาว ภายใต้ แบรนด์ ““RarinJinda Wellness Spa” เป็ นสปาที่ตงอยู
ั ้ ่ภายใน
หรื อในบริ เวณเดียวกับโรงแรมหรื อรี สอร์ ท เพื่อรองรับผู้มาพักแรมที่ต้องการใช้ บริ การสปาเพื่อผ่อนคลาย นอกเหนือจากการ
ใช้ บริ การห้ องพัก มักจะมีขนาดใหญ่กว่า Day Spa ทัว่ ไป และตังอยู
้ ่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรื อย่านชุมชน โดยเฉพาะ
โรงแรมระดับ 4-5 ดาว การบริ การเน้ นความเป็ นสถานที่พกั ผ่อนและการนวดเป็ นส่วนใหญ่ มีการจัดสถานที่ให้ มีบรรยากาศ
ดีทศั นียภาพและภูมิทศั น์ที่สวยงาม ควบคูไ่ ปกับการให้ บริ การดูแลร่างกายและผิวพรรณ นอกจากนี ้แล้ วบริ ษัทยังได้ ทาการ
ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา เช่น เตียงทรายร้ อน (Quartz Bed), สระน ้าธาราบาบัด (Hydrotherapy
Pool), เตียงวิชี่ชาวเวอร์ (Vichy Shower) กับศาสตร์ การนวดแผนไทยหลายแบบ ควบคู่ไปกับการใช้ สมุนไพรไทย
ให้ บริ การนวด เพื่อการผ่อนคลาย เเละนวดเพื่ อการเสริ มสุขภาพ รวมถึงทรี ตเมนท์ความงามเเก่ลกู ค้ าทัง้ ชาวไทยเเละ
ชาวต่างชาติ
ประเภทการให้ บริ การของสาขาภายใต้ แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”
สาขาที่ให้ บริ การภายใต้ แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” มีบริ การสปาเพื่อสุขภาพเช่นเดียวกันกับ “Let’s
Relax” ตามประเภทการให้ บริ การ ของ “Let’s Relax” ข้ อ 1. การนวดแผนไทย—ข้ อ 10. การอาบน ้าแร่ แช่น ้าดอกไม้
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(Floral Bath) ซึ่ง นอกเหนือจากการให้ บริ การเช่นเดียวกับ “Let’s Relax” แล้ ว “RarinJinda Wellness Spa” มีการ
ให้ บริ การเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
1.
การให้ บริ การโดยธาราบาบัด (Hydrotheraphy) หรื อการบาบัดด้ วยน ้า เป็ นรู ปแบบวิธีการทาง
กายภาพบาบัดอย่างหนึ่ง โดยเป็ นการรักษาในน ้าอุ่น ซึ่งมีผลทาให้ หลอดโลหิตขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
ส่งผลต่อการบรรเทาความเจ็บปวด ช่วยผ่อนคลายความเครี ยดทังทางร่
้
างกายและจิตใจ นอกจากนี ้คุณสมบั ติของน ้า
(แรงลอยตัวและแรงดัน) จะช่วยฝึ กการทางานของกล้ ามเนื ้อให้ แข็งแรงและมีความทนทาน การขยับแขนและขาทาได้ ง่าย
ลดแรงกระแทกต่อข้ อต่อต่างๆ ของร่างกาย ทาให้ ลดการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย อีกทังยั
้ งช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการทรงตัวและการเดินอีกด้ วย โดยการให้ บริ การธาราบาบัดของ RarinJinda Wellness Spa ประกอบด้ วย
1) สระน ้าธาราบาบัด (Hydrotheraphy Pool) (เปิ ดให้ บริ การเฉพาะสาขาเชียงใหม่)

ภาพที่ 1 : สระน ้าธาราบาบัด
2) Hydro Glow & Tone Therapy เป็ นการนวดในอ่างวารี บาบัดปรับอุณหภูมิน ้าได้ ระหว่าง 3342 องศาเซลเซี ย ส ควบคู่ไ ปกับ การใช้ แสงบ าบัด เพื่ อ ช่ ว ยในการผ่ อ นคลาย ในขณะที่
แรงดันน า้ จะช่ว ยลดการปวดเมื่ อ ยของกล้ า มเนือ้ กระตุ้น การไหลเวี ย นของโลหิ ต ท าให้
ผิวพรรณสดใส

ภาพที่ 2 : Hydrotherapy Tub
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3) Splashy Vichy Massage เป็ นการบาบัดด้ วยน ้าโดยนอนใต้ ท่อแรงดันน ้าควบคุมอุณหภูมิ
เพื่อล้ างสารพิษตกค้ างใต้ ผิวหนัง

2.
การให้ บริ การการอบตัว หรื อซาวน่า (Sauna) หรื อการอบตัว มีผลช่วยผ่อนคลายกล้ ามเนื ้อ กระตุ้นการ
ไหลเวียนโลหิตช่วยทาให้ ผิวหนังและโครงสร้ างของผิวหนังได้ รับออกซิเจนและสารอาหารดีขึ ้น ทาการขับถ่ายสิง่ สกปรกและ
สารพิษที่อยู่ในร่ างกาย ในรู ปของเหงื่อ ช่วยให้ จิตใจผ่อนคลาย สบาย นอนหลับได้ ง่าย และช่วยทาให้ ผิวหนังอ่อนนุ่ม ชุ่ม
ชื ้น และสดใส โดยการให้ บริ การซาวน่าของ RarinJinda Wellness Spa ประกอบด้ วย
1) อินฟาเรดซาวน่า (Detoxifying Infared Sauna) พลังงานความร้ อนจากคลื่นอินฟราเรดนันจะให้
้
ความอบอุน่ แก่ร่างกายเฉกเช่นเดียวกับความอบอุน่ จากแสงอาทิตย์ หลักการทางานของคลืน่ ดังกล่าวนันจะไม่
้
ทาให้ อากาศ
ภายในห้ องมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้นมากเกินไป แต่จะส่งคลืน่ ความร้ อนไปที่ร่างกายเพื่อทาให้ ร่างกายมีอณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้นและสามารถ
เข้ าถึงเนื ้อเยื่อในชันลึ
้ กได้ ดียิ่งกว่า ร่ างกายของเราจะขับเหงื่อออกมาในปริ มาณมากโดยที่ไม่ต้องอาศัยอุณหภูมิที่สงู มาก
ดังเช่นการอบซาวน่าทัว่ ไป อินฟาเรดซาวน่า จึงเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย ซาวน่าอินฟาเรด ช่วยขจัดสารพิษตกค้ าง
ซึง่ จะถูกขับออกมาพร้ อมกับเหงื่อ ช่วยลดอาการเครี ยด ช่วยผ่อนคลายและลดอาการปวดเมื่อยของกล้ ามเนื ้อ เป็ นการขจัด
สิ่งสกปรก และเซลส์เก่าที่ตายแล้ วออกจากผิวหนังชัน้ นอก ทาให้ ผิวพรรณสดใส ช่วยขยายหลอดโลหิต เพิ่มภาวะการ
ไหลเวียนโลหิต ทาให้ ร่างกายได้ รับออกซิเจน และสารอาหารอย่างทัว่ ถึง และช่วยปรั บปรุ งเพิ่มระบบภูมิค้ มุ กันให้ กับ
ร่างกายผู้ใช้ บริ การ
2) ซาวน่าไอน ้าพร้ อมสมุนไพร (Herbal Rainforest Steam Sauna) การอบซาวน่าตัวด้ วยความร้ อน
จากไอน ้าพร้ อมสมุนไพรหรื อน ้ามันหอมระเหย จะทาให้ ร้ ู สกึ สดชื่น ผ่อน คลาย หายใจโล่ง เบาสบายตัว ความร้ อนจากไอ
น ้าระหว่างการอบซาวน่าไอน ้า จะทาให้ หวั ใจสูบฉีดโลหิ ตให้ ไหลเวียนดีเหมือนกับการออกกาลังกายเบาๆ และยังเป็ นการ
เปิ ดรู ขุมขนเพื่อขับเหงื่อและของเสียพร้ อมไปกับการผลัดเซลล์ ผิวที่เสื่อมสภาพและกระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่ ทาให้
ผิวพรรณดูดี มีน ้า มีนวล สดใส ดูออ่ นกว่าวัย
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3.
การนวดชิโรดารา (Shirodhara Treatment) เป็ นรูปแบบการนวดอายุรเวชแบบอินเดีย เน้ นการใช้ น ้ามัน
อุน่ นวดทัว่ ร่างกายผู้ใช้ บริ การ จากด้ านหน้ า โดยการหยดน ้ามันอุน่ หอมระเหยลงบนจุดกึ่งกลางหน้ าผาก (Third eye) นวด
บริ เวณศีรษะ และหมักผมด้ วยน ้ามันหอม เป็ นการปิ ดช่องว่างสมองได้ ถ่ายเทออกซิเจนเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต จากนัน้
จึงนวดไล่ลงสูบ่ ่า คอ แขน ขา เท้ า พลิกนวดด้ านหลัง เพื่อให้ ร่างกายผ่อนคลาย เข้ าสู่สมาธิ และคืนความสมดุลให้ แก่
ร่างกาย บารุงหนังศีรษะ รากผมและเส้ นผมให้ แข็งแรง ช่วยให้ ระบบไหลเวียนของโลหิตให้ ดีขึ ้น ทาให้ ระบบประสาท ระบบ
ความจา ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เป็ นการผ่อนคลาย ลดความเครี ยดสะสม และบารุงเส้ นผมให้ มีสขุ ภาพดี

ภาพที่ 3 : การนวดชิโรดารา
4.
การบาบัดด้ วยเตียงทรายร้ อนและการบาบัดด้ วยคลืน่ เสียง (Warm Sand Bed Therapy & Tibetan
Sound Therapy) เป็ นศาสตร์ ที่ผสมผสานระหว่างการนวดกับการบาบัดด้ วยเสียงเพื่อเป็ นการปรับธาตุทงสี
ั ้ ่ คือ ดิน น ้า ลม
ไฟ โดยผู้ใช้ บริ การจะนอนลงบนเตียงทรายร้ อนซึง่ ถือว่าเป็ นตัวแทนธาตุดินและธาตุไฟทาจากหินควอตช์เก็บความร้ อนได้ ดี
อุณหภูมิราว 37-39 องศาเซลเซียส จากนันพนั
้ กงานนวดก็จะใช้ ขนั ทองเหลืองเคาะสร้ างเสียงกังวานคล้ ายธาตุลมบาบัดจน
หลับสนิท เป็ นการใช้ คลื่นเสียงในการปรับคลื่นสมองให้ สงบอยู่ในระดับ “Alpha Wave” หรื อสภาวะที่เรี ยกว่าคลื่นสมาธิ
ทาให้ ร่างกายเกิดความสงบและความผ่อนคลาย นามาสูก่ ารฟื น้ ฟูเซลล์ในร่างกายที่สกึ หรอให้ กบั มาสมดุลทางานปกติ ต่อ
ด้ วยการนวดแบบผสมผสานระหว่างนวดไทยกับนวดสไตล์ญี่ปนุ่ ขันสุ
้ ดท้ ายจะใช้ บอร์ ดี ้โทนเนอร์ กลิ่นกุหลาบเย็นคล้ าย
น ้าแข็งตัวแทนธาตุน ้าชโลมสร้ างความสดชื่น เพื่อให้ ร่างกายได้ ปรับสมดุลครบทุกธาตุ

ภาพที่ 4 : เตียงทรายร้ อนและขันทองเหลืองเพื่อสร้ างเสียงกังวาน
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5.
การนวดสี่มือพร้ อมน ้ามันหอมระเหย (Four-Hand Aromatherapy Warm Oil Massage) เป็ นเทคนิค
ที่มีความพิเศษอยู่ตรงที่มีการใช้ ผ้ นู วด (Therapist) 2 คน ให้ บริ การผู้ถกู นวด 1 คน ผสมผสานการนวดร่ วมกับน ้ามันหอม
ระเหยกลิ่นละมุน เป็ นการนวดที่ผ้ นู วดต้ องใช้ เทคนิคการนวดขันพื
้ น้ ฐานบวกกับเทคนิคการนวดขันสู
้ ง โดยน ้าหนักตัว
จังหวะการนวด และท่วงท่าของผู้นวดจะต้ องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ ตลอดระยะเวลาการนวดเป็ นไป อย่าง
ราบรื่ นและกลมกลืนมากที่สดุ เป็ นการผสานความลงตัวของการใช้ ฝ่ามือนวด เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การรู้สกึ ถึงการผ่อนคลายของ
กล้ ามเนื ้อ และช่วยให้ ระบบไหลเวียนโลหิตทางานได้ ดียิ่งขึ ้น

ภาพที่ 5 : การนวดสีม่ ือ
6.
การให้ บริ การออนเซน เป็ นการให้ บริ การ เฉพาะที่สาขาเชียงใหม่เท่านัน้ โดยลงอาบนา้ แร่ ในบ่อที่
ให้ บริ การ 3 บ่อ สลับกัน ตามความต้ องการของลูกค้ า
1. บ่อน ้าแร่ร้อน มีอณ
ุ หภูมิ 40-42 องศาเซลเซียส ซึง่ ใช้ หวั เชื ้อเข้ มข้ น จาก Gero Hot Springs จาก Takayama ซึ่งเป็ นบ่อ
น ้าเเร่ที่ดีที่สดุ ของญี่ปนุ่ โดยได้ รับขนานนามว่า ‘Beauty Hot Springs’ มีคณ
ุ สมบัติช่วยบารุ ง ผิวพรรณ บรรเทาอาการ
ปวดเมื่อย ลดความเครี ยดทัง้ ร่างกายเเละจิตใจกระตุ้นให้ ระบบเผาผลาญ ในร่างกาย ทางานดีขึ ้น
2. บ่อโซดาสปา เป็ นลักษณะบ่อที่ใช้ นา้ ที่ มีแรงดันให้ เป็ นน ้าที่มีลกั ษณะเป็ นฟองอากาศคล้ ายโซดา น ้ามี อุณหภูมิ 3038 องศาเซลเซียส จะช่วยกระตุ้นให้ ผิวผลิตออกซิเจนมากขึ ้น ทาให้ ผิวพรรณสดใส
3. บ่อน ้าเย็น อุณหภูมิ 16-20 องศาเซลเซียส มีคณ
ุ สมบัติช่วยกระชับผิว ทาให้ ร้ ูสกึ สดชื่น
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ปั จจุบนั RarinJinda Wellness Spa เปิ ดดาเนินการทังหมด
้
3 สาขา ที่จงั หวัด เชียงใหม่ กรุ งเทพฯ และภูเก็ต
รายละเอียดดังนี ้
1) สาขาเชียงใหม่ ตังอยู
้ ใ่ นส่วนพื ้นที่ด้านหน้ าติดกับ ระริ นจินดา เวลเนส สปา รี สอร์ ท บนถนนเจริ ญราษฎร์
ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2) สาขากรุงเทพฯ ตังอยู
้ ช่ นั ้ 6 และ 8 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดาริ ซอยมหาดเล็กหลวง 1
ถนนราชดาริ กรุงเทพฯ บนเนื ้อทีป่ ระมาณ 823 ตารางเมตร
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3) สาขาภูเก็ต ตังอยู
้ บ่ นถนนผังเมืองสาย ก. ต.ป่ าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต บนเนื ้อที่ 2,418 ตารางเมตร

รางวัลระดับสากล
1)

Best Luxury Destination Spa จาก World Luxury Spa Awards 2012

2)

Best Day Spa จาก Asia Wellness Spa Festival Gold Awards 2009

รางวัลระดับประเทศ
1)

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

2)

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

3)

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

4)

Outstanding Day Spa จาก Thailand Tourism Awards 2010

5)

Outstanding Spa จาก SME National Awards 2010

6)

Outstanding Destination Spa จาก Thailand Tourism Awards 2008

การรับรองมาตรฐานจากหน่ วยงานต่ าง ๆ
1)

ใบรับรองสปาเพือ่ สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2)

มาตรฐาน World Class Gold Thai Spa จากกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

3)

เกี ยรติ บตั รการตรวจประเมิ นสุขลักษณะสถานประกอบกิ จการสปา จากสานักอนามัย กรุ งเทพฯ ปี พ.ศ. 2555

4)

มาตรฐาน Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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2.1.2

การตลาดและการแข่ งขัน

ลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนลูกค้ าต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ลูกค้ า ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ จะเป็ นลูกค้ า ชาวเอเชียจาก
ประเทศ จี น ฮ่องกง ไต้ หวัน ญี่ ปุ่น เกาหลีใต้ สิงค์ โปร์ และมาเลเซีย และลูกค้ าจากทางประเทศยุโรป ซึ่ง บริ ษัทฯ ได้
วิเคราะห์ลกู ค้ ากลุม่ เป้าหมายสาหรับธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยแบ่งกลุม่ ลูกค้ าตามรายได้ ออกเป็ น 3 กลุม่ หลัก ตามรู ปแบบ
การให้ บริ การและระดับราคา (Brand Positioning) คือ
กลุม่ ลูกค้ า
รายได้ ตอ่ เดือน(บาท/เดือน)
1. B- จนถึง B+
15,000 – 30,000
2. B จนถึง A30,000 - 50,000
3. A- จนถึง A+
>50,000
ที่มา : ข้ อมูลจากบริ ษัท

แบรนด์ที่ใช้ บริ การ
Sabaii
Let’s Relax
RarinJinda Wellness Spa

โดยลูกค้ าในกลุม่ ที่ 1และ 2 เป็ นกลุม่ พนักงานบริ ษัทระดับตังแต่
้ พนักงานจนถึงผู้จดั การ รวมถึงเจ้ าของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) สาหรับลูกค้ าในกลุม่ ที่ 3 เป็ นกลุม่ ผู้มีรายได้ สงู เช่น
เจ้ าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงเจ้ าของธุรกิจขนาดใหญ่ ซึง่ บริ ษัทฯ กาหนดตาแหน่งสินค้ าของ Sabaii by
Let’s Relax และ Let’s Relax ซึง่ มีรูปแบบการให้ บริ การเป็ นแบบเดย์สปา ให้ บริ การเเบบสะดวก รวดเร็ว ผ่อนคลาย ลูกค้ า
สามารถมาใช้ บริ การได้ บอ่ ยครัง้ เหมาะสาหรับลูกค้ าในกลุม่ ที่ 1 และ 2
สาหรับบริ การ RarinJinda Wellness Spa นันเหมาะกั
้
บลูกค้ าในกลุม่ ที่ 3 ที่เน้ นการให้ บริ การเพื่อการผ่อน
คลายเเละเพื่อสุขภาพ เป็ นการให้ บริ การที่เต็มรูปแบบ ระดับ 5 ดาว มีความเป็ นส่วนตัวสูง มีเวลาในการให้ บริ การเต็มที่
เน้ นอุปกรณ์ที่เป็ นมาตรฐานสากลเป็ นหลัก โดยบริ ษัทฯเล็งเห็นว่าจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการแข่งขันเชิงธุรกิจใน
ปั จจุบนั ก่อให้ เกิดความเครียดและปั ญหาด้ านสุขภาพ ทาให้ ลกู ค้ ากลุม่ ดังกล่าวเริ่ มสนใจและเอาใจใส่ดแู ลและรั กษา
สุขภาพอย่างจริ งจังเพิ่มขึ ้น การเข้ ามาใช้ บริ การในสปาจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ นอกจากจะทาให้ ผ้ ลู กู ค้ าคลายความเครียด
แล้ ว การบริ การบางประเภทในสปายังเป็ นการเสริ มสุขภาพให้ แข็งแรงแก่ลกู ค้ าอีกด้ วย
ช่องทางการจาหน่าย
ลูกค้ าของบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าชาวต่างชาติ ซึ่งเกิดจากการที่บริ ษัท ทาการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ
เช่น นิตยสาร และเข้ าร่ วมงานออกร้ านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสปา ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็ น
การประชาสัม พันธ์ ธุร กิ จสปาของบริ ษัท ฯ ท าให้ แ บรนด์ ข องบริ ษั ท เป็ นที่ร้ ู จัก กันดี แ ละนิ ยมกันในกลุ่มนัก ท่อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ ส่งผลให้ ลกู ค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทใช้ ระบบการจองผ่านอินเตอร์ เนต และทาการโอนเงินให้ บริ ษัทก่อนการ
เข้ ารับบริ การ สาหรับช่องทางการจาหน่ายของบริ ษัททังหมด
้
สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1)
การจาหน่ายผ่านระบบสารองการเข้ ารับบริ การผ่านทางอินเตอร์ เน็ต
เนื่องจากกลุม่ ลูกค้ าหลักของธุรกิจสปาจะเป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประเภทวางแผนจัดการเดินทางด้ วย
ตนเองทุกอย่าง (FIT : Foreign Independent Traveler) ซึง่ จะหาข้ อมูลและวางแผนเกี่ยวกับการมาใช้ บริ การสปาจากทาง
อินเตอร์ เน็ต หรื อสอบถามจากทางเพื่อน ญาติพี่น้อง ที่เคยมาใช้ บริ การสปาที่เมืองไทย จากนันจะท
้ าการจองวันและเวลา
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ที่สะดวกในการมาใช้ บริ การสปาล่วงหน้ า รวมทังเลื
้ อกรูปแบบการบริ การต่าง ๆ และทาการชาระเงินผ่านทางเว็ ปไซด์ของ
ทางบริ ษัทฯ โดยวิธีดงั กล่าวสามารถอานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าชาวต่างชาติมากขึ ้น เนื่องจากสามารถกาหนดวัน
และเวลาการเข้ ารับบริ การได้ ชดั เจนแน่นอน เป็ นการลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถมาใช้ บริ การได้ เพราะบางครัง้
บริ ษัทอาจมีลกู ค้ ามาใช้ บริ การเต็มจานวน ทาให้ สามารถวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนัน้ แล้ ว บริ ษั ท ฯ ยัง ได้ มี ก ารจั ด การท าข้ อ มู ล ลูก ค้ า ตรวจสอบ ติ ด ตามเเละทบทวนการ
เปลี่ยนเเปลงของลูกค้ า อย่างต่อเนื่อง ทาให้ ปัจจุบนั มีฐานลูกค้ า กว่า 40,000 รายชื่อ ทาให้ เกิด Brand Loyalty ในหมู่
นักท่องเที่ยวซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ ซึง่ จะได้ รับจดหมายข่าวสารของ ทางบริ ษัทฯ ผ่านทาง E-mail Marketing
เเจ้ งข่าวคราว โปรโมชัน่ ต่างๆ เป็ นต้ น ซึง่ นับเป็ นอีกหนึง่ วิธีเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ าอย่างต่อเนื่ อง และเพื่อเป็ นการ
เพิ่มยอดขายของธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต
2)
การจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าโดยตรง
แหล่งที่มาของรายได้ จากการดาเนินงานธุรกิจสปาของบริ ษัทฯ มาจาก 3 รูปแบบตามลักษณะ
ช่องทางการจาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าโดยตรง หรื อลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริ การโดยตรง ดังนี ้
2.1) การจาหน่ายโดยพนักงานขายของบริ ษัท เป็ นการทาการตลาดกับลูกค้ าที่เป็ นนิติบคุ คล เช่น
บริ ษัทและสมาคมต่างๆ สาหรับลูกค้ ากลุม่ ธรุกิจ
2.2) การเข้ าร่วมงานออกร้ านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสปา ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยมีเป้าหมาย
หลักเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสปาของบริ ษัทฯ
2.3) ลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริ การเองโดยตรง (Walk-In) ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าชาวต่างชาติ จะได้
ข้ อมูลของธุรกิจสปาจากคู่มือแนะนาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว (Guide Book) โฆษณาทางสื่อต่างๆหรื อทางอินเตอร์ เน็ต
หรื อจากเพื่อนและญาติ พี่น้อง ที่เคยมาใช้ บริ การธุรกิจสปา (Word of mouth) นอกจากนี ้แล้ ว ลูกค้ าของ RarinJinda
Wellness Spa ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ าที่เข้ าพักในโรงแรม ซึ่ง สาขาของบริ ษัทได้ ตงอยู
ั ้ ่ เช่น โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์
ถ.ราชดาริ กรุ งเทพฯ หรื อ โรงแรมระริ นจินดา เวลเนส สปา รี สอร์ ท จังหวัดเชียงใหม่ ทางบริ ษัทฯ ได้ ทาการตลาดเพื่อให้
เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ (Brochures) โดยจัดทาเป็ นภาษาต่างชาติหลายภาษา และสื่อ
สิง่ พิมพ์ (Print Media) ซึง่ ติดอยูต่ ามพื ้นที่ประชาสัมพันธ์ที่โรงแรมกาหนด
3)

การจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่าย
จากตัวแทนนาพานักท่อ งเที่ยว (ไกด์ น าเที่ ยว) เอเย่นต์ ท่อ งเที่ ยว หรื อจากคนขับ รถบริ ก ารในท้ องที่
(แท็กซี่) ในพื ้นที่จะป็ นผู้แนะนาสปาให้ กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนบริ เวณเมื องท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีสาขาของ
บริ ษัทฯ เปิ ดดาเนินการอยู่
นโยบายการกาหนดราคา
บริ ษัทกาหนดราคาโดยการคานวณราคาจากต้ นทุนค่าเช่าสถานที่ หรื อค่าเสือ่ มราคาในกรณีที่สร้ าง
อาคารเพื่อใช้ ดาเนินธุรกิจเอง บวกกับค่าแรงพนักงาน และค่าโสหุ้ย ประกอบกับการเปรี ยบเทียบราคาของธุรกิจสปาคู่แข่ง
ร่ วมกับการวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อกาหนดกลยุทธ์ ด้านราคา โดยพิจารณาปั จจัยแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง อาทิ เช่น ทาเล
ที่ตงั ้ โอกาสทางการตลาด กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย คูแ่ ข่งในบริ เวณใกล้ เคียง และต้ นทุนในการประกอบการ เป็ นต้ น
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สาหรับธุรกิจ Sabaii by Let’s Relax บริ ษัทฯ มีนโยบายการกาหนดราคาการให้ บริ การตังแต่
้ 350 บาท ถึง
800 บาท ตามรูปแบบการให้ บริการ ซึง่ เป็ นราคาทีเ่ หมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพการบริ การที่ได้ รับ เพื่อให้ ลกู ค้ า
สามารถกลับมาใช้ บริ การได้ บอ่ ยๆ โดยสามารถแสดงรายละเอียดดังนี ้
รู ปแบบการบริ การ

ระยะเวลา
60 นาที
60 นาที
120 นาที
60 นาที
120 นาที
60 นาที

นวดฝ่ าเท้ า
นวดแผนไทย
นวดแผนไทย
นวดแผนไทยประคบสมุนไพร
นวดแผนไทยประคบสมุนไพร
นวดหน้ า

ราคา
350 บาท
350 บาท
650 บาท
550 บาท
850 บาท
600 บาท

ในส่วนของธุรกิจสปา Let’s Relax บริ ษัทฯ มีนโยบายการกาหนดราคาการให้ บริ การตังแต่
้ 400 บาท ถึง 4,000 บาท ตาม
รูปแบบการให้ บริ การ ซึง่ เป็ นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพการบริการที่ได้ รับ โดยสามารถแสดงรายละเอียด
ดังนี ้
รู ปแบบการบริ การ
นวดกดจุดสะท้ อนฝ่ ามือ
นวดกดจุดสะท้ อนเท้ า
นวดหลังและไหล่
นวดแผนไทย
นวดแผนไทย
อาบน ้าแร่ แช่น ้าดอกไม้ และอโรมา
นวดแผนไทยประคบร้ อนสมุนไพร
นวดน ้ามันหอมระเหย
นวดกดจุดใบหน้ าผ่อนคลายอารมณ์
การขัดผิว
การพอกผิว
นวดบาบัดด้ วยหินร้ อน

ระยะเวลา
15 นาที
45 นาที
30 นาที
1 ชัว่ โมง
2 ชัว่ โมง
30 นาที
2 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
1.30 ชัว่ โมง
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150 บาท
400 บาท
300 บาท
500 บาท
800 บาท
800 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท
2,200 บาท
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นอกจากนี ้ยังมีการให้ บริ การแบบจัดรวมชุด คือการรวมรู ปแบบการให้ บริ การในแต่ละอย่างมาจัดรวมชุด
(Package) เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่มีความประสงค์จะใช้ บริ การมากกว่า 1 อย่าง และมีค่าใช้ จ่ายที่ถูก
กว่าการเลือกใช้ บริ การในแต่ละอย่าง ตัวอย่างเช่น
แพ็คเกจ
Bangkok Day Dream

รู ปแบบการบริ การ
1) อาบน ้าแร่ แช่ดอกไม้ และอโรมา
2) นวดน ้ามันหอมระเหย
3) ขัดผิว หรื อพอกผิว
4) นวดกดจุดใบหน้ าเพื่อการผ่อนคลาย

ระยะเวลา
30 นาที
1 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง

ราคา
4,000 บาท

ในขณะที่ RarinJinda Wellness Spa บริ ษัทฯ มีการนาเสนอการให้ บริ การสปาในระดับ 5 ดาว ที่เน้ นความ
เป็ นส่วนตัว ให้ บริ การเพื่อการผ่อนคลายเเละเพื่อสุขภาพ รวมถึงนวัตกรรมในส่วนของอุปกรณ์ เเละบริ การ ซึ่งเป็ นจุดเด่น
แตกต่างจาก สปาทัว่ ไป เทียบได้ กบั สปาตามโรงแรมใหญ่ระดับ 5 ดาว แต่มีระดับราคาที่ค้ มุ ค่ากับเงินที่ต้องจ่าย บริ ษัทฯ
มีการกาหนดราคาการให้ บริ การตังแต่
้ 1,000 บาท ถึง 8,000 บาท ตามรู ปแบบการให้ บริ การ ซึ่งเป็ นราคาที่เหมาะสมเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับคุณภาพการบริ การที่ได้ รับ โดยสามารถแสดงรายละเอียดดังนี ้
รู ปแบบการ
บริ การ
วารี บาบัด

การอบซาวน่า
การนวด

รายละเอียด

ระยะเวลา

ราคา

Hydro Pool
Hydro Glow & Tone
Hydro Body Toner
Splashy Vichy Massage
Sandy & Splashy Vichy Massage
Detoxifying Infared Sauna
Herbal Rainforest Steam Sauna
ขัดผิว
พอกผิว
นวดน ้ามันหอมระเหยประคบร้ อนสมุนไพร
นวดบาบัดด้ วยหินร้ อน
นวดกดจุดใบหน้ าเพื่อการผ่อนคลาย
อาบน ้าแร่ แช่ดอกไม้ ในอ่างน ้าวน
นวดแผนไทยคลาสสิค
นวดสลายเซลลูไลท์
การสวนล้ างลาไส้ ใหญ่
นวดฝ่ าเท้ าคลายเมื่อยล้ า
การให้ บริ การออนเซน
( ช่วงปกติ )
รวมในแพกเกจห้ องพัก ( High Season)
3 วัน 2คืน

40 นาที
45 นาที
45 นาที
1 ชัว่ โมง
1.30 ชัว่ โมง
30 นาที
30 นาที
1 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
1.30 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
30 นาที
2 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
45 นาที
1 ชัว่ โมง

1,500 บาท
2,500 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
3,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,500 บาท
1,500 บาท
1,500 บาท
3,000 บาท
1,500 บาท
1,000 บาท
1,800 บาท
1,500 บาท
2,500 บาท
1,000 บาท
9,999 บาท
13,999 บาท
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นอกจากนี ้ และยังมีบริ การแบบจัดรวมชุด (Package) เช่นเดียวกับ Let’s Relax ตัวอย่างเช่น
ุุ

แพ็คเกจ
Rarinjinda Golden
Memoirs

รู ปแบบการบริ การ
1) การขัดผิว หรื อการพอกผิว
2) นวดกดจุดใบหน้ าเพื่อการผ่อนคลาย
3) อาบน ้าแร่ แช่ดอกไม้ ในอ่างน ้าวน
4) นวดชิโรดารา
5) นวดขัดฝ่ าเท้ า
6) อบไอน ้าสมุนไพร

ระยะเวลา
5 ชัว่ โมง

ราคา
8,000 บาท

ปั จจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน
ธุรกิจสปา เป็ นธุรกิจที่มีความแตกต่างในแต่ละผู้ให้ บริ การ ในเรื่ องของ ทาเลที่ตงั ้ สถานที่ให้ บริ การที่มีความ
สวยงาม การเดินทางที่สะดวกสบาย ใจกลางเมือง หรื ออยู่ในบริ เวณใกล้ สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมในประเทศไทย การ
ให้ บริ การที่ดีสาหรับพนักงานนวดที่ให้ บริ การ ความมีประสบการณ์ของผู้ให้ บริ การ คุณภาพการบริ การและความเชื่อถือ
ไว้ วางใจจากลูกค้ า ผู้บริ หารกลุม่ บริ ษัทจึงได้ พิจารณาปั จจัยที่มีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจเพื่อนามากาหนดเป็ นกลยุทธ์ ใน
การสร้ างความแตกต่าง และเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท ดังนี ้
1. ประสบการณ์ และความเป็ นมืออาชีพในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัท ฯ มี ประสบการณ์ ในการดาเนิน ธุรกิ จสปามากกว่า 15 ปี ผู้บริ หารในกลุ่มบริ ษัทมี ใบรั บรอง
ผู้ดาเนินการสปา ทังหมด
้
5 ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสปาเป็ นอย่างดี ทาให้ สามารถเสนอบริ การการนวดแบบ
ต่างๆ โดยมีพนักงานเทอราพิสต์ที่มีความสามารถและความชานาญ จากการฝึ กอบรมที่ถกู ต้ องตามหลักสูตรของโรงเรี ยน
ของบริ ษัทฯ ควบคู่กับผลิตภัณฑ์สปาของบริ ษัทในกลุม่ (“SWL”) โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ระดับพรี เมี่ยมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
น ้ามันหอมและสมุนไพรต่างๆ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมัน่ ใจ ทาให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ ดี เป็ นการ
สร้ างความประทับใจและทาให้ ลกู ค้ าเกิดความจงรักภักดีตอ่ ธุรกิจ และสินค้ า ซึง่ เมื่อลูกค้ าประทับใจในสินค้ า สามารถทา
การซื ้อเพื่อไปบริ โภคเพิ่มเติมได้ ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในกลุม่ สามารถจาหน่ายได้ เพิ่มขี ้นด้ วย
นอกจากนันบริ
้ ษัทฯ ยังได้ มีการจัดการทาข้ อมูลลูกค้ า ตรวจสอบ ติดตามเเละทบทวนการเปลีย่ นเเปลง
ของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ปัจจุบนั มีฐานลูกค้ าที่กว่าสี่หมื่นราย ซึ่งจะได้ รับจดหมายข่าวสารของ ทางบริ ษัทฯ ผ่านทาง
E-mail Marketing เเจ้ งข่าวคราว โปรโมชัน่ ต่างๆ เป็ นต้ น ซึ่งนับเป็ นอีกหนึ่งวิธีเพื่อ สร้ างสัมพันธ์ กบั ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
นับว่าบริ ษัทฯ เป็ นสปาแห่งแรกในเมืองไทยที่สามารถนา Internet Marketing มาใช้ อย่างครอบคลุมและได้ ผลอย่างมาก
ไม่วา่ จะเป็ น Facebook, Twitter, Instragram, Pinterest และ Mobile Application
2. ด้ านทาเลที่ตงั ้
การเลือกทีต่ งส
ั ้ าหรับธุรกิจสปา “Let’s Relax” และ “Sabaii by Let’s Relax” บริ ษัทฯ จะเลือกทาเลที่
มีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ งา่ ย ใกล้ กบั สถานที่ทอ่ งเที่ยวสาคัญ เช่น สาขาในกรุงเทพฯ บริ ษัทฯ จะ
เลือกสถานที่ตงของธุ
ั้
รกิจสปาให้ อยูใ่ กล้ กบั สถานีรถไฟฟ้ าบีทเี อส เช่น สาขาเทอร์ มินลั 21 ตังอยู
้ ต่ ิดกับสถานีอโศก หรื อ
สาขาสุขมุ วิท ตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั สถานีพร้ อมพงษ์ สาหรับสาขาในเมืองท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด จะตังใกล้
้ กบั สถานที่ทอ่ งเที่ยว
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หรื อห้ างสรรพสินค้ า เช่น สาขาเชียงใหม่ ตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณเชียงใหม่ ไนท์บาร์ ซาร์ สาขาภูเก็ต ตังอยู
้ บ่ ริ เวณหาดป่ าตอง ใกล้
ศูนย์การค้ าจังซีลอน หรื อสาขาสมุย ตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั ห้ างสรรพสินค้ าบิ๊กซี
สาหรับ “RarinJinda Wellness Spa” บริ ษัทฯ จะเลือกทาเลที่ตงอยู
ั ้ ภ่ ายในโรงแรมหรื อบริ เวณใกล้ เคียง
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ที่ผ้ มู าใช้ บริ การมักจะมีความต้ องการการพานักอยูเ่ ป็ นระยะเวลานาน เพื่อ
ผ่อนคลายและปรับปรุงวิถีชีวิตให้ ดีขึ ้น
3. การสร้ างความแตกต่างในด้ านคุณภาพ
เนื่องจากกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของ Let’s Relax จะเป็ นกลุม่ พนักงานบริ ษัทระดับตังแต่
้ ผ้ ูจดั การ รวมถึง
เจ้ าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่ จะใช้ บริ การสปาเพื่อเป็ นการผ่อนคลายและรักษาสุขภาพ จาก ความเครี ยดและ
ปั ญหาด้ านสุขภาพอันเกิดจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการแข่งขันเชิงธุรกิจในปั จจุบนั ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงให้ บริ การที่เน้ น
ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการเข้ ารับบริ การ เนื่องจากบริ การหลัก ๆ ในสปาคือการให้ บริ การนวด ซึ่งการนวด
ในแต่ละแบบนันจะต้
้
องมีการนวดหรื อสัมผัสเส้ นต่าง ๆ ของร่ างกาย ดังนันพนั
้ กงานเทอราพิสต์ต้องอธิ บายหรื อให้ ความ
มัน่ ใจกับลูกค้ า และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ส่ว นของความทันสมัยของเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ ถึงจะเป็ นสิ่งที่สาคัญรองลงมา แต่สิ่งเหล่านัน้ เป็ นตัวที่จะช่วยเสริ มให้ การบริ ก ารมีประสิทธิ ภาพเพิ่มมากขึน้
ประหยัดเวลาและขันตอนในการท
้
างาน และอาจจะเป็ นจุดที่เป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันอีกด้ วย
สาหรับ RarinJinda Wellness Spa จะเน้ นการให้ บริ การเพื่อการผ่อนคลายเเละเเละนวดเพื่อการ
เสริ มสุขภาพ ซึง่ จะให้ บริ การที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลกที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา เช่น เตียงทราย
ร้ อน (Quartz Bed), สระไฮโดรพูล (Hydrotherapy Pool) และเตียงวิชี่ชาวเวอร์ (Vichy Shower) ผสมผสานกับศาสตร์ การ
นวดแผนไทยหลายแบบ ควบคู่ไปกับการใช้ สมุนไพรไทย นอกจากนัน้ บางสาขาจะมีการบริ การดูแลให้ คาปรึ กษาจาก
แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ ก่อนทีล่ กู ค้ าจะเข้ าใช้ บริ การ เพื่อวิเคราะห์สภาพร่ างกายและจิตใจ จะได้ สามารถจัดเตรี ยมรู ปแบบการ
นวดหรื อการบาบัดที่จะเป็ นประโยชน์ และเหมาะสมกับผู้จะเข้ ารับบริ การมากที่สดุ
4. การส่งเสริ มการขาย
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการส่งเสริ มการขาย เช่นการให้ สว่ นลดราคาพิเศษ ซึง่ จะเป็ นการกระตุ้นให้ ลกู ค้ า
ใหม่ตัด สิน ใจทดลองใช้ บ ริ ก ารในสปาได้ ง่ า ยขึน้ และช่ ว ยเพิ่ ม อัต ราการใช้ บ ริ ก ารในช่ ว งที่ มีนัก ท่อ งเที่ ยวลดน้ อ ย ลง
(Low Season) และมีการจัดการส่งเสริ มการขายในช่วงที่บริ ษัททาการออกงานประชาสัมพันธ์ ตามงานท่องเที่ยวต่าง ๆ
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และการให้ คปู องส่วนลดตามนิตยสาร เป็ นต้ น

2.1.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ในการดาเนินธุรกิจสปา บริ ษัทมีปัจจัยในการดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึง่ การบริ การดังกล่าว คือ
1.
ในเรื่ องของการจัดหาสถานที่เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจสปา พื ้นที่ในการให้ บริ การ
2.
พนักงานเทอราพิสท์
3.
อุปกรณ์ประกอบการให้ บริ การ
4.
ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ ในสาขาที่ให้ บริ การของบริ ษัท
ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ มีการจัดหาปั จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

ส่วนที่ 2.2/2 หน้ า 27

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1. สถานที่เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจสปา
สถานที่ตงของธุ
ั้
รกิจสปาในแต่ละสาขามีความสาคัญในการเลือกใช้ บริ การของลูกค้ า ดังนัน้ บริ ษัทฯ มีการ
พิจารณาถึงปั จจัยดังกล่าว โดยทาการเลือกทาเลสาขาที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ ง่ าย ใกล้ กับ
สถานที่ทอ่ งเที่ยวสาคัญ หรื อตังอยู
้ ภ่ ายในโรงแรม โดยดาเนินการจัดให้ มีสภาพแวดล้ อมที่ดี และมีความปลอดภัย รวมถึง
การออกแบบตกแต่งสาขาที่สวยงาม ซึง่ ล้ วนเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การสปาของลูกค้ า บริ ษัทฯ
มีการจัดหาพื ้นที่ โดยแบ่งออกได้ เป็ น 3 แบบดังนี ้
1.1) การเช่าพื ้นที่
บริ ษัทฯ จะเลือกทาเลที่ตงั ้ และขนาดพื ้นที่ให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจสปาในแต่ละตราผลิตภัณฑ์
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
แบบเดย์สปา
- แบรนด์ “Let’s Relax” มีลกั ษณะของผู้มาใช้ บริ การจะเป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ ตัง้ แต่ 1– 2 ชั่วโมง
สาหรับการเข้ าใช้ บริ การหนึ่งอย่าง หรื อมากที่สดุ 1 วัน สาหรับการเข้ ารับบริ การแบบครบวงจร ดังนันการเลื
้
อกทาเลที่ตงั ้
บริ ษัทได้ ทาการเลือกทาเลที่คานึงถึงทาเลที่สะดวกต่อการเดินทางสาหรับลูกค้ ามาใช้ บริ การ อยู่ใกล้ สถานีรถไฟฟ้ าBTS
หรื อสถานีรถไฟใต้ ดิน MRT สาหรับสาขาที่ ตงอยู
ั ้ ่ในกรุ งเทพฯ และจะตังใกล้
้ กับสถานที่ท่องเที่ยว หรื อห้ างสรรพสินค้ า
สาหรับสาขาที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเมืองท่องเที่ยวต่างจังหวัด
- แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax” มีลกั ษณะของผู้ใช้ บริ การที่เน้ นการให้ บริ การเฉพาะการนวดเพื่อ
สุขภาพขันพื
้ ้นฐาน กับกลุม่ ลูกค้ าทังชาวต่
้
างชาติและชาวไทยที่มาท่องเที่ยวหรื อทางานในใจกลางเมือง (Central Business
District) และมีเวลาในการใช้ บริ การแบบสันๆ
้ ประมาณ 1 ชัว่ โมง ดังนัน้ บริ ษัทฯ ได้ ทาการเลือกทาเลดาเนินธุรกิจประเภท
อาคารพาณิชย์ที่ตงอยู
ั ้ ่ในย่านใจกลางชุมชน มีพื ้นที่ใช้ สอยไม่มาก อยู่ในพื ้นที่ที่สามารถเดินมาใช้ บริ การได้ อย่างสะดวก
(Walking Distance)
แบบเวลเนสสปา
- แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” มีลกั ษณะการให้ บริ การแก่ผ้ มู าใช้ บริ การนานกว่าแบบเดย์สปา
มักจะมีความต้ องการการพานักอยูเ่ ป็ นระยะเวลานาน เพื่อผ่อนคลายและปรับปรุ งวิถีชีวิตให้ ดีขึ ้น ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะเลือก
ทาเลที่ตงธุ
ั ้ รกิจภายในโรงแรม หรื อตังอยู
้ บ่ ริ เวณใกล้ เคียงกับโรงแรมหรื อที่พกั ต่าง ๆ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการทาสัญญาเช่าพื ้นที่ระยะยาวเพื่อดาเนินธุรกิจสปาจานวนทังสิ
้ ้น 11 สาขา โดย
สัญญาเช่าพื ้นที่จะมีระยะเวลา 3 ปี โดยส่วนใหญ่ในสัญญาเช่าจะระบุเงื่อนไขเรื่ องการต่ออายุสญ
ั ญาออกไปได้ อีก 2 ถึง
3 คราว ๆ ละ 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มสัญญาเช่าครัง้ แรก เนื่องจากบริ ษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ให้ เช่ามาโดยตลอด ทาให้
บางสาขา บริ ษัทฯ สามารถเจรจาต่อรองเรื่ องการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า และดาเนินธุรกิจมาต่อเนื่องกว่า 15 ปี สามารถแสดง
รายละเอียดตามตาราง
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แบรนด์ “Let’s Relax”
ธุรกิจสปา

สาขา

ปี ที่เริ่ ม
ดาเนินการ
2542

พื ้นที่
(ตรม.)
336

ระยะเวลาเช่า
3 ปี
2 ปี 10 เดือน

วันเริ่ มและวันสิ ้นสุด
สัญญาเช่า
1 เม.ย. 55 ถึง 16 ก.ย. 59
1 มิ.ย. 55 ถึง 16 ก.ย. 59

Let’s Relax

เชียงใหม่

หมายเหตุ

พัทยา
สุขมุ วิท 39
(พร้ อมพงษ์ )

2547
2547

500
707

2 ปี
3 ปี

1 พ.ค.56 ถึง 30 เม.ย. 58
1 ม.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59

เทอร์ มินลั 21

2554

752

3 ปี

11 ต.ค. 54 ถึง 10 ต.ค. 57

สมุย

2556

1,588

3 ปี

1 ม.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 58

โรงแรม
แมนดาริ น
Hua Hin
Market
Village

2556

1,100

3 ปี

1 ม.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59

2556

743

3 ปี

21 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 60

สยามสแควร์
วัน

2556

422.21

3 ปี

ประมาณ เดือน ก.ค. 57

พื ้นที่
(ตรม.)
125

ระยะเวลาเช่า

วันเริ่ มและวันสิ ้นสุด
สัญญาเช่า
1 ต.ค. 56 ถึง 30 ก.ย. 59

หมายเหตุ

ปี ที่เริ่ ม
ดาเนินการ
2551

พื ้นที่
(ตรม.)
823

ระยะเวลาเช่า

หมายเหตุ

3 ปี

วันเริ่ มและวันสิ ้นสุด
สัญญาเช่า
1 ม.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59

ภูเก็ต

2555

2,418

3 ปี

1 ก.พ. 57 ถึง 31 ม.ค. 60

เชียงใหม่

2556

396
(ตาราง
วา)

30 ปี

1 ม.ค. 56 ถึง
31 ธ.ค. 85

การต่ออายุสญ
ั ญา ผู้เช่าต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้
เช่ า ทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อยกว่ า 6 เดื อ น
ก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าฉบับนี ้
การต่ออายุสญ
ั ญา ผู้เช่าต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้
เช่ า ทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อยกว่ า 6 เดื อ น
ก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าฉบับนี ้
สามารถต่ออายุสญ
ั ญาออกไปได้ อีก
2 คราว ๆ ละ 3 ปี
สามารถต่ออายุสญ
ั ญาออกไปได้ อีก
2 คราว ๆ ละ 3 ปี
สามารถต่ออายุสญ
ั ญาออกไปได้ อีก
3 คราว ๆ ละ 3 ปี
- ผู้ให้ เช่าสามารถขึ ้นค่าเช่าได้ ในปี ที่ 4-6
รวมกันไม่เกิน15%
- ผู้ให้ เช่าสามารถขึ ้นค่าเช่าได้ ในปี ที่ 7-9
รวมกันไม่เกิน15%
อยู่ ใ นระหว่ า งการเจรจาเงื่ อ นไขของ
สัญญา ซึง่ คาดว่า การเจรจาจะแล้ วเสร็ จ
ก่อนเปิ ดดาเนินการ

แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax”
ธุรกิจสปา

สาขา

Sabaii by
Let’s Relax

สีลม

ปี ที่เริ่ ม
ดาเนินการ
2556

3 ปี

แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”
ธุรกิจสปา

สาขา

RarinJinda
Wellness
Spa

กรุ งเทพฯ
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การต่ออายุสญ
ั ญา ผู้เช่าต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้
เช่ า ทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อยกว่ า 6 เดื อ น
ก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าฉบับนี ้
สามารถต่ออายุสญ
ั ญาออกไปได้ อีก
1 คราว ๆ ละ 3 ปี
เป็ นลักษณะสัญญาเช่าช่วงจาก
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ ป การต่ อ อายุ
สัญ ญา ผู้ เช่ า ช่ ว งต้ องแจ้ งให้ ผ้ ู ให้ เ ช่ า
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนครบ
กาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าช่วงฉบับนี ้

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1.2) การซื ้อสินทรัพย์
บริ ษัทฯ มีการลงทุนซือ้ อาคารพาณิชย์ 3 คูหา ตังอยู
้ ่ที่ ถนนราษฎร์ อุทิศ 200 ปี ต.ป่ าตอง อ.กระทู้
จ.ภูเก็ต เพื่อดาเนินธุรกิจสปา Let’s Relax สาขาภูเก็ต เพียงแห่งเดียว
2. พนักงานเทอราพิสท์
พนักงานเทอราพิสท์ (พนักงานนวด) คือปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่จะทาให้ บริ ษัทสามารถจัดหาบริ การ
ได้ ซึง่ ส่วนใหญ่นนพนั
ั ้ กงานของบริ ษัทจะเป็ นพนักงานที่ร่วมงานกับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลานาน นอกจากนันแล้
้ วบริ ษัท ยัง
ได้ มีการเปิ ดบริ ษัทย่อย ในนามของ บริ ษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชัน่ จากัด เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัทในการ
ขยายสาขาของบริ ษัทในอนาคต โดยบริ ษั ททาการจัดอบรมพนักงานของบริ ษัทในการให้ บริ การในธุรกิจสปาของบริ ษัทฯ
เพื่อให้ พนักงานมีความรู้ทงทางภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฎิบตั ิ และเรี ยนรู้การทางานบริ การนวดได้ อย่างถูกวิธี ปลอดภัยทังตั
้ ว
ผู้ให้ บริ การ และผู้รับบริ การ จนเกิดความเชี่ยวชาญ ตลอดจนสามารถให้ คาแนะนาในเรื่ องต่างๆ กับผู้มาใช้ บริ การได้
นอกจากนัน้ แล้ ว ในกรณี ที่ บางสาขามี จ านวนผู้ใ ช้ บ ริ ก ารมาก บริ ษั ทฯ สามารถที่ จ ะโยกย้ า ยพนัก งาน
เทอราพิสท์จากสาขาอื่นมาให้ บริ การในสาขาที่ต้องการได้ เพื่อให้ บริ การของบริ ษัทเรี ยบร้ อย และทันต่อความต้ องการของ
ลูกค้ า
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีพนักงานเทอราพิสท์จานวนประมาณ 250 คน อายุเฉลี่ย 35 ปี ประจาอยู่ตามธุรกิจสปา
สาขาต่างๆ ในกรณีที่เป็ นสาขาใหญ่เช่นที่ จ.เชียงใหม่ หรื อจ.ภูเก็ต จะมีพนักงานเทอราพิสท์ประมาณ 50 คนเป็ นอย่างน้ อย
3. อุปกรณ์ ในการให้ บริการ
ในการดาเนินการเพื่อให้ ได้ บริ การสปาแก่ลกู ค้ านัน้ บริ ษัทจะต้ องมีการดานินการจัดหาอุปกรณ์ในการ
ให้ บริ การดังกล่าว โดยบริ ษัทได้ มีการจัดหาอุปกรณ์ดงั กล่าว ตามแบรนด์ “Let’s Relax” “Sabaii by Let’s Relax “
และ “RarinJinda Wellness Spa” โดยสามารถแสดงรายละเอียดการให้ บริ การดังนี ้

อุปกรณ์การให้ บริ การแบบเดย์สปา
แบรนด์ที่ให้ บริการ
“Let’s Relax”

“Sabaii by Let’s Relax”

สาขา
เทอร์ มินลั 21
สุขมุ วิท 39
โรงแรมแมนดาริน
เชียงใหม่
พัทยา
ภูเก็ต
สมุย
กรุงเทพฯ

เตียงนวด
ไทย
21
19
21
18
10
32
16

เก้ าอี ้
นวดเท้ า
12
11
9
11
9
15
7

10
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เตียงนวด
น ้ามัน
17
15
14
10
10
18
21

เตียงนวด
หลังไหล่
7
8
6
8
6
9
5

รวม
57
53
47
47
35
74
49
10

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

อุปกรณ์การให้ บริ การแบบเวลเนสสปา
สปา

สาขา

เตียงนวด
ไทย

เก้ าอี ้
นวดเท้ า

เตียงนวด
น ้ามัน

เตียงทราย
ร้ อน

เตียงวิชี่
ชาวเวอร์

Hydro
Tub

อ่าง
จากุซซี่

เครื่ อง
ดีท๊อกซ์

รวม

“RarinJinda

เชียงใหม่

19

9

26

2

1

1

9

1

68

Wellness

กรุ งเทพฯ

6

3

12

2

1

1

5

-

37

Spa”

ภูเก็ต

22

13

25

2

-

-

4

2

68

4. ผลิตภัณฑ์ สปาที่ใช้ ในสาขาที่ให้ บริการของบริษัท
ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ ในธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ ลกู ค้ าเกิดความประทับใจในบริ การ
ของบริ ษัทฯ เช่น น ้ามันนวดและน ้ามันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์ขดั ผิว และผลิตภัณฑ์พอกตัว ตลอดจนลูกประคบสมุนไพรสด
โดยบริ ษัทฯ ได้ อาศัยความชานาญ ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจสปามาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ มีเอกลักษณ์
ร่วมกับทีมเภสัชกรของผู้ผลิตในประเทศ และในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไม่เป็ นไปตามที่กาหนด กลุม่ บริ ษัทสามารถจัดหา
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวทดแทนได้ เนื่องจากมีผ้ ผู ลิตสินค้ าประเภทเดียวกันจานวนมาก
2.1.4

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
นับตังแต่
้ ที่รัฐบาลประกาศนโยบายพัฒนาประเทศให้ ไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในปี 2547 และออก
แผนผลักดันธุรกิจบริ การสุขภาพในระยะ 5 ปี (2552-2556) โดยส่งเสริ มให้ ประเทศไทยเป็ น “Capital Spa of Asia” ด้ วย
การผลักดันการสร้ างมาตรฐานให้ กบั ธุรกิจสปาไทยอีกทังยั
้ งมีการเร่งทาการตลาดเชิงรุก จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์ การจัด
กิจกรรมส่งเสริ มธุรกิจและสนับสนุนการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ทังด้
้ านการลงทุน /ร่วมทุนจัดตังธุ
้ รกิจ การสร้ าง
เครื อข่าย และการสร้ างแบรนด์ให้ เป็ นเอกลักษณ์ ซึง่ การผลักดันดังกล่าวส่งผลให้ ธุรกิจสปาและนวดไทยมีชื่อเสียงและมี
มาตรฐานเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล และกลายเป็ นธุรกิจบริ การอีกหนึง่ สาขาทีม่ ีบทบาทสาคัญในการเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งทางเศรษฐกิจของไทย โดยเป็ นธุรกิจบริการที่ไทยมีศกั ยภาพในฐานะเป็ น “บริ การที่สง่ ออกได้ ” ทังในรู
้ ปแบบการ
รองรับชาวต่างชาติทเี่ ข้ ามาใช้ บริการในประเทศ การออกไปลงทุนจัดตังธุ
้ รกิจในต่างประเทศ รวมถึงการส่งบุคลากรเดินทาง
ไปให้ บริ การในต่างประเทศ นอกจากนัน้ ยังเป็ นธุรกิจที่สนับสนุนให้ เกิดการขยายตัวในสาขาบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ
การท่องเที่ยว สินค้ าเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ส่งผลให้ มีเงินตราไหลเข้ าประเทศจากธุรกิจในกลุม่ นี ้เพิม่ มากขึ ้น
ปั จจุบนั ธุรกิจสปาและนวดไทยจึงเป็ นอีกหนึ่งสาขาธุรกิจที่มีการขยายตัวเป็ นอย่างมาก เนื่องจากผู้คนได้ หนั มา
สนใจเรื่ องการดูแลสุขภาพ ตามวิถีธรรมชาติบาบัดมากขึ ้น สามารถสร้ างรายได้ และสร้ างอาชีพให้ แก่ธุรกิจบริ การสาขานี ้
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 ประเทศไทยมีจานวนสถานประกอบการที่ขึ ้นทะเบียนและผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากกระทรวงสาธารณสุขทังหมด
้
2,032 แห่ง แบ่งเป็ น สปาเพื่อสุขภาพ 519 แห่ง นวดเพื่อสุขภาพ 1,208 แห่ง และนวด
เพื่อเสริ มสวย 305 แห่ง และหากแบ่งตามสถานที่ตงส่
ั ้ วนใหญ่กว่าร้ อยละ 88 จะมีสถานประกอบการอยูใ่ นกรุ งเทพฯ และที่
เหลือร้ อยละ 12 จะตังอยู
้ ต่ ามสถานที่ทอ่ งเที่ยวในต่างจังหวัด
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

จานวนสถานประกอบการที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ณ สิ ้นปี 2555 (รวมทังประเทศ)
้
ประเภทกิจการ
สปาเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อเสริ มสวย
รวม

จานวน
519 แห่ง
1,208 แห่ง
305 แห่ง
2,032 แห่ง

สัดส่วน
25.54%
59.45%
15.01%
100.00%

ที่มา : สานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

จานวนสถานประกอบการที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ณ สิ ้นปี 2555 (กรุงเทพฯ)
ประเภทกิจการ
สปาเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อเสริ มสวย
รวม

จานวน
413 แห่ง
1,080 แห่ง
297 แห่ง
1,790 แห่ง

สัดส่วน
23.07%
60.34%
16.59%
100.00%

ที่มา : สานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

จานวนสถานประกอบการที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ณ สิ ้นปี 2555 (ต่างจังหวัด)
ประเภทกิจการ
สปาเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อเสริ มสวย
รวม

จานวน
106 แห่ง
128 แห่ง
8 แห่ง
242 แห่ง

สัดส่วน
43.80%
52.89%
3.31%
100.00%

ที่มา : สานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

มูลค่ าตลาดรวมของธุรกิจสปา
ในภาพรวม อุตสาหกรรมสปามีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทังในด้
้ านสถานที่ให้ บริ การและรายได้ จากการ
ประกอบการ เนื่องจากไทยมีความพร้ อมทังด้
้ านบุคลากร สถานที่ และทรัพยากร ประกอบกับมีบริ การสนับสนุนสุขภาพที่
เป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิ นวดไทย การใช้ สมุนไพรไทย และมีจดุ เด่นด้ านอัธยาศัยและมารยาทในการให้ บริ การ ทา
ให้ ธุรกิจบริ การในสาขานี ้มีอตั ราการเติบโตค่อนข้ างสูง
การวิเคราะห์ มูลค่า ตลาดของธุรกิ จสปาไทยแบ่งออกเป็ น 2 แนวทางตามการจัดเก็ บข้ อมูลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง คือ
1) มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปาจากการเก็บข้ อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
เป็ นการวัดมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปาจากรายได้ รวมของผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ โดยปี 2555 มีจานวนสถานประกอบการสปาที่ขอจดทะเบียนกับกระทรวง
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พาณิชย์ทงหมด
ั้
395 แห่งเพิ่มขึ ้นจาก 351 แห่งในปี 2554 หรื อเพิ่มขึ ้น 12% แบ่งเป็ นสถานประกอบการขนาดเล็ก 379
แห่ง สถานประกอบการขนาดกลาง 12 แห่งและ สถานประกอบการขนาดใหญ่ 4 แห่ง และปี 2555 สถานประกอบการ
ทังหมดมี
้
รายได้ รวม 2,435 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 61% จากปี 2554 ที่มีรายได้ รวมเพียง 1,507 ล้ านบาท
2) มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปา ตามการจัดเก็บข้ อมูลของกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเป็ นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทาการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับรายได้
ของผู้ประกอบการสปาของไทย ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่สะท้ อนภาพรวมของธุรกิจสปาไทยมากที่สดุ เนื่องจากเป็ นข้ อมูลที่จดั เก็บ
จากผู้ประกอบการที่ผา่ นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขซึง่ มีจานวนผู้ประกอบการมากถึง 2,032 รายจึงครอบคลุมกว่า
เมื่อเทียบกับข้ อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าที่มีจานวนนิติบคุ คลที่จดทะเบียนเพียง 395 ราย ทังนี
้ ้จากข้ อมูลของ กรม
สนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี 2555 ธุรกิจสปาไทยมีมลู ค่าตลาดรวม 15,500 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น
4% จาก 14,850 ล้ านบาทในปี 2554 ส่วนในปี 2556 กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์รายได้
จากธุรกิจสปาจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 16,280 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 5% จากปี 2555
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รายได้ , มูลค่าตลาดและคาดการณ์รายได้ ของธุรกิจสปาไทย

หมายเหตุ : *ตัวเลขเบื ้องต้ น
ที่มา : กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คาดการณ์ว่าภายในปี 2559 ประเทศไทยจะมีรายได้ จาก
ธุรกิจสปาเพิ่มขึ ้นเป็ น 18,850 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ที่ 5%ต่อปี จากระดับ 15,000 ล้ านบาทในปั จจุบนั
โดยปั จจัยที่เกือ้ หนุนให้ อุตสาหกรรมสปายังขยายตัวมาจากการเพิ่มขึ ้นของจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยการ
เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสง่ ผลดีโดยตรงต่ออุตสาหกรรมสปาไทยเนื่องจากกว่าร้ อยละ 80 ของลูกค้ าทังหมดใน
้
ธุรกิจสปาเป็ นลูกค้ าชาวต่างชาติและที่เหลืออีกร้ อยละ 20 เป็ นลูกค้ าชาวไทย ส่วนลูกค้ าชาวไทยคาดว่าจะมีปริ มาณเข้ าใช้
บริ การในธุรกิจสปาเพิ่มขึ ้นด้ วยเช่นกัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยงั ขยายตัวส่งผลให้ ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ ้นและพร้ อม
แบ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพมากขึ ้น ขณะเดียวกันประชาชนก็มีคา่ นิยมในการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ ้น ทังนี
้ ้จาก
ข้ อมูลศูนย์วิจยั กสิกรไทยพบว่า คนในกรุงเทพฯ มากกว่าร้ อยละ 48 หันมาใช้ วิธีทางธรรมชาติในการบาบัดดูแลรักษา ทาให้
ตลาดการดูแลรักษาสุขภาพมีการขยายตัวมากขึ ้นโดยตลอด
ภาพรวมการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมสปาในประเทศไทยเริ่ มมีการขยายตัวอย่า งชัดเจนตังแต่
้ ปี 2545 มีการขยายตัวโดยรวมทังในด้
้ าน
จ านวนผู้ม าใช้ บ ริ ก ารและสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร จ านวนสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสปาในประเทศไทยส่ว นใหญ่ ด าเนิ น การโดย
ผู้ประกอบการรายเล็ก จากการรวบรวมสถิ ติของสมาคมสปาไทยพบว่า ในช่วงปี 2551-2555 ประเทศไทยมีสถาน
ประกอบการที่ตงอยู
ั ้ ่ในโรงแรมและรี สอร์ ทประมาณร้ อยละ 60 และสถานประกอบการที่ตงอยู
ั ้ ่ในรู ปแบบ Stand Alone
ประมาณร้ อยละ 40 นอกจากนี ้สมาคมสปาไทยยังคาดการณ์อีกว่าในอนาคตสัดส่วนของสถานประกอบการทังสองแห่
้
งจะ
เปลีย่ นเป็ น 50 : 50 เนื่องจากรูปแบบสปาแบบ Stand Alone เริ่ มมีการลงทุนในรูปแบบธุรกิจและเปิ ดดาเนินการเป็ นสาขา
เพิ่มมากขึ ้น

ส่วนที่ 2.2/2 หน้ า 34

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สัดส่วนสถานประกอบการแบ่งตามที่ตงในโรงแรมหรื
ั้
อรี สอร์ ท และแบบ Stand Alone

กระแสการใส่ใจดูแลสุขภาพของคนไทยที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ธุรกิจสปาขยายตัวออกจากโรงแรม และขยายตัวอย่าง
รวดเร็ วในย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้ แนวคิดการให้ บริ การที่หลากหลายรูปแบบ และเป็ นที่จบั ตากันว่าธุรกิจสปา
จะเป็ นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพที่มีศกั ยภาพการเติบโตสูงต่อไป และคาดว่ารายได้ จากธุรกิจสปาในตลาด
ท่องเที่ยวน่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้ องการมีแนวโน้ มการเติบโตตามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ภาครัฐให้
การส่งเสริ มและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทังยั
้ งเป็ นหนึ่งในธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพที่ภาครัฐกาหนดเป้าหมายให้ ประเทศ
ไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย
แนวโน้ มเกี่ยวกับความใส่ใจต่อสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ ้นในกลุม่ ชนชันกลาง
้
ซึ่งเป็ นประชากรส่วนใหญ่หรื อร้ อยละ 70
ของประชากรไทยทังหมด
้
เป็ นโอกาสให้ ธุรกิจสปาขยายตัวเข้ าสูต่ ลาดระดับกลาง ซึง่ มีลกู ค้ ากลุม่ เป้าหมายทังชาวไทยและ
้
ชาวต่างชาติที่พานักอยู่ในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกาลังซื ้อระดับปานกลางขึ ้นไป โดยผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปาส่วนใหญ่จะเป็ นคนไทย เปิ ดดาเนินธุรกิจอยูใ่ นเมืองใหญ่หรื อย่านธุรกิจ ครอบคลุมตังแต่
้ สปาที่อยูน่ อกโรงแรมแต่
จับตลาดบนและสปาขนาดเล็กที่จะจับตลาดระดับกลาง นอกจากนี ้ปั จจัยที่กระตุ้นให้ ตลาดสปาเติบโตมาก คือการขยาย
ฐานลูกค้ าสปาไปยังกลุม่ ผู้ชาย หรื อในกลุม่ เมโทรเซ็กชวลซึ่งถือว่าเป็ นกลุม่ ผู้บริ โภคที่มีอตั ราการเติบโตสูง จนเชื่อว่าจะมี
สปาเฉพาะกลุม่ ลูกค้ านี ้เกิดขึ ้นในระยะเวลาอันใกล้ โดยเฉพาะในโรงแรมต่างๆ เพื่อรองรับกลุม่ ลูกค้ าผู้ชายเมโทรเซ็กชวลนี ้
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ภาพรวมของตลาดธุรกิ จสปาภายในประเทศไทยจึ งเป็ นตลาดที่มีการแข่งขันสูง
เนื่องจากมีผ้ ปู ระกอบการธุรกิจสปาในประเทศเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนมากทังในกรุ
้
งเทพฯและต่างจังหวัด ทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นส
ปาแบบให้ บริ การครบวงจร โดยมีการออกแบบและตกแต่งสถานที่ให้ ดหู รูหรา รวมถึงบริ การที่มีความหลากหลาย พร้ อมสิ่ง
อานวยความสะดวกที่ครบครัน และให้ ความรู้ สกึ ผ่อนคลายเมื่อเข้ าใช้ บริ การ จนถึงในรู ปแบบห้ องแถวที่เปิ ดให้ มีบริ การ
นวดและเสริ มความงามในแบบต่างๆ โดยจะไม่เน้ นถึงความสวยงามในการออกแบบร้ านหรื อไม่เน้ นความหรู หรามากนัก
แต่จะเน้ นการให้ บริ การที่จดั เตรี ยมให้ ลกู ค้ าเท่านัน้
โดยสามารถจาแนกผู้ประกอบการได้ เป็ น 2 กลุม่ หลัก คือ กลุม่ สปาชันน
้ าในต่างประเทศซึง่ ขยายเครื อข่ายเข้ ามา
ในประเทศไทย และธุรกิจสปาของคนไทย โดยจะเน้ นเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ ที่มีคุณภาพบริ การทัดเทียมกับ
ธุรกิจสปาของต่างประเทศ ซึง่ มีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัทฯ
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1) กลุม่ เชนสปาชันน
้ าในต่างประเทศ
เชนสปาต่างประเทศ
กลุม่ แมนดาราสปา

แบรนด์
แมนดาราสปา

ที่ตงสถานประกอบการในประเทศไทย
ั้
- กรุ งเทพฯ (โรงแรมแมริ ออท แอนด์สปา
โรงแรมอิ ม พี เ รี ย ล ควี น ปาร์ ค โรงแรม
รอยัล ออร์ คิด เชอราตัน และโรงพยาบาล
บารุงราษฎร์
- หัวหิน (โรงแรมฮิลตัน โรงแรมแมริ ออท
และโรงแรมอนันตรา รี สอร์ ท)
- ภูเก็ต (โรงแรมเพิร์ล)
กลุม่ คอสโมพรอฟ
ดิเอสพาราสปา
กรุงเทพฯ (โรงแรมพลาซ่า แอทธินี)
กลุม่ ฮาร์ ดร็ อคเอเซีย แปซิฟิก
ฮาร์ ดร็ อค
เปิ ดธุรกิ จสปาในกลุ่มโรงแรมฮาร์ ดร็ อ ค
กรุงเทพฯ พัทยา
กลุม่ ซิคเซ้ นส์
ซิคเซ้ นส์
โรงแรมเอวาซอน หัวหิน และภูเก็ต
ที่มา : ธุรกิจแห่งยุคที่นา่ จับตามอง (ฝ่ ายวิจยั กรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน))
2) ธุรกิจสปาไทย ประกอบด้ วยธุรกิจสปาตังแต่
้ ระดับหรู ที่ตงอยู
ั ้ ่ภายในโรงแรมหรื อรี สอร์ ท มีการให้ บริ การเพื่อ
สุขภาพอย่างครบวงจร อาทิ ชีวาศรม, เทวารัณย์ สปา ของกลุม่ ดุสิตธานี, พริ วิเลจ สปา ของกลุม่ เซ็นทรัล, จิรัง สปา ของ
กลุม่ ว่องวานิช และธุรกิจสปาระดับหรูที่ตงกระจายอยู
ั้
่แบบ stand alone ได้ แก่ โอเอซิส สปา, ดิวาน่า มาสซาจ แอนด์ สปา,
ภิรมย์ สปา, สรี รารมย์, บลิสสปา, อันดา ทรอปิ คอล สปา และไบโอ โบเต้ เดย์ สปา ฯลฯ
จากสภาพตลาดธุรกิจสปาที่มีการแข่งขันรุ นแรง การดาเนินธุรกิ จสปาของบริ ษัทฯ ให้ ประสบผลสาเร็ จ ตาม
เป้าหมาย บริ ษัทฯ ได้ มีการเลือกใช้ กลยุทธทางการตลาดที่สาคัญคือ
1) อัตราค่าบริ การ ธุรกิจสปาที่เปิ ดให้ บริ การส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงแรมและรี สอร์ ทตามสถานที่ท่องเที่ยว ทังกลุ
้ ม่
เชนสปาชัน้ นาในต่างประเทศ และธุรกิจสปาระดับหรู ของไทย จะมีอตั ราค่าบริ การที่สงู มาก ทาให้ เป็ นอุปสรรคของสถาน
บริ การเหล่านี ้ที่ต้องมุ่งการทาตลาดเป้าหมายของตนไปที่ผ้ ูบริ โภคระดับสูงเท่านัน้ ในขณะที่ธุรกิ จสปาของบริ ษัทฯ ใน
แบรนด์ Sabaii by Let’s Relax, Let’s Relax, RarinJinda Wellness Spa จะมีการนาเสนอการให้ บริ การสปาในระดับ 35 ดาว แต่มีอตั ราค่าบริ การที่ค้ มุ ค่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพการบริ การที่ได้ รับ
2) มีทาเลที่ตงของสถานที
ั้
่ประกอบการที่เดินทางไปมาได้ สะดวก และสามารถสังเกตเห็นได้ ง่าย ธุรกิจสปาของ
บริ ษัทฯ จะตังอยู
้ ่ใกล้ กบั สถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสหรื อรถไฟใต้ ดิน สาหรับในต่างจังหวัดก็จะตังอยู
้ ่ในแหล่งชุมชนในตัวเมือง
ใกล้ กบั สถานที่ทอ่ งเที่ยว หรื อห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ เพื่อทาให้ ผ้ ทู ี่จะใช้ บริ การสามารถกาหนดเวลาการเดินทางมาใช้ บริ การ
ได้ อย่างแน่นอน ทังจากการเดิ
้
นเท้ าจากที่พกั หรื อการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ และปลอดภัย
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3) มีสนิ ค้ าและบริ การที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ ดี บริ ษัทฯ มีประสบการณ์ในการดาเนิน
ธุรกิจสปามากกว่า 15 ปี ทาให้ สามารถเสนอบริ การการนวดแบบต่างๆ จากพนักงานเทอราพิสต์ที่มีความสามารถและ
ความชานาญ จากการฝึ กอบรมที่ถกู ต้ องตามหลักสูตรของโรงเรี ยนของบริ ษัทฯ ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา
ควบคูก่ บั การใช้ ผลิตภัณฑ์สปาระดับพรี เมี่ยมที่มีสว่ นผสมจากธรรมชาติ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมัน่ ใจถึงคุณภาพ นอกจากนี ้ ยังมี
การให้ บริ การคาแนะนาดูแลสุขภาพที่ถูกต้ องให้ กับผู้มาใช้ บริ การ เพื่อสร้ างความประทับใจและสร้ างลูกค้ าให้ เกิดความ
จงรักภักดีตอ่ แบรนด์ของบริ ษัทฯ
4) มีความพร้ อมด้ านบุคลากร บริ ษัทฯมีผ้ บู ริ หารที่มีความสามารถ ความรู้ ความชานาญ และมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจสปามายาวนาน และพนักงานเทอราพิสต์ที่มีคณ
ุ ภาพ เนื่องจากการนวดคือบริ การหลักในธุรกิจสปา ดังนันพนั
้ กงาน
เทอราพิสต์ของบริ ษัทฯ จะต้ องผ่านการฝึ กอบรมบริ การนวด และทดสอบความสามารถในการนวดจากโรงเรี ยนเกี่ยวกับ
การนวดแผนไทยของบริ ษั ท ซึ่ ง เปิ ดด าเนิ น การตั ง้ แต่ ปี 2554 โดยหลั ก สู ต รการนวดได้ รั บ การรั บ รองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ คณ
ุ ภาพของการบริ การเป็ นมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา พนักงานมีการให้ บริ การนวดได้
อย่างถูกวิธี ปลอดภัยทังตั
้ วผู้ให้ บริ การ และผู้รับบริ การ
5) กิจกรรมทางการตลาดที่ตรงกับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายหลัก บริ ษัทฯ จัดให้ มีการส่งเสริ มการขาย เช่นการให้
ส่วนลดราคาพิเศษ ซึง่ จะเป็ นการกระตุ้นให้ ลกู ค้ าใหม่ตดั สินใจทดลองใช้ บริ การในสปาได้ ง่ายขึ ้น และช่วยเพิ่มอัตราการใช้
บริ การในช่วงที่มีนกั ท่องเที่ยวลดน้ อยลง หรื อโลว์ซีซนั่ ด้ วย
6) มีการปรับปรุงสถานที่หรื อพัฒนาสินค้ าและบริ การ ให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
2.1.5

ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อบังคับอย่างเคร่งครัด ดาเนินการตาม
ระเบียบปฏิบตั ิของกระทรวงสาธารณสุขในการดาเนินกิจการดังกล่าว โดยได้ รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขในการ
ประกอบธุรกิจสปา สาขาของบริ ษัทให้ เน้ นการอนุรักษ์ ระบบนิเวศธรรมชาติให้ คงเดิม ด้ วยการรักษาพื ้นที่สวน และต้ นไม้
ให้ มากที่สดุ และให้ ความสาคัญกับเรื่ อง ระบบนิเวศ การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในการให้ บริ การแก่
ลูกค้ า เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากธรรมชาติ ไม่ทาลายสิง่ แวดล้ อม เพื่อรักษาสิง่ แวดล้ อมให้ มีสภาพที่ดีตอ่ ไป
2.1.6

งานระหว่างส่งมอบ
- ไม่ม-ี

2.2

ธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหาร
การประกอบธุรกิจโรงแรม และร้ านอาหารของกลุม่ บริษัท ดาเนินการโดย บริ ษัท สยามเวลเนสรีสอร์ ท จากัด :
SWR โดยมีสดั ส่วนรายได้ ประมาณร้ อยละ 29% ร้ อยละ 19% และร้ อยละ 15.9% ของรายได้ จากการขายตามและบริ การ
ของกลุม่ บริ ษัทระหว่างปี 2554-2556

ส่วนที่ 2.2/2 หน้ า 37

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2.2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การ
การให้ บริ การของ SWR สามารถจาแนกได้ ตามประเภทของลักษณะการให้ บริการ คือการให้ บริ การโรงแรม
และการให้ บริ การร้ านอาหารที่จงั หวัดเชียงใหม่ โดยสัดส่วนรายได้ ของ SWR สาหรับการให้ บริ การทัง้ 2 ประเภท สามารถ
สรุปได้ ดังนี ้
โครงสร้ างรายได้

ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจร้ านอาหาร

ปี 2554

พันบาท
18,204
12,745

ปี 2555

%
58.82
41.18

พันบาท
25,177
17,009

ปี 2556

%
59.68
40.32

1.

พันบาท
24,097
27,633

%
46.58
53.41

ปี 2557
สิ ้นสุด
31 มีนาคม 2557
พันบาท
%
7,855
52.18
7,199
47.82

การให้ บริ การโรงแรม
เป็ นการให้ บริ การโรงแรม สไตล์บตู ิครี สอร์ ท ระดับ 5 ดาว และยังคงกลิ่นอายของสไตล์ทางเหนือ สไตล์
ล้ านนา ทุกห้ องพักยังมีระเบียงส่วนตัวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ของดอยสุเทพและแม่นา้ ปิ ง พร้ อมสิ่งอานวยความ
สะดวกกครบครัน ไม่วา่ จะเป็ นบริ การอินเตอร์ เน็ตไร้ สายความเร็ วสูง ห้ องฟิ ตเนสและโยคะ สระว่ายน ้ากลางแจ้ ง บริ การรถ
เช่า ลีมซู ีน และบริ การทัวร์ ท่องเที่ยว บริ การซักรี ด บริ การอินเตอร์ เน็ตไร้ สายความเร็ วสูง รวมทังมี
้ ห้องสมุดที่มีบริ การ
คอมพิวเตอร์ ฟรี และร้ านอาหารเดควัน (Deck1)รวมทังมี
้ ระริ นจินดา เวลเนสสปา สาขาเชียงใหม่ เพื่อให้ บริ การสปาครบ
วงจร โดยตังอยู
้ บ่ ริ เวณด้ านหน้ าของโรงแรม
นอกจากนี ้ภายในบริ เวณโรงแรมยังคงไว้ ซงึ่ บ้ านไม้ สกั ไทยโบราณอายุกว่า 140 ปี เป็ นการผสมกันของ
กลิน่ อายพม่า และล้ านนา โดยได้ ถกู นามาใช้ เป็ น ส่วนต้ องรับแขกของโรงแรม ห้ องประชุม และห้ องนวดไทยของโรงแรม
ระริ นจินดา เวลเนส สปา รี สอร์ ท เพื่ออนุรักษ์ ไว้ ให้ ชนรุ่นหลังและชาวต่างชาติได้ สมั ผัสและร่วมประทับใจ
ในส่วนที่เป็ นอาคารโรงแรมที่สร้ างใหม่ ทางสถาปนิกได้ ออกแบบให้ มีรูปแบบที่กลมกลืนกับเรื อนไม้
โบราณ หลังเดิม รวมไปถึงการออกแบบภูมิสถาปั ตย์ ซึ่งเน้ น ถึง ความเขียวขจีของพรรณไม้ รวมไปถึงสายน ้าที่ลดั เลาะ
ตามอาคาร ซึง่ เป็ นลักษณะพิเศษต่างจากสถาปั ตยกรรมแห่งอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลให้ โรงแรมระริ นจินดา เวล
เนส สปา รี ส อร์ ท ได้ รั บ รางวัล ต่ า ง ๆ สาหรั บ การคงไว้ ซึ่ง สิ่ง ก่ อ สร้ างที่ ส าคัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ วัฒ นธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย
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รางวัลที่ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ ท จากัด ได้ รับ
1.
รางวัล “อาคารอนุรักษ์ ศิลปสถาปั ตยกรรม ดีเด่น ประเภทอาคารพาณิชย์"
จากกรรมาธิการอนุรักษ์ ศิลปสถาปั ตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปี 2550
2.
รางวัล "สถาปั ตยกรรมดีเด่น อาคารเพื่อการพาณิชย์"
จากกรรมาธิการสถาปนิกล้ านนา สมาคมสถาปนิกสยาม ประจาปี 2550
3.
รางวัล Renovation and Modification จาก Thailand Boutique Award 2010
4.
รางวัล Best Luxury Boutique Hotel จาก World Luxury Hotel Award 2012
5.
TripAdvisor Certificate of Excellence จาก TripAdvisor ปี 2012-2014

ภาพที่ 1 : โรงแรมระริ นจินดา เวลเนส สปา รี สอร์ ท

ภาพที่ 2 : ร้ านอาหารเดค วัน (Deck1)
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1) การให้ บริ การด้ านห้ องพัก
โรงแรมระริ นจินดา เวลเนส สปา รี สอร์ ท มีการให้ บริ การห้ องพักดังนี ้
แบบ
ดีลกั ซ์
(Deluxe)
ดีลกั ซ์ พูลแอ็คเซส
(Deluxe Pool Access)
เวลเนส สวีท
(Wellness Suite)
ระริ นจินดา วิลล่า
(Rarinjinda Villa)
รวม

ขนาด (ตรม.)
46

จานวนห้ อง
22

อัตราค่าห้ องพัก (บาท)
6,500++

53

7

10,000++

93

5

16,000++

164

1

27,000++

35

สาหรับอัตราการเข้ าพักเฉลีย่ และอัตราค่าห้ องพักเฉลีย่ ในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา มีดงั นี ้
ปี
อัตราการเข้ าพักเฉลีย่ (%)
อัตราค่าห้ องพักเฉลีย่ (บาท)

2556
65.12
3,580

2555
51.14
3,538

2554
35.22
3,525

2) การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
โรงแรม ระริ นจินดา เวลเนส สปา รี สอร์ ท มีบริ การร้ านอาหารเดค วัน ตังอยู
้ ่ติดกับริ มแม่น ้าปิ ง เน้ นมุมมอง
แบบเปิ ดโล่งและบรรยากาศแบบสบายๆ ทังภายในอาคารและภายนอกอาคาร
้
มีบริ การด้ านอาหารและเครื่ องดื่ม รวมทัง้
การจัดเลี ้ยง การจัดงานแต่งงาน โดยเน้ นที่คณ
ุ ภาพของบริ การที่ประทับใจ และคุณภาพของอาหารที่ จดั เตรี ยมโดยพ่อครัว
ที่มีประสบการณ์ เพื่อบริ การสาหรับลูกค้ าที่มาพักและลูกค้ าทัว่ ไป รายละเอียดดังนี ้
ร้ านอาหารเดค-วัน “Deck 1” บริ การอาหารแบบเน้ นสุขภาพ แบบชาวเอเซีย (Modern Asian Fusion)
เปิ ดบริ การทุกวัน ตังแต่
้ 7.00 น. – 24.00 น. ขนาดความจุรวม 80 ที่นงั่ โดยในช่วงเทศกาลเช่น เทศกาลสงกรานต์ หรื อ
เทศกาลปี ใหม่ สามารถเพิ่มความจุบริ เวณด้ านนอกอาคารบริ เวณติดริ มน ้าปิ งรวมเป็ น 120 ที่นงั่ สามารถแบ่งช่วงเวลาการ
ให้ บริ การดังนี ้
บริ การอาหารเช้ า
07.00 – 10.00 น.
บริ การอาหารกลางวัน
11.00 – 14.00 น.
บริ การอาหารว่างยามบ่าย
14.00 – 17.00 น.
บริ การอาหารค่า
17.00 – 24.00 น.
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นอกจากนี ้ในด้ านการจัดเลี ้ยง งานประชุมสัมนา งานสังสรรค์ของราชการและบริ ษัทเอกชน ตลอดจนงาน
เลี ้ยงส่วนตัว หรื อการจัดงานแต่งงาน โรงแรมมีบริ การบ้ านไทยบริ เวณชัน้ 2 ประกอบด้ วยห้ องจัดเลี ้ยงขนาดกลาง 1 ห้ อง
และห้ องขนาดเล็ก 2 ห้ อง ขนาดความจุสงู สุดถึง 50 คน
2.2.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของธุรกิจโรงแรม
บริ ษัทฯมีสดั ส่วนลูกค้ าต่างประเทศต่อลูกค้ าในประเทศเท่ากับร้ อยละ 80 : 20 สาหรับสัดส่วนลูกค้ าชาวต่างชาติ
ประมาณร้ อยละ 60 จะเป็ นลูกค้ าชาวเอเชียจากประเทศ จีน ฮ่องกง ไต้ หวัน ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้ โดยที่ลกู ค้ าจากประเทศ
จีนจะเป็ นกลุ่มลูกค้ ารายใหญ่ที่สดุ ในขณะที่อีกร้ อยละ 10 จะเป็ นลูกค้ าจากกลุ่มประเทศอาเซียนเเละโอเชียเนีย เช่น
มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีเเลนด์ และที่เหลืออีกร้ อยละ 10 จะเป็ นลูกค้ าจากทางยุโรปและสหรัฐอเมริ กา โดย
สามารถแสดงได้ ดงั นี ้

เนื่องจาก โรงแรม ระริ นจินดา เวลเนส สปา รี สอร์ ท มีการให้ บริ การแบบ Luxury Boutique Hotel เทียบเท่ากับ
โรงแรมระดับ 5 ดาว คื อ ประกอบด้ วยห้ อ งพัก หรู รวมถึ งสิ่ง อ านวยความสะดวกต่า งๆ อย่า งพร้ อมมูล ดัง นัน้ ลูก ค้ า
กลุม่ เป้าหมายสาหรับธุรกิจจะเป็ นกลุม่ ผู้มีรายได้ สงู เช่น พนักงานระดับสูงของบริ ษัท เจ้ าของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมถึงเจ้ าของธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับราคาห้ องพักที่อยูร่ ะหว่าง 6,500 บาท ถึง 30,000 บาท ต่อคืน
การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ ายของธุรกิจโรงแรม
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่ายสาหรับกลุม่ ลูกค้ าของ โรงแรม ระริ นจินดา เวลเนส สปา รี สอร์ ท สามารถ
แบ่งได้ ดงั นี ้
1)
การจาหน่ายผ่านระบบสารองห้ องพักผ่านทางอินเตอร์ เน็ต
ลูกค้ าส่วนใหญ่กว่าร้ อยละ 70 ที่มาใช้ บริ การโรงแรม จะใช้ บริ การจองห้ องพักล่วงหน้ าผ่านทางเว็ปไซด์
ซึ่งเป็ นธุรกิจผู้ให้ บริ การสารองห้ องพักทางออนไลน์ สาหรับโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็ นหลัก เช่น agoda.com,
booking.com, expedia.com ในขณะที่ลกู ค้ าอีกร้ อยละ 5 ที่เคยมาใช้ บริ การแล้ วหรื อได้ รับคาแนะนาจากผู้ที่เคยมาเข้ าพัก
จะใช้ บริ การจองห้ องพักล่วงหน้ าผ่านทางเว็ปไซด์ของธุรกิจโรงแรมโดยตรงคือ www.rarinjinda.com
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2)

การจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่าย
การจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายท่องเที่ยวทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ลูกค้ าร้ อยละ 25 ที่มาใช้
บริ การโรงแรม จะจองที่พกั ผ่านทางบริ ษัทเอเย่นต์ทอ่ งเที่ยวที่รับจองห้ องพัก ซึง่ เป็ นการเสนอสินค้ าที่เหมาะสมให้ แก่ลกู ค้ า
กลุม่ นักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ
มีการเข้ าร่ วมนิทรรศการการท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางจัด
จาหน่าย ในปั จจุบนั บริ ษัท มีความสัมพันธ์ระยะยาวกับบริ ษัทเอเย่นต์ทอ่ งเที่ยวในตลาดเป้าหมายหลายแห่ง
3)

การจาหน่ายผ่านฝ่ ายขายและการตลาด
ทางฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาดของ SWR ได้ ทาการตลาดจัดจาหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าโดยได้ ทา
การตลาดโดยติดต่อไปยัง ทางภาครัฐและภาคเอกชนให้ มีการเข้ ามาใช้ บริ การทังในส่
้ วนของห้ องพักและร้ านอาหาร โดยมี
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ สนองความต้ องการขององค์กรที่เข้ าใช้ บริ การ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของลูกค้ าแต่ละองค์กร
กลยุทธ์ การแข่ งขันของธุรกิจโรงแรม
กลยุทธ์ด้านราคา
สาหรับการตังราคาห้
้
องพักของ SWR นัน้ เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทได้ ทาการวาง ตาเเหน่งธุรกิจเป็ นบูติค
โฮเต็ลหรู ระดับ 5 ดาว (Luxury Boutique Hotel) โดยเน้ นการเน้ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีไลฟ์ สไตล์ที่ใส่ใจในสุขภาพ โดยมีบริ การ
สปา รวมทังร้้ านอาหารประเภท Healthy Food เพื่อสุขภาพ ตลอดจนบริ การเเละความเป็ นส่วนตัวแบบมาตรฐานระดับ
โรงแรม 5 ดาว บริ ษัทฯ จึงใช้ กลยุทธ์การตังราคาสู
้
ง (Price Skimming) เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ของการเป็ นเป็ นบูติคโฮเต็ลหรู
ระดับ 5 ดาว เเละใช้ กลยุทธ์การปรับลดราคาขึ ้นอยูก่ บั ฤดูกาลท่องเที่ยว เเละอัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) โดยมี
อัตราเฉลีย่ ที่ 6,500 – 30,000 บาทต่อคืน ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดห้ องพักและการตกแต่งภายใน
กลยุทธ์การสร้ างความแตกต่างในด้ านคุณภาพและผลิตภัณฑ์
SWR มีลกั ษณะการสร้ างความแตกต่างในด้ านคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากโรงแรมในบริ เวณพื ้นที่เดียวกัน
โดยให้ บริ การแบบครบครันแก่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทย ในบริ เวณโรงแรม ซึ่งเป็ นกลยุ ทธ์ ที่สามารถให้ บริ การ
ได้ แบบครบวงจรในบริ เวณสถานที่ของ SWR
1.
เน้ นการให้ บริ การสาหรับผู้รักสุขภาพอนามัยที่ดี
2.
มีทาเลทีต่ งอยู
ั ้ ก่ ลางใจเมืองเชียงใหม่ สะดวกสบาย ใกล้ กบั ตลาดไนท์ บาร์ ซา่ และห่างจาก
สนามบินเพียง 15 นาที นอกจากนันแล้
้ วยังเน้ นความสวยงาม โดยทุกห้ องพักยังมีระเบียง
ส่วนตัว ซึง่ สามารถมองเห็น สระว่ายน ้าในส่วนกลาง เทือกเขาดอยสุเทพ และทัศนีย์ภาพของ
แม่น ้าปิ ง
3.
เน้ นสไตล์การตกแต่ง ด้ วยสไตล์โมเดิร์นกึ่งไทยผสมผสานความโบราณ (แอนทีค) หรื อการ
ผสานความทันสมัยเข้ าไปกับสไตล์ไทยดังเดิ
้ ม
4.
มีบริ การสปาระดับ 5 ดาว อยู่ในบริ เวณโรงแรม ซึ่งเป็ นสปาที่สมบูรณ์ ที่สุดของเชียงใหม่
เพียบพร้ อมด้ วยเทคโนโลยีล่าสุดของสปาและสิ่งอานวยความสะดวกที่มีมาตรฐานสูงคือ
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RarinJinda Wellness Spa นาเสนอบริ การสปาและการบาบัดหลากหลายรู ปแบบโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่ให้ คาปรึกษาและคาแนะนา
ให้ บริ การด้ านอาหารทางสุขภาพ โดย ร้ านอาหารเดค วัน ที่นาเสนออาหารประเภท Healthy
Food เพื่อสุขภาพ

5.

2.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ในการดาเนินธุรกิจโรงแรม และร้ านอาหารของ SWR นัน้ SWR มีการทาสัญญาเช่าช่วงที่ดินระยะยาวระยะเวลา
30 ปี เพื่อดาเนินธุรกิจโรงแรม และร้ านอาหารเดค วัน (Deck 1) โดยมีสาระสาคัญดังนี ้
สรุปสัญญาเช่าช่วงที่ดิน
คูส่ ญ
ั ญา
:

บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (ผู้ให้ เช่าช่วง)
บจก. ระริ นจินดา (ผู้เช่าช่วง) (ปั จจุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ น บจก. สยามเวลเนสรี สอร์ ท)

วันที่ของสัญญา :

1 มกราคม 2556

วัตถุประสงค์ของ :
การเช่าช่วง

เพื่อประกอบกิจการโรงแรมและร้ านอาหาร

กรรมสิทธิ์ในอาคาร:
และสิง่ ปลูกสร้ าง

คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงเป็ นที่ยอมรับกันว่าอาคารโรงแรม และอาคารร้ านอาหาร ที่ได้
ก่อสร้ างขึ ้นบนที่ดิน ณ วันที่เข้ าทาสัญญาฉบับนี ้เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าช่วง เป็ นเหตุให้
ผู้ให้ เช่าช่วงไม่คิดค่าเช่าในส่วนอาคารดังกล่าวนันกั
้ บผู้เช่าช่วงตลอดระยะเวลาการเช่า
โดยจะคิดค่าเช่าแต่เฉพาะราคาเช่าที่ดิน

ทรัพย์สนิ ที่เช่าช่วง :

เฉพาะที่ดินขนาดพื ้นที่ 0-3-96 ไร่ ซึง่ เป็ นที่ตงของอาคารโรงแรม
ั้
ระริ นจินดา เวลเนส สปา
รี สอร์ ท และร้ านอาหารเดค วัน พร้ อมทังบริ
้ เวณใช้ สอยส่วนกลางอื่นๆ ในที่ดินทังแปลง
้
ทังนี
้ ้
สาหรับอาคารที่ผ้ เู ช่าช่วงได้ ดาเนินการปรั บปรุ งใหม่ ปลูกสร้ าง หรื อต่อเติมอาคารใดๆ บน
ทรั พย์ สินที่เช่า ผู้เช่าช่วงยอมให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ ของผู้ให้ เช่าช่วงทัง้ หมดเมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาการเช่า

ระยะเวลาเช่า

ระยะเวลาการเช่าช่วงรวม 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2585
ทังนี
้ ้ หากครบกาหนดระยะเวลาการเช่าช่วง หากผู้เช่าช่วงมีความประสงค์จะเช่าช่วงทรัพย์สนิ
ที่เช่าช่วงต่อไป ผู้เช่าช่วงจักต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึง เจตนาในการต่อสัญญาเช่าช่วง
ให้ แก่ทางผู้ให้ เช่าช่วงทราบไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนครบกาหนดสัญญาเช่าช่วง หากผู้ให้ เช่าช่วง
มีความประสงค์ จะให้ ผ้ เู ช่าช่วงเช่าทรัพย์ สินที่เช่าช่วงต่อไป คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงให้

:
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ข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วงฉบับใหม่มีข้อกาหนดเหมือนสัญญาฉบับนี ้
ทุกประการ เว้ นแต่ข้อสัญญาข้ อ 3. เรื่ องระยะเวลาการเช่าช่วง และข้ อ 4. เรื่ อง
ค่าเช่าช่วง จะได้ มกี ารตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อไป
ค่าเช่าช่วง

:

ชาระเป็ นรายเดือน โดยผู้ให้ เช่าช่วงจะปรับค่าเช่าช่วงเพิม่ ขึ ้นตามสภาวะตลาดแต่ไม่เกิน
ร้ อยละ 15 ของค่าเช่าช่วงที่มีผลบังคับอยูท่ กุ 3 ปี

การเลิกสัญญา

:

สัญญาเป็ นอันสิ ้นผลทันที ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าช่วง และไม่มีการใช้ สทิ ธิตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าช่วงออกไป
ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี ้
2) เมื่อคูส่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี ้
3) เมื่อมีการเวนคืนที่ดินหรื อทรัพย์สนิ ที่เช่าช่วงเสียหายถึงขนาดไม่สามารถจะใช้ ประโยชน์
ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญานี ้

2.2.3

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม
ปี 2556 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวเพียงร้ อยละ 2.9 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน ตามภาวะการ
ใช้ จ่ายภาคเอกชนที่ชะลอตัวเป็ นสาคัญ เนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปี เป็ นต้ นมา มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่
เริ่ มทยอยหมดลง และภาระหนี ้ครัวเรื อนที่เร่งตัวขึ ้น ส่งผลให้ ครัวเรื อนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ จ่าย และความเชื่อมัน่
ที่ถูกบัน่ ทอนเพิ่มเติมจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองทาให้ การบริ โภคหดตัว เช่นเดียวกับการลงทุนที่
ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไปเพื่อรอความชัดเจนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
อย่างไรก็ตามภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็ นแรงขับเคลื่อนในเชิงบวกที่สาคัญของเศรษฐกิจไทยตลอดทังปี
้ 2556
จากรายงานจานวนนักท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา ระบุว่าจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติจากทุกภูมิภาคเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน รัสเซียและอาเซียน ส่งผลให้ ในปี นี ้จานวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทาสถิติสงู สุดเป็ นประวัติการณ์ที่ 26.72 ล้ านคน ขยายตัวถึงร้ อยละ 19.60 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่
ผ่านมา สามารถสร้ างรายได้ ให้ ประเทศถึง 1.167 ล้ านล้ านบาท เนื่องจากนักท่องเที่ ยวส่วนหนึ่งเปลี่ยนจุดหมายมา
ท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ ้นหลังเกิดกรณีความสัมพันธ์ ระหว่างจี นกับญี่ปนุ่ และจานวนสายการบินต้ นทุนต่าที่เพิ่มขึ ้น
ช่วยอานวยความสะดวกและลดต้ นทุนการเดินทางของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี จานวนนักท่องเที่ยวชะลอลง
บ้ าง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนจากการปรั บเปลี่ยนกฎหมายการท่องเที่ยวของจีนเพื่อควบคุมการขายโปรแกรม
ท่องเที่ยวที่ต่ากว่าทุน รวมทังได้
้ รับผลกระทบเพิ่มเติมจากสถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศ ในขณะที่รายได้ จาก
นักท่องเที่ยวภายในประเทศในปี 2556 เพิ่มขึ ้นเป็ น 0.634 ล้ านล้ านบาท ทาให้ รายได้ รวมจากการท่องเที่ยวของประเทศสูง
ถึง 1.8 ล้ านล้ านบาท
สาหรับสถานะการณ์การท่องเที่ยวไทยในปี 2557 กรมการท่องเที่ยวได้ ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เพิ่มขึ ้นเป็ น 30.27 ล้ านคน ขยายตัวร้ อยละ 13.29 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยประมาณการรายได้ จากการท่องเที่ยวต่างชาติ
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คิดเป็ นจานวนเงิน 1.344 ล้ านล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ร้ อยละ 15.17 เมื่อเทียบกับปี 2556 ในขณะที่มีการประมาณ
การรายได้ จากนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ ้นเป็ น 0.699 ล้ านบาท ทาให้ รายได้ รวมจากการท่องเที่ยวของประเทศใน
ปี 2557 เท่ากับ 2.043 ล้ านบาท

จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

หมายเหตุ : P คือข้ อมูลเบื ้องต้ น, F คือข้ อมูลประมาณการ
ที่มา : กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายได้ จากการท่องเที่ยว

หมายเหตุ : P คือข้ อมูลเบื ้องต้ น, F คือข้ อมูลประมาณการ
ที่มา : กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่จดั ได้ วา่ เป็ นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะเรื่ องการท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงเป็ นที่
รู้ จักและได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากความพร้ อมของแหล่งท่องเที่ยว ทัง้
ทางด้ านธรรมชาติอนั งดงาม ด้ านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่เป็ นเอกลักษณ์น่าประทับใจ และความพรั่งพร้ อมในเรื่ อง
สถานที่พกั และบริ การด้ านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่หลากหลาย ทาให้ มีนกั ท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติเดินทางมา
ท่องเที่ยวตลอดทังปี
้
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สาหรั บสถานะการณ์ การท่องเที่ยวในจังหวัดเชี ยงใหม่ ข้ อมูลจากสานักงานสถิ ติแห่งชาติในปี 2554 ระบุว่า
จานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีจานวน 4.38 ล้ านคน แบ่งเป็ นจานวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศจานวน 2.53
ล้ านคน และนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวน 1.85 ล้ านคน ขยายตัวร้ อยละ 10.9 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2553 ที่จานวน
นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีจานวน 3.94 ล้ านคน ในขณะที่จานวนห้ องพักในจังหวัดเชียงใหม่มีการเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปี 2554 มีจานวน 36,884 ห้ อง ขยายตัวร้ อยละ 23.98 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2553 ที่มีห้องพักจานวน 29,750
ห้ อง และอัตราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) มีเพียงร้ อยละ 29.72 ลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับปี 2553 ที่มีอตั ราการเข้ า
พักร้ อยละ 29.88 เเสดงให้ เห็นว่าจานวนห้ องพักยังมีมากกว่าจานวนความต้ องการของนักท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพาะ
ในช่วงโลว์ซีซนั่ ทาให้ มีการเเข่งขันในด้ านราคาค่อนข้ างสูง
ข้ อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
รายการ
จานวนนักท่องเที่ยว (คน)
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ

2552
3,479,363
2,382,267
1,097,096

สถานประกอบการที่พกั แรม
จานวนห้ อง
อัตราการเข้ าพัก (%)
จานวนผู้เข้ าพักแรม (คน)
ชาวไทย

22,493
31.78
2,514,516
1,373,923
ชาวต่างชาติ
1,140,593
ที่มา : สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ

2553
3,944,415
2,465,328
1,479,087

2554
4,377,739
2,528,793
1,848,946

29,750
29.88
3,079,005
1,785,163
1,293,842

36,884
29.72
3,853,583
2,004,999
1,848,584

สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ข้ อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ ได้ รายงานถึงภาวะ
อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่วา่ อัตราการเข้ าพักมีแนวโน้ มทรงตัวจากช่วงเดียวกันปี ก่อน แม้ วา่ ในเดือนมกราคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อตั ราการเข้ าพักจะขยายตัวมาก ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้ เที่ยวบิน short-haul มายัง
เชียงใหม่ อาทิ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และเกาหลี แต่ในเดือนมีนาคมเริ่ มมีการยกเลิกการจองห้ องพัก โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวยุโรปจากความไม่ไว้ วางใจในสถานการณ์การเมืองของไทย
ภาพรวมการแข่ งขัน
จากข้ อมูลที่แสดงข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า ถึงแม้ ว่าจานวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่ในขณะที่จานวนสถานประกอบการที่พกั แรม และจานวนห้ องพัก มีการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ในอัตราที่สงู กว่า ย่อมส่งผลกระทบให้ เกิดการแข่งขันอย่างสูงสาหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนันเพื
้ ่อความอยู่
รอดของกิจการ ผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องปรับเปลีย่ นแผนการดาเนินงานหรื อกลยุทธ์ตา่ งๆ เพื่อรักษาระดับกาไรของกิจการ
ไว้ ซึง่ รูปแบบการแข่งขันที่รุนแรงขึ ้น ได้ แก่ การตัดราคาห้ องพัก การแข่งขันด้ านคุณภาพการบริ การ การให้ สิทธิพิเศษด้ าน
การใช้ บริ การด้ านอื่นของโรงแรม เป็ นต้ น
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ในส่วนของที่พกั ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีลกั ษณะการให้ บริ การแบบรี สอร์ ทแอนด์สปา จากข้ อมูลของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ระบุวา่ รี สอร์ ทแอนด์สปาระดับ 2-5 ดาว มีจานวนทังสิ
้ ้น 139 แห่ง และถ้ าเน้ นเฉพาะที่พกั ระดับเดียวกับ
โรงแรม ระริ นจินดา เวลเนส สปา รี สอร์ ท จะมีจานวน 15 แห่ง ในขณะที่ที่พกั ที่มีลกั ษณะการให้ บริ การแบบบูติครี สอร์ ท
ระดับ 2-5 ดาว มีจานวนทังสิ
้ ้น 19 แห่ง
ปั จจุบนั จานวนของบูติคโฮเต็ลที่เพิ่มมากขึ ้น ย่อมส่งผลให้ การแข่งขันในตลาดย่อมสูงขึ ้นตามไปด้ วย อย่างไรก็
ตามในแง่ข องลัก ษณะการดาเนินธุ รกิ จโรงแรมบูติค ที่เน้ นรู ปแบบความเป็ นโรงแรมขนาดเล็กที่มี ความหรู หรา ให้
ความสาคัญในเรื่ องความโดดเด่นของสถาปั ตยกรรม การบริ การที่ให้ ความเอาใส่ใจใกล้ ชิดจากพนักงาน และการนาเสนอ
เรื่ องราวความเป็ นมาผ่านทางสถาปั ตยกรรม การให้ บริ การของโรงแรมบูติคจะต้ องสามารถตอบสนองต่อรู ปแบบการ
ดารงชีวิตของผู้มาใช้ บริ การ โรงแรมบูติกจึงเป็ นสถานที่ที่สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงบุคลิกและรู ปแบบการดารงชีวิตของผู้ที่
จะมาใช้ บริ การ ดังนันโรงแรมบู
้
ติคส่วนใหญ่จึงไม่ได้ เน้ นการแข่งขันในเรื่ องราคา แต่จะเน้ นการแข่งขันที่คณ
ุ ภาพ มาตรฐาน
และการให้ บริ การเป็ นหลัก โดยโรงแรมแต่ละแห่งล้ วนมีจดุ ขายที่แตกต่างกัน ขึ ้นอยูก่ บั ไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ าต่ละคน
สาหรับโรงแรม ระริ นจินดา เวลเนส สปา รี สอร์ ท มีจดุ เด่น ซึง่ เป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันสาหรับตลาด
โรงแรมบูติคหลายประการคือ
1) มีความโดดเด่นทางด้ านสถาปั ตยกรรม ภายในบริ เวณโรงแรมยังคงไว้ ซงึ่ บ้ านไม้ สกั ไทยโบราณอายุกว่า 140 ปี
เป็ นการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมที่มีกลิ่นอายพม่า ล้ านนาและโคโลเนียล ถูกสร้ างอยู่ในเขตอนุรักษ์ ของชาวบ้ าน
วัดเกต ซึ่งครัง้ หนึ่งชุมชนแห่งนี ้เคยเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและการติดต่อค้ าขาย ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการ
นาเสนอเรื่ องราวความเป็ นมาผ่านทางสถาปั ตยกรรมและชุมชนเก่าแก่ ถือเป็ นจุดขายที่โดดเด่นของโรงแรม สาหรับส่วนที่
เป็ นอาคารโรงแรมที่สร้ างใหม่ ได้ ออกแบบให้ มีรูปแบบที่กลมกลืนกับเรื อนไม้ โบราณหลังเดิม รวมไปถึงการออกแบบภูมิส
ถาปั ตย์ ซึง่ เน้ นถึง ความเขียวขจีของพรรณไม้ รวมไปถึงสายน ้าที่ลดั เลาะไปตามอาคาร เป็ นต้ น
2) มีรูปแบบการให้ บริ การเป็ นโรงแรม บูติครี สอร์ ท ระดับ 5 ดาว จานวนห้ องพักเพียง 35 ห้ อง แต่ยงั คงกลิ่นอาย
ของสไตล์ล้านนา ทุกห้ องพักยังมีระเบียงส่วนตัว พร้ อมสิง่ อานวยความสะดวกครบครัน
3) มีเวลเนส สปา ที่ทนั สมัยและดีที่สดุ ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ที่จะเป็ นจุดขายที่ทาให้ ลกู ค้ าที่ชอบทา
สปาเลือกที่จะมาพักที่โรงแรม
4) มีการบริ การที่ให้ ความเอาใส่ใจใกล้ ชิดของพนักงาน ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับโรงแรมประเภทอื่นๆ หรื อโรงแรม
เครื อข่ายที่ไม่สามารถทาเช่นนีไ้ ด้ เนื่องจากจานวนของผู้ใช้ บริ การที่เป็ นตัวแปรในการเข้ าถึงและสร้ างปฏิสั มพันธ์ กับ
ผู้ใช้ บริ การ ซึง่ จุดนี ้เป็ นข้ อได้ เปรี ยบในด้ านการบริ การของโรงแรมบูติกขนาดเล็ก
2.3

ธุรกิจจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ สปา
การประกอบธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ดาเนินการโดยบริ ษัทย่อยของบริ ษัท คือ บริ ษัท สยามเวลเนสแล็บ
เคชัน่ จากัด : SWL โดยมีสดั ส่วนรายได้ ประมาณร้ อยละ 0.4 ถึง ร้ อยละ 0.6 ของรายได้ จากการขายและบริ การของกลุม่
บริ ษัทในปี 2555-2556
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2.3.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การ
การดาเนินการของ SWL ดาเนินธุรกิจจัดหาสินค้ าเกี่ยวกับสปา และสินค้ าที่ใช้ ในการบริ โภค เช่น อาหารว่าง เพื่อ
จัดจาหน่ายให้ แก่บริ ษัท และลูกค้ าทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ โดยจัดจาหน่ายภายใต้ แบรนด์ “Blooming” โดยการเลือก
ซื ้อผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริ ษัท ได้ ทาการเลือกซื ้อจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้ าประเภทสปา สาหรับการใช้
ในบ้ านและใช้ ในร้ านสปา ภายใต้ เเบรนด์ “Blooming” โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทงหมด
ั้
(Natural Products) สินค้ าของ SWL สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้ เป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1) ผลิตภัณฑ์สปาสาหรับการดูแลผิวภัณฑ์
1.1) น ้ามันนวด (Massage Oil for Professional Use)
ผลิตภัณฑ์น ้ามันนวดบลูมมิ่งสาหรับมืออาชีพ ผลิตภายใต้ มาตรฐานสปานานาชาติ ประกอบด้ วย
น ้ามันที่มีคณ
ุ ภาพซึง่ มีคณ
ุ สมบัติที่แตกต่างกัน ได้ แก่ น ้ามันอัลมอนด์ อุดมด้ วยวิตามิน A, B1, B2 และ
B6 ช่วยให้ ความชุ่มชื ้น บารุงผิวหนัง น ้ามันจากเมล็ดองุ่นมีคณ
ุ สมบัติที่ช่วยต่อต้ านอนุมลู อิสระ ทาให้
ผิวนุม่ ชุ่มชื ้น และน ้ามันโจโจบาซึง่ อุดมไปด้ วยวิตามิน E ซึมซาบได้ อย่างล ้าลึกเข้ าบารุ งและปกป้องผิว
ในเวลาเดียวกัน เหมาะสาหรับทุกสภาพผิว ผลิตภัณฑ์ น ้ามันนวดบลูมมิ่งสกัดจากน ้ามัน หอมระเหย
บริ สทุ ธิ์สตู รพิเศษเฉพาะ และสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่มีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ ผิว
1.2) น ้ามันนวด (Massage Oil for Home Use)
ผลิตภัณฑ์น ้ามันนวดแบบ Home Edition มีน ้าหนักเบา ซึบซาบลงสูผ่ ิวได้ รวดเร็ ว สามารถใช้ นวดด้ วย
ตัวเอง หรื อนวดที่บ้านได้ หรื อใช้ สาหรับทาเพื่อให้ ผิวนุม่ ชุ่มฃื ้นแทนโลชัน่ ทัว่ ไป หรื อทาเมื่อออกแดดหรื อ
ออกทะเล จะช่วยเคลือบผิวไม่ให้ เสียความชุ่มชื ้นอย่างรวดเร็ ว ทังมี
้ กลิ่นหอมอ่อนๆ ให้ ผ่อนคลาย หรื อ
สดชื่นตามคุณสมบัติของกลิน่ ที่มีให้ เลือกหลากหลาย เช่น กลิน่ หอมที่ชาวไทยนิยมใช้ กลิ่นดอกลาเวน
เดอร์ กลิ่นหอมหวานแบบโรแมนติก กลิ่นมะพร้ าวท้ องถิ่ น กลิ่นหอมอ่อน ๆ ของชาเชี ยว และกลิ่น
สมุนไพรไทย เป็ นต้ น
1.3) น ้ามันหอมระเหย (Essential Oil)
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการสกัดพืชพรรณธรรมชาติ มีคุณสมบัติที่ช่วยบาบัดสุขภาพทังร่
้ างกายและ
จิตใจ บรรเทาอาการอักเสบ หรื อลดบวม ช่วยในการผ่อนคลาย ลดความเครี ยด บรรเทาอาการปวด
เมื่อย และกระตุ้นการทางานของกล้ ามเนื ้อ หรื อกระตุ้นให้ สดชื่น
1.4) เจลอาบน ้า (Shower Gel)
ผลิตภัณฑ์เจลอาบน ้าที่อดุ มคุณค่าด้ วยวิตามินบารุงผิว อาทิ วิตามิน E และวิตามิน B5 ทังยั
้ งมีอโลเวร่า
และสมุนไพรไทยสกัดที่ช่วยในการปกป้องผิว พร้ อมกลิ่นหลากหลายจากส่วนผสมของนา้ มันหอม
ระเหย ช่วยให้ เกิดความสดชื่น คลายความเหนื่อยล้ า ตึงเครี ยด
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1.5) สบูธ่ รรมชาติ (Natural Soap)
ผลิตภัณฑ์สบูธ่ รรมชาติ มีสว่ นผสมช่วยทาความสะอาดล ้าลึก อุดมคุณค่าด้ วยวิตามินที่ทาให้ ผิวสะอาด
ขจัดเซลล์ที่หมดอายุให้ หลุดไป พร้ อมมอบความนุ่ม ชุ่มชื่น เรี ยบเนียนให้ กบั ผิว ทังยั
้ งช่วยทาให้ ความ
หยาบกระด้ างของข้ อศอกและส้ นเท้ าน้ อยลงจนหมดไป
1.6) โลชัน่ บารุงผิว (Body Lotion)
ผลิตภัณฑ์บอดี ้โลชัน่ ที่อดุ มคุณค่าด้ วยวิตามินบารุงผิว อาทิ วิตามิน E และวิตามิน B5 ทังยั
้ งมีอโลเวร่ า
และสมุนไพรไทยสกัด ที่จะช่วยปกป้องผิวอย่างมีประสิทธิภาพได้ ผลด้ วยโลชัน่ เนื ้อละเอียด ซึบซาบสูใ่ ต้
ผิวอย่างรวดเร็ ว และทาหน้ าที่ทนั ทีที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ พร้ อมกลิ่นหลากหลายจากส่วนผสมของน ้ามันหอม
ระเหย
1.7) เจลว่านหางจระเข้ (Aloe Vera Soothing Gel)
ผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ จะช่วยบรรเทาอาการแสบร้ อน รั กษาบาดแผล ลบรอย
แผลเป็ นที่เกิดจากแสงแดดได้ อย่างน่ามหัศจรรย์ ซึ่งว่านหางจระเข้ จะช่วยผลักออกซิเจนเข้ าสู่เซลล์
ผิ ว หนัง ได้ อ ย่ า งล า้ ลึก ท าให้ อ าการต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากการเผาไหม้ ข องแสงแดดกลับ สู่ส ภาพปกติ
นอกจากนันยั
้ งช่วยผลัดเซลล์ผิว ทาให้ ผิวมีสขุ ภาพที่ดีขึ ้นซึง่ สามารถสัมผัสได้ อย่างชัดเจน
1.8) ผลิตภัณฑ์ขดั ผิว (Body Scrub)
เป็ นการผสมผสานของเม็ดขัดผิวจากสารสกัดธรรมชาติ ด้ วยส่วนผสมที่ได้ จากน ้ามันสกัดจากพืชพรรณ
ต่างๆ และกรดไขมันที่สาคัญที่จะช่วยฟื น้ ฟูสภาพผิว ขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้ วโดยไม่ทาลายผิว
ชันนอก
้
การนวดตัวด้ วยผลิตภัณฑ์ขดั ผิวจะช่วยทาให้ การไหลเวียนของโลหิตดีขึ ้น และทาให้ ผิวแข็งแรง
นุม่ ชุ่มชื ้น เรี ยบเนียนและแลดูออ่ นเยาว์
1.9) ผลิตภัณฑ์ครี มขัดเท้ า (Foot Scrub)
ผลิตภัณฑ์ขดั เท้ าที่ช่วยขัดผิวกาพร้ าที่ตายแล้ วให้ หลุดไป ซึ่งเป็ นสาเหตุของผิวเท้ าเเห้ งหยาบเเละคล ้า
พร้ อมวิตามิน E ที่เติมความชุ่มชื ้น พร้ อมด้ วยคุณสมบัติทปี่ ้ องกันเชื ้อราและแบคทีเรี ย ซึ่งการขัดผิวเป็ น
ประจายังช่วยทาให้ การไหลเวียนโลหิตบริ เวณเท้ าดีขึ ้น
2) ผลิตภัณฑ์สปาอื่นๆ
2.1) ลูกประคบสมุนไพรสด (Herbal Ball)
ผลิตขึ ้นจากส่วนประกอบสมุนไพรต่างๆ โดยการนาสมุนไพรสดมาทาความสะอาด หัน่ บด แล้ วนามา
ห่อด้ วยผ้ าฝ้ ายธรรมชาติ นามาใส่ผ้าทาเป็ นลูกกลมที่มีที่จบั ด้ านบน นาไปอุ่น ให้ ร้อนก่อนใช้ แล้ วนามา
ประคบตามร่างกาย การอุน่ ให้ ร้อนจะทาให้ น ้ามันสาคัญจากสมุนไพรออกมา ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะใน
การช่วยรักษาและบาบัดร่ างกาย ซึ่งผลของความร้ อนที่ได้ จากการประคบจะทาให้ หลอดโลหิตฝอย
ขยายตัว และตัวยาสมุนไพรร้ อน ๆ ซึมผ่านชันผิ
้ วหนังเข้ าสูร่ ่ างกายช่วยลดการติดขัดของข้ อต่อ ลดการ
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เกร็ ง ตัว ของกล้ า มเนื อ้ บรรเทาอาการปวดเมื่ อ ย ช่ ว ยลดอาการบวมที่ เ กิ ด จากการอัก เสบของ
กล้ ามเนื ้อ เอ็น และข้ อต่อ และยังสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
2.2) ธูปหอม (Incense)
ผลิตภัณฑ์ธูปหอมประกอบจากส่วนประกอบของเครื่ องหอมที่ซึ่งสามารถส่งกลิ่นหอมละมุนในขณะที่
ถูกจุด ซึง่ ทาให้ ร่างกายและสุขภาพผ่อนคลายทางด้ านอารมณ์ และจิตใจ ทังนี
้ ้ยังช่วยดับกลิ่นอันไม่พึง
ประสงค์ภายในห้ อง ที่เป็ นสาเหตุของอาการต่างๆ ที่เกิดจากสภาวะทางอารมณ์นนๆ
ั ้ จากกลิ่นในห้ อง
ให้ หมดไป
2.3) เทียนหอม (Aromatic Scented Candle)
ผลิตภัณฑ์เทียนหอมกลิน่ อโรมาธรรมชาติ ผลิตจากไขที่ได้ จากการสกัดของเมล็ดถัว่ เหลือง 100% และ
อุดมไปด้ วยน ้ามันหอมระเหยที่สกัดจากพืชและดอกไม้ ส่วนผสมที่มีคณ
ุ ค่ามาช่วยเติมเต็มห้ องให้ มกี ลิน่
หอม ทาให้ ร่างกายสดชื่น เพิ่มความกระปรี ก้ ระเปร่า คลายความเหนื่อยล้ า และลดความตึงเครี ยด
2.5) เตาน ้ามันหอมระเหย (Ceramic Oil Burner)
ผลิตด้ วยเซรามิกคุณภาพดี เมื่อใส่น ้ามันหอมระเหยลงในเตาน ้ามันหอม พร้ อมน ้า จุดไฟ จะส่งผลให้
สัมผัสได้ ถึงกลิน่ ของน ้ามันหอมที่จะช่วยให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลาย สดชื่นทังร่้ างกายและจิตใจ

3) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริ โภค
3.1) คุกกี ้ (Cookies)
ผลิตภัณฑ์คกุ กี ้มี 2 รสชาติคือ คุกกี ้งา และคุกกี ้มะพร้ าว
3.2) อาหารทานเล่น (Snack)
ผลิตจากผลไม้ สดแปรรู ปชนิดต่างๆ เช่น มะม่วงผสมแครนเบอรี่ อบแห้ ง มะพร้ าวอบกรอบ ทุเรี ยนบ่ง
อบแห้ ง ซึง่ อุดมด้ วยวิตามินที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ร่างกายและไม่มีวตั ถุกนั เสีย
3.3) เครื่ องดื่มสมุนไพร (Herbal Drink)
ผลิตจากสมุนไพรที่มีคณ
ุ สมบัติที่ดีต่อสุขภาพในด้ านต่างๆ ช่วยบารุ งทังร่้ างกายและจิตใจ มี 3 รสชาติ
คือ เครื่ องดื่มสมุนไพรกลิน่ ขิง เครื่ องดื่มสมุนไพร กลิน่ ใบเตย และเครื่ องดื่มสมุนไพร กลิน่ ตะไคร้
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2.3.2

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของธุรกิจผลิตภัณฑ์ สปา
ลูกค้ าส่วนมากของบริ ษัท จะเป็ นลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริ การสปาทัง้ 11 สาขาของ Let’s Relax และ RarinJinda
Wellness Spa และจากโรงแรม 5 ดาว ที่นาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทไปจาหน่าย ในขณะที่ลกู ค้ าที่เหลือเป็ นส่วนน้ อย จะมา
จากลูกค้ าธุรกิจซึ่งสัง่ สินค้ าเป็ นของพรี เมี่ ยมไว้ แจกลูกค้ า และลูกค้ าจากต่างประเทศ จากการที่บริ ษัทไปออกงานแสดง
สินค้ า
การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ ายของธุรกิจผลิตภัณฑ์ สปา
1) สาขาร้ าน Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะมีการจัดจาหน่ายที่
หน้ าร้ าน Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa ทุกสาขา เพื่อจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การและผู้สนใจ
2) การขายตรง เป็ นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนขาย ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ มีความ
น่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ าในธุรกิจเดียวกัน
3) งานแสดงสินค้ า หรื องานท่องเที่ยว ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ไปร่ วมออกบูธในงาน
ดังกล่าว รวมถึงการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ผ่านทางตลาดออนไลน์ โดยลูกค้ าสามารถสัง่ ซื ้อสินค้ าและชาระเงินได้ ผ่าน
ทางเว็ปไซด์ของทางบริ ษัทฯ ที่ www.siamwellnesslab.com
4) ร้ านค้ าในโรงแรม 5 ดาว ที่มีผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจาหน่าย เช่น โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯและสมุย
กลยุทธ์ การแข่ งขันของธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ดาเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
กลยุทธ์การสร้ างความแตกต่างในด้ านคุณภาพและผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์บลูมมิ่งใช้ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural Products) และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพสูง
ไม่มีสารตกค้ างที่เป็ นอันตรายใดๆ เพื่อนาไปเป็ นส่ว นผสมของผลิตภัณฑ์ จนได้ ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบที่พร้ อมจะให้ การ
ผ่อนคลายทังกายและจิ
้
ตใจ อุดมด้ วยคุณค่าสมุนไพรไทยและกลิ่นที่ บาบัดจากนา้ มันหอมระเหยบริ สทุ ธิในรู
์ ปแบบทที่
หลากหลาย เป็ นส่วนผสมที่กลมกลืนเข้ ากันอย่างลงตัวระหว่างศาสตร์ ตะวันออกและตะวันตก
จากความรู้ และประสบการณ์ ในธุ รกิ จ สปา ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถนาเสนอผลิต ภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ
มีประสิทธิ ภาพในการบาบัด ผ่อนคลาย สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้ าที่มีความใส่ใจในสุขภาพและความงามได้ อย่าง
ครอบคลุมทัง้ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ า และ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องหอม ซึ่งสามารถแบ่งเป็ น
หมวดหมูด่ งั นี ้ 1) ผลิตภัณท์น ้ามันนวดและน ้ามันหอมระเหย 2) ผลิตภัณฑ์ขดั ผิว และผลิตภัณฑ์พอกตัว 3) ผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาดและ ดูแลผิวกาย และ 4) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ
2) กลยุทธ์ ด้านการตลาด
ในด้ านกลยุทธ์ ทางการตลาดของ SWL นัน้ ทาง SWL มุ่งเน้ นทาการตลาดจัดจาหน่ายไปยังกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่มีความสนใจในด้ านสุขภาพต้ องการบริ โภคสินค้ า ของ SWL โดยตรง โดยเป็ นกลุ่มผู้บริ โภคที่บริ โภคสินค้ าที่มี
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คุณภาพดี ต้ องการสินค้ าที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยให้ ความสาคัญต่อเรื่ องปั จจัยราคาเป็ นอันดับรองลงมา
ซึ่งส่งผลให้ SWL สามารถจัดจาหน่ายสินค้ าได้ ตรงตามความต้ องการของกลุม่ ผู้บริ โภคของ SWL ทาให้ SWL มียอดจัด
จาหน่ายที่เพิ่มขึ ้น
2.3.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลิต ภัณ ฑ์ สปาของ SWL เช่ น น า้ มัน นวดและน า้ มัน หอมระเหยผลิต ภัณ ฑ์ ขัด ผิ ว และผลิต ภัณ ฑ์ พ อกตัว
ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเช่น ลูกประคบสมุนไพร จะทาการสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้กาหนด
สูตร โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจสปา จากนันจะว่
้ าจ้ างบริ ษัทหลายแห่งให้ ผลิตตามสูตรทีท่ างบริ ษัท
ต้ องการ ปั จจุบันผลิตภัณฑ์สปาส่วนใหญ่ ที่วางจาหน่ายผลิตจาก ผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์สปา ซึ่งเป็ น
ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สปา ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สปาร้ อยละ 20 ของ SWL จะกระจายไปผลิตกับผู้ผลิตรายย่อย เพื่อ
เป็ นการป้องกันความเสีย่ งในกรณีที่เกิดปั ญหาทาให้ บริ ษัทผู้ผลิตสินค้ าหลักไม่สามารถผลิตสินค้ าให้ แก่ SWL ได้ เช่นการ
เกิดปั ญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ที่ผา่ นมา
2.3.4

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
*ขณะนี ้ ตลาดโลกมีความต้ องการสมุนไพรสูง และมีแนวโน้ มการขยายตัวเพิม่ ขึ ้น โดยเฉพาะสมุน ไพรกลุม่
เครื่ องสาอางของไทยมีมลู ค่าสูงถึง 1 ,
80,000
ล้ านบาท ส่วนสมุนไพรกลุม่ สปา และผลิตภัณฑ์มีมลู ค่าใช้ และส่งออก ประมาณ 1 ,
1,
า เป็ นต้ น
(*ข้ อมูลจากกรมวิชาการเกษตร)

**ในปั จจุบนั ประชากรในเมืองมีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการใช้ ชีวิตในสังคมเมืองมากขึ ้น จึงได้ เกิดเป็ นธุรกิจใหม่ ๆ
เกิดขึ ้นเพื่อสนองความต้ องการต่อรูปแบบการใช้ ชีวิตดังกล่าว ทาให้ ประชากรต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในเมืองหันมาให้ ความสาคัญ
ต่อการใช้ วิธีการทางธรรมชาติในการบาบัดรักษา บรรเทาอาการเจ็บป่ วยเล็กน้ อยแทนการพบแพทย์เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยง
สารเคมีที่ตกค้ างในร่ างกาย ทาให้ ตลาดผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรเติบโตมากกว่าร้ อยละ
,

ธุรกิจน ้ามันหอมระเหยเป็ นผลิตภัณฑ์ หนึ่งที่เข้ ามามีบทบาทในตัวผลิตภัณฑ์ประจาวันของผู้คนมากขึ ้น ไม่ว่า
จะเป็ นส่วนผสมของอาหาร เครื่ องดื่ม เครื่ องสาอาง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน และยารักษาโรค ซึ่งน ้ามันหอมระเหย
ที่ใช้ ในปั จจุบันนัน้ ส่วนใหญ่ เ ป็ นนา้ มันหอมระเหยที่ไ ด้ จากการสังเคราะห์ ท างเคมี ขณะที่แ นวโน้ มความต้ อ งการใน
การใช้ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของผู้คนในสังคมเมืองมีมากขึ ้น และความต้ องการใช้ น ้ามันหอมระเหยธรรมชาติในกิจกรรม
ครัวเรื อนเพื่อสุขภาพ และสุคนธบาบัดมีมากขึ ้น โอกาสธุรกิจน ้ามันหอมระเหยจึงเป็ นธุรกิจที่มีอนาคต สามารถ สร้ าง
รายได้ ให้ แก่ ผู้ประกอบการได้ อย่างมาก และมีแนวโน้ มทีก่ ารเติบโตของธุรกิจจะพัฒนาในระดับทีส่ งู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ในประเทศไทยนัน้ น ้ามันหอมระเหยส่วนใหญ่ที่ใช้ ในอุตสาหกรรม และจาหนายในประเทศนัน้ จะนาเข้ ามาจาก
ต่างประเทศ ซึง่ ในขณะที่สว่ นผลิตของในประเทศนันเป็
้ นการผลิตกระจายตัวในกลุม่ วิสาหิจชุมชน โดยเป็ นการผลิตเพื่อใช้
งานในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งในกลุม่ วิสาหกิจขนาดย่อมที่ผลิตน ้ามันหอมระเหยนัน้ ส่วนใหญ่ จะอาศัยพืช
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ในท้ องถิ่นเป็ นสารตังต้
้ นในสารสะกัดน ้ามันหอมระเหย และในการผลิตนันใช้
้ เทคโนโลยีการผลิตขนาดเล็ก และกาลัง
การผลิตค่อนข้ างต่า ดังนันระดั
้ บมาตรฐานของผลิตภัณฑ์น ้ามันหอมระเหยจึงมีระดับต่างกันของในแต่ละวิสาหกิจชุมชนที่
ดาเนินการ สารเคมีที่ตกค้ างจากการสะกัดน ้ามันหอมระเหยจึงยังมีอยู่ จึงทาให้ ไม่สามารถพัฒนาไปสูน่ ้ามันหอมระเหยใน
ระดับน ้ามันหอมระเหยบริ สทุ ธิ์ได้ (organic) ซึ่งในการจัดตังโรงงานสะกั
้
ดน ้ามันหอมระเหยบริ สทุ ธิ ์ สารสะกัดจาก พืช
สมุนไพร และเครื่ องเทศที่ได้ มาตรฐานในระดับสากลนัน้ ต้ องอาศัยการลงทุนค่อนข้ างสูง เกี่ยวข้ องกับบุคคลากรหลายฝ่ าย
ทังที
้ ่เป็ นนักเทคนิค เภสัขกร ผู้ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ นักวิจยั และพัฒนา ผู้ตรวจสอบกลิน่ และเกษตรกรที่ปลูกพืช
สมุนไพร และเครื่ องเทศ แต่ถ้าสามารถดาเนินการได้ อุตสาหกรรมน ้ามันหอมระเหย และเครื่ องหอมของประเทศไทย จะมี
โอกาสสูงขึ ้นในตลาดโลก และตลาดในประเทศ
จากสถิติการนาเข้ า ส่งออกผลิตภัณฑ์น ้ามันหอมระเหย ระหว่างปี 2550-2554 พบว่ามีแนวโน้ มขยายตัวมากขึ ้น
ซึง่ มูลค่าการค้ าระหว่างประเทศของน ้ามันหอมระเหยของประเทศไทยเพิ่มขึ ้นจาก 543.22 ล้ านบาท เป็ น 874.72 ล้ านบาท
ในปี 2554 เพิ่มขึ ้น 59.18% หรื อมีอตั ราการขยายตัวของการค้ าระหว่างประเทศเฉลี่ยปี ละ 18.14% โดยการนาเข้ านัน้
เพิ่มขึ ้นจาก 314.46 ล้ านบาทในปี 2550 เป็ น 443.29 ล้ านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ ้น 84.22% หรื อมีอตั ราการขยายตัวของ
การนาเข้ าเฉลี่ยปี ละ 16.84% ซึ่งประเทศที่ประเทศไทยนาเข้ าน ้ามันหอมระเหยมากที่สดุ
2554 ได้ แก่
ประเทศจี น ญี่ ปุ่ น อิ น เดี ย สหรั ฐ อเมริ ก า และอัง กฤษ โดยมูลค่า น าเข้ า จากประเทศจี น มี มูลค่า 1
22.69 ล้ านบาท ประเทศญี่ปนมู
ุ่ ลค่า 54.48 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.29 ประเทศอินเดีย มูลค่า 53.71
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.12 ประเทศสหรัฐอเมริ กา มูลค่า 44.57 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10.06 และประเทศอังกฤษ
มูลค่า 42.09 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.49 ล้ านบาท
ส่วนการส่งออกน ้ามันหอมระเหยที่สะกัดจากพืชในประเทศนัน้ มีแนวโน้ มขยายตัวเช่นกัน โดยการส่งออกเพิ่มขึ ้น
จาก 228.76 ล้ านบาท ในปี 2550 เป็ น 421.43 ล้ านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ ้น 40.97% หรื อมีอตั ราการขยายตัวส่งออกเฉลีย่
ปี ละ 8.19% ประเทศคู่ค้าที่สาคัญ 5 ประเทศแรกในปี
56.31 ประเทศเกาหลีใต้ มีมลู ค่า 35.16 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.34 ประเทศบาร์ เรน มูลค่า
5.29 ประเทศพม่า มีมูลค่า 1
3.35 และประเทศฮ่องกงมีมลู ค่า 1 1
3.35
จากสถิ ติ ดัง กล่าวจะเห็น ได้ ว่า แนวโน้ มของการทานา้ มัน หอมระเหยที่ ไม่สามารถผลิต ได้ ภ ายในประเทศมี
แนวโน้ ม สูง ขึน้ ในขณะเดี ย วกัน นัน้ ความต้ อ งการน า้ มัน หอมระเหยที่ ส กัด จากพื ช ภายในประเทศมี แ นวโน้ ม สูง ขึ น้
เช่นเดียวกัน ฉะนันโอกาสของธุ
้
รกิจของน ้ามันหอมระเหยจึงมีแนวโน้ มที่ดี และอาจเป็ นอุตสาหกรรมที่จะสร้ างมูลค่าเพิ่มขึ ้น
ของระบบเศรษฐกิจใหม่ในอนาคต
**ข้ อมูลจาก business thai

2.4

ธุรกิจโรงเรียนการสอนนวดแผนไทย
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรี ยนการสอนนวดแผนไทย ดาเนินการโดย บริ ษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชัน่ จากัด
: SWE โดยมีสดั ส่วนร้ อยละ 0.5 ในปี 2555 สาหรับปี 2556 SWE ไม่ได้ มีการประกอบธุรกิจ
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2.4.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
การให้ บริ การของ SWE เป็ นการให้ บริ การ โรงเรี ยนสอนเกี่ยวกับการนวดแผนไทย ในนาม “โรงเรี ยนสอนนวด
เเผนไทยบลูมมิ่ง” เปิ ดดาเนินการในปี 2554 ได้ รับการรับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้ บริ การฝึ กอบรมบริ การนวด
เเละสปาเเก่พนักงานเทอราพิสต์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยแบ่งหลักสูตรตามประเภทผู้เรี ยนดังนี ้
1) หลักสูตรสาหรับผู้เริ่ มต้ นเรี ยนการนวด
2) หลักสูตรสาหรับผู้มีพื ้นฐานการนวดมาแล้ ว แต่ต้องมาปรับท่านวดให้ ได้ มาตรฐาน
โดยหลักสูตรที่เปิ ดสอนประกอบด้ วย หลักสูตรการเรี ยนนวดประเภทต่างๆ เช่น การเรี ยนนวดไทย การเรี ยนนวด
กดจุ ด ฝ่ าเท้ า การเรี ย นนวดน า้ มัน หอมระเหย การเรี ย นนวดบ าบัด ด้ ว ยหิ น ร้ อน การขัด ผิ ว การพอกตัว การเรี ย น
สปาทรี ตเมนต์และวารี บาบัด และการนวดแผนไทยผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา ฯลฯ เมื่อเรี ยนจบหลักสูตร
จะได้ รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรี ยน รับรองหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุข สามารถนาไปประกอบการทางานได้ ทงั ้
ในและต่างประเทศ
โดยทุกหลักสูตรการนวดเพื่อใช้ บริ การในสปา Let’s Relax เช่น การเรี ยนนวดไทย การเรี ยนนวด กดจุดฝ่ าเท้ า
การเรี ยนนวดน ้ามันหอมระเหย การเรี ยนนวดบาบัดด้ วยหินร้ อน การขัดผิว การพอกตัว จะใช้ ระยะเวลาเรี ยน 180 ชัว่ โมง
หรื อประมาณ 1 เดือ น ต่อ หนึ่งหลักสูตร และต้ องทาสัญญาทางานกับ ให้ กับ ธุรกิ จสปาเป็ นระยะเวลา 1 ปี ในขณะที่
หลักสูตรการนวดเพื่อใช้ บริ การในสปา RarinJinda Wellness Spa จะมีหลักสูตรเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ใช้ ในสปา Let’s
Relax คือ การเรี ยนสปาทรี ทเมนต์และวารี บาบัด และการนวดแผนไทยผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา จะใช้
ระยะเวลาเรี ยน 360 ชั่วโมง หรื อประมาณ 2 เดือน ต่อหนึ่งหลักสูตร และต้ องทาสัญญาทางานกับให้ กับธุรกิจสปาเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี
เริ่ มแรกผู้เรี ยนจะต้ องเรี ยนหลักสูตรนวดแผนไทยก่อน เนื่องจากเมื่อจบหลักสูตรนวดแผนไทยแล้ ว จะสามารถนา
เทคนิค ที่ได้ จ ากการนวดแผนไทยนีไ้ ปประยุกต์ ใช้ กับ หลักสูต รอื่นๆ ต่ อไปได้ สาหรั บผู้เรี ยนกลุ่ม 1 หรื อ ผู้เริ่ มต้ นเรี ย น
การนวด ในขณะที่ผ้ เู รี ยนกลุม่ 2 บริ ษัทจะไม่คิดค่าเรี ยน เพียงแต่ต้องทาสัญญาทางานให้ กบั ธุรกิจสปาเป็ นระยะเวลา 1 ปี
-สาหรับในปี 2556-ปั จจุบนั SWE ไม่ได้ มีการประกอบธุรกิจ เนื่องจากมีการปรับปรุ งหลักสูตรและเพิ่มหลักสูตร
การนวดรูปแบบต่างๆ ซึง่ อยูใ่ นระหว่างการขออนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิการ
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