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3.

ปั จจัยความเสี่ยง
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทต้ องเผชิญความเสีย่ งและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้

ผลกาไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง และมูลค่าหุ้นของบริ ษัท นอกจากความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญที่จะกล่าวถึงต่อไปแล้ วนัน้
อาจมีความไม่แน่นอนอื่น ๆ ซึ่งบริ ษัทไม่อาจทราบหรื อระบุได้ ในขณะนี ้ ดังนัน้ ผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) ควร
พิจารณาปั จจัยความเสีย่ งอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทนอกเหนือจากปั จจัยความเสีย่ งที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี ้ด้ วย
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว
การประกอบธุรกิจสปาและโรงแรม มีกลุม่ ลูกค้ าส่วนใหญ่คือนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศ ซึง่ ในบางปั จจัย
ที่สง่ ผลกระทบกับความเชื่อมัน่ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวนัน้ บริ ษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การก่อการร้ าย การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิดความไม่สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่ โลก
เป็ นต้ น ซึง่ ผลกระทบดังกล่าวส่งผลเป็ นวงกว้ างไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยเท่านัน้ แต่รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ในประเทศอื่นๆ ด้ วยเช่นกัน บริ ษัทมีนโยบายการบริ หารความเสีย่ งดังกล่าวผ่านการกระจายธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของประเทศเพื่อลดความเสีย่ งในกรณีที่แหล่งท่องเทีย่ วแหล่งใดแหล่งหนึง่ ประสบปั ญหา และมีแผนการดาเนินธุรกิจเพื่อ
เพิ่มสัดส่วนลูกค้ าในประเทศ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของลูกค้ ากลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
ความเสี่ยงจากการแข่ งขันกับคู่แข่ งในธุรกิจหลัก
บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ภายใต้ 2 เเบรนด์ นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ
ยังมีบริษัทย่อย คือ บริ ษัท สยามเวลเนสรี สอร์ ท จากัด ซึง่ ดาเนินธุรกิจด้ านโรงแรม และร้ านอาหารที่เชียงใหม่ ซึง่ มีคแู่ ข่ง
เป็ นจานวนมาก ซึง่ บริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์เพื่อสร้ างความเเตกต่างจากคูเ่ เข่งทังในเชิ
้ งสถานที่ การบริ การ วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์เเละเทคโนโลยี โดยมุง่ เน้ นการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างสรรค์ประสบการณ์ให้ กบั ลูกค้ า
ให้ มีความประทับใจในการใช้ บริการที่เป็ นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของเเต่ละเเบรนด์
การแข่ งขันในธุรกิจสปา
ปั จจุบนั ธุรกิจสปามีการแข่งขันสูง ทังตลาดล่
้
างจนถึงตลาดระดับบน โดยตลาดล่างจะเน้ นแข่งขันในเรื่ องราคา
ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบกับรายได้ และกาไรของบริ ษัท อย่างไรก็ดีบริ ษัทวางตาแหน่งการบริ การของบริ ษัทเพื่อแข่งขันกับ
ตลาดระดับบนแต่กาหนดราคาทีค่ ้ มุ ค่ากว่าคู่แข่งที่เป็ นโรงแรมระดับห้ าดาว การตังสถานที
้
่ให้ บริการในจุดที่ตรงกับตลาด
เป้าหมายและสะดวกในการเดินทางคือใกล้ กบั ระบบขนส่งมวลชนหรื อในแหล่งท่องเที่ยว
นอกจากนี ้บริ ษัทมีระบบใน
การจองเวลาเข้ ารับบริ การและชาระเงินโดยตรงผ่านระบบอินเตอร์ เน็ท ซึง่ ทาให้ บริษัทสามารถวางแผนบริ หารบุคคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าด้ วยกลยุทธ์ดงั กล่าวจะทาให้ บริ ษัทมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน (Competitive
advantage)

ส่วนที่ 2.2/3 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การแข่ งขันในธุรกิจโรงแรม
บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท สยามเวลเนสรี สอร์ ท จากัด ซึง่ ดาเนินธุรกิจด้ านโรงแรมและร้ านอาหารที่
เชียงใหม่ ซึง่ มีคแู่ ข่งเป็ นจานวนมาก ซึง่ ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วมีการแข่งขันเพิม่ ขึ ้น จากการเปิ ดโรงแรมของ
ผู้ประกอบการรายต่างๆ ในเขตเชียงใหม่ ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันในเรื่ องราคา ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบกับรายได้ และกาไร
ของบริ ษัท อย่างไรก็ดีบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าด้ วยกลยุทธ์การแบบเน้ นการให้ บริ การในแบบเฉพาะเจาะจง ในแนวทางธุรกิจสปา
และเวลเนสโดยมีจานวนห้ องจากัด และหลีกเลีย่ งการแข่งขันทางด้ านราคา ประกอบกับการวางแผนการตลาดและการ
บริ หารจัดการต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยทีม่ ีประสิทธิภาพ โดยจุดเด่นของ ระริ นจินดา เวลเนส สปารี สอร์ ท อยูท่ ี่ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้
ลูกค้ าได้ สมั ผัสถึงวัฒนธรรมและประเพณีของเชียงใหม่ผสมผสานกับการบาบัดสปาด้ วยเทคโนโลยีชนน
ั ้ า และคุณภาพการ
ให้ บริ การและสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ความเสี่ยงจากเรื่องการต่ อสัญญาเช่ า
สาขาของบริ ษัทส่วนใหญ่จะทาการเช่าซึง่ หากบริ ษัทไม่ได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดังกล่าว อาจจะทาให้ บริ ษัท
สูญเสียรายได้ จากสาขาของบริ ษัทได้ อย่างไรก็ดีการเช่าสถานที่ประกอบกิจการแทนที่การลงทุนซื ้อสถานประกอบการเป็ น
ของตัวเองซึง่ เทียบเท่ากับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ จะทาให้ บริ ษัทมีความยืดหยุ่นในการดาเนินธุรกิจโดยทาให้ สามารถ
บริ หารต้ นทุนในการขยายหรื อลดสถานที่ให้ บริ การซึง่ จะให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย (Stakeholders) ได้ รับผลตอบแทนสูงสุด ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ให้ เช่าทุกราย โดยเป็ นผู้เช่าที่ดี ทานุบารุงรักษาสถานที่ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นอย่างดี และปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขสัญญาเช่าทุกประการ จึงทาให้ บริ ษัทได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าจากผู้ให้ เช่ารายดังกล่าวเสมอมา ซึง่ หาก
บริ ษัทไม่ได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดังกล่าว
บริ ษัทสามารถที่จะจัดตังสาขาใหม่
้
ทดแทนสาขาที่ไม่ได้ รับการต่ออายุ
สัญญาเช่าดังกล่าวได้
ความเสี่ยงจากเรื่องการต่ ออายุสัญญาเช่ ากับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท คือ บริ ษัท สยามเวลเนสรี สอร์ ท จากัด ทีด่ าเนินธุรกิจโรงแรม และร้ านอาหารที่เชียงใหม่ได้
ดาเนินการเช่าทีด่ ินจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เป็ นระยะเวลา 30 ปี ซึง่ หากครบกาหนดสัญญาเช่าแล้ วไม่สามารถ
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดังกล่าวได้ บริ ษัทอาจมีความจาเป็ นต้ องดาเนินการจัดหาที่ดินแปลงใหม่เพื่อดาเนินธุรกิจต่อไป ในการ
เตรี ยมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริ ษัทได้ มีการทาสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามเงื่อนไขและ
ระยะเวลาดังกล่าวในอัตราธุรกิจปกติ (Fair market rate) ซึง่ ถือเป็ นการผูกพันระยะยาวและลดความเสีย่ งต่อความ
ไม่แน่นอน อนึง่ บริ ษัทได้ ก่อตังโรงแรมระริ
้
นจินดา เวลเนส สปารีสอร์ ท เป็ นต้ นแบบในการดาเนินธุรกิจโรงแรมแบบรี สอร์ ท
เพื่อสุขภาพ ซึง่ หากประสบความสาเร็ จตามที่คาดและมีตลาดรองรับเพียงพอ บริ ษัทก็จะได้ พจิ ารณาขยายธุรกิจนี ้ต่อไปใน
ตลาดและในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม การเช่าสถานที่ดงั กล่าวทาให้ บริ ษัทลดความเสีย่ งจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภท
อสังหาริ มทรัพย์และบริ หารเงินลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
อย่างไรก็ตามเมื่อใกล้ หมดอายุการเช่าบริ ษัทจะทาการ
ประเมินความเหมาะสมในการต่อสัญญาหรื อไม่ตอ่ ไปโดยจะคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholders)
ทุกราย
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
บริ ษัทดาเนินธุรกิจโดยอยูภ่ ายใต้ การจัดการโดยผู้ก่อตัง้ และผู้บริ หาร ของกลุม่ บริษัท 2 ท่าน คือ นายวิบลู ย์
อุตสาหจิต และนายประเสริ ฐ จิราวรรณสถิตย์ ซึง่ มีสว่ นสาคัญในการบริ หารงานบริ ษัท จนมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับใน
อุตสาหกรรม และทาให้ บริ ษัทมีผลการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง หากบริ ษัทสูญเสียผู้บริ หารดังกล่าวไป อาจส่งผล
กระทบต่อการบริ หารจัดการของบริ ษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกระจายอานาจการดาเนินงาน ขอบเขตหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบให้ แก่ผ้ บู ริ หารสายงานต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อลดความเสีย่ งจากการ
พึง่ พิงผู้บริ หารดังกล่าว ซึง่ แผนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะทาให้ บริ ษั ทปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงาน
ให้ เป็ นแบบสากลอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
บริ ษัทประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ซึง่ เป็ นธุรกิจที่ใช้ แรงงานจานวนมาก (พนักงานเทอราพิสต์) ซึง่ หากขาด
แคลนแรงงานดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญได้ ดังนัน้ บริ ษัทได้ มีระบบการบริ หารจัดการ
พนักงานดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยจัดสรรพนักงานให้ เหมาะสมกับการให้ บริ การในสาขาต่าง ๆ ของบริ ษัท ซึง่ หากสาขา
ใดมีลกู ค้ าเข้ าใช้ บริ การมาก หรื อ น้ อย บริ ษัทจะทาการบริ หารจัดการพนักงานให้ เหมาะสมกับลูกค้ า และมีสวัสดิการให้ แก่
พนักงานประเภทดังกล่าวโดย
มีการประกันค่าแรงขันต
้ ่าให้ แก่พนักงานที่ทางานในสาขาทีเ่ ปิ ดใหม่ของบริษัทเป็ นต้ น
ส่งผลให้ พนักงานมีความมัน่ ใจในบริ ษัท และอยูท่ างานกับบริ ษัทเป็ นระยะเวลานาน นอกจากนันบริ
้ ษัทฯ ยังได้ เปิ ดโรงเรี ยน
สอนนวด ภายใต้ บริษัทย่อย เพื่อพัฒนาพนักงานใหม่ๆ ให้ ได้ มาตรฐานของสยามเวลเนสกรุ๊ป สาหรับรองรับการขยายธุรกิจ
อีกด้ วย
ความเสี่ยงในเรื่องโครงการในอนาคต
บริ ษัทมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ คือ ต้ องการเปิ ดสาขาใหม่ จานวน 1 สาขา คือ หากผู้รับเหมาไม่สามารถ
ตกแต่งสาขาของบริษัทได้ ทนั ระยะเวลาตามที่กาหนด อาจทาให้ บริ ษัทไม่สามารถเปิ ดดาเนินการได้ ตามกาหนดซึง่ อาจให้
บริ ษัทสูญเสียรายได้ หรื อทาให้ ต้นทุนสูงขึ ้นจากการดาเนินการล่าช้ า
 RarinJinda Wellness Spa ณ ชัน้ 29-30 โรงเเรม Grande Centre Point Ploenchit ถ. วิทยุ
กรุงเทพ มีกาหนดเปิ ดในไตรมาส 4 ปี 2557
ที่ผา่ นมาบริ ษัทมีประสบการณ์ในการเปิ ดสาขาใหม่ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาจึงทาให้ บริ ษัทมีบคุ คลากร
ที่มีประสบการณ์ที่เพียงพอและมีความเชี่ยวชาญในการดาเนินการดังกล่าวซึง่ คาดว่าจะทาให้ บริ หารความเสีย่ งนี ้ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ความเสี่ยงจากการนาบริษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ นี ้
บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการยื่นขออนุญาตเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยใช้ เกณฑ์กาไรสุทธิดงั นัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งที่หลักทรัพย์ของบริษัท
อาจไม่ได้ รับอนุญาตให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทาให้ ผ้ ลู งทุนไม่มีตลาดรองในการซื ้อขายหลักทรัพย์ และไม่ได้ รับ
ผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ ตามราคาที่คาดการณ์ไว้ แล้ ว อย่างไรก็ตาม บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด และบริษัท
เอแคป คอร์ ปอเรท เซอร์ วิส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัท ได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทในเบื อ้ งต้ น
แล้ ว มีความเห็นว่าบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนทีจ่ ะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ ตาม
ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหุ้นสามัญ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22
มกราคม 2544 (รวมถึงได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ยกเว้ นคุณสมบัติเรื่ องการกระจายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย ของทุนชาระ
แล้ ว โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า บริ ษัทจะมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับการกระจายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยครบถ้ วนตามเกณฑ์
ที่กาหนด ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้ วเสร็ จ
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