บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

5.

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สนิ หลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดิ นและพ้ นนที่อาคาร ดดยมีรายละเอียด

ดังนี น
5.1

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีมลู ค่าตามงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดังนี น
หน่วย : พันบาท
รายการ
1. ที่ดิน*1
1.1) น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242, 5243, 5896 และ 5919 เน้ นอที่รวม 98.5
ตารางวา ตังอยู
น ท่ ี่ ถนนราษฎร์ อทุ ิศ 200 ปี ตาบลป่ าตอง อาเภอกระทู้
จังหวัดภูเก็ต (Let’s Relax ภูเก็ต และบ้ านพักพนักงานภูเก็ต)

1.2) ดฉนดเลขที่ 110538 เน้อน ที่ 18.1 ตารางวา ตังอยู
น ่ที่ ถนนพัทยาเหน้อ
ตาบลนาเกล้อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (บ้ านพักพนักงานพัทยา)
1.3) ดฉนดเลขที่ 20725 เน้อน ที่ 26.4 ตารางวา ตังน อยู่ที่ ถนนรอบเกาะ
ต าบลบ่ อ ผุ ด อ าเภอเกาะสมุย จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี (บ้ านพั ก
พนักงานสมุย)

กรรมสิทธิ

บริษัท

มูลค่ าสุทธิตาม
บัญชี ณ 31 ธค.56
43,350

บริษัท

2,172

บริษัท

2,640

ส่วนที่ 2.2/5 หน้ า 1

มูลค่ าสุทธิตาม
บัญชี ณ 31 มีค.57

ภาระผูกพัน

43,350 น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242, 5243, และ 5919 จานองเป็ น
หลักประกันเงินกู้ จานวน 80 ล้ านบาทกับธนาคารกสิกรไทย
น.ส.3 ก เลขที่ 5896 จานองเป็ นหลักประกันเงินกู้จานวน 25.5
ล้ านบาท เงินเบิกเกินบัญชี 3 ล้ านบาท และหนังส้อค นาประกัน
10 ล้ านบาท กับธนาคารกสิกรไทย
2,172 ไม่มี
2,640 จานองเป็ นหลักประกันเงินกู้จานวน 25.5 ล้ านบาท เงินเบิกเกิน
บัญ ชี 3 ล้ า นบาท และหนัง ส้ อค าน ประกัน 10 ล้ า นบาท กับ
ธนาคารกสิกรไทย เพิ่มหลักทรัพย์ให้ กับการจานองดฉนดเลขที่
90025 และ น.ส.3 ก เลขที่ 5896

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หน่วย : พันบาท
รายการ

กรรมสิทธิ

1.4) ดฉนดเลขที่ 90025 เน้ นอที่ 54 ตารางวา ตังอยู
น ่ที่ ซอยอยู่เจริ ญ ซอย
5 แ ข ว ง ห้ ว ย ข ว า ง เ ข ต ห้ ว ย ข ว า ง จั ง ห วั ด ก รุ ง เ ท พ ฯ
(ที่ดินสาหรับก่อสร้ างบ้ านพักพนักงานกรุงเทพฯ)
รวมที่ดิน
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน
3. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร*1
3.1) อาคารพาณิชย์ 5 ชันน 3 คูหา เลขที่ 209/22-24 อาคารพาณิชย์ 5 ชันน
พร้ อมดาดฟ้า 1 คูหา เลขที่ 207/47 และอาคารพาณิชย์ 4 ชันน 1 คูหา
เลขที่ 207/6 (Let’s Relax ภูเก็ต และบ้ านพักพนักงานภูเก็ต)
3.2) อาคารพาณิชย์ 4 ชันน พร้ อมดาดฟ้า 1 คูห า เลขที่ 6/67 (บ้ า นพัก
พนักงานพัทยา)
3.3) อาคารพาณิชย์ 3 ชันน พร้ อมชันน ลอย เลขที่ 119/25 ต าบลบ่อผุด
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (บ้ านพักพนักงาน สมุย)

บริษัท

บริษัทย่อย

มูลค่ าสุทธิตาม
มูลค่ าสุทธิตาม
ภาระผูกพัน
บัญชี ณ 31 ธค.56 บัญชี ณ 31 มีค.57
7,020
7,020 จานองเป็ นหลักประกันเงินกู้จานวน 25.5 ล้ านบาท เงินเบิกเกิน
บัญ ชี 3 ล้ า นบาท และหนัง ส้ อค าน ประกัน 10 ล้ า นบาท กับ
ธนาคารกสิกรไทย
55,182
55,182
37
29 ไม่มี

บริษัท

10,704

บริษัท

1,402

บริษัท

3,377

3.4) อาคารดรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ ท*2 เลขที่ 14 ถนนเจริ ญ
ราษฎร์ ตาบลวัดเกต อาเภอเม้อง จังหวัดเชียงใหม่

บริษัทย่อย

64,560

3.5) ส่วนปรับปรุงอาคาร ที่ตงสาขาสปา
ัน
สานักงาน และบ้ านพักพนักงาน

บริษัทและ
บริษัทย่อย

132,733

141,518 ไม่มี

212,776
18,504

220,759
18,608 ไม่มี

รวมอาคาร และส่ วนปรับปรุ งอาคาร
3. เคร้่องตกแต่งติดตังน และอุปกรณ์

บริษัทและ
บริษัทย่อย

ส่วนที่ 2.2/5 หน้ า 2

10,525 เป็ นส่วนหนึ่งของหลักประกันบน น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242,
5243, 5896 และ 5919 ตาบลป่ าตอง อาเภอกระทู้ จังหวัด
ภูเก็ต ที่จานองกับธนาคารกสิกรไทย
1,371 ไม่มี
3,334 เป็ นส่วนหนึ่งของหลักประกันบน ดฉนดเลขที่ 20725 ตาบลบ่อ
ผุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ที่จานองกับธนาคาร
กสิกรไทย
64,011 ไม่มี

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หน่วย : พันบาท
รายการ
4. ยานพาหนะ
5. งานระหว่างก่อสร้ าง (สาขาสปา และบ้ านพักพนักงาน)
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

กรรมสิทธิ
บริษัทและ
บริษัทย่อย
บริษัท

มูลค่ าสุทธิตาม
มูลค่ าสุทธิตาม
บัญชี ณ 31 ธค.56 บัญชี ณ 31 มีค.57
5,853
5,398 ไม่มี
4,633
296,985

ภาระผูกพัน

4,696 ไม่มี
304,672

หมายเหตุ
*1
ที่ดิน มีราคาทุนตามบัญชีอยูท่ ี่ 15,936,589 บาท มีการปรับปรุงมูลค่าจากการประเมินราคาใหม่ รวม 39,245,411 บาท (ปรับปรุ งในปี 2555 จานวน 38,593,865 บาท และปรับปรุ งในปี
2556 จานวน 651,546 บาท) รวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีทงสิ
ั น นน 55,182,000 บาท มีรายละเอียดการประเมินราคาใหม่ ดังนี น
1.1 น.ส.3 ก เลขที่ 5241, 5242, 5243, 5896 และ 5919 ตาบลป่ าตอง อาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต มีราคาทุนตามบัญชี 5,604,765 บาท ประเมินราคาดดยบริ ษัท 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด ดดย
นายวัฒนา จาปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็ นผู้ลงนามในรายงาน ทาการประเมินราคาเม้่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ซึ่งทาการประเมินราคาดดยมีวตั ถุประสงค์เพ้่อสาธารณะ ประเมินมูลค่า
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างบนที่ดิน ประกอบด้ วยอาคารพาณิชย์ 5 ชันน 3 คูหา เลขที่ 209/22-24 อาคารพาณิชย์ 5 ชันพร้
น อมดาดฟ้ า 1 คูหา เลขที่ 207/47 และอาคารพาณิชย์ 4 ชันน 1
คูหา เลขที่ 207/6 (ตามทรัพย์สนิ ในข้ อ 3.1) ด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด เป็ นมูลค่ารวม 81,500,000 บาท และบริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด มีหนังส้อเลขที่ F013/031 ฉบับลงวันที่ 4
มีนาคม 2556 แจ้ งเพิ่มเติมการคานวณมูลค่าประเมิน แยกส่วนที่ดิน และอาคาร ทังนี
น นเพ้่อประดยชน์ในการบันทึกบัญชี เป็ นมูลค่าที่ดิน 43,350,000 บาท และมูลค่าสิง่ ปลูกสร้ าง 38,500,000
บาท
1.2 ดฉนดเลขที่ 110538 ตาบลนาเกล้อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีราคาทุนตามบัญชี 1,427,332 บาท ประเมินราคาดดยบริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด ดดยนายวัฒนา จาปาวัลย์
ผู้ประเมินหลัก เป็ นผู้ลงนามในรายงาน ทาการประเมินราคาเม้่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ซึ่งทาการประเมินราคาดดยมีวตั ถุประสงค์เพ้่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูก
สร้ างบนที่ดิน ประกอบด้ วยอาคารพาณิชย์ 4 ชันพร้
น อมดาดฟ้ า 1 คูหา เลขที่ 6/67 (ตามทรัพย์สนิ ในข้ อ 3.2)ด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด เป็ นมูลค่ารวม 4,600,000 บาท และบริ ษัท
15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด มีหนังส้อเลขที่ F013/032 ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2556 แจ้ งเพิ่มเติมการคานวณมูลค่าประเมิน แยกส่วนที่ดิน และอาคาร ทังนี
น นเพ้่อประดยชน์ในการบันทึกบัญชี
เป็ นมูลค่าที่ดิน 2,172,000 บาท และมูลค่าสิง่ ปลูกสร้ าง 2,428,000 บาท

ส่วนที่ 2.2/5 หน้ า 3

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1.3

1.4

*2

ดฉนดเลขที่ 20725 ตาบลบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีราคาทุนตามบัญชี 1,988,454 บาท ประเมินราคาดดยบริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด ดดยนายวัฒนา จาปาวัลย์ ผู้
ประเมินหลัก เป็ นผู้ลงนามในรายงาน ทาการประเมินราคาเม้่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ซึง่ ทาการประเมินราคาดดยมีวตั ถุประสงค์เพ้่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างบน
ที่ดิน ประกอบด้ วยอาคารพาณิชย์ 3 ชันน พร้ อมชันลอย
น
เลขที่ 119/25 (ตามทรัพย์สนิ ในข้ อ 3.3) ด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด เป็ นมูลค่ารวม 5,500,000 บาท และบริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ
จากัด มีหนังส้อเลขที่ F013/056 ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 แจ้ งเพิ่มเติมการคานวณมูลค่าประเมิน แยกส่วนที่ดิน และอาคาร ทังนี
น นเพ้่อประดยชน์ในการบันทึกบัญชี เป็ นมูลค่าที่ดิน
2,640,000 บาท และมูลค่าสิง่ ปลูกสร้ าง 2,860,000 บาท
ดฉนดเลขที่ 90025 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ มีราคาทุนตามบัญชี 4,411,800 บาท ประเมินราคาดดยบริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด ดดยนายวัฒนา จาปาวัลย์
ผู้ประเมินหลัก เป็ นผู้ลงนามในรายงาน ทาการประเมินราคาเม้่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ซึ่งทาการประเมินราคาดดยมีวตั ถุประสงค์เพ้่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าเฉพาะในส่วนที่ดิน
ด้ วยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด เป็ นมูลค่ารวม 7,020,000 บาท

อาคารดรงแรมระริ นจินดา เวลเนส สปา รี สอร์ ท มีการทาการประเมินราคาดดยบริ ษัท 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด ดดยนายวัฒนา จาปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็ นผู้ลงนามในรายงาน ทาการ
ประเมินราคาเม้่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ซึง่ ทาการประเมินราคาดดยมีวตั ถุประสงค์เพ้่อสาธารณะ ประเมินเฉพาะตัวอาคารดรงแรมสูง 5 ชันน เน้ นอที่ใช้ สอย 3,703.27 ตารางเมตร และสระว่ายน นาเน้ นอ
ที่ 316.95 ตารางเมตร เลขที่ 14 ถนนเจริ ญราษฎร์ ตาบลวัดเกต อาเภอเม้อง จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินมูลค่าเฉพาะในส่วนสิง่ ปลูกสร้ าง ด้ วยวิธีต้นทุน เป็ นมูลค่ารวม 84,000,000 บาท

5.2

สิทธิการเช่ าที่ดนิ /อาคาร
บริ ษัทประกอบธุรกิจสปา ดดยสาขาส่วนใหญ่เป็ นการเช่าพ้ นนที่อาคารในการดาเนินงาน มีมลู ค่าตามงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดังนี น
หน่วย : พันบาท
รายการ

กรรมสิทธิ

สิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร
(Let’s Relax พัทยา และสมุย)

บริ ษัท

มูลค่ าสุทธิ
ตามบัญชี 31
ธค. 56
3,710

มูลค่ าสุทธิตาม
บัญชี 31 มีค. 57

เงื่อนไข

3,540

สิ ท ธิ ก ารเช่ า แสดงในราคาทุน หัก ค่ า ตัด จ าหน่ า ย
สะสม คานวณดดยวิธีเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า

ทังนี
น น รายการทางบัญชีในส่วนของสิทธิการเช่าที่ดิน จะเป็ นเฉพาะสินทรัพย์เช่าที่ต้องชาระเงินค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า ดดยระยะในการตัดจาหน่าย เป็ นเวลาตามสัญญาเช่ารวมสิทธิในการต่อ
อายุที่ระบุไว้ ในสัญญา

ส่วนที่ 2.2/5 หน้ า 4

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ดดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีการทาสัญญาเช่าที่ดิน และสิง่ ปลูกสร้ าง เพ้่อใช้ เป็ นอาคารสานักงาน และใช้ ในการประกอบธุรกิจสปาของบริ ษัท และใช้ ดาเนินธุรกิจดรงแรม และร้ านอาหารของ
บริ ษัทย่อยอยู่ ดังนี น
วันที่ตาม
สัญญาเช่ า
23 ม.ค. 2557

1 เม.ย. 2556

รายละเอียด

ระยะเวลา

บริษัททาสัญญาเช่าอาคารกับนายสันติวฒ
ั น์ อมรธีรสรรค์ 3 ปี สิ นนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
อาคารเลขที่ 322/202 และ 322/203 ถนนอดศก-ดินแดง เป็ นการต่ออายุปีที่ 7 ถึงปี ที่ 9
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
เพ้่อใช้ เป็ นที่พกั พนักงานสปาในกรุงเทพ
บริษัททาสัญญาเช่าอาคารกับนายวิธิต อุตสาหจิต 3 ปี สิ นนสุด 31 ธันวาคม 2558
ชันที
น ่ 1 และ 2 ของอาคารเลขที่ 483 – 483/6 และ
ชั นน ที่ 3 ของอาคารเลขที่ 483/6 ซอยสุ ท ธิ พ ร
ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดิ น แดง เขตดิ น แดง
กรุงเทพมหานคร รวมพ้ นนที่ใช้ สอย 1,392 ตารางเมตร
เพ้่อใช้ เป็ นอาคารสานักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

ค่ าเช่ าและค่ าบริการ

เงื่อนไขอื่น

อาคาร 322/202 ค่ า เช่ า ปี 2557 – 2559 เด้ อ นละ
30,900 บาท 31,800 บาท และ 32,800 บาท ตามลาดับ
อาคาร 322/203 ค่ า เช่ า ปี 2557 – 2559 เด้ อ นละ
20,600 บาท 21,200 บาท และ 21,800 บาท ตามลาดับ
ค่า เช่า 104,400 บาท/เด้ อ น และสามารถปรั บ ค่า เช่ า
เพิ่มขึ นนตามสภาวะตลาดแต่ไม่เกินร้ อยละ 15 ของค่าเช่า
ที่มีผลบังคับใช้ อยู่ ทุก 3 ปี

- สามารถต่ออายุได้ 3 ปี ดดยแจ้ งล่ว งหน้ า ก่อนครบ
กาหนดสัญญา 2 เด้อน
- ยกเลิ กสั ญ ญาก่ อ นครบก าหนดได้ ดดยแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า 120 วัน
- ยกเว้ น ค่ า เช่า ระหว่า งตกแต่ ง ดดยเริ่ ม คิ ด ค่า เช่ า
1 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้ นไป
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี ดดยแจ้ ง
ล่วงหน้ าก่อนครบกาหนดสัญญา 30 วัน
- ผู้เช่ามีหน้ าที่ ดแู ลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเช่า
ให้ อยูใ่ นสภาพดี
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าภาษีดรงเร้อน และค่าธรรมเนียมอ้่นๆ
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปดภค

ส่วนที่ 2.2/5 หน้ า 5

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่ า
1 ม.ค. 2556

รายละเอียด

ระยะเวลา

บริ ษั ท ท าสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ างกั บ 30 ปี สิ นนสุด 31 ธันวาคม 2585
นางปราณี ศุภวัฒนเกี ยรติ นายณรั ล วิ ว รรธนไกร
นายธนวัฒน์ อุต สาหจิต นายประเสริ ฐ จิราวรรณ
สถิ ต ย์ นางฐานิ ศ ร์ อมรธี ร สรรค์ และนายวิ บู ล ย์
อุตสาหจิต ดดยชาระค่าเช่าให้ กับห้ างหุ้นส่วนสามัญ
ระริ น จิน ดา ที่ บุค คลทังน 6 ร่ ว มกัน จัด ตังน ทังน นี เน ป็ น
ที่ดินตามดฉนดเลขที่ 117, 2875, 8985, 554, 3010,
3009 และ 103754 รวม 7 ดฉนด เน้อน ที่รวม 2 ไร่ 3
งาน 62.4 ตารางวา พร้ อมอาคาร 4 ชันน เลขที่ 14/1
และเร้ อนไทย 2 ชันน 14 ถนนเจริ ญ ราษฎร์ ต าบล
วัดเกต อาเภอเม้อง จังหวัดเชียงใหม่
เพ้่อประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa
สาขาเชียงใหม่) และที่ ดิน บางส่วนให้ เช่าช่วงต่อ
บริษัท สยามเวลเนส รี สอร์ ท จากัด ในการประกอบ
ธุรกิจดรงแรม และร้ า นอาหาร (ดรงแรมระริ น จินดา
เวลเนส สปา รีสอร์ ท และร้ านอาคาร Deck 1)

ค่ าเช่ าและค่ าบริการ

เงื่อนไขอื่น

ค่าเช่า 241,125 บาท/เด้อน และปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ นน
ไม่เกินร้ อยละ 15 ของค่าเช่าที่มีผลบังคับอยูท่ กุ 3 ปี

- สามารถต่ออายุได้ ดดยต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนครบกาหนดสัญญาเช่า
- เม้่อสิ นนสุดสัญญาผู้เช่าต้ องขนย้ ายทรัพย์สินของผู้เช่า
ออกจากพ้ นนที่เช่า หากไม่ดาเนินการผู้ให้ เช่ามีสิทธิเข้ า
ครอบครองทรัพย์สินให้ เช่า และขนย้ ายทรัพย์สินของผู้
เช่าออกด้ วยค่าใช้ จา่ ยของผู้เช่าเอง
- คูส่ ญ
ั ญาต้ องทาการจดทะเบียนสิทธิการเช่า
ณ สานักงานที่ดิน ดดยผู้เช่ารับผิดชอบค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้ จา่ ยในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าทังหมด
น
(ปั จจุบนั อยู่ระหว่างเตรียมดาเนินการ ดดยจะดาเนินการ
จดทะเบียนสิทธิการเช่าให้ แล้ วเสร็ จก่อนการทา IPO)
- ผู้เช่ามีหน้ าที่ดแู ลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเช่า
ให้ อยูใ่ นสภาพดี
- ผู้เช่า รั บ ผิ ด ชอบค่า ภาษี ดรงเร้ อน และค่า ธรรมเนี ย ม
อ้่นๆ
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปดภค

ส่วนที่ 2.2/5 หน้ า 6

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่ า
22 ม.ค. 2557

1 ม.ค. 2557

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่ าเช่ าและค่ าบริการ

บริ ษั ท ท าสั ญ ญาเช่ า และบริ ก ารพ้ นน ที่ กั บ บริ ษั ท 3 ปี สิ นนสุด 31 มกราคม 2560
เอเชี่ยนฟอร์ จนู พร็อพเพอร์ ตี น จากัด
ต่ออายุ ปี ที่ 4 – ปี ที่ 6
ตังน อยู่เ ลขที่ 184/14 ถนนผัง เม้ อ งสาย ก ต าบล
ป่ าตอง อ าเภอกระทู้ จัง หวัด ภูเ ก็ ต พ้ นน ที่ ใ ช้ ส อย
อาคารเอเชี่ ย นฟอร์ จูน ฝั่ ง ร้ านค้ า เน้ อน ที่ 2,418
ตารางเมตร
เพ้่อใช้ ประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness
Spa สาขาภูเก็ต)

ค่าเช่าปี ที่ 4 เด้อนละ 150,000 บาท ปี ที่ 5 และ 6 เด้อนละ
172,500 บาท
เงินประกันสัญญา 600,000 บาท
ค่าบริการปี ที่ 4 เด้อนละ 350,000 บาท ปี ที่ 5 และ 6
เด้อนละ 402,500 บาท
เงินประกันสัญญา 1,400,000 บาท

บริ ษั ท ท าสั ญ ญาเช่ า และบริ ก ารพ้ นน ที่ กั บ บริ ษั ท 3 ปี สิ นนสุด 31 ธันวาคม 2559
แมนดาริน ดฮเต็ล จากัด (มหาชน)
พ้ นน ที่ ชันน M ของดรงแรมแมนดาริ น เลขที่ 662
ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรั ก
กรุงเทพฯ เน้ นอที่ใช้ สอยประมาณ 1,100 ตารางเมตร
เพ้่อใช้ ป ระกอบธุ รกิ จ สปา (Let’s Relax สาขา
ดรงแรมแมนดาริน)

ค่า เช่าเด้ อนละ 288,000 บาท และค่า บริ การเด้ อนละ
192,000 บาท รวมเด้อนละ 480,000 บาท และสามารถ
ปรับค่าเช่าเพิ่มขึ นนตามภาวะตลาดแต่ไม่เกินร้ อยละ 15 ของ
ค่าเช่าที่มีผลบังคับใช้ อยู่ ทุก 3 ปี
เงินประกันสัญญาเช่าและสัญญาบริการรวม 1,920,000 บาท

ส่วนที่ 2.2/5 หน้ า 7

เงื่อนไขอื่น
- หากต้ องการต่อสัญญาต้ องแจ้ งก่อนครบกาหนด 6 เด้อน
- ผู้ เช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า ภาษี ดรงเร้ อน ค่ า ภาษี ค่ า เบี ยน
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอ้่นๆ
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปดภคตามจริง ในอัตราที่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาคกาหนด
- ปรั บ ลดค่ า เช่ า และค่ า บริ การ ค่ า เช่ า ลดลงจาก
172,500 บาท เป็ น 150,000 บาท, ค่า บริ การลดลง
จาก 402,500 บาท เป็ น 350,000 บาท ระหว่างวันที่
1 ก.พ. 57 – 31 ม.ค. 58 ตามจดหมายแจ้ งปรั บ ลด
ฉบับลงวันที่ 13 ม.ค. 57
- ขอต่อสัญญาได้ ดดยแจ้ งล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่า 6 เด้อน
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าเบี นยประกันภัยอาคารเฉลี่ยตามพ้ นนที่
- ผู้เช่า รั บ ผิ ด ชอบค่า ภาษี ดรงเร้ อน และค่า ธรรมเนี ย ม
อ้่นๆ เฉลี่ยตามพ้ นนที่
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปดภค ตามที่ใช้ จริ ง ดดยคิด
ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย และค่าน นาประปา หน่วยแรก 50
บาท และหน่วยถัดไป 20 บาท/หน่วย

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่ า
1 ม.ค. 2557

1 ม.ค. 2557

รายละเอียด
บริ ษั ท ท าสั ญ ญาเช่ า และบริ ก ารพ้ นน ที่ กั บ บริ ษั ท
แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ ตี น จากัด
พ้ นนที่ใช้ สอยดรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดาริ
เลขที่ 153/2 ซอยมหาดเล็ ก หลวง ถนนราชด าริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ส่วนร้ านค้ า ชันน
6 และชันน 8 เน้ นอที่ 823 ตารางเมตร
และพ้ นนที่อาคารจอดรถชันน 6 เน้ นอที่ 80 ตารางเมตร
เพ้่อใช้ ประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness
Spa สาขาราชดาริ )
บริษัททาสัญญาเช่าและบริ การพ้ นนที่กับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
พ้ นน ที่ ชันน ที่ 1-3 อาคารเซ็ น เตอร์ พ อยต์ เรซิ เ ดนซ์
พร้ อมพงษ์ เลขที่ 77 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้ อมพงษ์ )
ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงคลองตั น เหน้ อ เขตวั ฒ นา
กรุงเทพฯ เน้อน ที่รวม 706.82 ตารางเมตร และพ้ นนที่
อาคารจอดรถชันน 3 เน้ นอที่ 100 ตารางเมตร
เพ้่อใช้ ป ระกอบธุ รกิ จ สปา (Let’s Relax สาขา
พร้ อมพงษ์ )

ระยะเวลา

ค่ าเช่ าและค่ าบริการ

เงื่อนไขอื่น

3 ปี สิ นนสุด 31 ธันวาคม 2559
ต่ออายุ ปี ที่ 7 ถึงปี ที่ 9

ค่าเช่าปี ที่ 7-9 เด้อนละ 246,900 บาท
เงินประกันสัญญา 855,920 บาท
ค่าบริการปี ที่ 7-9 เด้อนละ 370,350บาท
เงินประกันสัญญา 1,283,880 บาท
ค่าเช่าใช้ พ้ นนที่อาคารจอดรถ เด้อนละ 8,000 บาท

- หากต้ องการต่อสัญญาต้ องแจ้ งก่อนครบกาหนด 6 เด้อน
- ผู้ เช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า ภาษี ด รงเร้ อ น ค่ า ภาษี ค่ า เบี ยน
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอ้่นๆ เฉลี่ยตามพ้ นนที่
- ค่าไฟฟ้า 5.50 บาท/หน่วย ค่าน นาประปา 20 บาท/ลบม.

3 ปี สิ นนสุด 31 ธันวาคม 2559
ต่ออายุปีที่ 10 – ปี ที่ 12

ค่าเช่าเด้อนละ 190,841.40 บาท
เงินประกันสัญญา 735,092.80 บาท
ค่าบริการเด้อนละ 282,262.10 บาท
เงินประกันสัญญา 1,102,639.20 บาท
ค่าเช่าใช้ พ้ นนที่จอดรถชันน 3 เด้อนละ 11,000 บาท

- หากต้ องการต่อสัญญาต้ องแจ้ งก่อนครบกาหนด 6 เด้อน
- ผู้ เช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า ภาษี ดรงเร้ อน ค่ า ภาษี ค่ า เบี ยน
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอ้่นๆ เฉลี่ยตามพ้ นนที่
- ค่าไฟฟ้า 4.50 บาท/หน่วย ค่านาน ประปา 20 บาท/ลบม.
ดดยปรั บปรุ งได้ ตามสัดส่วนราคาที่ การไฟฟ้ า และการ
ประปาเปลี่ยนแปลงราคาเรียกเก็บ

ส่วนที่ 2.2/5 หน้ า 8

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่ า
27 ม.ค. 2554

1 ต.ค. 2556

1 ต.ค. 2556

21 ส.ค. 2555

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่ าเช่ าและค่ าบริการ

เงื่อนไขอื่น

บริ ษั ท ท าสั ญ ญาเช่ า และบริ ก ารพ้ นน ที่ กั บ บริ ษั ท
แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ ตี น จากัด
พ้ นนที่ ชนั น 6 ของศูน ย์ การค้ า Terminal 21 เลขที่
2, 88 ซอยสุ ขุ ม วิ ท 19 (วั ฒ นา) ถนนสุ ขุ ม วิ ท
แขวงคลองเตยเหน้อ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ เน้อน ที่ใช้
สอยประมาณ 752 ตารางเมตร
เพ้่อใช้ ป ระกอบธุ รกิ จ สปา (Let’s Relax สาขา
Terminal 21)
บริษัททาสัญญาเช่าอาคารกับนายชยางกูร รัตนาวิมลชัย
อาคารพาณิ ช ย์ 3 ชั นน เลขที่ 212/5 ถนนสี ล ม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
เพ้่อประกอบธุรกิจสปา (Sabaii by Let’s Relax
สาขาสีลม)

3 ปี เริ่ม 1 กรกฎาคม 2554 สิ นนสุด
30 มิถุนายน 2557 หร้ อนับตังน แต่
วัน ที่ เ ปิ ดด าเนิ น การศูน ย์ ก ารค้ า
เป็ นต้ นไป (11 ต.ค. 54 – 10 ต.ค. 57)

ค่าเช่าเด้อนละ 96,256 บาท
เงินประกันสัญญา 577,536 บาท
ค่าบริการเด้อนละ 144,384 บาท
ค่าสาธารณูปดภคเด้อนละ 172,960 บาท (230 บาท/
ตารางเมตร ปรับเพิ่มได้ ระหว่างอายุสญ
ั ญา)
เงินประกันความเสียหาย 866,304 บาท

3 ปี สิ นนสุด 30 กันยายน 2559

ค่าเช่า 1 ธ.ค. 2556 – 28 ก.พ. 2557 เด้อนละ 80,000 บาท
ค่าเช่า 1 มี.ค. 2557 – 30 พ.ย. 2557 เด้อนละ 100,000 บาท
ค่าเช่า 1 ธ.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2559 เด้อนละ 110,000 บาท
เงินประกันสัญญา 300,000 บาท

- หากต้ องการต่อสัญญาต้ องแจ้ งก่อนครบกาหนด 90 วัน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี ดดยขึนน ค่าเช่า
และค่าบริ การไม่เกินร้ อยละ 25 ของค่าเช่าและค่าบริ การ
ของปี ที่ 3
- ผู้ เช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า ภาษี ดรงเร้ อน ค่ า ภาษี ค่ า เบี ยน
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอ้่นๆ เฉลี่ยตามพ้ นนที่
- ผู้ให้ เช่าปรั บเพิ่ มค่าสาธารณูปดภครายเด้ อนเป็ น 250
บาท/ตารางเมตร เม้่อ 1 ตุลาคม 2555
- ยกเว้ นค่าเช่า 1 ต.ค. 2556 – 30 พ.ย. 2556
- ผู้ให้ เช่ารับผิดชอบค่าภาษีดรงเร้อน ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปดภคและค่าใช้ จ่ายอ้่นๆ ที่
เกิดจากการดาเนินธุรกิจของผู้เช่า
- ลดค่ าเช่ าตามหนั งส้ อขอลดอัตราค่ าเช่ า ลงวันที่ 12
ธันวาคม 2556 ช่วงเด้อน ธ.ค. 56 – ก.พ. 57 จากเด้อนละ
100,000 บาท เหล้อ 80,000 บาท
- ยกเว้ นค่าเช่า 1 ต.ค. 2556 – 30 พ.ย. 2556
- ผู้ให้ เช่ารับผิดชอบค่าภาษีดรงเร้อน
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปดภค

บริษัททาสัญญาเช่าอาคารกับนายชยางกูร รัตนาวิมลชัย 3 ปี สิ นนสุด 30 กันยายน 2559
อาคารเลขที่ 212/24 ถนนสี ล ม แขวงสุ ริ ย วงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
เพ้่อใช้ เป็ นที่พกั พนักงานสปาในกรุงเทพ
บริ ษั ท ท าสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ างกั บ 3 ปี เริ่ ม ต้ น 1 มกราคม 2556
บริษัท ภูมิลาภา เรสซิเด้ นท์ จากัด
สิ นนสุด 31 ธันวาคม 2558
อาคารชันน เดียว เลขที่ 108/42 หมู่ 1 ต าบลบ่อผุด
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พ้นน ที่ใช้ สอย
1,588 ตารางเมตร
เพ้่อใช้ ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาสมุย)

ค่าเช่า 1 ธ.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2559 เด้อนละ 20,000 บาท
เงินประกันสัญญา 60,000 บาท

ค่าเช่าปี ที่ 1-3 เด้อนละ 100,000 บาท
ค่าเช่าปี ที่ 4-6 เด้อนละ 110,000 บาท
ค่าเช่าปี ที่ 7-9 เด้อนละ 121,000 บาท
ชาระค่าตอบแทนพิเศษ 3,000,000 บาท
ชาระเป็ นบัตรกานัลสปา 575,000 บาท
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- หากต้ องการต่อสัญญาต้ องแจ้ งก่อนครบกาหนด 6 เด้อน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี
- ผู้ เช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า ภาษี ดรงเร้ อน ค่ า ภาษี ค่ า เบี ยน
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอ้่นๆ
- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปดภค

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่ า
29 ก.ค. 2556

29 ก.ค. 2556

1 มี.ค. 2555

รายละเอียด
บริษัททาสัญญาเช่าอาคารกับบริษัท ซันไชน์การ์ เด้ น
พัทยา จากัด
อาคารเลขที่ 240/3 หมู่ที่ 5 ตาบลนาเกล้อ อาเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี พ้ นนที่ใช้ สอยประมาณ 500
ตารางเมตร
เพ้่อใช้ ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพัทยา)
บริษัททาสัญญาเช่าอาคารกับบริษัท ซันไชน์การ์ เด้ น
พัทยา จากัด
อาคารชันเดี
น ยว เลขที่ 240/3 หมู่ที่ 5 ตาบลนาเกล้อ
อาเภอบางละมุงพ้ นนที่ใช้ สอยประมาณ 40 ตารางเมตร
เพ้่อใช้ เป็ นห้ องพักพนักงานพัทยา
บริ ษั ท ท าสั ญ ญาเช่ า และบริ ก ารพ้ นน ที่ กั บ บริ ษั ท
หมูบ่ ้ านเสรี จากัด
พ้ นนที่ใ ช้ ส อยอาคารพาวิล เลี่ยน ไนท์ บาซาร์ เลขที่
145 ถนนช้ างคลาน ตาบลช้ า งคลาน อาเภอเม้อง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชันน 2 ห้ อง U32 พิเศษ
U41 และ U42 เน้ นอที่รวม 122 ตารางเมตร
เพ้่อใช้ ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน)

ระยะเวลา

ค่ าเช่ าและค่ าบริการ

เงื่อนไขอื่น

2 ปี เริ่ ม ต้ น 1 พฤษภาคม 2556 ค่าเช่าเด้อนละ 120,000 บาท
สิ นนสุด 30 เมษายน 2558
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่า 550,000 บาท

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปดภคและค่าบริการอ้่นๆ
- ผู้เช่ าเป็ นผู้รั บผิ ดชอบภาษี ทุกประเภทที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
กิ จ การทั งน หมด (เช่ น ภาษี ด รงเร้ อน, ภาษี ป้ ายและ
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม)

2 ปี เริ่ ม ต้ น 1 พฤษภาคม 2556 ค่าเช่าเด้อนละ 15,600 บาท
สิ นนสุด 30 เมษายน 2558

- ผู้เช่ารับผิดชอบค่าสาธารณูปดภค

3 ปี เริ่ มต้ น 1 เม.ย. 2555 สินน สุด
31 มี น าคม 2558 และต่ อ อายุ
สัญ ญา เม้่ อ 16 กัน ยายน 2556
สิ นนสุด 15 กันยายน 2559

- หากต้ องการต่อสัญญาต้ องแจ้ งก่อนครบกาหนด 6 เด้อน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี
- ผู้ ให้ เช่ า สามารถปรั บ ค่ า บริ การได้ ดดยแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า 1 เด้อน
- ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย ค่าน นา 23 บาท/ลบม. ดดยสามารถ
ปรับราคาได้ ดดยแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- หนังส้อค นาประกันสัญญาเช่า ในวงเงิน 429,000 บาท
- ค่าเช่าและค่าบริ การปรั บลดลงจาก 42,700 บาท และ
18,300 บาท เหล้อ 34,160 และ 14,640 บาท ตามบันทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาเช่าพ้ นนที่และสัญญาบริ การให้
ใช้ สถานที่ลงวันที่ 16 กันยายน 2556

ค่าเช่า เด้อนละ 34,160 บาท
ค่าบริการ เด้อนละ 14,640 บาท
เงินค นาประกันค่าไฟฟ้า 60,000 บาท
เงินค นาประกันค่าน นาประปา 4,000 บาท
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่ า
5 มี.ค. 2555

1 มิ.ย. 2555

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่ าเช่ าและค่ าบริการ

บริ ษั ท ท าสั ญ ญาเช่ า และบริ ก ารพ้ นน ที่ กั บ บริ ษั ท
หมูบ่ ้ านเสรี จากัด
พ้ นนที่ใ ช้ ส อยอาคารพาวิล เลี่ยน ไนท์ บาซาร์ เลขที่
145 ถนนช้ างคลาน ตาบลช้ า งคลาน อาเภอเม้อง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชันน 1 ห้ อง U 27 เน้อน ที่ 150
ตารางเมตร
เพ้่อใช้ ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน)

3 ปี เริ่ มต้ น 1 เม.ย. 2555 สิ นนสุด
31 มี น าคม 2558 และต่ อ อายุ
สัญ ญา เม้่ อ 16 กัน ยายน 2556
สิ นนสุด 15 กันยายน 2559

ค่าเช่า เด้อนละ 105,000 บาท
ค่าบริการ เด้อนละ 45,000 บาท
เงินค นาประกันค่าไฟฟ้า 30,000 บาท
เงินค นาประกันค่าน นาประปา 2,000 บาท

บริ ษั ท ท าสั ญ ญาเช่ า และบริ ก ารพ้ นน ที่ กั บ บริ ษั ท
หมูบ่ ้ านเสรี จากัด
พ้ นนที่ใ ช้ ส อยอาคารพาวิล เลี่ยน ไนท์ บาซาร์ เลขที่
145 ถนนช้ างคลาน ตาบลช้ า งคลาน อาเภอเม้อง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชันน 2 ห้ อง U 39 และ
U40 เน้ นอที่รวม 64 ตารางเมตร
เพ้่อใช้ ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน)

2 ปี 10 เด้ อน สินน สุด 31 มีนาคม
2558 และต่ออายุสญ
ั ญา เม้่อ 16
กั น ย า ย น 2 5 5 6 สิ นน สุ ด 1 5
กันยายน 2559

ค่าเช่า เด้อนละ 17,920 บาท
ค่าบริการ เด้อนละ 7,680 บาท
เงินค นาประกันค่าไฟฟ้า 20,000 บาท
เงินค นาประกันค่าน นาประปา 2,000 บาท

ส่วนที่ 2.2/5 หน้ า 11

เงื่อนไขอื่น
- หากต้ องการต่อสัญญาต้ องแจ้ งก่อนครบกาหนด 6 เด้อน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี
- ผู้ ให้ เช่ า สามารถปรั บ ค่ า บริ การได้ ดดยแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า 1 เด้อน
- ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย ค่าน นา 23 บาท/ลบม. ดดยสามารถ
ปรับราคาได้ ดดยแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- หนังส้อค นาประกันสัญญาเช่า ในวงเงิน 517,500 บาท
- ค่าเช่าและค่าบริ การปรับลดลงจาก 120,750 บาท และ
51,750 บาท เหล้ อ 105,000 และ 45,000 บาท ตาม
บันทึกข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาเช่าพ้ นน ที่ และสั ญญา
บริการให้ ใช้ สถานที่ลงวันที่ 16 กันยายน 2556
- หากต้ องการต่อสัญญาต้ องแจ้ งก่อนครบกาหนด 6 เด้อน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี
- ผู้ ให้ เช่ า สามารถปรั บ ค่ า บริ การได้ ดดยแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า 1 เด้อน
- ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย ค่าน นา 23 บาท/ลบม. ดดยสามารถ
ปรับราคาได้ ดดยแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- หนังส้อค นาประกันสัญญาเช่า ในวงเงิน 96,000 บาท
- ค่าเช่าและค่าบริ การปรั บลดลงจาก 22,400 บาท และ
9,600 บาท เหล้อ 17,920 และ 7,680 บาท ตามบันทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาเช่าพ้ นนที่และสัญญาบริ การให้
ใช้ สถานที่ลงวันที่ 16 กันยายน 2556

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่ า
16 ก.ย. 2556

1 พ.ค. 2557

รายละเอียด

ระยะเวลา

ค่ าเช่ าและค่ าบริการ

บริ ษั ท ท าสั ญ ญาเช่ า และบริ ก ารพ้ นน ที่ กั บ บริ ษั ท 3 ปี สิ นนสุด 15 กันยายน 2559
หมูบ่ ้ านเสรี จากัด
พ้ นนที่ใ ช้ ส อยอาคารพาวิล เลี่ยน ไนท์ บาซาร์ เลขที่
145 ถนนช้ างคลาน ตาบลช้ า งคลาน อาเภอเม้อง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชันน A-G และ A-2 ห้ อง
U14-U16, U32, U35, U35/1, U36 และ U37 รวม
8 ยูนิต เน้ นอที่รวม 332 ตารางเมตร
เพ้่อใช้ ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน)
บริ ษัททาสัญญาเช่าและบริ การพ้นน ที่กับบริ ษัท คิว . 3 ปี เริ่ มต้ น 1 พฤศจิกายน 2557
เอช. อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
สิ นนสุด 31 ตุลาคม 2560
พ้ นนที่ชนั น 30 และบางส่วนของชันน 31 อาคารดรงแรม
เซนเตอร์ พอยต์ เพลิ น จิ ต เลขที่ 100 ถนนวิ ท ยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุนวัน กรุงเทพฯ เน้ นอที่รวม 1,087
ตารางเมตร
เพ้่อใช้ ประกอบธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness
Spa สาขาเพลินจิต)

ค่าเช่า เด้อนละ 89,040 บาท
ค่าบริการ เด้อนละ 38,160 บาท

ค่าเช่าเหมา 200,000 บาท/เด้อน
เริ่มชาระค่าเช่างวดแรกเด้อนมกราคม 2558
เงินประกันการเช่า 600,000 บาท
ค่าบริการพ้ นนที่เหมา 300,000 บาท/เด้อน
เริ่มชาระค่าบริการพ้ นนที่งวดแรกเด้อนมกราคม 2558
เงินประกันค่าบริการพ้ นนที่ 900,000 บาท
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- หากต้ องการต่อสัญญาต้ องแจ้ งก่อนครบกาหนด 6 เด้อน
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี
- ผู้ ให้ เช่ า สามารถปรั บ ค่ า บริ การได้ ดดยแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า 1 เด้อน
- ค่าไฟฟ้า 4 บาท/หน่วย ค่าน นา 23 บาท/ลบม. ดดยสามารถ
ปรับราคาได้ ดดยแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- มี หนังส้ อค าน ประกั นสัญญาเช่า ประกันค่าไฟฟ้ า และ
น นาประปา ในวงเงิน 489,600 บาท
- ตกแต่งช่วงเด้อน พ.ค.57-ต.ค. 57
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว คราวละ 3 ปี
- หากต่อสัญญาขึ นนค่าเช่าและค่าบริ การไม่เกิน 15% ของ
ค่าเช่าและค่าบริการในปี ที่ 3
- ผู้ เช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า ภาษี ดรงเร้ อน ค่ า ภาษี ค่ า เบี ยน
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอ้่นๆ เฉลี่ยตามพ้ นนที่
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นอกจากนี นบริ ษัท ได้ มีการลงนามในสัญญาจองสิทธิการเช่า ซึง่ อยูร่ ะหว่างการเข้ าดาเนินการตกแต่งพ้ นนที่ เพ้่อเตรียมเปิ ดสาขาใหม่ในปี 2557 อยูอ่ ีก 2 แห่ง ดังนี น
วันที่ตาม
สัญญา
11 ก.พ. 2557

21 ก.ย. 2555

รายละเอียด

ระยะเวลา

บริษัททาสัญญาจองสิทธิการเช่ากับบริ ษัท มาร์ เก็ต 3 ปี เริ่ ม ต้ น 21 มิ ถุน ายน 2557
วิลเลจ จากัด
สิ นนสุดวันที่ 20 มิถนุ ายน 2560
ดครงการศูนย์การค้ า Hua Hin Market Village ชันน
2 ห้ อง E201 และ E201_TERR ชันน 3 ห้ อง A313
และ E301 พ้นน ที่รวม 743 ตรม. เลขที่ 234/1 ถนน
เพชรเกษม ต าบลหั ว หิ น อ าเภอหั ว หิ น จัง หวั ด
ประจวบคีรีขนั ธ์
เพ้่อใช้ ประกอบธุรกิจสปา (Let’s Relax สาขาหัวหิน)
บริ ษั ท ท าสัญ ญาจองสิท ธิ การเช่ า กับ จุฬ าลงกรณ์ 3 ปี นับจากวันทาสัญญาเช่า
มหาวิทยาลัย
ดครงการสยามสแควร์ วัน ชันน 6 ห้ อง SS 6032 พ้ นนที่
422.21 ตรม. ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ
เพ้่ อ ใช้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สปา (Let’s Relax สาขา
สยามสแควร์ วัน)

ค่ าเช่ าและค่ าบริการ

เงื่อนไขอื่น

ปี ที่ 1-3 ค่าเช่า 220 บาท/ตรม./เด้อน
ปี ที่ 4-6 ปรับขึ นนไม่เกิน 15%
ปี ที่ 7-9 ปรับขึ นนไม่เกิน 15%
วางมัดจา 275,880 บาท
ประกันมิเตอร์ ไฟฟ้า ประปา แก๊ ส 32,100 บาท
เงินวางประกันค่าเสียหายระหว่างตกแต่ง 100,000 บาท

- ผู้ เช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า ภาษี ด รงเร้ อน ค่ า ภาษี ค่ า เบี ยน
ประกันภัย และค่าธรรมเนียมอ้่นๆ เฉลี่ยตามพ้ นนที่
- ส่งแบบตกแต่งภายใน 20 วันนับแต่วนั จองสิทธิการเช่า

ชาระการจองสิทธิเป็ นค่าอุดหนุนการศึกษา 1,823,976 บาท - ดครงการกาหนดแล้ วเสร็จปี 2557
เงินประกันการเช่าพ้ นนที่และค่าส่วนกลาง1,558,052.84 บาท - จัด ส่ ง แบบภายใน 30 วั น นั บ จากวัน ประชุ ม ชี แน จง
ค่าเช่า 800 บาท/ตรม./เด้อน
เพ้่ อ ให้ มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก่ อ นเริ่ ม เข้ า
ค่าส่วนกลาง (ค่าบริการสาธารณูปดภค) 200 บาท/ตรม./เด้อน ดาเนินการตกแต่ง
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5.3

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
1. ข้ อกาหนดหลัก
1.1 คาจากัดความ ในนดยบายนี น
(1) “บริ ษัทฯ” หมายถึง บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(2) “บริ ษัทย่อย” “บริ ษัทร่ วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ” ให้ มีความหมายเช่นเดียวกันกับที่
กาหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ. 17/2551 เร้่ องการก าหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ฯ (รวมทังที
น ่แก้ ไขเพิ่มเติม)
1.2 นดยบายนี นนอกจากให้ ใช้ กบั กรณี “บริ ษัทฯ” เป็ นผู้ลงทุนแล้ ว ยังให้ นาไปใช้ กบั บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม
ที่มีการลงทุนในบริ ษัทอ้่น จนทาให้ บริ ษัทอ้่นนันมี
น สถานะเป็ นบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วมของ “บริ ษัทฯ “
ทางอ้ อม ในทุกๆ ทอด ด้ วย
2. ธุรกิจที่จะพิจารณาลงทุน
2.1 บริ ษัทที่อยูใ่ นข่ายพิจารณาลงทุน
(1) ไม่ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายหร้ อมีสว่ นสนับสนุนการกระทาที่ผิดกฎหมาย
(2) ไม่ประกอบธุรกิจที่ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง” ดาเนินการอยูก่ ่อนแล้ ว
(3) มีการประเมินความคุ้มค่าหร้ อความเป็ นไปได้ อย่างจาเป็ น และเหมาะสม
(4) “บริ ษัทฯ” “บริ ษัทย่อย” และ “บริ ษัทร่วม” จะไม่ถ้อหุ้นย้ อนกลับไปยังบริ ษัทที่เป็ นผู้ถ้อหุ้นของตนใน
ลักษณะที่เป็ นการถ้อหุ้นไขว้ ยกเว้ นมีเหตุจาเป็ น แต่ทงนี
ั น นต้ องไม่ขดั กับกฎหมายจนทาให้ บริ ษัทฯ
ขาดคุณสมบัติที่จะได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นต่อประชาชน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.2 บุคคลที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาร่วมลงทุนด้ วย
(1) บริ ษัทฯ จะไม่ร่วมลงทุนกับ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง” เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ น ทังนี
น นให้ บคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ งนันร่
น วมลงทุนในจานวนที่ไม่ทาให้ บริ ษัทฯ ขาดคุณสมบัติที่จะได้ รับอนุญาตให้ เสนอ
ขายหุ้นต่อประชาชน
(2) หลักเกณฑ์พ้ นนฐานที่บริ ษัทฯ ใช้ พิจารณาคัดเล้อกบุคคลที่จะร่วมลงทุนด้ วย เป็ นดังนี น
 ไม่มีประวัติการกระทาการที่ผิดกฎหมาย
 มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ หร้ อเคร้ อข่ายความสัมพันธ์ ในวงกว้ า ง ที่จะช่วยสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยหร้ อบริ ษัทร่วม ที่จะลงทุนร่วมกันนันได้
น เป็ นอย่างดี
3. สัดส่วนหร้ อจานวนเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหร้ อบริ ษัทร่วม
3.1 ถ้ าไม่เป็ นการขัดกับข้ อกาหนดอ้่นใด บริ ษัทฯ ควรถ้อหุ้นในบริ ษัทที่บริ ษัทฯ ไปลงทุนนันในทางตรง
น
และ/
หร้ อ ทางอ้ อมรวมกันแล้ วในสัดส่วนหร้ อในลักษณะที่บริ ษัทฯ สามารถควบคุมหร้ อมีส่วนร่ วมในการ
กาหนดนดยบายและบริ หารกิจการของบริ ษัทที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุนได้ หร้ อจะได้ รับประดยชน์อย่างอ้่นซึ่ง
บริ ษัทฯ ต้ องการ
3.2 จ านวนเงิ น ลงทุน ในแต่ ละธุ ร กิ จ ให้ ผ้ ูมี อ านาจอนุมัติ เ ป็ นไปตามคู่ม้ อ การปฏิ บัติ งานเร้่ อ งอ านาจ
ดาเนินการของบริ ษัทฯ
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4. การช่วยเหล้อทางการเงินอ้่นใดต่อบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
4.1 การให้ เงินกู้ย้มแก่บริ ษัทที่ไปลงทุน ต้ องมีการคิดอัตราดอกเบี นยตามอัตราที่ใช้ อยู่ในตลาดหร้ อที่ใกล้ เคียงกับ
อัตราดอกเบี นยที่สถาบันการเงินคิดสาหรับลูกค้ าชันดี
น หร้ อลูกค้ าทั่วไป หร้ อสูงกว่าต้ นทุนการกู้ย้มของบริ ษัท
ผู้ให้ ก้ เู ล็กน้ อย เพ้่อบริ ษัทผู้ให้ ก้ จู ะได้ ไม่เสียเปรี ยบและจะได้ ขจัดข้ อสงสัยในเร้่ องการถ่ายดอนทรัพย์สนิ
4.2 ให้ “บริ ษัทฯ” ค นาประกันได้ เฉพาะกับบริ ษัทย่อยหร้ อบริ ษัทร่ วม ที่ “บริ ษัทฯ” ถ้อหุ้นดดยตรงเท่านันน และ
เง้่อนไขการค นาประกันต้ องสมเหตุสมผลกับหนี นที่บริ ษัทย่อย หร้ อบริ ษัทร่วมนันได้
น รับ ทังนี
น นวงเงินที่บริ ษัทฯ
ค นาประกันต้ องไม่เกินสัดส่วนที่บริ ษัทฯ ถ้อหุ้นในบริ ษัทนันๆ
น
5. การบริ หารงานในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
5.1 บริ ษัทฯ ควรมีตวั แทนไปเป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริ ษัทย่อย หร้ อบริ ษัทร่ ว มดดยจานวนตัวแทน
ของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามสัดส่วนการถ้อหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างน้ อย
5.2 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทย่อยหร้ อบริ ษัทร่วม ควรให้ มีตวั แทนของบริ ษัทฯ ร่วมลงนามด้ วยเสมอ
5.3 ตัวแทนของบริ ษัทฯ ควรจะมีสิทธิ์ เข้ าร่ วมการพิจารณาคัดเล้อกผู้บริ หารระดับสูง หร้ อบุคคลใดๆ ที่
รับผิดชอบด้ านบัญชีและการเงิน
5.4 ในกรณีที่บริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวดยงกันหร้ อรายการได้ มาหร้ อจาหน่ายซึ่งทรัพย์สินที่มี
นัยสาคัญ บริ ษัทจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้ สาหรับการทารายการดังกล่าว
6. ขันตอนการอนุ
น
มตั ิการลงทุนและการประเมินผล
6.1 การดาเนินการอนุมตั ิการลงทุน
การอนุมตั ิการเข้ าลงทุนซ้ นอหุ้น ควรมีการประเมินความคุ้มค่าหร้ อความเป็ นไปได้ ของการ
ลงทุน ดดยการประเมิ น ดัง กล่า วจะมี ข อบเขตและรายละเอี ย ดเพี ย งใดให้ ฝ่ายบริ ห ารพิ จ ารณาให้
เหมาะสมกับดครงการลงทุนดังกล่าว ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทหร้ อผู้ถ้อหุ้นอนุมตั ิ
6.2 การประเมินผลการลงทุน
(1) ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ต้ องติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมอย่างสม่าเสมอ
และสรุ ปผลการดาเนินงานเป็ นรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ้่อให้ ความเห็นและ
นาเสนอต่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท ภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ นนสุดแต่ละไตรมาส
(2) ให้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษัทฯ ประสานงานกับฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทย่อยหร้ อบริ ษัทร่วม ในการอานวยความสะดวก
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ เข้ าชมกิจการหร้ อซักถามการดาเนินงานอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครังน
6.3 การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนดยบายนี น
(1) ให้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษัทฯ ดาเนินการให้ ผ้ ูตรวจสอบภายในหร้ อฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนดยบายนี น ทังนี
น นในกรณีของบริ ษัทย่อย หร้ อบริ ษัทร่ วม ดดยให้ ฝ่ายบริ หาร
ของบริ ษัทฯ ประสานงานกับตัวแทนของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทนันน ๆ ให้ จัดส่งเอกสารให้ เพียงพอที่ผ้ ู
ตรวจสอบภายในหร้ อฝายตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจสอบได้
(2) ให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในหร้ อฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 45 วัน นับ แต่วัน สินน สุด แต่ ละไตรมาส เพ้่ อ ที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบจะได้ รายงานและให้ ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
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