บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

เอกสารแนบ 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ ง

1. นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต

สัดส่วน
การถือ
ความสัมพันธ์
อายุ
ิ
คุณวุฒการศึกษา
หุ้นใน
ทางครอบครัวระหว่าง
(ปี )
บริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
(%)
49 ปริญญาตรี
19.66 % เป็นน้องชายของ
สาขา Computer Science,
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
University of Southern
นางฐานิศร์ อมรธรสรรค์
California,
Los Angeles, USA
ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเวลา
ั บนั
2544 - ปจจุ

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด

โรงเเรม และ ร้านอาหาร

บริษทั สยามเวลเนสเเล็บ จากัด
บริษทั สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชัน่ จากัด

จาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
โรงเรียนสอนนวดแผนไทย

ั บนั
2553 - ปจจุ
2553 - 2556
ั บนั
2556 - ปจจุ
ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมการ
ประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั เอเชีย่ นฟอร์จนู พร็อพเพอร์ต้ี จากัด

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ไซเบอร์พริน้ ท์กรุ๊ป จากัด
บริษทั อุตสาหจิตโฮลดิง้ จากัด

2553 - 2555
2544 - 2555
2535 - 2555

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริน้ ท์ จากัด
บริษทั บลูมมิง่ อินเตอร์กฟ๊ิ ท์ จากัด
บริษทั บลูมมิง่ จากัด

สิง่ พิมพ์
ธุรกิจโฮลดิง้ ถือหุน้ ใน
บริษทั ในเครือ ซึง่ ดาเนิน
ธุรกิจสิง่ พิมพ์และเซอร์วสิ
อพาร์ทเม้นท์
สิง่ พิมพ์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
จาหน่ายสินค้าพรีเมีย่ ม

ั บนั
2548 - ปจจุ
ั บนั
2556 - ปจจุ
ั บนั
2550 - ปจจุ
ั บนั
2554 - ปจจุ

เอกสารแนบ 1 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ ง

2. นายพลเชษฐ์ ลิขติ ธนสมบัติ

อายุ
(ปี )
47

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
สาขา บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ผ่านการอบรมหลักสูตร
Audit Committee
Program
Director Certification
Program

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(%)
-

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

-ไม่ม-ี

ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมกาตรวจสอบ
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร
กรรมการ และ
กรรมการบริหาร
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
รีเสริช
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)

หลักทรัพย์

รองผูอ้ านวยการ
ทีป่ รึกษาประธานคณะ
กรรมการ
กรรมการบริหารกิจการ
อนุกรรมการกลันกรองและ
่
พัฒนาองค์กร
ผูอ้ านวยการฝา่ ยส่งเสริม
โครงการตามนโยบาย
รัฐบาล
กรรมการ
กรรมการ

องค์การคลังสินค้า

รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมปา่ ไม้

หน่วยงานของรัฐ

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม (สสว)

ซ่อมบารุงรักษาเครือ่ งบิน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ขนม
ไทย

ั บนั
2556 - ปจจุ
ั บนั
ปจจุ
2556 6 มิถุนายน 2557
2553

2551- 2552

2546 - 2551

2546 - 2551
2546 - 2551

เอกสารแนบ 1 หน้ า 2

บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จากัด
บริษทั อุตสาหกรรมขนมไทย จากัด

ประเภทธุรกิ จ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ ง

3. ม.ร.ว. เพ็ญศิร ิ จักรพันธุ์

อายุ
(ปี )
49

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
สาขา เทคโนโลยี
การบริหารสิง่ เเวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(%)
-

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

-ไม่ม-ี

ั บนั
2556 - ปจจุ
ั บนั
2556 - ปจจุ
2550 – 2556

ปริญญาตรี
กศบ. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

2548 – 2550

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ผูอ้ านวยการกลุ่มงาน
โครงการพิเศษ
ผูอ้ านวยการด้านกิจการ
พิเศษ
ผูป้ ระสานงานมูลนิธชิ ยั
พัฒนา

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

มูลนิธชิ ยั พัฒนา

องค์กรการกุศล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ทีป่ รึกษา
อนุกรรมการ
นายกสมาคมฯ
ทีป่ รึกษาผูท้ รงคุณวุฒ ิ

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

บริษทั เเลนด์สเคป เเพลนนิ่ง จากัด
สมาคมภูมสิ ถาปนิกประเทศไทย

ั
ออกแบบสถาปตยกรรม
สมาคม

สภาสถาปนิก
สมาคมภูมสิ ถาปนิกประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร

สภาวิชาชีพ
สมาคม
ราชการ

ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program
4. นายชัยยุทธ เทียนวุฒชิ ยั

53

ปริญญาตรี
ั
สาขา ภูมสิ ถาปตยกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program

-

-ไม่ม-ี

ั บนั
2556 - ปจจุ
ั บนั
2532 - ปจจุ
ั บนั
2554 - ปจจุ
2554 - 2556
2552 - 2554
2552 - 2555

เอกสารแนบ 1 หน้ า 3

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ ง

5. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์

อายุ
(ปี )
50

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
สาขา Marketing
Bentley University,
Massachusetts, USA

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(%)
19.66%

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

-ไม่ม-ี

ั บนั
2544 - ปจจุ

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝา่ ยความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด

จาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา

บริษทั สยามเวลเนสเเล็บ จากัด

โรงเเรม และ ร้านอาหาร

บริษทั สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชัน่ จากัด
สมาคมสปาไทย

โรงเรียนสอนนวดแผนไทย
สมาคม

กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

บริษทั สยามเวลเนสเเล็บ จากัด
บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด
บริษทั เอเชีย่ นฟอร์จนู พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
บริษทั อุตสาหจิตโฮลดิง้ จากัด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษทั ไซเบอร์พริน้ ท์กรุ๊ป จากัด
บริษทั บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
บริษทั ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริน้ ท์ จากัด

จาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
โรงเเรม และ ร้านอาหาร
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจโฮลดิง้ ถือหุน้ ใน
บริษทั ในเครือ ซึง่ ดาเนิน
ธุรกิจสิง่ พิมพ์และเซอร์วสิ
อพาร์ทเม้นท์
สิง่ พิมพ์
เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์
สิง่ พิมพ์

ั บนั
2548 - ปจจุ
ั บนั
2556 - ปจจุ
ั บนั
2550 - ปจจุ

ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program

6. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์

51

ปริญญาโท
สาขา บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
สาขา Graphic Design
California State
University
Los Angeles, USA
ปริญญาตรี
สาขาสถาปตั ยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ั บนั
2554 - ปจจุ
ั บนั
2556 - ปจจุ

15.18%

เป็นน้องสาวของ
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
เป็นพีส่ าวของ
นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต

ั บนั
2553 - ปจจุ
ั บนั
2550 - ปจจุ
ั บนั
2553 - ปจจุ
ั บนั
2553 - ปจจุ
ั บนั
2556 - ปจจุ

ั บนั
2556 - ปจจุ
2532 – 2556
2548 - 2556

เอกสารแนบ 1 หน้ า 4

ประเภทธุรกิ จ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ ง

6. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์

7. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ

อายุ
(ปี )
51

56

คุณวุฒิการศึกษา

ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program

ปริญญาตรี
สาขา รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาเเหง
ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(%)
15.18%

15.18%

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

เป็นน้องสาวของ
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
เป็นพีส่ าวของ
นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต
เป็นพีส่ าวของ
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต

ั บนั
2556 - ปจจุ
ั บนั
2532 - ปจจุ
ั บนั
2553 - ปจจุ
ั บนั
2556 - ปจจุ
ั บนั
2556 - ปจจุ

2553 - 2556
2553 - 2556
2548- 2556

เอกสารแนบ 1 หน้ า 5

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

สปา
เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์

บริษทั เอเชีย่ นฟอร์จนู พร็อพเพอร์ต้ี จากัด

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ไซเบอร์พริน้ ท์กรุ๊ป จากัด

สิง่ พิมพ์

บริษทั อุตสาหจิตโฮลดิง้ จากัด

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษทั ไซเบอร์พริน้ ท์ จากัด

ธุรกิจโฮลดิง้ ถือหุน้ ใน
บริษทั ในเครือ ซึง่ ดาเนิน
ธุรกิจสิง่ พิมพ์และเซอร์วสิ
อพาร์ทเม้นท์
สิง่ พิมพ์

บริษทั ศรีสยามพริน้ ท์แอนด์แพคก์ จากัด

สิง่ พิมพ์

บริษทั ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริน้ ท์ จากัด

สิง่ พิมพ์

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ ง

8. นายณรัล วิวรรธนไกร

อายุ
(ปี )
27

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
สาขา Marketing /
Strategic Management
สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(%)
5.06%

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
เป็นหลานของ
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต

ช่วงเวลา
ั บนั
2553 - ปจจุ
ั บนั
2553 - ปจจุ
ั บนั
2556 - ปจจุ
ั บนั
2553 - ปจจุ
2551 - 2552

ปริญญาตรี
สาขา Economics /
Political Studies,
University of Auckland,
Auckland, New Zealand
ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program
Risk Management
Program

เอกสารแนบ 1 หน้ า 6

ตาแหน่ ง
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด

โรงเเรม และ ร้านอาหาร

บริษทั เอเชีย่ นฟอร์จนู พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
บริษทั ไซเบอร์พริน้ ท์ จากัด

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
สิง่ พิมพ์

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุลตาแหน่ ง

9. นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์

อายุ
(ปี )
32

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี
สาขา Business
Administration,
City University of
Seattle,
Seattle, USA

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(%)
-

ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

เป็นหลานของ
นายประเสริฐ จิราวรรณ
สถิตย์

ั บนั
2556 - ปจจุ
ั บนั
2556 - ปจจุ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผูจ้ ดั การทัวไป
่

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชัน่ จากัด

สปา
โรงเรียนสอนนวดแผนไทย

เป็นภรรยาพีช่ ายของ
นายณรัล วิวรรธนไกร

ั บนั
2556 - ปจจุ
2554 - 2556
2552 - 2554

เลขานุการบริษทั
พนักงานบริหารสัญญา
เจ้าหน้าทีท่ วไป
ั่

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงาน

สปา
รัฐวิสาหกิจ
องค์กรของรัฐ

ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program
10. นางดิสยา วิวรรธนไกร

28

ปริญญาโท
สาขา International
Economics and Finance
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ปริญญาตรี
สาขา เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 หน้ า 7

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่ อย และบริษัท่ เี กี่ยวข้ อง
รายชื่อบริษัท

บริ ษัทย่อย
บริ ษัท

รายชื่อ
1.นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต

X , /, //

บจ.สยามเวล
เนสรี สอร์ ท

บจ.สยามเวล บจ.สยามเวลเนส
เนสแล็ป
เอ็ดยูเคชัน่

/, //

/

/

/

2. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ

/ , ///

3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์

/ , ///

4. นายชัยยุทธ เทียนวุฒชิ ยั

/ , ///

5. นายประเสริ ฐ จิราวรรณสถิตย์

/ , //

/ , //

/ , //

6. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์

/ , //

/

/

7. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ

/

8. นายณรัล วิวรรธนไกร

/ , //

9. นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์

/

10. นายกรกฤษณ์ ภวายน

O

หมายเหตุ: X - ประธานกรรมการ, / - กรรมการ,

บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
บจ.บลูมมิ่ง บจ.เอเชี่ยนฟอร์ จนู
พร็ อพเพอร์ ตี ้

บจ.ไซเบอร์
พริ น้ ท์กรุ๊ป

บจ.อุตสาหจิต
โฮลดิ ้ง

/

/

/

/

/

/

/ , //

/ , //

/ , //
/ , //

/
/ , //

// - กรรมการบริ หาร, /// - กรรมการตรวจสอบ, O - ผู้บริ หาร

เอกสารแนบ 1 หน้ า 8

บจ.บี.ยู.เอ็น
เตอร์ ไพรส์

/ , //

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 9

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

3.

หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังนี ้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และส่งให้ ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับตังแต่
้ ที่บริ ษัทฯ ได้ รับรายงานนัน้
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

เอกสารแนบ 1 หน้ า 9

