หนังสือชี้ชวน

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จานวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
20 ตุลาคม - 22 ตุลาคม 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จากัด

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 12 มิถุนายน 2557
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ 17 ตุลาคม 2557
คาเตือน
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย หรื อรับรองความครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็น
ความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนบั แต่วันที่ได้รู้เหรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งใสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ”
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชีช้ วนได้ที่ศนู ย์สารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวันทาการของสานักงานระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สารบัญ
ส่วนที่ 1
สวนที่ 2

ข้อมูลสรุป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
ส่วนที่ 2.2
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
4. การวิจัยและพัฒนา
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้อมูลที่สาคัญอื่น
ส่วนที่ 2.3
จัดการและการกากับดูแลกิจการ
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
10. โครงสร้างการจัดการ
11. การกากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
14. รายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
15. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
เอกสารแนบ 5 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 6

กฎระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายในการเปิดสปา

หน้า
1 -10
11
12 -18
19 - 78
79 - 82
83
84 -102
103
104
105
106
107 - 117
118 -155
156 - 162
163 -180
181 - 195
196 - 208
209 - 227
228 - 247

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาจากัดความ
SPA

หมายถึง

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

SWR

หมายถึง

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด

SWL

หมายถึง

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด

SWE

หมายถึง

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด

ธุรกิจสปา

หมายถึง

*การประกอบกิจการให้การดูแ ลเสริมสร้างสุข ภาพ โดยบริการหลักที่จัดไว้
ประกอบด้วย การนวดเพื่อสุขภาพ และการใช้น้าเพื่อสุขภาพ และบริการเสริม
ประกอบ เช่น การอบร่างกายเพื่อ สุข ภาพ การออกกาลัง กายเพื่อ สุข ภาพ
โภชนบาบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทาสมาธิ การใช้สมุ นไพร
หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ

เดย์สปา

หมายถึง

สปาที่ไม่มีสถานที่พักค้างคืน ให้บริการลูกค้าในระยะสั้น เน้นการให้บริการที่
สะดวกรวดเร็ว ขั้นตอนการทาสปาที่ไม่ยุ่งยาก มักตั้งอยู่ในทาเลที่สะดวกต่อ
การเดินทางสาหรับลูกค้า เช่น ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้าที่
อยู่แถบในเมือง ย่านธุรกิจ หรือสนามบิน ลูกค้าสามารถเลือกและหาเวลามา
ใช้บริการได้ในระหว่างวัน ใช้เวลาสั้น 30 นาที ถึง 4 ชัว่ โมง มีบริการสปาที่
ค่อนข้างหลากหลาย เน้นการผ่อนคลายและความสวยงาม

เวลเนสสปา

หมายถึง

**Hotel & Resort Spa (“Wellness Spa” หรือ “เวลเนสสปา”)
เป็นสปาที่ตั้งอยู่ภายในหรือในบริเวณเดียวกับโรงแรมหรือรีสอร์ท เพื่อรองรับ
ผู้มาพักแรมที่ต้องการใช้บริการสปาเพื่อผ่อนคลาย นอกเหนือจากการใช้
บริการห้องพัก มักจะมีขนาดใหญ่กว่า Day Spa ทั่วไป และตั้งอยูต่ าม
สถานที่ท่องเที่ยวหรือย่านชุมชน โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4-5 ดาว Resort
Spa เน้นความเป็นสถานที่พักผ่อนและการนวดเป็นส่วนใหญ่มีการจัดสถานที่
ให้มีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ควบคู่ไปกับการให้บริการดูแลร่างกาย
และผิวพรรณ ใช้เวลาในการให้บริการมากกว่าให้บริการ แบบเดย์สปา

พนักงานเทอราพิสท์

หมายถึง

พนักงานนวด

* ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกาหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ
พ.ศ. 2509 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิ ถานบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546)
** ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แบ่งประเภทการประกอบธุรกิจตามลักษณะสถานที่ประกอบการ เป็น Hotel & Resort
และสปา ซึ่งตรงกับลักษณะการประกอบการของบริษัท ซึ่งบริษัทเรียกว่า “การบริการแบบเวลเนสสปา”

