บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุป๊ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา
และธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ได้กาหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดาเนินงาน เพื่อการขยายตัวและ
การเจริญเติบโตในอนาคตไว้ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์
กลุ่มบริษัทมีการกาหนดวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจเชิงภาพรวม โดยจะมีการขยายตัวและเจริญเติบโตไปพร้อม
กันทั้งบริษัทในกลุ่ม และประกอบธุรกิจในลักษณะที่สามารถเกื้อหนุ นกันได้ โดยเน้นการทาธุรกิจในลักษณะครบวงจร
ทั้งการประกอบธุรกิจสปา การประกอบธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร ที่จะสามารถดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการสปาเพิ่มขึ้น
ธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสปา รวมถึงธุรกิจโรงเรียนสอนบุคคลากรที่ทาหน้าที่ให้บริการในสปา เพื่อให้สามารถ
เกื้อหนุนธุรกิจหลักคือ ธุรกิจสปาได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้กลุ่มธุรกิจสามารถดาเนินธุรกิจสปาได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้ กลุ่ม
บริษัทได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจไว้ 4 ประการคือ
1. เป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานของสปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงสปาไทยใน
ระดับนานาชาติ จนถึงระดับโลกต่อไป
2. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการประยุกต์การผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันตกและไทย เพื่อให้การบริการ
ของบริษัทมีการพัฒนายิ่งขึ้น
3. เป็นองค์กรที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานทุกส่วนมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าต่อไป
4. เป็นองค์กรที่ให้ความสาคัญต่อข้อบังคับพื้นฐาน กฎหมาย โดยยึดการประกอบการธุรกิจอย่างสุจริต
เที่ยงตรง และมีจริยธรรม ตระหนักถึงผลกระทบต่อพนักงาน สภาพแวดล้อม และชุมชนเป็นสาคัญ
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) : SPA
SPA กาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจที่จะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายต้องการเป็นสปาในระดับ 1
ใน 5 ของประเทศไทย ซึ่งมี ตราสัญลักษณ์ในใจของลูกค้า และต้องการขยายธุรกิจการให้บริการสปาเพื่อสุ ขภาพเพื่อ
ให้บริการครบทุกความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย โดยบริษัทได้แบ่งแยกตามแบรนด์ในการให้บริการ ตั้งแต่ลูกค้า
ระดับบนที่มีเวลาในการเข้ารับบริการ และกาลังการซื้อมาก จนถึงลูกค้าที่มีเวลาจากัด กาลังซื้อน้อย เพื่อเข้าถึงผู้บริโภค
ครบทุกความต้องการ โดยเน้ นให้พนักงานของบริษัทผ่านการฝึกอบรมที่ดีจากบริษัทในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและเกิดการใช้บริการซ้า รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และทาการสร้างฐานลูกค้า
รายใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้รายได้ของสปาทุกสาขาเติบโตอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ผลกาไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต
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บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด : SWR
SWR กาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุกิจโรงแรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการเข้าพักทีโ่ รงแรมของลูกค้าให้มาก
ขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์การจัดจาหน่ายห้องพัก การจัดประชุมสัมมนา ให้องค์กรภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การจัดส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาล สาหรับธุรกิจร้านอาหาร SWR มีแผนที่จะเพิ่มกาลังการบริโภค
โดยการจัดการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ SWR ให้มากขึ้น


บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด : SWL
SWL กาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
โดยมีเป้าหมายที่จะขยายช่องทางการจัดจาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สาหรับตลาดในประเทศมุ่งเน้นการขยาย
ช่องทางการจัดจาหน่ายไปในสถานประกอบกิจการสปาที่จัดตั้งในโรงแรม จาหน่ายสินค้าในร้านสปาระดับกลาง
ในห้างสรรพสินค้า การจัดจาหน่ายสินค้าเป็นสินค้าของขวัญช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่น ๆ เป็น
ต้น สาหรับตลาดต่างประเทศ SWL มีเป้าหมายในการจัดหาตัวแทนจัดจาหน่ายเพิ่มเติม การจัดส่งสิ นค้าไปจาหน่ายใน
สถานประกอบการธุรกิจสปาในโรงแรมชั้นนาของต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ SWL มากขึ้น และสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจให้มีโอกาสขยายตัว และมีการเจริญเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง


บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด : SWE
SWE กาหนดเป้าหมายในการดาเนิ นธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย โดยเน้นการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อรักษา
มาตรฐานและสอนผู้ที่สมัครเข้าทางานเป็นพนักงานเทอราพิสต์ของบริษัทและรองรับในการเปิดสาขาของ SPA ในอนาคต
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเจริญเติบโตของ SPA ในอนาคต
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) “บริษัท” หรือ “SPA” เดิมชื่อ “บริษัท บลูมมิ่งสปา จากัด” ก่อตั้งขึ้น
ในปี 2544 โดยกลุ่มครอบครัวอุตสาหจิต และกลุ่มครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาทโดย
เริ่มต้นประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “Let’s Relax” ซึ่งมุ่งเน้นในการให้บริการสปาแบบเดย์สปา เป็นการ
ให้บริการในระดับ 4 ดาว ในรูปแบบที่ผู้ใช้บริการใช้เวลาน้อย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาในเข้ารับการบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ในปี 2549 บริษัทได้เล็งเห็นถึงช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการการดูแลด้านสุขภาพมากขึ้น จึงได้ทา
การขยายกิจการโดยการก่อตั้งสถานให้บริการสปาเพิ่มขึ้นภายใต้แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” มุ่งเน้นการ
ให้บริการแบบเวลเนสสปา เป็นสปาระดับ 5 ดาว มีมาตรฐานระดับชั้นนา ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปาเพิ่ม
มากขึ้น มีลักษณะการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้น และใช้เวลาในการรับบริการตั้งแต่ 1 ชั่วโมงครึ่ง
ขึ้นไป
ในปี 2550 บริษัท ได้ทาการก่อตั้ง บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด หรือ “ SWL” เดิมชื่อ “บริษัท บลูมมิ่งแล็บ
จากัด”ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา สุขภาพ และขนมขบเคี้ยว ภาย
ใต้เเบรนด์ “Blooming” สาหรับจาหน่ายทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ
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ในปี 2551 บริษัทได้ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจจากการขยายสาขา
ในปี 2554 บริษัทได้ดาเนินการจัดตั้งบริษัท บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด หรือ “SWE” เดิมชื่อ “บริษัท
บลูมมิ่งสปา เอ็ดยูเคชั่น จากัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดาเนินธุรกิจสถานศึกษาประเภทโรงเรียนเกี่ยวกับการสอน
นวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพนักงานให้เป็นพนักงานบริการ
ของบริษัทเพื่อรองรับการขยายตัวของสาขาของ SPA
ในปี 2556 บริษัทเริ่มเปิดให้บริการเดย์สปาเพิ่มเติมภายใต้แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax” โดยเน้นให้บริการ
แก่กลุ่มลูกค้าที่มีเวลาใช้บริการจากัดไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง พื้นที่ให้บริการน้อยกว่าของแบรนด์ “Let’s Relax” สถานบริการ
ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนใจกลางเมือง เดินทางสะดวก นอกจากนัน้ ในปี 2556 กลุม่ บริษัทได้ทาการปรับโครงสร้างการถือ
หุ้นเพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเข้าซื้อหุ้นของ
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด เดิมชื่อ “บริษัท ระรินจินดา จากัด” ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ปัจจุบันในปี 2557 บริษัทมีสถานประกอบการดังต่อไปนี้

แบรนด์ “Let’s Relax” เปิดให้บริการ จานวน 9 สาขา

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

แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” จานวน 3 สาขา
งานระหว่างทา

แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” จานวน 1 สาขา โดยมีแผนจะเปิดให้บริการ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
ปี

การเปลี่ยนแปลงละพัฒนาการที่สาคัญ

ปี 2554 

บริษัท ดาเนินการเปิด Let’s Relax สาขาเทอร์มินอล 21 ในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ชั้น 6
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขมุ วิท กรุงเทพฯ



บริษัท เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท บลูมมิ่งแล็บ จากัด ในเดือนมิถุนายน



บริษัท ดาเนินการจัดตั้ง บริษัท บลูมมิ่งสปา เอ็ดยูเคชั่น จากัด ในเดือนกรกฎาคม



บริษัท ด าเนินการเปิด RarinJinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่ ใกล้ศูนย์ การค้าจังซีลอน
ถนนผังเมืองสาย ก. ตาบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (เช่าพื้นที่อาคารจากบริษัทเอเชี่ยน ฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้
ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
ปี

การเปลี่ยนแปลงละพัฒนาการที่สาคัญ

ปี 2555  บริษัท บลูมมิ่งแล็บ จากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด”
 บริษัท บลูมมิ่งสปา เอ็ดยูเคชั่น จากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด”
ปี 2556  บริษัท ได้ดาเนินการเปิด Let’s Relax สาขาสมุย ที่ ถนนรอบเกาะ ต. บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี


บริษัท ได้ดาเนินการเปิด Let’s Relax สาขาแมนดาริน ตั้งอยู่ภายในโรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามสี่
กรุงเทพฯ

 บริษัท เริ่มธุรกิจให้บริการนวดสปาภายใต้แบรนด์ใหม่ชื่อ Sabaii by Let’s Relax สาขาสีลม เป็นแห่ง
แรก ตั้งอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ ใกล้โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ เพื่อนาเสนอบริการนวดเพื่อ
สุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยจะเน้นทาเลที่ตั้งที่อยู่ในแหล่งชุมชน แต่จะมีพื้นที่ใช้สอยที่น้อยกว่าของแบรนด์
Let’s Relax
 เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 60 ล้านบาทรวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้าง
ของกลุ่ม
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกั น โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นของ
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด เดิมชื่อ “บริษัท ระรินจินดา จากัด” จากครอบครัวอุตสาหจิต และ
ครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ เพื่อรวมเข้าเป็นบริษัทย่อยของกิจการในราคาพาร์
ปี 2557

 บริษัท ได้ดาเนินการเปิดให้บริการบ่อออนเซ็นที่ RarinJinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่
 บริษัท ได้ดาเนินการปรับปรุงและขยายพื้นที่ของ Let’s Relax สาขาพาวิลเลี่ยน
 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น และ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 142.5 ล้านบาท (570 ล้านหุ้น) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 170 ล้านหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 บริษัท ได้ดาเนินการเปิด Let’s Relax สาขาสยามสแควร์วัน ตั้งอยู่ทศี่ ูนย์การค้า
Siam Square One ชั้น 6 กรุงเทพฯ
 บริษัท ได้ดาเนินการเปิด Let’s Relax สาขาหัวหิน ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Hua Hin Market Village
อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
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1.3

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“SPA”)
ทุนจดทะเบียน 142.5 ล้านบาท
99.99%
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด
(“SWR”)
ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท
ดาเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร

99.98%
บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด
(“SWL”)
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ดาเนินธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา

99.97%
บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด
(“SWE”)
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ดาเนินธุรกิจโรงเรียนสอนนวดแผนไทย

โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานของแต่ละบริษัทดังนี้
1)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SPA”)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 เพื่อประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 142.5 ล้านบาท
ชาระแล้ว 100 ล้านบาท โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 แบบดังนี้
1. เดย์สปา (Day Spa) เป็นการให้บริการสปาในระดับ 3-4 ดาว ในรูปแบบที่มีผู้ใช้บริการใช้เวลาน้อย ซึ่งส่วน
ใหญ่ใช้เวลาในการให้บริการลูกค้าประมาณ 2 ชั่วโมงภายใต้เเบรนด์ “Let’s Relax” (การให้บริการระดับ 4
ดาว) และ “Sabaii by Let’s Relax” (การให้บริการระดับ 3 ดาว) ปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งสิ้น
 แบรนด์ “Let’s Relax” เปิดให้บริการ จานวน 9 สาขา
 แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax” จานวน 1 สาขา
2. เวลเนสสปา (Wellness Spa) การให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้น ใช้เวลาในการให้บริการ
มากว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป เป็นสปาระดับ 5 ดาว มีมาตรฐานระดับชั้ นนา ที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
วงการสปาเพิ่มมากขึ้น ภายใต้เเบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa” ปัจจุบันให้บริการจานวน 3 สาขา
และ มีงานระหว่างทา 1 สาขา
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สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเดย์สปา Let's Relax
สาขาที่ ปีที่ให้บริการ
สาขา
ที่ตั้ง
1
2541
พาวิลเลี่ยน ศูนย์การค้าเชียงใหม่ ไนท์ บาซาร์ จ.เชียงใหม่
2
2546
ภูเก็ต
ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
3
2547
พัทยา
โรงแรมซันไชน์ การ์เด้นท์ ถนนพัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
4
2547
พร้อมพงษ์
ซ.สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) กรุงเทพฯ
5
2554
เทอร์มินอล 21 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ชั้น 6 ซ.สุขุมวิท19(วัฒนา) กรุงเทพฯ
6
2556
สมุย
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
7
2556
แมนดาริน
โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามสี่ กรุงเทพฯ
8
2557
สยามสแควร์วัน ศูนย์การค้า Siam Square One ชั้น 6 ถนนพระรามหนึ่ง กรุงเทพฯ
9
2557
หัวหิน
ศูนย์การค้า Hua Hin Market Village อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเดย์สปา Sabaii by Let's Relax
สาขาที่ ปีที่ให้บริการ
สาขา
ที่ตั้ง
1
2556
สีลม
ใกล้ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
สรุปรายละเอียดของสาขาที่ให้บริการแบบเวลเนสสปา RarinJinda Wellness Spa
สาขาที่ ปีที่ให้บริการ
สาขา
ที่ตั้ง
1
2549
เชียงใหม่
ถ.เจริญราษฎร์ จ.เชียงใหม่
2
2551
ราชดาริ
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ถ.ราชดาริ กรุงเทพฯ
3
2554
ภูเก็ต
ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
งานระหว่างทา 1 สาขา
สาขาที่ ปีที่ให้บริการ
1
2557

สาขา
เพลินจิต

ที่ตั้ง
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ชั้น 30-31 ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ

2)

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด (“SWR”)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 ดาเนินธุรกิจโรงแรมประเภทบูติก โฮเทล รีสอร์ท ในนาม “ โรงแรมระรินจินดา
เวลเนสสปา รีสอร์ท ” และร้านอาหารภายใต้ชื่อ “Deck 1” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน SWR มีทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ว 60 ล้านบาท

3)

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด (“SWL”)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เพื่อดาเนินธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา และสุขภาพ และขนมขบเคี้ยว
ภายใต้เเบรนด์ “Blooming” สาหรับจาหน่ายทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ ปัจจุบัน SWL มีทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ว 1 ล้านบาท
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4)

1.4

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด (“SWE”)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ดาเนินธุรกิจ สถานศึกษาประเภทโรงเรียนเกี่ยวกับการสอนนวดแผนไทยที่
ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในนาม “โรงเรียนสอนนวดเเผนไทยบลูมมิ่ง” เพื่อให้ความรู้เกี่ ย วกั บ สปา
และการนวดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่พนักงาน ปัจจุบัน SWE มีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 1 ล้านบาท
ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ ใหญ่

ภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในปี 2556 ทาให้กลุ่มบริษทั และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ครอบครัวอุตสาหจิต
และครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ ไม่มีการดาเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรืออาจแข่งขันกับบริษัทได้
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