บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (‚SPA‛) ดาเนินธุรกิจด้านสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจสปา โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจหลักออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ
1.

ธุรกิจสปา
ธุรกิจสปา ดาเนินการให้บริการสปา แก่ลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ ภายใต้แบรนด์ ‚Let’s Relax‛
แบรนด์ ‚Sabaii by Let’s Relax‛ และ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ ดาเนินการโดยบริษัท
2.

ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร
ดาเนินงานโดยบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด (‚SWR‛) ดาเนินธุรกิจบูติก โฮเทล รีสอร์ท ที่จังหวัดเชียงใหม่
ในนาม ‚ โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท ‚ ( RarinJinda Wellness Spa Resort ) และร้านอาหารในนาม
‚ Deck 1 ‚
3.

ธุรกิจการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
ดาเนินงานโดย บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด (‚SWL‛) ดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปาภายใต้เเบรนด์
‚Blooming‛ สาหรับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
4.

กิจการโรงเรียนเกี่ยวกับการนวดแผนไทย
ดาเนินกิจการโดย บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด (‚SWE‛) ดาเนินธุรกิจ โรงเรียนเกี่ยวกับการสอนนวด
แผนไทย ในนาม ‚โรงเรียนสอนนวดเเผนไทยบลูมมิ่ง‚ เพื่อให้บริการฝึกอบรมบริการนวดเเละสปาเเก่พนักงานเทอราพิสต์
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
โดยมีภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัทดังนี้

ธุรกิจสปา

ธุรกิจโรงแรม
และ
ร้านอาหาร
(SWR)

ธุรกิจให้บริการสปา
( SPA)
ปาสปสปา

ลูกค้าชาวไทย

จาหน่ายสินค้าสปา

ลูกค้าชาวต่างชาติ

( SPA & SWL)

โรงเรียนสอนนวด
( SWE )
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2.1

ธุรกิจสปา
ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจหลักในกลุ่มบริษัท
โดยบริษัทให้บริการโดยใช้ เครื่องหมายการค้า 3 แบรนด์ คือ
‚ Let’s Relax ‛ ,‚ RarinJinda Wellness Spa ‛ และ ‚ Sabaii by Let’s Relax ‛ ซึ่งในการประกอบกิจการสปา
ของบริษัทจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทสปาเพื่อสุขภาพ และ ใบรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ หรือใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ซึ่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม
2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Let's Relax
สาขา
ที่

ใบอนุญาต

สาขา
วันที่ออก

วันครบกาหนด

หมายเหตุ

1

พาวิลเลี่ยน

7 กรกฎาคม 2557

17 กรกฎาคม 2558

2

ภูเก็ต

25 กรกฎาคม 2557

8 กรกฎาคม 2558

3

พัทยา

7 มกราคม 2557

14 มกราคม 2558

4

พร้อมพงษ์

4 กรกฎาคม 2557

3 พฤศจิกายน 2557

5

เทอร์มินอล 21

9 กรกฎาคม 2557

17 กรกฎาคม 2558

6

สมุย

1 กรกฎาคม 2557

6 มิถุนายน 2558

7

แมนดาริน

22 สิงหาคม 2557

21 สิงหาคม 2558

8

สยามสแควร์วัน

ได้ยื่นเอกสารเข้าไปที่เขตครบถ้วนแล้ว ขณะนี้
รอเจ้าหน้าที่เขตเข้าตรวจสถานที่

9

หัวหิน

ยืน่ เอกสารไปยังเทศบาลหัวหินแล้ว ซึ่งทาง
เทศบาลหัวหินได้รับเอกสารและออกใบรับคา
ขอชั่วคราวให้กับทางบริษัท
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สรุปใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ Let's Relax
สาขา
ที่

หมายเหตุ

ใบอนุญาต

สาขา
วันที่ออก

วันครบกาหนด

1

พาวิลเลี่ยน

10 เมษายน 2556

9 เมษายน 2558

ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ

2

ภูเก็ต

24 สิงหาคม 2555

23 สิงหาคม 2557

3

พัทยา

4 สิงหาคม 2556

3 สิงหาคม 2558

ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ
*แจ้งต่ออายุไปแล้วและอยู่ในขั้นตอน
รอเจ้าหน้าที่ออกตรวจ
ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ

4

พร้อมพงษ์

20 กันยายน 2556

19 กันยายน 2558

ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ

5

เทอร์มินอล 21

12 กุมภาพันธ์ 2557

11 กุมภาพันธ์ 2559

ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ

6

สมุย

19 สิงหาคม 2557

18 สิงหาคม 2559

ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ

7

แมนดาริน

8

สยามสแควร์วัน

9

หัวหิน

ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อ สุ ข ภาพ เมื่ อ วั นที่ 12 กัน ยายน 2557 ซึ่ ง
ใบอนุ ญ าตมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 22
สิงหาคม 2557 ถึง 21 สิงหาคม 2558 และอยู่
ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอใบรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการ
ต้องรอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เพื่อประกอบการขอ
ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ

สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ RarinJinda Wellness Spa
สาขา
ที่

ใบอนุญาต

สาขา
วันที่ออก

วันครบกาหนด

1

เชียงใหม่

14 พฤษภาคม 2557

14 พฤษภาคม 2558

2

ราชดาริ

28 มีนาคม 2557

26 เมษายน 2558

3

ภูเก็ต

30 กรกฎาคม 2557

3 กรกฎาคม 2558
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สรุปใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ RarinJinda Wellness Spa
สาขา
ที่
1

เชียงใหม่

2

ราชดาริ

3

ภูเก็ต

หมายเหตุ

ใบอนุญาต

สาขา
วันที่ออก

วันครบกาหนด

10 ตุลาคม 2556

9 ตุลาคม 2558

ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ

4 มีนาคม 2559

ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ
*รอใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ

5 มีนาคม 2557

สรุปใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Sabaii by Let's Relax
สาขา
ที่
1

สาขา

สีลม

ใบอนุญาต
วันที่ออก
28 เมษายน 2557

หมายเหตุ

วันครบกาหนด
27 เมษายน 2558

สรุปใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ Sabaii by Let's Relax
สาขา
ที่

สาขา

ใบอนุญาต
วันที่ออก

1

หมายเหตุ

วันครบกาหนด

สีลม

ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ
*รอใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ 1.สาหรับใบอนุญาตและใบรับรอง ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยทางบริษัท ได้ส่งเอกสารในการขออนุญาตไปที่เจ้าพนักงาน
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2. กฎระเบียบขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทสปาเพื่อสุขภาพ และ ใบรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ หรือใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้าย 6
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2.1.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
‚สปา‛ (SPA) มาจากภาษาลาติน ‚Sanus Per Aquam‛ หมายถึงการบาบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิธี
ทางธรรมชาติที่ใช้น้าเป็นองค์ประกอบในการบาบัด ภายใต้การดูแลของนักบาบัด ผู้เชี่ย วชาญหรือแพทย์ รวมถึงเป็น
สถานที่ใช้ในการพักผ่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพรวมที่ดี โดยใช้ศาสตร์สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เป็น
ปัจจัยที่สร้างภาวะสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ อารมณ์ (Body, Mind and Spirit) สปาจึงเป็นส่วนผสมของศาสตร์และ
ศิลป์แห่งการบาบัดเพื่อสุขภาพที่รวมเอาหลักการของประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถอธิบายโดยละเอียด
ดังนี้
 รูป คือ การสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย เพิ่มความสดใส สดชื่น ให้กับสถานที่ด้วยสีเขียวจากต้นไม้นานา
ชนิด
 รส คือ การรับประทานอาหารแบบสปาควิซีน ซึ่งถือเป็นการบาบัดร่างกายวิธีหนึ่ง ด้วยการรับประทาน
อาหารสุขภาพถูกสัดส่วนตามที่รา่ งกายต้องการ โดยเฉพาะผักผลไม้สดควรมีปริมาณมาก วัตถุดบิ ที่นามา
ปรุงต้องไร้สารพิษ การดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร เช่น น้าขิง ชาเขียว ชาสมุนไพร ฯลฯ ทีม่ ีสรรพคุณช่วยขับ
สารพิษที่ตกค้างภายในร่างกายให้สลายออกมา
 กลิ่น คือ การใช้กลิ่นหอมบาบัด
 เสียง คือ การได้ฟังดนตรีเบาสบายแนว spiritual music หรือเป็นการเลียนเสียงจากธรรมชาติ เช่น
เสียงน้าไหล เสียงคลื่นลม หรือเสียงนกร้อง เป็นต้น
 สัมผัส คือ การได้รับสัมผัสที่อ่อนโยน ทะนุถนอม จาก พนักงานเทอราพิสต์ (Spa Therapist) เพื่อบาบัด
ร่างกายและจิตใจให้เข้าสูก่ ารผ่อนคลาย
เนื่องจากธุรกิจสปา มีลักษณะการให้บริการหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแบ่งธุรกิจประเภทสปาได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ การแบ่งประเภทธุรกิจสปาตามลักษณะการให้บริการ และการแบ่งประเภทธุรกิจสปาตามสถานที่การให้บริการ
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
การแบ่งประเภทธุรกิจสปาตามลักษณะการให้บริการ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกาหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย พ.ศ. 2551 ตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546) ได้แบ่งธุรกิจ
ให้บริการสปาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 กิจการสปาเพื่อสุขภาพ คือ การประกอบกิจการให้การดูแลเสริมสร้างสุขภาพ โดยบริการหลักทีจ่ ดั ไว้
ประกอบด้วยการนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้าเพื่อสุขภาพ และบริการเสริมประกอบ เช่น
การอบร่างกายเพื่อสุขภาพ โภชนบาบัดและการควบคุมอาหาร การทาโยคะและการทาสมาธิ การใช้
สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ หรือไม่ก็ได้
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 กิจการนวดเพื่อสุขภาพ คือ การประกอบกิจการนวดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนือ้
ความเมื่อยล้า ความเครี ยด หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้
ต้องไม่มีสถานที่อาบน้าให้บริการ
 กิจการนวดเพื่อเสริมสวย คือ การประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะ เช่น ร้านเสริมสวยหรือแต่งผม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสวยงามด้วยวิธีการอื่นใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวย ทั้งนี้ ต้องไม่มีสถานที่
อาบน้าให้บริการ
การแบ่งประเภทธุรกิจสปาตามสถานที่การให้บริการ
การแบ่งประเภทสปาตามลักษณะสถานที่ให้บริการ ตามคานิยามของ International SPA Association
(ISPA) ได้แบ่งชนิดของสปา ออกเป็น
 Day Spa (เดย์สปา)
เป็นสปาที่ ไม่มีส ถานที่พัก ค้างคื น ให้บริก ารลู กค้าในระยะสั้ นๆ เน้นการให้บริก ารที่ สะดวกรวดเร็ ว
ขั้นตอนการทาสปาที่ไม่ยุ่งยาก มักตั้งอยู่ในทาเลที่สะดวกต่อการเดินทางสาหรับลูกค้า เช่น ที่พักอาศัย
อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้าที่อยู่แถบในเมือง ย่านธุรกิจ หรือสนามบิน ลูกค้าสามารถเลือกและหา
เวลามาใช้บริการได้ในระหว่างวัน ใช้เวลาสั้น 30 นาที ถึง 3 ชั่วโมง มีบริการสปาที่ค่อนข้างหลายหลาย
เน้นการผ่อนคลายและความสวยงาม
 Hotel & Resort Spa (เป็นลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทซึ่ง จัดอยู่ในประเภท เวลเนสสปา
‚Wellness Spa‛)
เป็นสปาที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกับโรงแรมหรือรีสอร์ท เพื่อรองรับผู้มาพักแรมที่ต้องการใช้บริการ
สปาเพื่อผ่อนคลาย นอกเหนือจากการใช้บริการห้องพัก มักจะมีขนาดใหญ่กว่า Day Spa ทั่วไป และ
ตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือย่านชุมชน โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 4-5 ดาว Resort Spa เน้นความ
เป็นสถานที่พักผ่อนและการนวดเป็นส่วนใหญ่ มีการจัดสถานที่ให้มีทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ควบคู่ไปกับการให้บริการดูแลร่างกายและผิวพรรณ
 Destination Spa
เป็นสปาที่ตั้งแยกออกมาต่างหากอย่างเด่นชัด มีห้องสาหรับพักค้างคืนคล้ายกับรีสอร์ทสปา ผู้มาใช้
บริการส่วนใหญ่มักจะมีความต้องการพานักอยู่เป็นระยะเวลานาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพเป็นหลัก ภายใน
มี บ ริ ก ารสปา ทรี ท เมนท์ ที่ ค รอบคลุ ม และหลากหลาย เน้ น กิ จ กรรมที่ ช่ วยปรั บ รู ป แบบการใช้
ชีวิตประจาวันและฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งการออกกาลังกาย อาหารเพื่อสุขภาพ และการให้
ความรู้ด้านต่างๆ โดยมีทีมงานแพทย์และผู้เชี่ ยวชาญเป็นผู้จัดโปรแกรมการบาบัดให้เหมาะสมกับ
ลั ก ษณะสุ ข ภาพของลู ก ค้ าแต่ ล ะคน สปาชนิ ด นี้ มั ก ตั้ งอยู่ ใ กล้ แ หล่ งทรั พ ยากรทางธรรมชาติ โดย
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ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากแหล่งธรรมชาตินั้นเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดกิจกรรม เช่น ภูเขา ทะเล
น้าพุร้อน เป็นต้น

 Medical Spa
เป็นสปาที่ตั้งขึ้นโดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลกากับ ภายใต้พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล มี โ ปรแกรมการบ าบั ด รั ก ษาและดู แ ลสุ ข ภาพและความงามที่ เป็ น การผสมผสาน
ธรรมชาติบาบัดและวิทยาการทางการแพทย์ไว้ด้วยกัน Medical Spa หลายแห่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาล
ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการพานักระยะยาวเพื่อการบาบัดเฉพาะด้าน อาทิ การลดน้าหนัก การเลิก
บุหรี่ การออกกาลังกายที่ถูกต้อง โดยมีทีมงานที่เ ชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาจัดโปรแกรมให้เหมาะสมกับ
ลักษณะสุขภาพของแต่ละบุคคล
 Club Spa
คือ สปาที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะสมาชิก (member) โดยเน้นการให้ความสะดวก สบาย และมี
กิจกรรมการออกกาลังกาย การดูแลสุขภาพร่างกาย และสปาแบบต่าง ๆ ให้เลือกอย่างครบครัน
 Cruise Ship Spa
คือ สปาที่ตั้งอยู่ในเรือสาราญ โปรแกรมการบริการ ประกอบด้วยการนวดแบบต่าง ๆ การออก
กาลังกาย กิจกรรมและอาหารเพื่อสุขภาพ
 Mineral Spring Spa
คือ สปาที่ตั้ งอยู่ต ามแหล่งน้าพุร้ อนหรื อน้ าแร่ธรรมชาติ โปรแกรมการบริ การเน้น การบ าบั ดโดยใช้
ความร้ อนของน้ าหรือ แร่ ธาตุต่ าง ๆ เช่ น เกลื อ ตัวอย่ างเช่น สปาที่ตั้ งอยู่ต ามแหล่งบ่อ น้าร้อ น
ของประเทศญี่ปุ่น (Onsen) และรัสเซีย สาหรับประเทศไทยนั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาแหล่งน้าพุร้อน
ธรรมชาติหลายแห่งที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กล่าวคือ เป็นแหล่งสปาในอนาคต
บริษัทดาเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ โดยให้บริการ “เดย์สปา‛ ภายใต้เเบรนด์ ‚ Let’s Relax ‛ และ ‚Sabaii by Let’s
Relax‛ และ ‚เวลเนสสปา‛ ภายใต้เเบรนด์ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ การบริการของบริษัทมีเอกลักษณ์โดดเด่น โดย
หลักวิชาการบาบัดที่ประยุกต์มาจากภูมิ ปัญญาแพทย์ แผนไทย ผสมผสานกับการนวดเเละการบริการกับเทคนิคจาก
ตะวันตกเเละตะวันออก เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การบริการที่เ ป็นเอกลักษณ์ในมาตรฐานระดับสากล ที่ผสมผสาน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา ควบคู่ไปกับการใช้สมุนไพรไทย เพื่อให้บริการนวดเพื่อการผ่อนคลาย และการนวดเพื่อ
การเสริมสุขภาพเเก่ลูกค้าทั้งชาวไทยเเละชาวต่างประเทศ
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ลักษณะการให้บริการแบบเดย์สปา
ลักษณะการให้บริการภายใต้แบรนด์ ‚Let’s Relax‛
การให้บริการเป็นแบบเดย์สปา (Day Spa) ระดับ 4 ดาว ซึ่งเป็นรูปแบบสปาที่พบได้ทั่วไป มักตั้งอยู่ในทาเลที่
สะดวกต่อการเดินทางสาหรับลูกค้ามาใช้บริการ ลักษณะผู้มาใช้บริการจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ใช้เวลาเพียง 1 - 2 ชั่วโมง
สาหรับการเข้าใช้ บริการหนึ่งอย่าง หรือมากที่สุด 4 ชั่วโมง สาหรับการเข้ารับบริการแบบครบวงจรทั้งการนวดและดูแล
สุขภาพผิว ให้บริการนวดเพื่อการผ่อนคลายเเก่ลูกค้าทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ โดยผสมผสานภูมิปัญญาไทยด้าน
การนวดเเละการบริการกับเทคนิคการนวดจากศาสตร์ตะวันตกเเละตะวันออกเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การบริการที่เป็น
เอกลักษณ์ของบริษัท
ประเภทการให้บริการของ ‚Let’s Relax‛
1. การนวดแผนไทย (Thai massage) หรือวิชาหัตถเวชกรรม เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็น
วิธีการที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพในคนปกติ โดยมีลักษณะการนวดทีใ่ ช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของพนักงาน
นวด เช่น นิ้ว ฝ่ามือ กาปั้น ข้อศอก แขนท่อนล่าง และน้าหนักในการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยการนวดที่ผ่านการอบรมจาก
ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี เพื่อให้ การไหลเวียนของโลหิต ระบบประสาท การทางานของร่างกายของลูกค้ามีระบบการทางาน
ของอวัยวะต่าง ๆ ที่ดีขึ้น
โดยโปรแกรมการนวดแผนไทยของ Let’s Relax จะเป็นการนวดแบบไม่ใช้น้ามันบนเตียงหรือฟูกนอน โดยจะมีชดุ
ที่หลวมและใส่สบายให้ลูกค้าเปลี่ยน

ภาพที่ 1 : การนวดแผนไทย
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2. การนวดแผนไทยประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร (Thai massage with hot herbal ball) เป็นการให้บริการ
นวดแผนไทยตลอดร่างกาย หลังจากนั้นจึงประคบตามแนวสันหลังด้วยลูกประคบสมุนไพรร้อน ซึ่งจะช่วยบรรเทา
อาการอ่อนล้าหรืออาการปวดของกล้ามเนื้อ ข่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ลดอาการตึงของกล้ามเนื้อและ
อาการปวดบวมได้เป็นอย่างดี และช่วยเพิ่มความกระชับ และฟื้นฟูสุขภาพผิวของผู้ใช้บริการ

ภาพที่ 2 : การนวดแผนไทยประคบร้อนด้วยลูกประคบสมุนไพร

3. การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย (Aromatherapy Oil Massage) เป็นการรวมศาสตร์ และศิลป์ของกลิ่นน้ามัน
หอมระเหยและการนวดเข้ า ด้ ว ยกั น โดยอโรมา-เธอราปี เป็ น ศาสตร์ ก ารบ าบั ด โรคที่ มี ม าแต่ โ บราณ เพื่ อ
จุดประสงค์ให้เกิดความสมดุลของร่างกาย-จิตใจ-และอารมณ์ ร่วมกับกลิ่นหอมที่อยู่ในสารหอม หรือน้ามันหอม
ระเหย ส่งผลให้ระบบน้าเหลืองและกระแสโลหิตใน ร่างกายหมุน เวียนได้ดีขึ้น เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ช่วย
กาจัดของเสียจากการทางานของเซลล์ ช่วยขับปัสสาวะ และอาจช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยและอาการเจ็บป่วย
บางอย่างได้ นอกจากนี้คุณภาพของน้ามั นหอมระเหยที่ดีจะช่วยส่งผลให้กล้ามเนื้อมีกาลัง และทาให้ข้อต่อและ
กระดูกมีความยืนหยุ่นได้ดีขึ้น การนวดด้วยน้ามันหอมระเหย จะช่วยกระตุ้นและปรับฮอร์โมนในร่างกายเข้าสู่
สภาวะสมดุลได้ดีขึ้น

ภาพที่ 3 : การนวดน้ามันหอมระเหย
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4. การนวดบาบัดด้วยหินร้อน (Aromatic Hot Stone Massage) เป็นการนาหินร้อนมาวางทาบบนร่างกาย โดยวาง
ไว้ตามจุดที่กักเก็บพลังงานของร่างกาย เช่น แนวกระดูกสันหลัง ฝ่ามือ และบริเวณท้องถึงหน้าอก พร้อมด้วยการนวดด้วย
น้ ามั น หอมระเหย เพื่ อ ให้ ค วามร้ อ นจากหิ น ไปช่ ว ยปรั บ ระบบการไหลเวี ย นของโลหิ ต ให้ ดี ขึ้ น และช่ ว ยผ่ อ นคลาย
ลดความเครียด และบรรเทาความเมื่อยล้า หินที่นามาใช้บาบัดนั้น เป็นหินภูเขาไฟ (Volcanic Stone) เพราะหินนี้จะอุดม
ไปด้วยแร่ธาตุ และสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้ดี

ภาพที่ 4 : การนวดบาบัดด้วยหินร้อน

5. การนวดหลังและไหล่ (Back & Shoulder Massage) เป็นแบบฉบับการนวดซึ่งใช้การกดน้าหนักจากปลายนิ้ว ฝ่า
มือ และข้อศอกของผู้นวด (Therapist) โดยเน้นไปที่บริเวณที่มีความตึงหรือเมื่อยล้าเฉพาะบริเวณ คอ บ่า และไหล่ของ
ผู้ถูกนวด เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อซึ่งมักตึงเครียดจากการทางาน นั่ง หรือยืนเป็นเวลานาน และช่วยให้ระบบ
การไหลเวียนของโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น

ภาพที่ 5 : การนวดหลังและไหล่
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6. การนวดกดจุดใบหน้าผ่อนคลายอารมณ์ (Facial Relaxation) ประกอบด้วยการทาความสะอาดผิวหน้าอย่าง
ล้าลึก ซึ่งช่วยรักษาสมดุลของความชุ่มชื้นบนใบหน้าและช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และการช่วยผลัดเซลล์ผิวหน้า
อย่างอ่อนโยน ซึ่งช่วยกระตุ้นการทางานของเซลล์ผิวหน้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพที่ 6 : การนวดหน้าผ่อนคลายอารมณ์
7. การนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology) เป็นศาสตร์การนวดโบราณ จะใช้นิ้วหรือข้อนิ้วมือกดลงบนจุด
สะท้อนที่เท้าซึ่งเรียกว่าปลายประสาทซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังอวัยวะที่สาคัญในร่างกาย การนวดดังกล่าวให้ประโยชน์ในด้าน
ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ขับของเสียออกจากร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งผลให้
เกิดการฟื้นฟูและผลักดันให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น กระบวนการดังกล่าวบรรลุผลโดยผ่านระบบโลหิตหมุนเวียนเป็นสาคัญ

ภาพที่ 7 : การนวดกดจุดสะท้อนเท้า
8. การขัดผิว (Body Scrub) เป็นกระบวนการกาจัดเซลล์ผิวส่วนที่ตายแล้วหรือเสื่อมสภาพให้หลุดออก เพื่อให้เซลล์
ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทน ทาให้ผิวสะอาด เกลี้ยงเกลาและสดใส รักษาความชุ่มชื่นของผิวให้คงอยู่ ทาให้ผิวนุ่มเนียน และมี
สุขภาพผิวที่ดี

ภาพที่ 8 : การขัดผิว
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9. การพอกผิว (Body Mask) เป็นกระบวนการเพื่อขจัดเซลล์ผิวเก่า ทาความสะอาดผิวกายให้สะอาดและนุ่มนวล
ขึ้น ช่วยทาให้ผิวกระชับเรียบเนียน ช่วยกระตุ้นความรู้สึกและช่วยดูดซับไขมันบนผิว มักใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนผสมของสมุนไพร
หรือสารบารุงผิว ซึ่งการให้บริการดังกล่าวมีคุณประโยชน์ในด้านคืน ความชุ่มชื้น หรือบารุงผิว

ภาพที่ 9 : การพอกผิว
10. การอาบน้าแร่แช่น้าดอกไม้ (Floral Bath) เป็นการแช่น้าแร่ที่มีส่วนผสมของเกลือสปา กลีบดอกไม้ และน้ามัน
หอมระเหย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย บรรเทาความเครียด และช่วยลดอาการตึงของกล้ามเนื้อ

ภาพที่ 10 : การอาบน้าแร่แช่น้าดอกไม้
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ปัจจุบัน Let’s Relax เปิดให้บริการทั้งสิน้ จานวน 9 สาขา ทั้งกรุงเทพฯ และตามเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย
คือ เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต เกาะสมุย และหัวหิน ซึ่งทุกสาขาเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-24.00 น.
รายละเอียดของสาขาดังนี้
1) สาขาเทอร์ มิ น อล 21 ตั้ งอยู่ บ นชั้น 6 ศูน ย์ ก ารค้ าเทอร์ มิ นัล 21 สุ ขุ ม วิท ซอย 19 (วั ฒ นา) ถนนสุ ขุ ม วิ ท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 752 ตารางเมตร

2) สาขาพร้อมพงษ์ ตั้งอยู่ในสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 806.82 ตารางเมตร

31

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

3) สาขาแมนดาริน ตั้งอยู่ภายในโรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามสี่ กรุงเทพฯ
เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตารางเมตร

4) สาขาพาวิลเลี่ยน ตั้งอยู่ในบริเวณเชียงใหม่ ไนท์บาร์ซาร์ ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.ช้างคลาน จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 668 ตารางเมตร
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5) สาขาพั ท ยา ตั้งอยู่ ภายในบริเวณโรงแรมซัน ไชน์ การ์ เด้ น ท์ ถนนพั ท ยาเหนือ ต.นาเกลื อ อ.บางละมุ ง
จ.ชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 500 ตารางเมตร

6) สาขาภู เ ก็ ต ตั้ ง อยู่ ห่ า งจากศู น ย์ ก ารค้ า จั ง ซี ล อนประมาณ 600 เมตร บนถนนราษฎร์ อุ ทิ ศ 200 ปี
ตาบลป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 1,292 ตารางเมตร
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7) สาขาสมุย ตั้งอยู่บนถนนรอบเกาะ ใกล้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฏร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 1,588 ตารางเมตร

8)

สาขาสยามสแควร์วัน ตั้งอยู่ที่ ชัน้ 6 ศูนย์การค้า Siam Square One กรุงเทพฯ
ใช้พื้นที่ประมาณ 424.43 ตารางเมตร โดยการเช่าพื้นที่จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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9)
สาขาหัวหิน ตั้งอยู่ทศี่ ูนย์การค้า Hua Hin Market Village (Phase 2 - ชั้น 2 เเละ 3) อ. หัวหิน
จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยสามารถเข้าได้ 2 ทางคือ ทางเข้าชั้น 2 เเละ ทางเข้าชั้น 3 (เชื่อมกับห้าง) ใช้พื้นที่ประมาณ
743 ตารางเมตร โดยการเช่าพื้นที่จาก บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จากัด

ลักษณะการให้บริการภายใต้แบรนด์ ‚Sabaii by Let’s Relax‛
เน้นให้บริการเฉพาะการนวดเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน เช่น การนวดแผนไทย การนวดแผนไทยประคบสมุนไพรร้อน
การนวดกดจุดฝ่าเท้า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าทั้ง ชาวต่างชาติและชาวไทยที่อาศัยอยู่บริเวณใจกลางชุมชนที่มีเวลาในการใช้
บริการไม่มากนักประมาณ 1-2 ชั่วโมง แต่ยังคงได้รับบริการที่มี มาตรฐานแบบมืออาชีพ รวมทั้งความสะอาด และความ
สะดวกสบาย เช่นเดียวกับแบรนด์ ‚Let’s Relax‛ ในราคาค่าบริการที่คุ้มค่า โดยจะเน้นทาเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางชุมชน พื้นที่
ใช้สอยขนาด 100-200 ตารางเมตร
‚Sabaii by Let’s Relax‛ เปิดดาเนินการจานวน 1 สาขา บริเวณอาคารพาณิชย์ ใกล้โรงแรมนารายณ์
ถนนสีลม กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 190 ตารางเมตร
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ลักษณะการให้บริการแบบ “เวลเนสสปา”
เป็นการให้บริการสปาในระดับ 5 ดาว ภายใต้แบรนด์ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ เป็นสปาที่ตั้งอยู่ภายในหรือ
ในบริเวณเดียวกับโรงแรมหรือรีสอร์ท เพื่อรองรับผู้มาพักแรมที่ต้องการใช้บริการสปาเพื่ อผ่อนคลาย นอกเหนือจากการใช้
บริการห้องพัก มักจะมีขนาดใหญ่กว่า Day Spa ทั่วไป และตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือย่านชุมชน โดยเฉพาะโรงแรม
ระดับ 4-5 ดาว การบริการเน้นความเป็นสถานที่พักผ่อนและการนวดเป็นส่วนใหญ่ มีการจัดสถานที่ให้มีบรรยากาศดี
ทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ควบคู่ไปกับการให้บริการดูแลร่างกายและผิวพรรณ นอกจากนี้แล้วบริษัทยังได้ทาการ
ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา เช่น เตียงทรายร้อน (Quartz Bed), สระน้าธาราบาบัด (Hydrotherapy
Pool), เตียงวิชี่ชาวเวอร์ (Vichy Shower) กับศาสตร์การนวดแผนไทยหลายแบบ ควบคู่ไปกับการใช้ สมุนไพรไทย
ให้บริการนวด เพื่อการผ่อนคลาย เเละนวดเพื่อการเสริมสุขภาพ รวมถึงทรีตเมนท์ความงามเเก่ลูกค้าทั้งชาวไทยเเละ
ชาวต่างชาติ
ประเภทการให้บริการของสาขาภายใต้แบรนด์ ‚RarinJinda Wellness Spa‛
สาขาที่ให้บริการภายใต้แบรนด์ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ มีบริการสปาเพื่อสุขภาพเช่น เดียวกันกับ ‚Let’s
Relax‛ ตามประเภทการให้บริการ ของ ‚Let’s Relax‛ ข้อ 1. การนวดแผนไทย—ข้อ 10. การอาบน้าแร่แช่น้าดอกไม้
(Floral Bath) ซึ่งนอกเหนือจากการให้บริการเช่นเดียวกับ ‚Let’s Relax‛ แล้ว ‚RarinJinda Wellness Spa‛ มีการ
ให้บริการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1.
การให้บริการโดยธาราบาบัด (Hydrotheraphy) หรือการบาบัดด้วยน้า เป็นรูปแบบวิธีการทาง
กายภาพบาบัดอย่างหนึ่ง โดยเป็นการรักษาในน้าอุ่น ซึ่งมีผลทาให้หลอดโลหิตขยายตัว เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
ส่งผลต่อการบรรเทาความเจ็บปวด ช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้คุณสมบัติของน้า
(แรงลอยตัวและแรงดัน) จะช่วยฝึกการทางานของกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและมีความทนทาน การขยับแขนและขาทาได้ง่าย
ลดแรงกระแทกต่ อ ข้ อ ต่ อ ต่ าง ๆ ของร่ างกาย ท าให้ ล ดการบาดเจ็ บ จากการออกก าลั งกาย อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยพั ฒ นา
ความสามารถในการทรงตั วและการเดิ น อีก ด้ วย โดยการให้ บริ ก ารธาราบ าบั ด ของ RarinJinda Wellness Spa
ประกอบด้วย
1) สระน้าธาราบาบัด (Hydrotheraphy Pool) (เปิดให้บริการเฉพาะสาขาเชียงใหม่)

ภาพที่ 1 : สระน้าธาราบาบัด
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2) Hydro Glow & Tone Therapy เป็นการนวดในอ่างวารีบาบัดปรับอุณหภูมิน้าได้ระหว่าง 3342 องศาเซลเซี ย ส ควบคู่ ไ ปกั บ การใช้ แ สงบ าบั ด เพื่ อ ช่ ว ยในการผ่ อ นคลาย ในขณะที่
แรงดั น น้ าจะช่ วยลดการปวดเมื่ อ ยของกล้ ามเนื้ อ กระตุ้ น การไหลเวี ย นของโลหิ ต ท าให้
ผิวพรรณสดใส

ภาพที่ 2 : Hydrotherapy Tub
3) Splashy Vichy Massage เป็นการบาบัดด้วยน้าโดยนอนใต้ท่อแรงดันน้าควบคุมอุณหภูมิ
เพื่อล้างสารพิษตกค้างใต้ผิวหนัง
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2.
การให้บริการการอบตัว หรือซาวน่า (Sauna) มีผลช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
ช่วยทาให้ผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนังได้รับออกซิเจนและสารอาหารดีขึ้น ทาการขับถ่ายสิ่งสกปรกและสารพิษที่อยู่ใน
ร่างกาย ในรูปของเหงื่อ ช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย สบาย นอนหลับได้ง่าย และช่วยทาให้ผิวหนังอ่อนนุ่ม ชุ่มชื้น และสดใส
โดยการให้บริการซาวน่าของ RarinJinda Wellness Spa ประกอบด้วย
1) อินฟาเรดซาวน่า (Detoxifying Infared Sauna) พลังงานความร้อนจากคลื่ นอินฟราเรดนั้นจะให้
ความอบอุ่นแก่ร่างกายเฉกเช่นเดียวกับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์ หลักการทางานของคลื่นดังกล่าวนั้นจะไม่ทาให้อากาศ
ภายในห้องมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากเกินไป แต่จะส่งคลื่นความร้อนไปที่ร่างกายเพื่อทาให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นและสามารถ
เข้าถึงเนื้อเยื่อในชั้นลึกได้ดียิ่งกว่า ร่างกายของเราจะขับเหงื่อออกมาในปริมาณมากโดยที่ไม่ต้องอาศัยอุณหภู มิที่สูงมาก
ดังเช่นการอบซาวน่าทั่วไป อินฟาเรดซาวน่าจึงเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย ช่วยขจัดสารพิษตกค้ างซึ่งจะถูกขับออกมา
พร้อมกับเหงื่อ ช่วยลดอาการเครียด ช่วยผ่อนคลายและลดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ เป็นการขจัดสิ่งสกปรก และ
เซลส์เก่าที่ตายแล้วออกจากผิวหนังชั้นนอก ทาให้ผิวพรรณสดใส ช่วยขยายหลอดโลหิต เพิ่มภาวะการไหลเวียนโลหิต
ทาให้ร่างกายได้รับออกซิเจน และสารอาหารอย่างทั่วถึง และช่วยปรับปรุงเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายผู้ใช้บริการ
2) ซาวน่าไอน้าพร้อมสมุนไพร (Herbal Rainforest Steam Sauna) การอบซาวน่าตัวด้วยความร้อน
จากไอน้าพร้อมสมุนไพรหรือน้ามันหอมระเหย จะทาให้รู้สึกสดชื่น ผ่อน คลาย หายใจโล่ง เบาสบายตัว ความร้อนจาก
ไอน้าระหว่างการอบซาวน่าไอน้า จะทาให้หัวใจสูบฉีดโลหิตให้ไหลเวียนดีเหมือนกับการออกกาลังกายเบา ๆ และยังเป็น
การเปิดรูขุมขนเพื่อขับเหงื่อและของเสียพร้อมไปกับการผลัดเซลล์ ผิวที่เสื่อมสภาพและกระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่ ทาให้
ผิวพรรณดูดี มีน้า มีนวล สดใส ดูอ่อนกว่าวัย
3.
การนวดชิโรดารา (Shirodhara Treatment) เป็นรูปแบบการนวดอายุรเวชแบบอินเดีย เน้นการใช้น้ามัน
อุ่นนวดทั่วร่างกายผู้ใช้บริการ จากด้านหน้า โดยการหยดน้ามันอุ่นหอมระเหยลงบนจุดกึ่งกลางหน้าผาก (Third eye) นวด
บริเวณศีรษะ และหมักผมด้วยน้ามันหอม เป็นการปิดช่องว่างสมองได้ถ่ายเทออกซิเจนเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต จากนั้น
จึงนวดไล่ลงสู่บ่า คอ แขน ขา เท้า พลิกนวดด้านหลัง เพื่อให้ร่างกายผ่อนคลาย เข้าสู่สมาธิ และคืนความสมดุลให้แก่
ร่างกาย บารุงหนังศีรษะ รากผมและเส้นผมให้แข็งแรง ช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้น ทาให้ระบบประสาท ระบบ
ความจา ทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการผ่อนคลาย ลดความเครียดสะสม และบารุงเส้นผมให้มีสุขภาพดี

ภาพที่ 3 : การนวดชิโรดารา
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4.
การบาบัดด้วยเตียงทรายร้อนและการบาบัดด้วยคลื่นเสียง (Warm Sand Bed Therapy & Tibetan
Sound Therapy) เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างการนวดกับการบาบัดด้วยเสียงเพื่อเป็นการปรับธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้า ลม
ไฟ โดยผู้ใช้บริการจะนอนลงบนเตียงทรายร้อนซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนธาตุดินและธาตุไฟทาจากหินควอตช์เก็บความร้อนได้ดี
อุณหภูมิราว 37-39 องศาเซลเซียส จากนั้นพนักงานนวดก็จะใช้ขันทองเหลืองเคาะสร้างเสียงกังวานคล้ายธาตุลมบาบัดจน
หลับสนิท เป็นการใช้คลื่นเสียงในการปรับคลื่นสมองให้สงบอยู่ในระดับ ‚Alpha Wave‛ หรือสภาวะที่เรียกว่าคลื่นสมาธิ
ทาให้ร่างกายเกิดความสงบและความผ่อนคลาย นามาสู่การฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายที่สึกหรอให้กับมาสมดุลทางานปกติ
ต่อด้วยการนวดแบบผสมผสานระหว่างนวดไทยกับนวดสไตล์ญี่ปุ่น ขั้นสุดท้ายจะใช้บอร์ดี้โทนเนอร์กลิ่นกุหลาบเย็นคล้าย
น้าแข็งตัวแทนธาตุน้าชโลมสร้างความสดชื่น เพื่อให้ร่างกายได้ปรับสมดุลครบทุกธาตุ

ภาพที่ 4 : เตียงทรายร้อนและขันทองเหลืองเพื่อสร้างเสียงกังวาน
5.
การนวดสี่มือพร้อมน้ามันหอมระเหย (Four-Hand Aromatherapy Warm Oil Massage) เป็นเทคนิค
ที่มีความพิเศษอยู่ตรงที่มีการใช้ผู้นวด (Therapist) 2 คน ให้บริการผู้ถูกนวด 1 คน ผสมผสานการนวดร่วมกับน้ามันหอม
ระเหยกลิ่นละมุน เป็นการนวดที่ผู้นวดต้องใช้เทคนิคการนวดขั้นพื้นฐานบวกกับเทคนิคการนวดขั้นสูง โดยน้าหนักตัว
จังหวะการนวด และท่วงท่าของผู้นวดจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ตลอดระยะเวลาการนวดเป็นไปอย่างราบรื่น
และกลมกลืนมากที่สุด เป็นการผสานความลงตัวของการใช้ฝ่ามือนวด เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงการผ่อนคลายของ
กล้ามเนื้อ และช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทางานได้ดียิ่งขึ้น

ภาพที่ 5 : การนวดสี่มือ
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6.
การให้บริการออนเซน (เปิดให้บริการ เฉพาะสาขาเชียงใหม่ ) โดยลงน้าแร่ในบ่อที่ให้บริการ 3 บ่อ
สลับกัน ตามความต้องการของลูกค้า
1. บ่อน้าแร่ร้อน มีอุณหภูมิ 40-42 องศาเซลเซียส ซึ่งใช้หัวเชื้อเข้มข้น จาก Gero Hot Springs จาก Takayama ซึ่งเป็นบ่อ
น้าเเร่ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น โดยได้รับขนานนามว่า ‘Beauty Hot Springs’ มีคุณสมบัติช่วยบารุง ผิวพรรณ บรรเทาอาการ
ปวดเมื่อย ลดความเครียดทั้งร่างกายเเละจิตใจ กระตุ้นให้ระบบเผาผลาญในร่างกายทางานดีขึ้น
2. บ่อโซดาสปา เป็นลักษณะบ่อที่ใช้น้าที่มีแ รงดันให้เป็นน้าที่มีลักษณะเป็นฟองอากาศคล้ายโซดา น้ามี อุณหภูมิ 3038 องศาเซลเซียส จะช่วยกระตุ้นให้ผิวผลิตออกซิเจนมากขึ้น ทาให้ผิวพรรณสดใส
3. บ่อน้าเย็น อุณหภูมิ 16-20 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติช่วยกระชับผิว ทาให้รู้สึกสดชื่น
ปัจจุบัน RarinJinda Wellness Spa เปิดดาเนินการทั้งหมด 3 สาขา ที่จังหวัด เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และภูเก็ต และ
มีงานระหว่างทา 1 สาขา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สาขาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในส่วนพื้นที่ด้านหน้าติดกับโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท
ถนนเจริญราษฎร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 3,500 ตารางเมตร
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2) สาขาราชดาริ ตั้งอยู่ชั้น 6 และ 8 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดาริ ซอยมหาดเล็กหลวง 1
ถนนราชดาริ กรุงเทพฯ บนเนื้อที่ประมาณ 903 ตารางเมตร

3) สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนผังเมืองสาย ก. ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต บนเนื้อที่ 2,418 ตารางเมตร
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งานระหว่างทา
บริษัท มีงานระหวางทา ของ RarinJinda Wellness Spa เพิ่มเติม จานวน 1 สาขา ในปี 2557 ที่บริเวณโรงแรม
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ถนนวิทยุ ด้วยเหตุผลที่บริษัทต้องการขยายฐานลูกค้าชาวต่างชาติและชาวไทยเพิ่มเติม
เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าที่ตั้งดังกล่าวใกล้กับศูนย์กลางธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร และสถานทูตต่าง ๆ
ใกล้ สถานี ร ถไฟฟ้ า บี ที เอส เพลิน จิ ต ซึ่ ง มี ช าวไทยและชาวต่า งชาติที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ าหมายของบริ ษั ท เป็ น จ านวนมาก
นอกจากนี้ สาขาใหม่ของบริษัทยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยตั้งอยู่ 2 ชั้นบนสุดของอาคาร ซึ่งจะทาให้ RarinJinda Wellness
Spa สามารถสร้างจุดขายที่แตกต่างจากสปาอื่น ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าสาขานี้จะเป็นที่น่าสนใจและดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย
ให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น โดยสาขาใหม่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
RarinJinda Wellness Spa สาขาเพลินจิต
ณ บริเวณ ชั้น 30-31 โรงเเรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพ โดยรูปแบบจะเป็นสปาในโรง
เเรม มีการให้บริการเช่นเดียวกับ RarinJinda Wellness Spa สาขาอื่นของบริษัท ใช้พื้นที่ประมาณ 1,087 ตารางเมตร
โดยการเช่าพื้นที่จาก บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด อายุสัญญา 9 ปี เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 25,000,000
บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท) ซึ่งจะใช้เงินจากการดาเนินการและการกู้จากสถาบันการเงิน และเริ่มดาเนินการปรับปรุงและ
ตกแต่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557
คาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดดาเนินการได้ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2557

รูป และแผนที่ บริเวณจัดตัง้ สาขาของบริษัท
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รางวัลระดับสากล
1)

Best Luxury Destination Spa จาก World Luxury Spa Awards 2012

2)

Best Day Spa จาก Asia Wellness Spa Festival Gold Awards 2009

รางวัลระดับประเทศ
1)

Amazing Medical/Wellness Spa จาก Thailand Spa & Well-being Awards 2012 เเละ 2013

2)

Amazing Day Spa จาก Thailand Spa & Well-being Awards 2013

3)

Amazing Marketing Campaign จาก Thailand Spa & Well-being Awards 2012

4)

Outstanding Day Spa จาก Thailand Tourism Awards 2010

5)

Outstanding Spa จาก SME National Awards 2010

6)

Outstanding Destination Spa จาก Thailand Tourism Awards 2008

การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ
1)

ใบรับรองสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2)

มาตรฐาน World Class Gold Thai Spa จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

3)

เกียรติบัตรการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบกิจการสปา จากสานักอนามัย กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2555

4)

มาตรฐาน Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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2.1.2

การตลาดและการแข่งขัน

ลูกค้าเป้าหมาย
บริษัท มีสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ลูกค้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวเอเชียจากประเทศ
จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ และมาเลเซีย และลูกค้าจากทางประเทศยุโรป ซึ่ง บริษัท ได้วิเคราะห์ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายสาหรับธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าตามรายได้ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ตามรูปแบบการให้บริการและ
ระดับราคา (Brand Positioning) คือ
กลุ่มลูกค้า
รายได้ต่อเดือน(บาท/เดือน)
แบรนด์ที่ใช้บริการ
1. B- จนถึง B+
15,000 – 30,000
Sabaii
2. B จนถึง A30,000 - 50,000
Let’s Relax
3. A- จนถึง A+
>50,000
RarinJinda Wellness Spa
ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
โดยลูกค้าในกลุ่มที่ 1 และ 2 เป็นกลุ่มพนักงานบริษัทระดับตั้งแต่พนักงานจนถึงผู้จัดการ รวมถึงเจ้าของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) สาหรับลูกค้าในกลุม่ ที่ 3 เป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง เช่น
เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัท กาหนดตาแหน่งสินค้าของ Sabaii by
Let’s Relax และ Let’s Relax ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการเป็นแบบเดย์สปา ให้บริการเเบบสะดวก รวดเร็ว ผ่อนคลาย ลูกค้า
สามารถมาใช้บริการได้บ่อยครั้ง เหมาะสาหรับลูกค้าในกลุ่มที่ 1 และ 2
สาหรับบริการ RarinJinda Wellness Spa นั้นเหมาะกับลูกค้าในกลุ่มที่ 3 ที่เน้นการให้บริการเพื่อการผ่อนคลาย
เเละเพื่อสุขภาพ เป็นการให้บริการที่เต็มรูปแบบ ระดับ 5 ดาว มีความเป็นส่วนตัวสูง มีเวลาในการให้บริการเต็มที่ เน้น
อุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นหลัก โดยบริษัทเล็งเห็นว่าจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการแข่งขันเชิงธุรกิจในปัจจุบัน
ก่อให้เกิดความเครียดและปัญหาด้านสุขภาพ ทาให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเริ่มสนใจและเอาใจใส่ดูแลและรั กษาสุขภาพอย่าง
จริงจังเพิ่มขึ้น การเข้ามาใช้บริการในสปาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากจะทาให้ผู้ลู กค้าคลายความเครียดแล้ว การ
บริการบางประเภทในสปายังเป็นการเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแก่ลูกค้าอีกด้วย
ช่องทางการจาหน่าย
ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งเกิดจากการที่บริษัท ทาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
เช่น นิตยสาร และเข้าร่วมงานออกร้านต่ างๆ ที่เกี่ยวกับสปา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็น
การประชาสั ม พั น ธ์ ธุร กิ จ สปาของบริ ษัท ท าให้ แ บรนด์ ข องบริ ษัท เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี แ ละนิ ย มกั น ในกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ ช่องทางการจาหน่ายของบริษัททั้งหมด สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1)

การจาหน่ายผ่านระบบสารองการเข้ารับบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต
เนื่ อ งจากกลุ่ มลู ก ค้าหลั ก ของธุ รกิ จ สปาจะเป็น นั กท่ อ งเที่ ยวชาวต่ างชาติ ประเภทวางแผนจัด การ
เดินทางด้วยตนเองทุกอย่าง (FIT : Foreign Independent Traveler) ซึ่งจะหาข้อมูลและวางแผนเกี่ยวกับการมาใช้
บริการสปาจากทางอินเตอร์เน็ต หรือสอบถามจากทางเพื่อน ญาติพี่น้อง ที่เคยมาใช้บริ การสปาที่เมืองไทย จากนั้นจะทา
การจองวันและเวลาที่สะดวกในการมาใช้บริการสปาล่วงหน้า รวมทั้งเลือกรูปแบบการบริการต่าง ๆ และทาการชาระเงิน
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ผ่านทาง website ของทางบริษัท โดยวิธีดังกล่าวสามารถอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าชาวต่างชาติมากขึ้น เนื่องจาก
สามารถกาหนดวันและเวลาการเข้ารับบริการได้ชัดเจนแน่นอน เป็นการลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถมาใช้บริการได้
เพราะบางครั้งบริษัทอาจมีลูกค้ามาใช้บริการเต็มจานวน ทาให้สามารถวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นแล้ว บริษัท ยังได้มีการจัดการทาข้อมูลลู กค้า ตรวจสอบ ติดตาม เเละทบทวนการเปลี่ยน
เเปลงของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทาให้ปัจจุบันมีฐานลูกค้ากว่า 40,000 รายชื่อ ทาให้เกิด Brand Loyalty ในหมู่นักท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ซึ่งจะได้รับจดหมายข่าวสารของ ทางบริษัท ผ่านทาง E-mail Marketing เเจ้งข่าวคราว
โปรโมชั่นต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวิธีเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย
ของธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต
2)

การจาหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรง
แหล่งที่มาของรายได้จากการดาเนินงานธุรกิจสปาของบริษัท มาจาก 3 รูปแบบตามลักษณะ
ช่องทางการจาหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง หรือลูกค้าเข้ามาใช้บริการโดยตรง ดังนี้
2.1) การจาหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัท เป็นการทาการตลาดกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล เช่น
บริษัทและสมาคมต่างๆ สาหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
2.2) การเข้าร่วมงานออกร้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสปา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมาย
หลักเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสปาของบริษัท
2.3) ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเองโดยตรง (Walk-In) ในกรณีที่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติจะได้ข้อมูล
ของธุรกิจสปาจากคู่มือแนะนาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว (Guide Book) โฆษณาทางสื่อต่าง ๆ
หรือทางอินเตอร์เน็ต หรือจากเพื่อนและญาติ พี่น้อง ที่เคยมาใช้บริการธุรกิจสปา (Word of
mouth) นอกจากนี้แล้วลูกค้าของ RarinJinda Wellness Spa ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เข้าพัก
ในโรงแรม ซึ่ ง สาขาของบริ ษัท ได้ ตั้ งอยู่ เช่ น โรงแรมแกรนด์ เซ็ น เตอร์ พ อยต์ ถ.ราชด าริ
กรุงเทพฯ หรือ โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ทางบริษัทได้ทา
การตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายผ่านช่อ งทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ (Brochures) โดย
จัดทาเป็นภาษาต่างชาติหลายภาษา และสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) ซึ่งติดอยู่ตามพื้นที่
ประชาสัมพันธ์ที่โรงแรมกาหนด
3)

การจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่าย
จากตัวแทนนาพานักท่องเที่ยว (ไกด์นาเที่ยว) เอเย่นต์ท่องเที่ยว หรือจากคนขับ รถบริการในท้องที่
(แท็กซี่) ในพื้นที่จะป็นผู้แนะนาสปาให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนบริเวณเมื องท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีสาขาของ
บริษัทเปิดดาเนินการอยู่
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นโยบายการกาหนดราคา
บริษัทกาหนดราคาโดยการคานวณราคาจากต้นทุนค่าเช่าสถานที่ หรือค่าเสื่อมราคาในกรณีที่สร้าง
อาคารเพื่อใช้ดาเนินธุรกิจเองบวกกับค่าแรงพนักงาน และค่าโสหุ้ย ประกอบกับการเปรียบเทียบราคาของธุรกิ จสปาคู่แข่ง
ร่วมกับการวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อกาหนดกลยุทธ์ด้านราคา โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ทาเล
ที่ตั้ง โอกาสทางการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง และต้นทุนในการประกอบการ เป็นต้น
สาหรับธุรกิจ Sabaii by Let’s Relax บริษัท มีนโยบายการกาหนดราคาการให้บริการตั้งแต่ 350 บาท ถึง 800 บาท ตาม
รูปแบบการให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการที่ได้รับ เพื่อให้ลกู ค้าสามารถกลับมา
ใช้บริการได้บ่อยๆ โดยสามารถแสดงรายละเอียดดังนี้
รูปแบบการบริการ

ระยะเวลา
60 นาที
60 นาที
120 นาที
60 นาที
120 นาที
60 นาที

นวดฝ่าเท้า
นวดแผนไทย
นวดแผนไทย
นวดแผนไทยประคบสมุนไพร
นวดแผนไทยประคบสมุนไพร
นวดหน้า

ราคา
350 บาท
350 บาท
650 บาท
550 บาท
850 บาท
600 บาท

ในส่วนของธุรกิจสปา Let’s Relax บริษัท มีนโยบายการกาหนดราคาการให้บริการตั้งแต่ 400 บาท ถึง 4,000 บาท ตาม
รูปแบบการให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการที่ได้รับ โดยสามารถแสดงรายละเอียด
ดังนี้
รูปแบบการบริการ
นวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือ
นวดกดจุดสะท้อนเท้า
นวดหลังและไหล่
นวดแผนไทย
นวดแผนไทย
อาบน้าแร่แช่น้าดอกไม้และอโรมา
นวดแผนไทยประคบร้อนสมุนไพร
นวดน้ามันหอมระเหย
นวดกดจุดใบหน้าผ่อนคลายอารมณ์
การขัดผิว
การพอกผิว
นวดบาบัดด้วยหินร้อน

ระยะเวลา
15 นาที
45 นาที
30 นาที
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
30 นาที
2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1.30 ชั่วโมง
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ราคา
150 บาท
400 บาท
300 บาท
500 บาท
800 บาท
800 บาท
1,000 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท
2,200 บาท
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นอกจากนี้ยังมีการให้บริการแบบจัดรวมชุด คือการรวมรูปแบบการให้บริการในแต่ละอย่างมาจัดรวมชุด
(Package) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความประสงค์จะใช้บริการมากกว่า 1 อย่าง และมีค่าใช้จ่ายที่ถูก
กว่าการเลือกใช้บริการในแต่ละอย่าง ตัวอย่างเช่น
แพ็คเกจ
รูปแบบการบริการ
Bangkok Day Dream 1) อาบน้าแร่แช่ดอกไม้และอโรมา
2) นวดน้ามันหอมระเหย
3) ขัดผิว หรือพอกผิว
4) นวดกดจุดใบหน้าเพื่อการผ่อนคลาย

ระยะเวลา
ราคา
30 นาที 4,000 บาท
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

ในขณะที่ RarinJinda Wellness Spa บริษัท มีการนาเสนอการให้บริการสปาในระดับ 5 ดาว ที่เน้น ความ
เป็นส่วนตัว ให้บริการเพื่อการผ่อนคลายเเละเพื่อสุขภาพ รวมถึงนวัตกรรมในส่ วนของอุปกรณ์เเละบริการ ซึ่งเป็นจุดเด่น
แตกต่างจาก สปาทั่วไป เทียบได้กับสปาตามโรงแรมใหญ่ระดับ 5 ดาว แต่มีระดับราคาที่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่าย บริษัท
มีการกาหนดราคาการให้บริการตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 8,000 บาท ตามรูปแบบการให้บริการ ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการที่ได้รับ โดยสามารถแสดงรายละเอียดดังนี้
รูปแบบการ
บริการ
วารีบาบัด

การอบซาวน่า
การนวด

รายละเอียด

ระยะเวลา

ราคา

Hydro Pool
Hydro Glow & Tone
Hydro Body Toner
Splashy Vichy Massage
Sandy & Splashy Vichy Massage
Detoxifying Infared Sauna
Herbal Rainforest Steam Sauna
ขัดผิว
พอกผิว
นวดน้ามันหอมระเหยประคบร้อนสมุนไพร
นวดบาบัดด้วยหินร้อน
นวดกดจุดใบหน้าเพื่อการผ่อนคลาย
อาบน้าแร่แช่ดอกไม้ในอ่างน้าวน
นวดแผนไทยคลาสสิค
นวดสลายเซลลูไลท์
การสวนล้างลาไส้ใหญ่
นวดฝ่าเท้าคลายเมื่อยล้า
การให้บริการออนเซน
( ช่วงปกติ )
รวมในแพกเกจห้องพัก ( High Season)
3 วัน 2คืน

40 นาที
45 นาที
45 นาที
1 ชั่วโมง
1.30 ชั่วโมง
30 นาที
30 นาที
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1.30 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
30 นาที
2 ชั่วโมง
1 ชัว่ โมง
45 นาที
1 ชั่วโมง

1,500 บาท
2,500 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
3,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,500 บาท
1,500 บาท
1,500 บาท
3,000 บาท
1,500 บาท
1,000 บาท
1,800 บาท
1,500 บาท
2,500 บาท
1,000 บาท
9,999 บาท
13,999 บาท
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นอกจากนี้ และยังมีบริการแบบจัดรวมชุด (Package) เช่นเดียวกับ Let’s Relax ตัวอย่างเช่น
ุ

แพ็คเกจ
RarinJinda Golden
Memoirs

รูปแบบการบริการ
1) การขัดผิว หรือการพอกผิว
2) นวดกดจุดใบหน้าเพื่อการผ่อนคลาย
3) อาบน้าแร่แช่ดอกไม้ในอ่างน้าวน
4) นวดชิโรดารา
5) นวดขัดฝ่าเท้า
6) อบไอน้าสมุนไพร

ระยะเวลา
5 ชั่วโมง

ราคา
8,000 บาท

ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน
ธุรกิจสปา เป็นธุรกิจที่มีความแตกต่างในแต่ละผู้ให้บริการ ในเรื่องของ ทาเลที่ตั้ง สถานที่ให้บริการที่มีความ
สวยงาม การเดินทางที่สะดวกสบาย ใจกลางเมือง หรืออยู่ในบริเวณใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมในประเทศไทย การ
ให้บริการที่ดีสาหรับพนักงานนวดที่ให้บริการ ความมีประสบการณ์ของผู้ให้บริการ คุณภาพการบริการและความเชื่อถือ
ไว้วางใจจากลูกค้า ผู้บริหารกลุ่มบริษัทจึงได้พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจเพื่อนามากาหนดเป็นกลยุทธ์ใน
การสร้างความแตกต่าง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้
1. ประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทมีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจสปามากกว่า 15 ปี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสปาเป็น
อย่างดี ทาให้สามารถเสนอบริการการนวดแบบต่างๆ โดยมีพนักงานเทอราพิสต์ที่มีความสามารถและความชานาญ จาก
การฝึกอบรมที่ถูกต้องตามหลักสูตรของโรงเรียนของบริษัทย่อย (SWE) ควบคู่กับผลิตภัณฑ์สปาของบริษัทย่อย (SWL) โดย
ใช้ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ามันหอมและสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ ทาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี เป็นการสร้างความประทับใจและทาให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี ต่อธุรกิจ และ
สินค้า ซึ่งเมื่อลูกค้าประทับใจในสินค้า สามารถทาการซื้อเพื่อไปบริโภคเพิ่มเติมได้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่ม
สามารถจาหน่ายได้เพิ่มขี้นด้วย
นอกจากนั้นบริษัท ยังได้มีการจัดการทาข้อมูลลูกค้า ตรวจสอบ ติดตามเเละทบทวนการเปลี่ยนเเปลง
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทาให้ปัจจุบันมีฐานลูกค้าที่กว่าสี่ หมื่นราย ซึ่งจะได้รับจดหมายข่าวสารของทางบริษัทผ่านทาง
E-mail Marketing เเจ้งข่าวคราว โปรโมชั่นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวิธีเพื่ อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
นับว่าบริษัท เป็นสปาแห่งแรกในเมืองไทยที่สามารถนา Internet Marketing มาใช้อย่างครอบคลุมและได้ผลอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instragram, Pinterest และ Mobile Application
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2. ด้านทาเลที่ตั้ง
การเลือกที่ตั้งสาหรับธุรกิจสปา ‚Let’s Relax‛ และ ‚Sabaii by Let’s Relax‛ บริษัท จะเลือกทาเลที่มี
การคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ง่าย ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ เช่น สาขาในกรุงเทพฯ บริษัท จะเลือก
สถานที่ตั้งของธุรกิจสปาให้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เช่น สาขาเทอร์มินอล 21 ตั้งอยูต่ ิดกับสถานีอโศก หรือสาขา
สุขุมวิท ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีพร้อมพงษ์ สาหรับสาขาในเมืองท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด จะตั้งใกล้กบั สถานที่ท่องเที่ยว หรือ
ห้างสรรพสินค้า เช่น สาขาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในบริเวณเชียงใหม่ ไนท์บาร์ซาร์ สาขาภูเก็ต ตั้งอยู่บริเวณหาดป่าตอง ใกล้
ศูนย์การค้าจังซีลอน สาขาสมุย ตั้งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และสาขาหัวหินอยู่ในศูนย์การค้า Hua Hin Market
Village
สาหรับ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ บริษัท จะเลือกทาเลที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรมหรือบริเวณใกล้เคียง
เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท ที่ผู้มาใช้บริการมักจะมีความต้องการการพานักอยู่เป็นระยะเวลานาน เพื่อ
ผ่อนคลายและปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น
3. การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพ
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Let’s Relax จะเป็นกลุ่มพนักงานบริษัทระดับตั้งแต่ผู้จัดการ รวมถึง
เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะใช้บริการสปาเพื่อเป็นการผ่อนคลายและรักษาสุขภาพ จาก ความเครียดและ
ปัญหาด้านสุขภาพอันเกิดจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการแข่งขันเชิงธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้น บริษัท จึงให้บริการที่เน้น
ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการเข้ารับบริการ เนื่องจากบริการหลัก ๆ ในสปาคือการให้บริการนวด ซึ่งการนวด
ในแต่ละแบบนั้นจะต้องมีการนวดหรือสัมผัสเส้นต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้นพนักงานเทอราพิสต์ต้องอธิบายหรือให้ความ
มั่นใจกับลูกค้า และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ส่วนของความทันสมัยของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ถึงจะเป็ นสิ่งที่ สาคั ญรองลงมา แต่ สิ่งเหล่านั้ นเป็น ตัวที่จ ะช่วยเสริ มให้ การบริการมีประสิทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้ น
ประหยัดเวลาและขั้นตอนในการทางาน และอาจจะเป็นจุดที่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย
สาหรับ RarinJinda Wellness Spa จะเน้นการให้บริการเพื่อการผ่อนคลายเเละเเละนวดเพื่อการ
เสริมสุขภาพ ซึ่งจะให้บริการที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลกที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา เช่น เตียงทราย
ร้อน (Quartz Bed), สระไฮโดรพูล (Hydrotherapy Pool) และเตียงวิชี่ชาวเวอร์ (Vichy Shower) ผสมผสานกับศาสตร์การ
นวดแผนไทยหลายแบบ ควบคู่ไปกับการใช้สมุนไพรไทย นอกจากนั้น บางสาขาจะมีการบริการดูแลให้คาปรึกษาจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนที่ลูกค้าจะเข้าใช้บริการ เพื่อ วิเคราะห์สภาพร่างกายและจิตใจ จะได้สามารถจัดเตรียมรูปแบบการ
นวดหรือการบาบัดที่จะเป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับผู้จะเข้ารับบริการมากที่สุด
4. การส่งเสริมการขาย
บริษัท จัดให้มีการส่งเสริมการขาย เช่นการให้ส่วนลดราคาพิเศษ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้า ใหม่
ตัดสินใจทดลองใช้บริการในสปาได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มอัตราการใช้บริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวลดน้อยลง (Low Season) และมีการจัดการส่งเสริมการขายในช่ว งที่บริษัททาการออกงานประชาสัมพันธ์ตามงานท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และการให้คูปองส่วนลดตามนิตยสาร เป็นต้น
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2.1.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ในการดาเนินธุรกิจสปา บริษัทมีปัจจัยในการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการดังกล่าว คือ
1.
ในเรื่องของการจัดหาสถานที่เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจสปา พื้นที่ในการให้บริการ
2.
พนักงานเทอราพิสต์
3.
อุปกรณ์ประกอบการให้บริการ
4.
ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในสาขาที่ให้บริการของบริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการจัดหาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานที่เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจสปา
สถานที่ตั้งของธุรกิจสปาในแต่ละสาขามีความสาคัญในการเลือกใช้บริการของลูกค้า ดังนั้น บริษัท มีการ
พิจารณาถึงปัจจัยดังกล่าว โดยทาการเลือกทาเลสาขาที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้ง่าย ใกล้กับ
สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ หรือตั้งอยู่ภายในโรงแรม โดยดาเนินการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัย รวมถึง
การออกแบบตกแต่งสาขาที่สวยงาม ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาของลูกค้า บริษัท
มีการจัดหาพื้นที่ โดยแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบดังนี้
1.1) การเช่าพื้นที่
บริษทั จะเลือกทาเลที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจสปาในแต่ละตราผลิตภัณฑ์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
แบบเดย์สปา
- แบรนด์ ‚Let’s Relax‛ มีลักษณะของผู้มาใช้บริการจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ตั้งแต่ 1– 2 ชั่วโมง
สาหรับการเข้าใช้บริการหนึ่งอย่าง หรือมากที่ สุด 1 วัน สาหรับการเข้ารับบริการแบบครบวงจร ดังนั้นการเลือกทาเลที่ตั้ง
บริษัทได้ทาการเลือกทาเลที่คานึงถึงทาเลที่สะดวกต่อการเดินทางสาหรับลูกค้ามาใช้บริการ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส
หรือสถานีรถไฟใต้ดิน MRT สาหรับสาขาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และจะตั้งใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว หรือห้างสรรพสินค้า
สาหรับสาขาที่ตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวต่างจังหวัด
- แบรนด์ ‚Sabaii by Let’s Relax‛ มีลักษณะของผู้ใช้บริการที่เน้นการให้บริการเฉพาะการนวดเพื่อ
สุขภาพขั้นพื้นฐาน กับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่มาท่องเที่ยวหรือทางานในใจกลางเมือง (Central Business
District) และมีเวลาในการใช้บริการแบบสั้นๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนั้น บริษัท ได้ทาการเลือกทาเลดาเนินธุรกิจประเภท
อาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางชุมชน มีพื้นที่ใช้สอยไม่มาก อยู่ในพื้นที่ที่สามารถเดินมาใช้บริการได้อย่างสะดวก
(Walking Distance)
แบบเวลเนสสปา
- แบรนด์ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ มีลักษณะการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการนานกว่าแบบเดย์สปา
มักจะมีความต้องการการพานักอยู่เป็นระยะเวลานาน เพื่อผ่อนคลายและปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น ดังนั้น บริษัทจะเลือก
ทาเลที่ตั้งธุรกิจภายในโรงแรม หรือตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมหรือที่พักต่าง ๆ
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ปัจจุบันบริษัท มีการทาสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวเพื่อดาเนินธุรกิจสปาจานวนทั้งสิ้น 14 สาขา โดย
สัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทจะมีการต่อรองให้สามารถต่ออายุสัญญาเช่าสาหรับสาขาที่เปิด
ใหม่ไม่ต่ากว่า 9 ปี (3 ปี ต่อ 3 ปี ต่อ 3 ปี) ทั้งนี้เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนตกแต่ง ในการเปิดสาขา แต่หลั งจากนั้นแล้ว
โดยทั่วไปจะสามารถต่ออายุสัญญาได้เพียง ครั้งละ 2-3 ปี แต่เนื่องจากบริษัท มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่ามาโดยตลอด
ทาให้ที่ผ่านมาบริษัท ไม่มีปัญหาในการต่ออายุสัญญาเช่าเพิ่มเติม โดยบางสาขาสามารถเช่า ดาเนินธุรกิจมาต่อเนื่องกว่า
17 ปี สามารถแสดงรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
แบรนด์ “Let’s Relax”
ธุรกิจสปา

สาขา

Let’s Relax

พาวิลเลีย่ น

ปีที่เริ่ม
ดาเนินการ
2541

พื้นที่
(ตรม.)
668

ระยะเวลาเช่า
3 ปี

วันเริ่มและวันสิ้นสุด
สัญญาเช่า
1 เม.ย. 55 ถึง 15 ก.ย. 59

2 ปี 10 เดือน

1 มิ.ย. 55 ถึง 15 ก.ย. 59

พัทยา
พร้อมพงษ์

2547
2547

500
806.82

2 ปี
3 ปี

1 พ.ค. 56 ถึง 30 เม.ย. 58
1 ม.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59

เทอร์มินอล 21

2554

752

3 ปี

11 ต.ค. 54 ถึง 10 ต.ค. 57

ภูเก็ต

2545

1,292

3 ปี

สมุย

2556

1,588

3 ปี

1 ม.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 58

แมนดาริน

2556

1,100

3 ปี

1 ม.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59

หัวหิน

2557

743

3 ปี

21 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 60

สยามสแควร์
วัน

2557

424.43

3 ปี

1 ส.ค. 57 ถึง31 ก.ค. 60

ระยะเวลาเช่า

วันเริ่มและวันสิ้นสุด
สัญญาเช่า
1 ต.ค. 56 ถึง 30 ก.ย. 59

หมายเหตุ
- มีสัญญาเช่ า 4 สัญญา (ขยายพื้นที่ )
โดยมีการต่ออายุสัญญาให้ครบพร้อมกัน
- สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก
2 คราว คราวละ 3 ปี
การต่ออายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้
เช่ า ทราบล่ว งหน้ า ไม่ น้อ ยกว่ า 6 เดื อ น
ก่อนครบกาหนดอายุสัญญาเช่า
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก
2 คราว คราวละ 3 ปี
ไม่ มี สั ญ ญาเช่ า เนื่ อ งจากอาคารเป็ น
กรรมสิทธิ์ของบริษัท
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก
2 คราว คราวละ 3 ปี
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก
3 คราว คราวละ 3 ปี
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก
3 คราว คราวละ 3 ปี
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก
3 คราว คราวละ 3 ปี

แบรนด์ “Sabaii by Let’s Relax”
ธุรกิจสปา

สาขา

Sabaii by
Let’s Relax

สีลม

ปีที่เริ่ม
ดาเนินการ
2556

พื้นที่
(ตรม.)
190

3 ปี
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2 คราว คราวละ 3 ปี

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

แบรนด์ “RarinJinda Wellness Spa”
ธุรกิจสปา

สาขา

พื้นที่
(ตรม.)
903

ระยะเวลาเช่า

ราชดาริ

ปีทเี่ ริ่ม
ดาเนินการ
2551

3 ปี

วันเริ่มและวันสิ้นสุด
สัญญาเช่า
1 ม.ค. 57 ถึง 31 ธ.ค. 59

RarinJinda
Wellness
Spa

ภูเก็ต
เชียงใหม่

2554
2549

2,818
3,500

3 ปี
30 ปี

1 ก.พ. 57 ถึง 31 ม.ค. 60
1 ม.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 85

หมายเหตุ
การต่ออายุสัญญา ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้
เช่ า ทราบล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อยกว่ า 6 เดื อ น
ก่อนครบกาหนดอายุสัญญาเช่า
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีก 3 ปี
- เป็นการเช่าที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และปรับปรุงซากอาคารเพื่อดาเนินธุรกิจ
สปา และให้เช่าช่วงพื้นที่บางส่วนต่อกับ
กับบริษัทย่อยเพื่อทาโรงแรม
- การต่ออายุสัญญาผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้
เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อน
ครบกาหนดอายุสัญญาเช่า

เพลินจิต

ยังไม่เปิด
1,087
3 ปี
1 พ.ย.57 ถึง – 31 ต.ค. 60
ดาเนินการ
หมายเหตุ รายละเอียดการเช่าและเงื่อนไขการเช่าตามรายละเอียด ข้อ 5.2 หน้า 88

1.2) การซื้อสินทรัพย์
บริษัท มีการลงทุนซื้ออาคารพาณิชย์ 3 คูหา ตั้งอยู่ที่ ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต เพื่อดาเนินธุรกิจสปา Let’s Relax สาขาภูเก็ต ขนาดพื้นที่ 1,292 ตารางเมตร เปิดดาเนินการในปี 2546
เพียงแห่งเดียว
2. พนักงานเทอราพิสต์
พนักงานเทอราพิสต์ (พนักงานนวด) คือปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่จะทาให้บริษัทสามารถจัดหาบริการ
ได้ ซึ่งส่วนใหญ่นั้นพนักงานของบริษัทจะเป็นพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้นแล้วบริษัท ได้
มีการเปิดบริษัทย่อย ในนามของ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด (SWE) เพื่อดาเนินธุรกิจสอนนวด สนับสนุนการ
จัดหาพนักงานเทอราพิสต์ของบริษัท ในการทดแทนพนักงานที่ลาออก และเป็นการเตรียมพนักงานเพิ่มสาหรับการขยาย
สาขาของบริษัทในอนาคต รวมถึงเป็นที่จัดอบรมพนักงานเทอราพิสต์ของบริษัทในการให้บริการและรักษามาตรฐานของ
พนักงานเทอราพิสต์สาหรับธุรกิจสปาของบริษทั ทาให้พนักงานมีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ และเรียนรู้การ
ทางานบริการนวดได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัยทั้งตัวผู้ให้บริการและผู้รับบริการจนเกิดความเชี่ยวชาญ ตลอดจนสามารถให้
คาแนะนาในเรื่องต่าง ๆ กับผู้มาใช้บริการได้
นอกจากนั้ น แล้ วในกรณี ที่ บ างสาขามี จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมาก บริ ษั ท สามารถที่ จ ะโยกย้ า ยพนั ก งาน
เทอราพิสต์จากสาขาอื่นมาให้บริการในสาขาที่ต้องการได้ เพื่อให้บริการของบริษัทเรียบร้อย และทันต่อความต้องการของ
ลูกค้า
ปัจ จุบั น ( ณ วั นที่ 16 สิงหาคม 2557) บริ ษัท มีพ นัก งานเทอราพิ ส ต์จ านวนประมาณ 290 คน ประจ า
อยู่ตามธุรกิจสปาสาขาต่าง ๆ
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3. อุปกรณ์ในการให้บริการ
ในการดาเนินการเพื่อให้ได้บริการสปาแก่ลูกค้านั้น บริษัทจะต้องมีการดานินการจัดหาอุปกรณ์ในการ
ให้บริการดังกล่าว โดยบริษัทได้มีการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว ตามแบรนด์ ‚Let’s Relax‛ ‚Sabaii by Let’s Relax ‚
และ ‚RarinJinda Wellness Spa‛ โดยสามารถแสดงรายละเอียดการให้บริการดังนี้
อุปกรณ์การให้บริการแบบเดย์สปา ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557
แบรนด์ที่ให้บริการ
‚Let’s Relax‛

‚Sabaii by Let’s Relax‛

สาขา
เทอร์มินอล 21
พร้อมพงษ์
แมนดาริน
พาวิลเลี่ยน
พัทยา
ภูเก็ต
สมุย
สยามสแควร์วัน
หัวหิน
สีลม

เตียงนวด
ไทย
21
19
21
18
10
32
16
16
12
10

เก้าอี้
นวดเท้า
12
11
9
13
9
15
7
9
6
-

เตียงนวด
น้ามัน
17
15
14
10
10
18
21
7
9
-

เตียงนวด
หลังไหล่
7
8
6
8
6
9
5
3
4
-

รวม
57
53
47
49
35
74
49
35
31
10

อุปกรณ์การให้บริการแบบเวลเนสสปา ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557
สปา

สาขา

เตียงนวด
ไทย

เก้าอี้
นวดเท้า

เตียงนวด
น้ามัน

เตียงทราย
ร้อน

เตียงวิชี่
ชาวเวอร์

Hydro
Tub

อ่าง
จากุซซี่

เครื่อง
ดีท๊อกซ์

รวม

‚RarinJinda

เชียงใหม่

19

9

26

2

1

1

9

1

68

Wellness

กรุงเทพฯ

6

3

12

2

1

1

5

-

37

Spa‛

ภูเก็ต

22

13

25

2

-

-

4

2

68

4. ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในสาขาที่ให้บริการของบริษัท
ผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้ในธุรกิจของบริษัท เป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการของ
บริษัท เช่น น้ามันนวดและน้ามันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์ขัดผิว และผลิตภัณฑ์พอกตัว ตลอดจนลูกประคบสมุนไพรสด โดย
บริษัทได้อาศัยความชานาญ ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจสปามาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ร่วมกับ
ทีมเภสัชกรของผู้ผลิตในประเทศ และในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ กาหนด กลุ่มบริษัทสามารถจัดหา
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทดแทนได้ เนื่องจากมีผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันจานวนมาก
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2.1.4

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
นับตั้งแต่ที่รัฐบาลประกาศนโยบายพัฒนาประเทศให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในปี 2547 และออก
แผนผลักดันธุรกิจบริการสุขภาพในระยะ 5 ปี (2552-2556) โดยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น ‚Spa Capital of Asia‛ ด้วย
การผลักดันการสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจสปาไทยอีกทั้งยังมีการเร่งทาการตลาดเชิงรุก จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและสนับสนุนการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ทั้งด้านการลงทุน/ร่วมทุนจัดตั้งธุรกิจ การสร้าง
เครือข่าย และการสร้างแบรนด์ให้เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งการผลักดันดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจสปาและนวดไทยมีชื่อเสียงและมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และกลายเป็นธุรกิจบริการอีกหนึ่งสาขาที่มีบทบาทสาคัญในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทย โดยเป็นธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพในฐานะเป็น ‚บริการที่ส่งออกได้‛ ทั้งในรูปแบบการ
รองรับชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในประเทศ การออกไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงการส่งบุคลากรเดินทาง
ไปให้บริการในต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังเป็นธุรกิจที่สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวในสาขาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
การท่องเที่ยว สินค้าเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ส่งผลให้มีเงินตราไหลเข้าประเทศจากธุรกิจในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น
ปัจจุบันธุรกิจสปาและนวดไทยจึงเป็นอีกหนึ่งสาขาธุรกิจที่มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้คนได้หันมา
สนใจเรื่องการดูแลสุขภาพ ตามวิถีธรรมชาติบาบัดมากขึ้น สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ธุรกิจบริการสาขานี้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 ประเทศไทยมีจานวนสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 2,032 แห่ง แบ่งเป็น สปาเพื่อสุขภาพ 519 แห่ง นวดเพื่ อสุขภาพ 1,208 แห่ง และนวด
เพื่อเสริมสวย 305 แห่ง และหากแบ่งตามสถานที่ตั้งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 88 จะมีสถานประกอบการอยู่ในกรุงเทพฯ และที่
เหลือร้อยละ 12 จะตั้งอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวในต่างจังหวัด
จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ณ สิ้นปี 2555 (รวมทั้งประเทศ)
ประเภทกิจการ
สปาเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อเสริมสวย
รวม

จานวน
519 แห่ง
1,208 แห่ง
305 แห่ง
2,032 แห่ง

สัดส่วน
25.54%
59.45%
15.01%
100.00%

ที่มา : สานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ณ สิ้นปี 2555 (กรุงเทพฯ)
ประเภทกิจการ
สปาเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อเสริมสวย
รวม

จานวน
413 แห่ง
1,080 แห่ง
297 แห่ง
1,790 แห่ง

ที่มา : สานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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จานวนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ณ สิ้นปี 2555 (ต่างจังหวัด)
ประเภทกิจการ
สปาเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อเสริมสวย
รวม

จานวน
106 แห่ง
128 แห่ง
8 แห่ง
242 แห่ง

สัดส่วน
43.80%
52.89%
3.31%
100.00%

ที่มา : สานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปา
ในภาพรวม อุตสาหกรรมสปามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสถานที่ให้บริการและรายได้จากการ
ประกอบการ เนื่องจากไทยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และทรัพยากร ประกอบกับมีบริการสนับสนุนสุขภาพที่
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิ นวดไทย การใช้สมุนไพรไทย และมีจุดเด่นด้านอัธยาศัยและมารยาทในการให้บริการ
ทาให้ธุรกิจบริการในสาขานี้มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง
การวิเคราะห์มูลค่ าตลาดของธุรกิจ สปาไทยแบ่ งออกเป็น 2 แนวทางตามการจัดเก็บข้อ มูลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คือ
1) มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปาจากการเก็บข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เป็นการวัดมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปาจากรายได้รวมของผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยปี 2555 มีจานวนสถานประกอบการสปาที่ขอจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ทั้งหมด 395 แห่งเพิ่มขึ้นจาก 351 แห่งในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้น 12% แบ่งเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก 379
แห่ง สถานประกอบการขนาดกลาง 12 แห่งและ สถานประกอบการขนาดใหญ่ 4 แห่ง และปี 2555 สถานประกอบการ
ทั้งหมดมีรายได้รวม 2,435 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 61% จากปี 2554 ที่มีรายได้รวมเพียง 1,507 ล้านบาท
2) มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจสปา ตามการจัดเก็บข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทาการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายได้
ของผู้ประกอบการสปาของไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนภาพรวมของธุรกิจสปาไทยมากที่สุดเนื่องจากเป็นข้อมูลที่จัดเก็บ
จากผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีจานวนผู้ประกอบการมากถึง 2,032 รายจึงครอบคลุมกว่า
เมื่อเทียบกับ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจ การค้าที่มีจานวนนิติบุคคลที่จดทะเบีย นเพียง 395 ราย ทั้งนี้จ ากข้อมูลของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี 2555 ธุรกิ จสปาไทยมีมูลค่าตลาดรวม 15,500 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 4% จาก 14,850 ล้านบาทในปี 2554 ส่วนในปี 2556 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
คาดการณ์รายได้จากธุรกิจสปาจะเพิ่มขึ้นเป็น 16,280 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2555
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รายได้, มูลค่าตลาดและคาดการณ์รายได้ของธุรกิจสปาไทย

หมายเหตุ : *ตัวเลขเบื้องต้น
ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คาดการณ์ว่าภายในปี 2559 ประเทศไทยจะมีรายได้จาก
ธุรกิจสปาเพิ่มขึ้นเป็น 18,850 ล้านบาทหรือคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 5% ต่อปี จากระดับ 15,000 ล้านบาทใน
ปัจจุบัน โดยปัจจัยที่เกื้อหนุนให้อุตสาหกรรมสปายังขยายตัวมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดย
การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่งผลดีโดยตรงต่ออุตสาหกรรมสปาไทยเนื่องจากกว่าร้อย ละ 80 ของลูกค้า
ทั้งหมดในธุรกิจสปาเป็นลูกค้าชาวต่างชาติและที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นลูกค้าชาวไทย ส่วนลูกค้าชาวไทยคาดว่าจะมี
ปริมาณเข้าใช้บริการในธุรกิจสปาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวส่งผลให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและพร้อมแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนก็มีค่านิยมในการดูแลรักษาสุขภาพกัน
มากขึ้น ทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า คนในกรุงเทพฯ มากกว่าร้อยละ 48 หันมาใช้วิธีทางธรรมชาติในการบาบัด
ดูแลรักษา ทาให้ตลาดการดูแลรักษาสุขภาพมีการขยายตัวมากขึ้นโดยตลอด
ภาพรวมการแข่งขัน
อุตสาหกรรมสปาในประเทศไทยเริ่มมีการขยายตัวอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2545 มีการขยายตัวโดยรวมทั้งในด้าน
จ านวนผู้ ม าใช้ บ ริ ก ารและสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร จ านวนสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสปาในประเทศไทยส่ วนใหญ่ ด าเนิ น การโดย
ผู้ประกอบการรายเล็ก จากการรวบรวมสถิติของสมาคมสปาไทยพบว่า ในช่วงปี 2551-2555 ประเทศไทยมีสถาน
ประกอบการที่ตั้งอยู่ในโรงแรมและรีสอร์ทประมาณร้อยละ 60 และสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในรูปแบบ Stand Alone
ประมาณร้อยละ 40 นอกจากนี้สมาคมสปาไทยยังคาดการณ์อีกว่าในอนาคตสัดส่วนของสถานประกอบการทั้งสองแห่งจะ
เปลี่ยนเป็น 50 : 50 เนื่องจากรูปแบบสปาแบบ Stand Alone เริ่มมีการลงทุนในรูปแบบธุรกิจและเปิดดาเนินการเป็นสาขา
เพิ่มมากขึ้น
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สัดส่วนสถานประกอบการแบ่งตามที่ตั้งในโรงแรมหรือรีสอร์ท และแบบ Stand Alone

กระแสการใส่ใจดูแลสุขภาพของคนไทยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจสปาขยายตัวออกจากโรงแรม และขยายตัวอย่าง
รวดเร็วในย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบ และเป็นที่จับตากันว่าธุรกิจสปา
จะเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่มีศักยภาพการเติบโตสูงต่อไป และคาดว่ารายได้จากธุรกิจสปาในตลาด
ท่องเที่ยวน่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการมีแนวโน้มการเติบโตตามอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ภาครัฐให้
การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่ภาครัฐกาหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย
แนวโน้มเกี่ยวกับความใส่ใจต่อสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มชนชั้นกลาง ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70
ของประชากรไทยทั้งหมด เป็นโอกาสให้ธุรกิจสปาขยายตัวเข้าสู่ตลาดระดับกลาง ซึ่งมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่พานักอยู่ในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกาลังซื้อระดับปานกลางขึ้นไป โดยผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปาส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย เปิดดาเนินธุรกิจอยู่ในเมืองใหญ่หรือย่านธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่สปาที่อยู่นอกโรงแรมแต่
จับตลาดบนและสปาขนาดเล็กที่จะจับตลาดระดับกลาง นอกจากนี้ปัจจัยที่กระตุ้นให้ตลาดสปาเติบโตมาก คือการขยาย
ฐานลูกค้าสปาไปยังกลุ่มผู้ชาย หรือในกลุ่มเมโทรเซ็กชวลซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอัตราการเติบโตสูง จนเชื่อว่าจะมี
สปาเฉพาะกลุ่มลูกค้านี้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ โดยเฉพาะในโรงแรมต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าผู้ชายเมโทรเซ็กชวลนี้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ภาพรวมของตลาดธุรกิจสปาภายในประเทศไทยจึงเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง
เนื่องจากมีผู้ประกอบการธุรกิจสปาในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ทั้งในรูปแบบที่เป็น
สปาแบบให้บริการครบวงจร โดยมีการออกแบบและตกแต่งสถานที่ให้ดูหรูหรา รวมถึงบริการที่มีความหลากหลาย พร้อม
สิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน และให้ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเข้าใช้บริการ จนถึงในรูปแบบห้องแถวที่เปิดให้มีบริการ
นวดและเสริมความงามในแบบต่างๆ โดยจะไม่เน้นถึงความสวยงามในการออกแบบร้านหรือไม่เน้นความหรูหรามากนั ก
แต่จะเน้นการให้บริการที่จัดเตรียมให้ลูกค้าเท่านั้น
โดยสามารถจาแนกผู้ประกอบการได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มสปาชั้นนาในต่างประเทศซึ่งขยายเครือข่ายเข้ามา
ในประเทศไทย และธุรกิจสปาของคนไทย โดยจะเน้นเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ ที่มีคุณภาพบริการทัดเทียมกับ
ธุรกิจสปาของต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะการดาเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท
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1) กลุ่มเชนสปาชั้นนาในต่างประเทศ
เชนสปาต่างประเทศ
กลุ่มแมนดาราสปา

แบรนด์
แมนดาราสปา

กลุ่มคอสโมพรอฟ
กลุ่มฮาร์ดร็อคเอเซีย แปซิฟิก

ดิเอสพาราสปา
ฮาร์ดร็อค

กลุ่มซิคเซ้นส์

ซิคเซ้นส์

ที่ตั้งสถานประกอบการในประเทศไทย
- กรุงเทพฯ (โรงแรมแมริออท แอนด์สปา
โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค โรงแรม
รอยัล ออร์คิด เชอราตัน และ
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
- หัวหิน (โรงแรมฮิลตัน โรงแรมแมริออท
และโรงแรมอนันตรา รีสอร์ท)
- ภูเก็ต (โรงแรมเพิร์ล)
กรุงเทพฯ (โรงแรมพลาซ่า แอทธินี)
เปิดธุ รกิจสปาในกลุ่ มโรงแรมฮาร์ ดร็อ ค
กรุงเทพฯ พัทยา
โรงแรมเอวาซอน หัวหิน และภูเก็ต

ที่มา : ธุรกิจแห่งยุคที่น่าจับตามอง (ฝ่ายวิจัยกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

2) ธุรกิจสปาไทย ประกอบด้วยธุรกิจสปาตั้งแต่ระดับหรู ที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรมหรือรีสอร์ท มีก ารให้บริการเพื่อ
สุขภาพอย่างครบวงจร อาทิ ชีวาศรม, เทวารัณย์ สปา ของกลุ่มดุสิตธานี, พริวิเลจ สปา ของกลุ่มเซ็นทรัล, จิรัง สปา ของ
กลุ่มว่องวานิช และธุรกิจสปาระดับหรูที่ตั้งกระจายอยู่แบบ stand alone ได้แก่ โอเอซิส สปา, ดิวาน่า มาสซาจ แอนด์ สปา,
ภิรมย์ สปา, สรีรารมย์, บลิสสปา, อันดา ทรอปิคอล สปา และไบโอ โบเต้ เดย์ สปา ฯลฯ
จากสภาพตลาดธุร กิจ สปาที่มี การแข่ งขัน รุน แรง การดาเนิน ธุรกิ จสปาของบริษัท ให้ป ระสบผลส าเร็ จ ตาม
เป้าหมาย บริษัท ได้มีการเลือกใช้กลยุทธทางการตลาดที่สาคัญคือ
1) อัตราค่าบริการ ธุรกิจสปาที่เปิดให้บริการส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงแรมและรีสอร์ทตามสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งกลุ่ม
เชนสปาชั้นนาในต่างประเทศ และธุรกิจสปาระดับหรูของไทย จะมีอัตราค่าบริการที่สูงมาก ทาให้เป็นอุปสรรคของสถาน
บริการเหล่านี้ที่ต้องมุ่งการทาตลาดเป้าหมายของตนไปที่ผู้บริโภคระดับสูงเท่านั้น ในขณะทีธ่ ุรกิจสปาของบริษัท ในแบรนด์
Sabaii by Let’s Relax, Let’s Relax, RarinJinda Wellness Spa จะมีการนาเสนอการให้บริการสปาในระดับ 3-5 ดาว แต่
มีอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการบริการที่ได้รับ

2) มีทาเลที่ตั้งของสถานที่ประกอบการที่เดิน ทางไปมาได้สะดวก และสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ธุรกิจสปาของ
บริษัท จะตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือรถไฟใต้ดิน สาหรับในต่างจังหวัดก็จะตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนในตัวเมืองใกล้
กับสถานที่ท่องเที่ยว หรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ เพื่อทาให้ผู้ที่จะใช้บริการสามารถกาหนดเวลาการเดินทางมาใช้บริการได้
อย่างแน่นอน ทั้งจากการเดินเท้าจากที่พัก หรือการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ และปลอดภัย
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3) มีสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี บริษัท มีประสบการณ์ในการดาเนิน
ธุรกิจสปามากกว่า 15 ปี ทาให้สามารถเสนอบริการการนวดแบบต่าง ๆ จากพนักงานเทอราพิสต์ที่มีความสามารถและ
ความชานาญ จากการฝึกอบรมที่ถูกต้องตามหลักสูตรของโรงเรียนของบริษัท ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา
ควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์สปาระดับพรีเมี่ยมทีม่ ีส่วนผสมจากธรรมชาติ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมี
การให้บริการคาแนะนาดูแลสุขภาพที่ถูกต้องให้กับผู้มาใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างลูกค้าให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ของบริษัท
4) มีความพร้อมด้านบุคลากร บริษัทมีผู้บริหารที่มีความสามารถ ความรู้ ความชานาญ และมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจสปามายาวนาน และพนักงานเทอราพิสต์ที่มีคุณภาพ เนื่องจากการนวดคือบริการหลักในธุรกิจสปา ดังนั้นพนักงาน
เทอราพิสต์ของบริษัท จะต้องผ่านการฝึกอบรมบริการนวด และทดสอบความสามารถในการนวดจากโรงเรียนเกี่ยวกับการ
นวดแผนไทยของบริษัท ซึ่งเปิดดาเนินการตั้งแต่ปี 2554 โดยหลักสูตรการนวดได้ รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็น มาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา พนักงานมีการให้บริการนวดได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัย
ทั้งตัวผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ
5) กิจกรรมทางการตลาดที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก บริษัท จัดให้มีการส่งเสริมการขาย เช่นการให้
ส่วนลดราคาพิเศษ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าใหม่ตัดสินใจทดลองใช้บริการในสปาได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มอัตราการใช้
บริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวลดน้อยลง หรือโลว์ซีซั่นด้วย
6) มีการปรับปรุงสถานที่หรือพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
2.1.5

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ดาเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขในการดาเนินกิจการดังกล่าว โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขในการ
ประกอบธุรกิจสปา สาขาของบริษัทให้เน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้คงเดิม ด้วยการรักษาพื้นที่สวน และต้นไม้
ให้มากที่สดุ และให้ความสาคัญกับเรื่อง ระบบนิเวศ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการให้บริการแก่
ลูกค้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากธรรมชาติ ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้มสี ภาพที่ดีต่อไป
2.1.6

งานระหว่างส่งมอบ
- ไม่ม-ี
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2.2

ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
การประกอบธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารของกลุ่มบริษัท ดาเนินการโดย บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด
( SWR ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
การให้บริการของ SWR สามารถจาแนกได้ตามประเภทของลักษณะการให้บริการ คือการให้บริการโรงแรม
และการให้บริการร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่
1.

การให้บริการโรงแรม
เป็ นการให้บ ริ การโรงแรม ภายใต้ ชื่ อ “ โรงแรมระริ นจิ น ดา เวลเนส สปา รี ส อร์ ท ” ซึ่ งเป็ นโรงแรม
ประเภทบูติค รีสอร์ทระดับ 5 ดาว และยังคงกลิ่นอายของสไตล์ทางเหนือ สไตล์ล้านนา ทุกห้องพักยังมีระเบียงส่วนตัวที่
สามารถมองเห็ น ทิ วทั ศ น์ ข องดอยสุ เทพและแม่ น้ าปิ ง พร้ อ มสิ่ งอ านวยความสะดวก ครบครั น ไม่ ว่า จะเป็ น บริ ก าร
อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ห้องฟิตเนสและโยคะ สระว่ายน้ากลางแจ้ง บริการรถเช่าลีมูซีน และบริการทัวร์ท่องเที่ยว
บริการซักรีด รวมทั้งมีห้องสมุดที่มีบริการคอมพิวเตอร์ฟรี และร้านอาหารเดค วัน (Deck 1) รวมทั้งมี ระรินจินดา เวล
เนสสปา สาขาเชียงใหม่ เพื่อให้บริการสปาครบวงจร โดยตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงแรม
นอกจากนี้ภายในบริเวณโรงแรมยังคงไว้ซึ่งบ้านไม้สักไทยโบราณอายุกว่า 140 ปี เป็นการผสมกันของ
กลิ่นอายพม่า และล้านนา โดยได้ถูกนามาใช้เป็น ส่วนต้องรับแขกของโรงแรม ห้องประชุม และห้องนวดไทยของโรงแรม
ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังและชาวต่างชาติได้สัมผัสและร่วมประทับใจ
ในส่วนที่เป็นอาคารโรงแรมที่สร้างใหม่ ทางสถาปนิกได้ออกแบบให้มีรูปแบบที่กลมกลืนกับเรือนไม้
โบราณหลังเดิม รวมไปถึงการออกแบบภูมิสถาปัตย์ ซึ่งเน้นถึง ความเขียวขจีของพรรณไม้รวมไปถึงสายน้าที่ลัดเลาะ
ตามอาคาร ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษต่างจากสถาปัตยกรรมแห่งอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลให้ โรงแรมระรินจินดา เวล
เนส สปา รี ส อร์ ท ได้ รั บ รางวั ล ต่ าง ๆ ส าหรั บ การคงไว้ ซึ่ งสิ่ งก่ อ สร้ างที่ ส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย
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รางวัลที่ บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด ได้รับ
1.
รางวัล ‚อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ดีเด่น ประเภทอาคารพาณิชย์"
จากกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจาปี 2550
2.
รางวัล "สถาปัตยกรรมดีเด่น อาคารเพื่อการพาณิชย์"
จากกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยาม ประจาปี 2550
3.
รางวัล Renovation and Modification จาก Thailand Boutique Award 2010
4.
รางวัล Best Luxury Boutique Hotel จาก World Luxury Hotel Award 2012
5.
TripAdvisor Certificate of Excellence จาก TripAdvisor ปี 2012-2014

ภาพที่ 1 : โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท

ภาพที่ 2 : ร้านอาหารเดค วัน (Deck1)

61

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1) การให้บริการด้านห้องพัก
โรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีการให้บริการห้องพักดังนี้
แบบ
ดีลักซ์
(Deluxe)
ดีลักซ์ พูลแอ็คเซส
(Deluxe Pool Access)
เวลเนส สวีท
(Wellness Suite)
ระรินจินดา วิลล่า
(Rarinjinda Villa)
รวม

ขนาด (ตรม.)
46

จานวนห้อง
22

อัตราค่าห้องพัก (บาท)
6,500

53

7

10,000

93

5

16,000

164

1

27,000

35

*ราคาห้องพักตาม website ของโรงแรม ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557
2) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีบริการร้านอาหารเดค วัน (Deck 1) ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้าปิง
เน้นมุมมอง แบบเปิดโล่งและบรรยากาศแบบสบายๆ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีบริการด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมทั้งการจัดเลี้ยง การจัดงานแต่งงาน โดยเน้นที่คุณภาพของบริการที่ประทับใจ และคุณภาพของอาหารที่
จัดเตรียมโดยพ่อครัวที่มีประสบการณ์ เพื่อบริการสาหรับลูกค้าที่มาพักและลูกค้าทั่วไป รายละเอียดดังนี้
ร้านอาหาร Deck 1 บริการอาหารแบบเน้นสุขภาพ แบบชาวเอเซีย (Modern Asian Fusion) เปิดบริการ
ทุกวัน ตั้งแต่ 7.00 น. – 24.00 น. ขนาดความจุรวม 80 ที่นั่ง โดยในช่วงเทศกาลเช่น เทศกาลสงกรานต์ หรือเทศกาลปีใหม่
สามารถเพิ่มความจุบริเวณด้านนอกอาคารบริเวณติดริมน้าปิงรวมเป็น 120 ที่นั่ง สามารถแบ่งช่วงเวลาการให้บริการดังนี้
บริการอาหารเช้า
07.00 – 10.00 น.
บริการอาหารกลางวัน
11.00 – 14.00 น.
บริการอาหารว่างยามบ่าย
14.00 – 17.00 น.
บริการอาหารค่า
17.00 – 24.00 น.
นอกจากนี้ในด้านการจัดเลี้ยง งานประชุมสัมนา งานสังสรรค์ของราชการและบริษัทเอกชน ตลอดจนงาน
เลี้ยงส่วนตัว หรือการจัดงานแต่งงาน โรงแรมมี บริการบ้านไทยบริเวณชั้น 2 ประกอบด้วยห้องจัดเลี้ยงขนาดกลาง 1 ห้อง
และห้องขนาดเล็ก 2 ห้อง ขนาดความจุสูงสุดถึง 50 คน
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2.2.2

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจโรงแรม
บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศต่อลูกค้าในประเทศเท่ากั บร้อยละ 80 : 20 สาหรับสัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติ
ประมาณร้อยละ 60 จะเป็นลูกค้าชาวเอเชียจากประเทศ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยที่ลูกค้าจากประเทศ
จีนจะเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่สุด ในขณะที่อีกร้อยละ 10 จะเป็นลูกค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนเเละโอเชียเนีย เช่น
มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีเเลนด์ และที่เหลืออีกร้อยละ 10 จะเป็นลูกค้าจากทางยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดย
สามารถแสดงได้ดังนี้

เนื่องจาก โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีการให้บริการแบบ Luxury Boutique Hotel เทียบเท่ากับ
โรงแรมระดั บ 5 ดาว คื อ ประกอบด้ วยห้ อ งพั ก หรู รวมถึ งสิ่ งอ านวยความสะดวกต่ างๆ อย่ างพร้ อ มมู ล ดั งนั้ น ลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมายสาหรับธุรกิจจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง เช่น พนักงานระดับสูงของบริษัท เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับราคาห้องพักที่อยู่ระหว่าง 6,500 บาท ถึง 27,000 บาท ต่อคืน
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่ายของธุรกิจโรงแรม
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่ายสาหรับกลุ่มลูกค้าของ โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท สามารถ
แบ่งได้ดังนี้
1)
การจาหน่ายผ่านระบบสารองห้องพักผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ลูกค้าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ที่มาใช้บริการโรงแรม จะใช้บริการจองห้องพักล่วงหน้าผ่านทาง website
ซึ่งเป็นธุรกิจผู้ให้บริการสารองห้องพักทางออนไลน์ สาหรับโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก เช่น agoda.com,
booking.com, expedia.com ในขณะที่ลูกค้าอีกร้อยละ 5 ที่เคยมาใช้บริการแล้วหรือได้รับคาแนะนาจาก ผู้ที่เคยมาเข้า
พักจะใช้บริการจองห้องพักล่วงหน้าผ่านทางwebsiteของธุรกิจโรงแรมโดยตรงคือ www.rarinjinda.com
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2)

การจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่าย
การจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้ าที่มาใช้บริการโรงแรม
จะจองที่ พั ก ผ่ า นทางบริ ษั ท เอเย่ น ต์ ท่ อ งเที่ ย วที่ รั บ จองห้ อ งพั ก ซึ่ ง เป็ น การเสนอสิ น ค้ า ที่ เ หมาะสมให้ แ ก่ ลู ก ค้ า กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ
มี ก ารเข้ าร่ วมนิ ท รรศการการท่ อ งเที่ ย วทั่ วโลกอย่ างต่ อ เนื่ อ งโดยตลอด เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ช่ อ งทาง
จัดจาหน่าย ในปัจจุบัน บริษัท มีความสัมพันธ์ระยะยาวกับบริษัทเอเย่นต์ท่องเที่ยวในตลาดเป้าหมายหลายแห่ง
3)

การจาหน่ายผ่านฝ่ายขายและการตลาด
ทางฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของ SWR ได้ทาการตลาดจัดจาหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยได้ทาการตลาด
โดยติดต่อไปยัง ทางภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการเข้ามาใช้บริการทั้งในส่วนของห้องพักและร้านอาหาร โดยมี การ
จัดกิจกรรมเพื่อให้สนองความต้องการขององค์กรที่เข้าใช้บริการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าแต่ละองค์กร
กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจโรงแรม
กลยุทธ์ด้านราคา
สาหรับการตั้งราคาห้องพักของ SWR นั้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ทาการวางตาเเหน่งธุรกิจเป็นบูติคโฮเต็ล
หรูระดับ 5 ดาว (Luxury Boutique Hotel) โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจในสุขภาพ โดยมีบริการสปา รวมทั้ง
ร้านอาหารประเภท Healthy Food เพื่อสุขภาพ ตลอดจนบริการเเละความเป็นส่วนตัวแบบมาตรฐานระดับโรงแรม 5 ดาว
บริษัท จึงใช้กลยุทธ์การตั้งราคาสูง (Price Skimming) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นเป็นบูติคโฮเต็ลหรูระดับ 5 ดาว
เเละใช้กลยุทธ์การปรับลดราคาขึ้นอยู่ กับฤดูกาลท่องเที่ยว เเละอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) โดยมีราคาตั้ง
สาหรับลูกค้า walk-in ที่ 6,500 – 27,000 บาทต่อคืน ขึ้นอยู่กับขนาดห้องพักและการตกแต่งภายใน
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์
SWR มีลักษณะการสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากโรงแรมในบริเวณพื้นที่เดียวกัน
โดยให้บริการแบบครบครันแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทย ในบริเวณโรงแรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถให้บริการ
ได้แบบครบวงจรในบริเวณสถานที่ของ SWR
1.
2.

3.

เน้นการให้บริการสาหรับผู้รักสุขภาพอนามัยที่ดี
มีทาเลที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ สะดวกสบาย ใกล้กับตลาดไนท์ บาร์ซ่า และห่างจาก
สนามบินเพียง 15 นาที นอกจากนั้นแล้วยังเน้นความสวยงาม โดยทุกห้องพักยังมีระเบียง
ส่วนตัว ซึ่งสามารถมองเห็น สระว่ายน้าในส่วนกลาง เทือกเขาดอยสุเทพ และทัศนีย ภาพของ
แม่น้าปิง
เน้นสไตล์การตกแต่ง ด้วยสไตล์โมเดิร์นกึ่งไทยผสมผสานความโบราณ (แอนทีค) หรือการ
ผสานความทันสมัยเข้าไปกับสไตล์ไทยดั้งเดิม
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4.

5.

มีบริการสปาระดับ 5 ดาว อยู่ในบริเวณโรงแรม ซึ่งเป็นสปาที่สมบูรณ์ที่สุดของเชียงใหม่
เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของสปาและสิ่งอานวยความสะดวกที่มีมาตรฐานสูงคือ
RarinJinda Wellness Spa นาเสนอบริการสปาและการบาบัดหลากหลายรูปแบบโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่ให้คาปรึกษาและคาแนะนา
ให้บริการด้านอาหารทางสุขภาพ โดย ร้านอาหาร Deck 1 ที่นาเสนออาหารประเภท Healthy
Food เพื่อสุขภาพ

2.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ในการดาเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารของ SWR นั้น SWR มีการทาสัญญาเช่าช่วงที่ดินระยะยาวระยะเวลา
30 ปี เพื่อดาเนินธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารเดค วัน (Deck 1) โดยมีสาระสาคัญดังนี้
สรุปสัญญาเช่าช่วงที่ดิน
คู่สัญญา
:

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (ผู้ให้เช่าช่วง) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) )
บจก. ระรินจินดา (ผู้เช่าช่วง) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บจก. สยามเวลเนสรีสอร์ท)

วันที่ของสัญญา :

1 มกราคม 2556

วัตถุประสงค์ของ :
การเช่าช่วง

เพื่อประกอบกิจการโรงแรมและร้านอาหาร

กรรมสิทธิ์ในอาคาร:
และสิ่งปลูกสร้าง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นที่ยอมรับกันว่าอาคารโรงแรม และอาคารร้านอาหาร ที่ได้
ก่อสร้างขึ้นบนที่ดิน ณ วันที่เข้าทาสัญญาฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าช่วง เป็นเหตุให้
ผู้ให้เช่าช่วงไม่คิดค่าเช่าในส่วนอาคารดังกล่าวนั้นกับผู้เช่าช่วงตลอดระยะเวลาการเช่า
โดยจะคิดค่าเช่าแต่เฉพาะราคาเช่าที่ดิน

ทรัพย์สินที่เช่าช่วง :

เฉพาะที่ดินขนาดพื้นที่ 0-3-96 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา
รีสอร์ท และร้านอาหารเดค วัน และสิทธิในการใช้สอยพื้นที่บางส่วนของบ้านเรือนไทย ทั้งนี้
สาหรับอาคารที่ผู้เช่าช่วงได้ดาเนินการปรับปรุงใหม่ ปลูกสร้าง หรือต่อเติมอาคารใด ๆ
บนทรัพย์สินที่เช่า ผู้เช่าช่วงยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าช่วงทั้งหมดเมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาการเช่า
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ระยะเวลาเช่า

:

ระยะเวลาการเช่าช่วงรวม 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2585
ทั้งนี้ หากครบกาหนดระยะเวลาการเช่าช่วง หากผู้เช่าช่วงมีความประสงค์จะเช่าช่วงทรัพย์สิน
ที่เช่าช่วงต่อไป ผู้เช่าช่วงจักต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนาในการต่อสัญญาเช่าช่วง
ให้แก่ทางผู้ให้เช่าช่วงทราบไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนครบกาหนดสัญญาเช่าช่วง หากผู้ให้เช่าช่วง
มีความประสงค์จะให้ผู้เช่าช่วงเช่าทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไป คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้
ข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้สัญญาเช่าช่วงฉบับใหม่มีข้อกาหนดเหมือนสัญญาฉบับนี้
ทุกประการ เว้นแต่ข้อสัญญาข้อ 3. เรื่องระยะเวลาการเช่าช่วง และข้อ 4. เรื่องค่าเช่าช่วง จะ
ได้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

ค่าเช่าช่วง

:

ชาระเป็นรายเดือน โดยผู้ให้เช่าช่วงจะปรับค่าเช่าช่วงเพิ่มขึ้นตามสภาวะตลาดแต่ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของค่าเช่าช่วงที่มีผลบังคับอยู่ทุก 3 ปี

การเลิกสัญญา

:

สัญญาเป็นอันสิ้นผลทันที ในกรณีดังต่อไปนี้
1) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าช่วง และไม่มีการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าช่วงออกไป
ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้
2) เมื่อคู่สัญญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี้
3) เมื่อมีการเวนคืนที่ดินหรือทรัพย์สินที่เช่าช่วงเสียหายถึงขนาดไม่สามารถจะใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามสัญญานี้

2.2.4

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรม
ปี 2556 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ตามภาวะการ
ใช้จ่ายภาคเอกชนที่ชะลอตัวเป็นสาคัญ เนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปีเป็นต้นมา มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่
เริ่มทยอยหมดลง และภาระหนี้ครัวเรือนที่เร่งตัวขึ้น ส่งผลให้ครัวเรือนเพิ่มความระมัดระวัง ในการใช้จ่าย และความเชื่อมั่น
ที่ถูกบั่นทอนเพิ่มเติมจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองทาให้การบริโภคหดตัว เช่นเดียวกับการลงทุนที่
ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไปเพื่อรอความชัดเจนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
อย่างไรก็ตามภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นแรงขั บเคลื่อนในเชิงบวกที่สาคัญของเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2556
จากรายงานจานวนนักท่องเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จากทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน รัสเซียและอาเซียน ส่งผลให้ในปีนี้จานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 26.72 ล้านคน ขยายตัวถึงร้อยละ 19.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศถึง 1.167 ล้านล้านบาท เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเปลี่ยนจุดหมายมาท่องเที่ยวที่
ประเทศไทยมากขึ้นหลังเกิดกรณีความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น และจานวนสายการบินต้นทุนต่าที่เพิ่มขึ้นช่วยอานวย
ความสะดวกและลดต้นทุนการเดินทางของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปีจานวนนักท่องเที่ยวชะลอ ลงบ้าง
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนจากการปรับเปลี่ยนกฎหมายการท่องเที่ ยวของจีนเพื่อควบคุมการขายโปรแกรมท่องเที่ยว
ที่ต่ากว่าทุน รวมทั้งได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยว
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ภายในประเทศในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 0.634 ล้านล้านบาท ทาให้รายได้รวมจากการท่องเที่ยวของประเทศสูงถึง 1.8 ล้ าน
ล้านบาท
สาหรับสถานะการณ์การท่องเที่ยวไทยในปี 2557 กรมการท่องเที่ยวได้ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เพิ่มขึ้นเป็น 30.27 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 13.29 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติ
คิดเป็นจานวนเงิน 1.344 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 15.17 เมื่อเทียบกับปี 2556 ในขณะที่มีการประมาณ
การรายได้จากนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 0.699 ล้านบาท ทาให้รายได้รวมจากการท่องเที่ยวของประเทศใน
ปี 2557 เท่ากับ 2.043 ล้านบาท
จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

หมายเหตุ : P คือข้อมูลเบื้องต้น, F คือข้อมูลประมาณการ
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายได้จากการท่องเที่ยว

หมายเหตุ : P คือข้อมูลเบื้องต้น, F คือข้อมูลประมาณการ
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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จังหวัดเชียงใหม่จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ย ว รวมทั้ง
ทางด้านธรรมชาติอันงดงาม ด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจ และความพร้อมในเรื่อง
สถานที่พักและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่หลากหลาย ทาให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมา
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
สาหรับสถานะการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2554 ระบุว่า
จานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีจานวน 4.38 ล้านคน แบ่งเป็นจานวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศจานวน 2.53
ล้านคน และนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวน 1.85 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 10.9 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2553 ที่จานวน
นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีจานวน 3.94 ล้านคน ในขณะที่จานวนห้องพักในจังหวัดเชียงใหม่มีการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปี 2554 มีจานวน 36,884 ห้อง ขยายตัวร้อยละ 23.98 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ที่มีห้องพักจานวน 29,750
ห้อง และอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) มีเพียงร้อยละ 29.72 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2553 ที่มีอัตราการ
เข้ าพั ก ร้อ ยละ 29.88 เเสดงให้ เห็น ว่าจ านวนห้ อ งพั ก ยังมีม ากกว่ าจ านวนความต้ องการของนั กท่ องเที่ย วพอสมควร
โดยเฉพาะในช่วงโลว์ซีซั่น ทาให้มีการเเข่งขันในด้านราคาค่อนข้างสูง
ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
รายการ
จานวนนักท่องเที่ยว (คน)
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ

2552
3,479,363
2,382,267
1,097,096

สถานประกอบการที่พักแรม
จานวนห้อง
อัตราการเข้าพัก (%)
จานวนผู้เข้าพักแรม (คน)
ชาวไทย
ชาวต่างชาติ

22,493
31.78
2,514,516
1,373,923
1,140,593
ที่มา : สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ

2553
3,944,415
2,465,328
1,479,087

2554
4,377,739
2,528,793
1,848,946

29,750
29.88
3,079,005
1,785,163
1,293,842

36,884
29.72
3,853,583
2,004,999
1,848,584

สาหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ ได้รายงานถึงภาวะ
อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ว่า อัตราการเข้าพักมีแนวโน้มทรงตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน แม้ว่าในเดือนมกราคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ์อัตราการเข้าพักจะขยายตัวมาก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้ เที่ยวบิน short-haul มายัง
เชียงใหม่ อาทิ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และเกาหลี แต่ในเดือนมีนาคมเริ่มมีการยกเลิกการจองห้องพัก โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวยุโรปจากความไม่ไว้วางใจในสถานการณ์การเมืองของไทย
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ภาพรวมการแข่งขัน
จากข้อมูลที่แสดงข้างต้นจะเห็นได้ว่า ถึง แม้ว่าจานวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่ในขณะที่จานวนสถานประกอบการที่พักแรม และจานวนห้องพัก มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในอัตราที่สูงกว่า ย่อมส่งผลกระทบให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงสาหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวั ดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความอยู่
รอดของกิจการ ผู้ประกอบการจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงานหรือกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อรักษาระดับกาไรของกิจการ
ไว้ ซึ่งรูปแบบการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ได้แก่ การตัดราคาห้องพัก การแข่งขันด้านคุณภาพการบริการ การให้สิทธิพิเศษด้าน
การใช้บริการด้านอื่นของโรงแรม เป็นต้น
ในส่วนของที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีลักษณะการให้บริการแบบรีสอร์ทแอนด์สปา จากข้อมูลของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ระบุว่า รีสอร์ทแอนด์สปาระดับ 2-5 ดาว มีจานวนทั้งสิ้น 139 แห่ง และถ้าเน้นเฉพาะที่พักระดับเดียวกับ
โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท จะมีจานวน 15 แห่ง ในขณะที่ที่พักที่มีลักษณะการให้บริการแบบบูติครีสอร์ท
ระดับ 2-5 ดาว มีจานวนทั้งสิ้น 19 แห่ง
ปัจจุบันจานวนของบูติคโฮเต็ลที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้การแข่งขันในตลาดย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไร
ก็ ต ามในแง่ ข องลั ก ษณะการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรมบู ติ ค ที่ เ น้ น รู ป แบบความเป็ น โรงแรมขนาดเล็ ก ที่ มี ค วามหรู ห รา
ให้ความสาคัญในเรื่องความโดดเด่นของสถาปัตยกรรม การบริการที่ให้ความเอาใส่ใจใกล้ชิดจากพนักงาน และการ
นาเสนอเรื่องราวความเป็นมาผ่านทางสถาปัตยกรรม การให้บริการของโรงแรมบูติคจะต้องสามารถตอบสนองต่อรูปแบบ
การดารงชีวิตของผู้มาใช้บริการ โรงแรมบูติกจึงเป็นสถานที่ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกและรูปแบบการดารงชีวิตของ
ผู้ที่จะมาใช้บ ริการ ดังนั้น โรงแรมบูติ คส่วนใหญ่จึงไม่ได้ เน้นการแข่ งขันในเรื่องราคา แต่จ ะเน้นการแข่ งขันที่ คุณภา พ
มาตรฐานและการให้บริการเป็นหลัก โดยโรงแรมแต่ละแห่งล้วนมีจุดขายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
แต่ละคน
สาหรับโรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท มีจดุ เด่น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันสาหรับตลาด
โรงแรมบูติคหลายประการคือ
1) มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ภายในบริเวณโรงแรมยังคงไว้ซึ่งบ้านไม้สักไทยโบราณอายุกว่า 140 ปี
เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมที่มีกลิ่นอายพม่า ล้านนาและโคโลเนียล ถูกสร้างอยู่ ในเขตอนุรักษ์ของชาวบ้าน
วัดเกต ซึ่งครั้งหนึ่งชุมชนแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและการติดต่อค้าขาย ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการ
นาเสนอเรื่องราวความเป็นมาผ่านทางสถาปัตยกรรมและชุมชนเก่าแก่ ถือเป็นจุดขายที่โดดเด่นของโรงแรม สาหรับส่วนที่
เป็นอาคารโรงแรมที่สร้างใหม่ ได้ออกแบบให้มีรูปแบบที่กลมกลืนกับเรือนไม้โบราณหลังเดิม รวมไปถึงการออกแบบ
ภูมิสถาปัตย์ ซึ่งเน้นถึง ความเขียวขจีของพรรณไม้รวมไปถึงสายน้าที่ลัดเลาะไปตามอาคาร เป็นต้น
2) มีรูปแบบการให้บริการเป็นโรงแรม บูติครีสอร์ท ระดับ 5 ดาว จานวนห้องพักเพียง 35 ห้อง แต่ยังคงกลิ่นอาย
ของสไตล์ล้านนา ทุกห้องพักยังมีระเบียงส่วนตัว พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
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3) มีเวลเนส สปา ที่ทันสมัยและครบวงจรแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ที่จะเป็นจุดขายที่ทาให้
ลูกค้าที่ชอบทา สปาเลือกที่จะมาพักที่โรงแรม
4) มีการบริการที่ให้ความเอาใส่ใจใกล้ชิดของพนักงาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมประเภทอื่นๆ หรือโรงแรม
เครือข่ายที่ไม่สามารถทาเช่นนี้ได้ เนื่องจากจานวนของผู้ใช้บริการที่เป็นตัวแปรในการเข้าถึงและสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งจุดนี้เป็นข้อได้เปรียบในด้านการบริการของโรงแรมบูติกขนาดเล็ก
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2.3

ธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
การประกอบธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ดาเนินการโดยบริษัท และบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสแล็บ
จากัด : SWL โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
การดาเนินการของ SWL ดาเนินธุรกิจจัดหาสินค้าเกี่ยวกับสปา และสินค้าที่ใช้ในการบริโภค เช่น อาหารว่าง เพื่อ
จัดจาหน่ายให้แก่บริษัท และลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจัดจาหน่ายภายใต้แบรนด์ ‚Blooming‛ โดยการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ได้ทาการเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าประเภทสปา สาหรับการใช้
ในบ้านและใช้ในร้านสปา ภายใต้เเบรนด์ ‚Blooming‛ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งหมด
(Natural Products) สินค้าของ SWL สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์สปาสาหรับการดูแลผิวภัณฑ์
1.1) น้ามันนวด (Massage Oil for Professional Use)
ผลิตภัณฑ์น้ามันนวดบลูมมิ่งสาหรับมืออาชีพ ผลิตภายใต้มาตรฐานสปานานาชาติ ประกอบด้วย
น้ามันที่มีคุณภาพซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ได้แก่ น้ามันอัลมอนด์ อุดมด้วยวิตามิน A, B1, B2 และ
B6 ช่วยให้ความชุ่มชื้น บารุงผิวหนัง น้ามันจากเมล็ดองุ่นมีคุณสมบัติที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ทาให้
ผิวนุ่มชุ่มชื้น และน้ามันโจโจบาซึ่งอุดมไปด้วยวิตามิน E ซึมซาบได้อย่างล้าลึกเข้าบารุงและปกป้องผิว
ในเวลาเดียวกัน เหมาะสาหรับทุกสภาพผิว ผลิตภัณฑ์ น้ามันนวดบลูมมิ่งสกัดจากน้ามัน หอมระเหย
บริสุทธิ์สูตรพิเศษเฉพาะ และสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่มีคุณประโยชน์ต่อผิว
1.2) น้ามันนวด (Massage Oil for Home Use)
ผลิตภัณฑ์น้ามันนวดแบบ Home Edition มีน้าหนักเบา ซึบซาบลงสู่ผิวได้รวดเร็ว สามารถใช้นวดด้วย
ตัวเอง หรือนวดที่บ้านได้ หรือใช้สาหรับทาเพื่อให้ผิวนุ่มชุ่มฃื้นแทนโลชั่นทั่วไป หรือทาเมื่อออกแดดหรือ
ออกทะเล จะช่วยเคลือบผิวไม่ให้เสียความชุ่มชื้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ให้ผ่อนคลาย หรือ
สดชื่นตามคุณสมบัติของกลิ่นที่มีให้เลือกหลากหลาย เช่น กลิ่นหอมที่ชาวไทยนิยมใช้ กลิ่นดอกลาเวน
เดอร์ กลิ่นหอมหวานแบบโรแมนติก กลิ่นมะพร้าวท้องถิ่น กลิ่ นหอมอ่อน ๆ ของชาเชี ยว และกลิ่ น
สมุนไพรไทย เป็นต้น
1.3) น้ามันหอมระเหย (Essential Oil)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดพืชพรรณธรรมชาติ มีคุณสมบัติที่ช่วยบาบัดสุขภาพทั้ งร่างกายและ
จิตใจ บรรเทาอาการอักเสบ หรือลดบวม ช่วยในการผ่อนคลาย ลดความเครียด บรรเทาอาการปวด
เมื่อย และกระตุ้นการทางานของกล้ามเนื้อ หรือกระตุ้นให้สดชื่น
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1.4) เจลอาบน้า (Shower Gel)
ผลิตภัณฑ์เจลอาบน้าที่อุดมคุณค่าด้วยวิตามินบารุงผิว อาทิ วิตามิน E และวิตามิน B5 ทั้งยังมีอโลเวร่า
และสมุนไพรไทยสกัดที่ช่วยในการปกป้องผิว พร้อมกลิ่นหลากหลายจากส่วนผสมของน้ามันหอม
ระเหย ช่วยให้เกิดความสดชื่น คลายความเหนื่อยล้า ตึงเครียด
1.5) สบู่ธรรมชาติ (Natural Soap)
ผลิตภัณฑ์สบู่ธรรมชาติ มีส่วนผสมช่วยทาความสะอาดล้าลึก อุดมคุณค่าด้วยวิตามินที่ทาให้ผิวสะอาด
ขจัดเซลล์ที่หมดอายุให้หลุดไป พร้อมมอบความนุ่มชุ่มชื่นให้กับผิว ทั้งยังช่วยทาให้ความหยาบกระด้าง
ของข้อศอกและส้นเท้าน้อยลงจนหมดไป
1.6) โลชั่นบารุงผิว (Body Lotion)
ผลิตภัณฑ์บอดี้โลชั่นที่อุดมคุณค่าด้วยวิตามินบารุงผิว อาทิ วิตามิน E และวิตามิน B5 ทั้งยังมีอโลเวร่า
และสมุนไพรไทยสกัด ที่จะช่วยปกป้องผิวอย่างมีประสิทธิภาพได้ผลด้วยโลชั่นเนื้อละเอียด ซึบซาบสู่ใต้
ผิวอย่างรวดเร็ว และทาหน้าที่ทันทีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมกลิ่นหลากหลายจากส่วนผสมของน้ามันหอม
ระเหย
1.7) เจลว่านหางจระเข้ (Aloe Vera Soothing Gel)
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ จะช่วยบรรเทาอาการแสบร้อน รัก ษาบาดแผล ลบรอย
แผลเป็นที่เกิดจากแสงแดดได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ซึ่งว่านหางจระเข้จะช่วยผลักออกซิเจนเข้าสู่เซล ล์
ผิ ว หนั ง ได้ อ ย่ า งล้ าลึ ก ท าให้ อ าการต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากการเผาไหม้ ข องแสงแดดก ลั บ สู่ ส ภาพปกติ
นอกจากนั้นยังช่วยผลัดเซลล์ผิว ทาให้ผิวมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจน
1.8) ผลิตภัณฑ์ขัดผิว (Body Scrub)
เป็นการผสมผสานของเม็ดขัดผิวจากสารสกัดธรรมชาติ ด้วยส่วนผสมที่ได้จากน้ามันสกัดจากพืชพรรณ
ต่าง ๆ และกรดไขมันที่สาคัญที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพผิว ขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วโดยไม่ทาลายผิว
ชั้นนอก การนวดตัวด้วยผลิตภัณฑ์ขัดผิวจะช่วยทาให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น และทาให้ผิวแข็งแรง
นุ่มชุ่มชื้น แลดูอ่อนเยาว์

1.9) ผลิตภัณฑ์ครีมขัดเท้า (Foot Scrub)
ผลิตภัณฑ์ขัดเท้าที่ช่วยขัดผิวกาพร้ าที่ตายแล้วให้หลุดไป ซึ่งเป็นสาเหตุของผิวเท้าเเห้งหยาบเเละคล้า
พร้อมวิตามิน E ที่เติมความชุ่มชื้น พร้อมด้วยคุณสมบัติทปี่ ้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งการขัดผิวเป็น
ประจายังช่วยทาให้การไหลเวียนโลหิตบริเวณเท้าดีขึ้น
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2) ผลิตภัณฑ์สปาอื่นๆ
2.1) ลูกประคบสมุนไพรสด (Herbal Ball)
ผลิตขึ้นจากส่วนประกอบสมุนไพรต่างๆ โดยการนาสมุนไพรสดมาทาความสะอาด หั่น บด แล้วนามา
ห่อด้วยผ้าฝ้ายธรรมชาติ นามาใส่ผ้าทาเป็นลูกกลมที่มีที่จับด้านบน นาไปอุ่น ให้ร้อนก่อนใช้ แล้วนามา
ประคบตามร่างกาย การอุ่นให้ร้อนจะทาให้น้ามันสาคัญจากสมุนไพรออกมา ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะใน
การช่วยรักษาและบาบัดร่างกาย ซึ่งผลของความร้อนที่ได้จากการประคบจะทาให้หลอดโลหิตฝอย
ขยายตัว และตัวยาสมุนไพรร้อน ๆ ซึมผ่านชั้นผิวหนังเข้าสู่ร่างกายช่วยลดการติดขัดของข้อต่อ ลดการ
เกร็ งตั วของกล้ ามเนื้ อ บรรเทาอาการปวดเมื่ อ ย ช่ วยลดอาการบวมที่ เ กิ ด จากการอั ก เสบของ
กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ และยังสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
2.2) ธูปหอม (Incense)
ผลิตภัณฑ์ธูปหอมประกอบจากส่วนประกอบของเครื่องหอมที่ซึ่งสามารถส่งกลิ่นหอมละมุนในขณะที่
ถูกจุด ซึ่งทาให้ร่างกายและสุขภาพผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ และจิตใจ ทั้งนี้ยังช่วยดับกลิ่นอันไม่พึง
ประสงค์ภายในห้อง ที่เป็นสาเหตุของอาการต่างๆ ที่เกิดจากสภาวะทางอารมณ์นั้นๆ จากกลิ่นในห้อง
ให้หมดไป
2.3) เทียนหอม (Aromatic Scented Candle)
ผลิตภัณฑ์เทียนหอมกลิ่นอโรมาธรรมชาติ ผลิตจากไขที่ได้จากการสกัดของเมล็ดถั่วเหลือง 100% และ
อุดมไปด้วยน้ามันหอมระเหยที่สกัดจากพืชและดอกไม้ ส่วนผสมที่มีคุณค่ามาช่วยเติมเต็มห้องให้มีกลิ่น
หอม ทาให้ร่างกายสดชื่น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า คลายความเหนื่อยล้า และลดความตึงเครียด
2.5) เตาน้ามันหอมระเหย (Ceramic Oil Burner)
ผลิตด้วยเซรามิกคุณภาพดี เมื่อใส่น้ามันหอมระเหยลงในเตาน้ามันหอม พร้อมน้า จุดไฟ จะส่งผลให้
สัมผัสได้ถึงกลิ่นของน้ามันหอมที่จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย สดชื่นทั้งร่างกายและจิตใจ
3) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริโภค
3.1) คุ๊กกี้ (Cookies)
ผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้มี 2 รสชาติคือ คุ๊กกี้งา และคุ๊กกี้มะพร้าว
3.2) อาหารทานเล่น (Snack)
ผลิตจากผลไม้สดแปรรูป ชนิดต่างๆ เช่น มะม่วงผสมแครนเบอรี่อ บแห้ง มะพร้าวอบกรอบ ทุเรีย น
อบแห้ง ซึ่งอุดมด้วยวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและไม่มีวัตถุกันเสีย
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3.3) เครื่องดื่มสมุนไพร (Herbal Drink)
ผลิตจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพในด้านต่างๆ ช่วยบารุงทั้งร่างกายและจิตใจ มี 3 รสชาติ
คือ เครื่องดื่มสมุนไพรกลิ่นขิง เครื่องดื่มสมุนไพร กลิ่นใบเตย และเครื่องดื่มสมุนไพร กลิ่นตะไคร้
2.3.2

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา
ลูกค้าส่วนมากของบริษัทจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสปาของ Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa
และจากโรงแรม 5 ดาว ที่นาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปจาหน่าย ในขณะที่ลูกค้าที่เหลือเป็นส่วนน้อย จะมาจากลูกค้าธุรกิจซึ่ง
สั่งสินค้าเป็นของพรีเมี่ยมไว้แจกลูกค้า และลูกค้าจากต่างประเทศ จากการที่บริษัทไปออกงานแสดงสินค้า
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่ายของธุรกิจผลิตภัณฑ์สปา
1) สาขาร้าน Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะมีการจัดจาหน่ายที่
หน้าร้าน Let’s Relax และ RarinJinda Wellness Spa ทุกสาขา เพื่อจาหน่ายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการและผู้สนใจ
2) การขายตรง เป็นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนขาย ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีความ
น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในธุรกิจเดียวกัน
3) งานแสดงสินค้า หรืองานท่องเที่ยว ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง บริษัท ได้ไปร่วมออกบูธในงาน
ดังกล่าว รวมถึงการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ผ่านทางตลาดออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและชาระเงินได้ผ่าน
ทาง website ของทางบริษัท ที่ www.siamwellnesslab.com
4) ร้านค้าในโรงแรม 5 ดาว ที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทจาหน่าย เช่น โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ และสมุย
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นต้น
กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ
บริษัท มีกลยุทธ์ดาเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์บลูมมิ่งใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural Products) และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง
ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายใด ๆ เพื่อนาไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จนได้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบที่พร้อมจะให้การ
ผ่อนคลายทั้งกายและจิตใจ อุดมด้วยคุณค่าสมุนไพรไทยและกลิ่นที่ บาบัดจากน้ามันหอมระเหยบริสุท ธิ์ในรูปแบบที่
หลากหลาย เป็นส่วนผสมที่กลมกลืนเข้ากันอย่างลงตัวระหว่างศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก
จากความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นธุ ร กิ จ สปา ท าให้ บ ริ ษั ท สามารถน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
มีประสิทธิภาพในการบาบัด ผ่อนคลาย สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความใส่ใจในสุขภาพและความงามได้อย่าง
ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า และ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องหอม ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
หมวดหมู่ดังนี้
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1) ผลิตภัณท์น้ามันนวดและน้ามันหอมระเหย
2) ผลิตภัณฑ์ขัดผิว และผลิตภัณฑ์พอกตัว
3) ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและ ดูแลผิวกาย
4) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ
2) กลยุทธ์ด้านการตลาด
ในด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของ SWL นั้น ทาง SWL มุ่งเน้นทาการตลาดจัดจาหน่ายไปยังกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีความสนใจในด้านสุขภาพต้องการบริโภคสินค้า ของ SWL โดยตรง โดยเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่บริโภคสินค้าที่มี
คุณภาพดี ต้องการสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยให้ความสาคัญต่อเรื่องปัจจัยราคาเป็นอันดับรองลงมา
ซึ่งส่งผลให้ SWL สามารถจัดจาหน่ายสินค้าได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคของ SWL ทาให้ SWL มียอดจัด
จาหน่ายที่เพิ่มขึ้น
2.3.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ปาของ SWL เช่ น น้ ามั น นวดและน้ ามั น หอมระเหยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขั ด ผิ วและผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ อกตั ว
ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเช่น ลูกประคบสมุนไพร จะทาการสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยบริษัทจะเป็นผู้กาหนด
สูตร โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจสปา จากนั้นจะว่าจ้างบริษัทหลายแห่งให้ผลิตตามสูตรที่ทางบริษัท
ต้องการ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สปาส่วนใหญ่ ที่วางจาหน่ายผลิตจาก ผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์สปา ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สปา ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สปาร้อยละ 20 ของ SWL จะกระจายไปผลิตกับผู้ผลิตรายย่อย เพื่อ
เป็นการป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่เกิดปัญหาทาให้ บริษัทผู้ผลิตสินค้าหลักไม่สามารถผลิตสินค้าให้แก่ SWL ได้ เช่นการ
เกิดปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา
2.3.4

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
*ขณะนี้ ตลาดโลกมีความต้องการสมุนไพรสูง และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสมุนไพรกลุ่ม
เครื่องสาอางของไทยมีมลู ค่าสูงถึง 1 ,
,
ล้านบาท ส่วนสมุนไพรกลุ่มสปา และผลิตภัณฑ์มมี ูลค่าใช้และส่งออก ประมาณ 1 ,
―
1,
า เป็นต้น
(*ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร)

**ในปัจจุบันประชากรในเมืองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมเมืองมากขึ้น จึงได้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ ๆ
เกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการต่อรูปแบบการใช้ชีวิตดังกล่าว ทาให้ประชากรต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในเมืองหันมาให้ความสาคัญ
ต่อการใช้วิธีการทางธรรมชาติในการบาบัดรักษา บรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยแทนการพบแพทย์เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง
สารเคมีที่ตกค้างในร่างกาย ทาให้ตลาดผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรเติบโตมากกว่าร้ อยละ
,
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ธุรกิจน้ามันหอมระเหยเป็นผลิตภัณฑ์ หนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในตัวผลิตภัณฑ์ประจาวันของผู้คนมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นส่วนผสมของอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และยารักษาโรค ซึ่งน้ามันหอมระเหย
ที่ใ ช้ใ นปั จ จุบั นนั้ น ส่ วนใหญ่ เป็ น น้ามัน หอมระเหยที่ไ ด้ จากการสั งเคราะห์ ทางเคมี ขณะที่แ นวโน้ม ความต้ อ งการใน
การใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของผู้คนในสังคมเมืองมีมากขึ้น และความต้องการใช้น้ามันหอมระเหยธรรมชาติในกิจกรรม
ครัวเรือนเพื่อสุขภาพ และสุคนธบาบัดมีมากขึ้น โอกาสธุรกิจน้ามันหอมระเหยจึงเป็นธุรกิจที่มีอนาคตสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างมาก และมีแนวโน้มทีก่ ารเติบโตของธุรกิจจะพัฒนาในระดับทีส่ ูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในประเทศไทยนั้น น้ามันหอมระเหยส่วนใหญ่ที่ใช้ในอุ ตสาหกรรม และจาหนายในประเทศนั้น จะนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ซึ่งในขณะที่ส่วนผลิตของในประเทศนั้นเป็นการผลิตกระจายตัวในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเป็นการผลิตเพื่อ
ใช้งานในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งในกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมที่ผลิตน้ามันหอมระเหยนั้น ส่วนใหญ่จะอาศัยพืช
ในท้องถิ่นเป็นสารตั้งต้นในสารสะกัดน้ามันหอมระเหย และในการผลิตนั้นใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาดเล็ก และกาลัง
การผลิตค่อนข้างต่า ดังนั้นระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้ามันหอมระเหยจึงมีระดับต่างกันของในแต่ละวิสาหกิจชุมชนที่
ดาเนินการ สารเคมีที่ตกค้างจากการสะกัดน้ามันหอมระเหยจึงยังมีอยู่ จึงทาให้ไม่สามารถพัฒนาไปสู่น้ามันหอมระเหยใน
ระดับน้ามันหอมระเหยบริสุท ธิ์ได้ (organic) ซึ่งในการจัดตั้งโรงงานสะกัดน้ามันหอมระเหยบริสุทธิ์ สารสกัดจากพืช
สมุนไพร และเครื่องเทศที่ได้มาตรฐานในระดับสากลนั้น ต้องอาศัยการลงทุนค่อนข้างสูง เกี่ยวข้องกับบุคคลากรหลายฝ่าย
ทั้งที่เป็นนักเทคนิค เภสัขกร ผู้ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ นักวิจัยและพัฒนา ผู้ตรวจสอบกลิ่น และเกษตรกรที่ปลูกพืช
สมุนไพร และเครื่องเทศ แต่ถ้าสามารถดาเนินการได้ อุตสาหกรรมน้ามันหอมระเหย และเครื่องหอมของประเทศไทย จะมี
โอกาสสูงขึ้นในตลาดโลก และตลาดในประเทศ
จากสถิติการนาเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์น้ามันหอมระเหย ระหว่างปี 2550-2554 พบว่ามีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น
ซึ่งมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของน้ามันหอมระเหยของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 543.22 ล้านบาท เป็น 874.72 ล้านบาท
ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 59.18% หรือมีอัตราการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศเฉลี่ยปีละ 18.14% โดยการนาเข้านั้น
เพิ่มขึ้นจาก 314.46 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 443.29 ล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 84.22% หรือมีอัตราการขยายตัวของ
การนาเข้าเฉลี่ยปีละ 16.84% ซึ่งประเทศที่ประเทศไทยนาเข้าน้ามันหอมระเหยมากที่สุด
ได้แก่
ประเทศจี น ญี่ ปุ่ น อิ น เดี ย สหรั ฐ อเมริ ก า และอั ง กฤษ โดยมู ล ค่ า น าเข้ าจากประเทศจี น มี มู ล ค่ า 1
22.69 ล้านบาท ประเทศญี่ปุ่นมูลค่า 54.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.29 ประเทศอินเดีย มูลค่า 53.71
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.12 ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า 44.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.06 และประเทศอังกฤษ
มูลค่า 42.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.49 ล้านบาท
ส่วนการส่งออกน้ามันหอมระเหยที่สะกัดจากพืชในประเทศนั้น มีแนวโน้มขยายตัวเช่นกัน โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น
จาก 228.76 ล้านบาท ในปี 2550 เป็น 421.43 ล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 40.97% หรือมีอัตราการขยายตัวส่งออกเฉลี่ย
ปี ล ะ 8.19% ประเทศคู่ ค้ า ที่ ส าคั ญ 5 ประเทศแรกในปี
1 ประเทศเกาหลีใต้มีมูลค่า 35.16 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.34 ประเทศบาร์เรน มูลค่า
ประเทศพม่า มีมูลค่า 1
และประเทศฮ่องกงมีมูลค่า 1 1
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จากสถิ ติ ดัง กล่ าวจะเห็ น ได้ ว่า แนวโน้ มของการทาน้ ามัน หอมระเหยที่ไ ม่ ส ามารถผลิ ตได้ ภายในประเทศมี
แนวโน้ ม สู งขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น นั้ น ความต้ อ งการน้ ามั น หอมระเหยที่ ส กั ด จากพื ช ภายในประเทศมี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น
เช่นเดียวกัน ฉะนั้นโอกาสของธุรกิจของน้ามันหอมระเหยจึงมีแนวโน้มที่ดี และอาจเป็นอุตสาหกรรมที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น
ของระบบเศรษฐกิจใหม่ในอนาคต
**ข้อมูลจาก business thai
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2.4

ธุรกิจโรงเรียนการสอนนวดแผนไทย
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนการสอนนวดแผนไทย ดาเนินการโดย บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด
ปัจจุบันทาการเปิดสอนให้กับผู้สมัครเป็น พนักงานเทอราพิสต์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจสปาของบริษัทเท่านั้น ไม่ได้มีการสอน
ให้กับบุคคลภายนอก
2.4.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

การให้บริการของ SWE เป็นการให้บริการ โรงเรียนสอนเกี่ยวกับการนวดแผนไทย ในนาม ‚โรงเรียนสอนนวด
เเผนไทยบลูมมิ่ง‛ เปิดดาเนินการในปี 2554 ได้รับการรับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้บริการฝึกอบรมบริการนวด
เเละสปาเเก่พนักงานเทอราพิสต์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งหลักสูตรตามประเภทผู้เรียนดังนี้
1) หลักสูตรการสอนนวดไทย 60 ชั่วโมง และ 180 ชั่วโมง
2) ความรู้พื้นฐานทั่วไป และข้อควรระวังในการนวดให้แก่ลูกค้า
โดยหลักสูตรที่เปิดสอนจะประกอบด้วยหลักสูตรการสอนนวดไทย ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้เรียนจบหลักสูตรดังกล่าว
จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสอนนวดไทยบลูมมิ่ง สามารถนาไปประกอบการทางานได้ทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งปัจจุบันทาง SWE จะทาการสอนให้แก่พนักงานที่มีความประสงค์จะทางานให้แก่บริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
ขึ้นไปเท่านั้น ไม่ได้ทาการเปิดสอนให้แก่บุคคลภายนอก
นอกเหนือจากการสอนนวดไทยดังกล่าว ทางพนักงานเทอราพิสต์และเทรนเนอร์ ของ SPA จะสอนเทคนิค
เพิ่มเติมให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น การนวดกดจุดฝ่าเท้า การนวดน้ามันหอม
ระเหย การนวดบาบัดด้วยหินร้อน การขัดผิว การพอกตัว การเรียนสปาทรีต เมนต์และวารีบาบัด และการนวดแผนไทย
ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงการสปา ฯลฯ
สาหรับในปี 2556 SWE ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจ SWE เริ่มเปิดสอนให้แก่ ผู้ที่สมัครเข้ามาเป็น พนักงาน
เทอราพิสต์ของบริษัทในเดือนกรกฎาคม 2557 โดยเปิดสอนในหลักสูตรการสอนนวดไทย ความรู้พื้นฐานทั่วไป และข้อควร
ระวังในการนวดให้แก่ลูกค้าเช่นเดิม
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