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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุป (Executive Summary)
สรุ ปข้ อมูลสาคัญนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี ้ชวน ซึง่ เป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริ ษัท”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลใน
รายละเอียดจากหนังสือชี ้ชวน
ฉบับเต็ม ซึง่ สามารถขอได้ จากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และบริ ษัท หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จาก
แบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนที่บริ ษัทได้ ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่ website
ของสานักงาน ก.ล.ต.

สรุ ปข้ อมูลสาคัญของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชน
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : [●] - [●)
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย
:
ประเภทธุรกิจ
:
จานวนหุ้นที่เสนอขาย :

บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
170 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 29.82 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
ราคาเสนอขายต่ อประชาชน
: [●] บาท/หุ้น
มูลค่ าการเสนอขาย : [●] บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ า ไม่มี
มูลค่ าที่ตราไว้ (par)
0.25 บาท/หุ้น มูลค่ าตามบัญชี (book value) บาท/หุ้น
อัตราส่ วนราคาต่ อกาไร (P/E ratio) ซึง่ คานวณจาก : [●] โดยเมื่อหารด้ วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ ว
ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้เท่ากับ 570 ล้ านหุ้น (Fully Diluted) จะได้ กาไรสุทธิตอ่ หุ้นเท่ากับ : [●] บาท
P/E ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน : [●]
ตลาดรอง
:
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
หมวดธุรกิจ
:
ไม่มี
เกณฑ์การเข้ าจดทะเบียน :
เกณฑ์กาไรสุทธิ (Profit Test)
วัตถุประสงค์การใช้ เงิน
:
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท และการขยายสาขาของบริ ษัท ฯลฯ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล :
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
สารองตามกฎหมาย และสารองอื่น (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงความต้ องการกระแสเงินสด และเงินทุนสารองสาหรับการ
ลงทุน และการดาเนินกิจการในอนาคตของบริ ษัทฯ นโยบายการจ่ายปั นผลดังกล่าวอาจมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงได้ เป็ นครัง้
คราว ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาอนุมตั ิ
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ :
กลุม่ บริ ษัทประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสปา และธุรกิจโรงแรม โดยสามารถจาแนกเป็ น
4 ธุรกิจหลัก คือ
1. ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ประกอบธุรกิจโดย บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2. ธุรกิจโรงแรม และร้ านอาหาร ประกอบธุรกิจโดย บริษัท สยามเวลเนสรี สอร์ ท จากัด
3. ธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา ประกอบธุรกิจโดย บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด
4. ธุรกิจโรงเรี ยนสอนนวด ประกอบธุรกิจโดย บริ ษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชัน่ จากัด
โดยในปี 2556 ครอบครัวอุตสาหจิต และครอบครัวจิราวรรณสถิตย์ ได้ มกี ารปรับโครงสร้ างของกลุม่ บริ ษัท โดยให้ บริ ษัท
สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริ ษัทย่อย คือ บริษัท สยามเวลเนสรี สอร์ ท จากัด ในสัดส่วนร้ อยละ

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี ้
ลาดับที่
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ก่อนการเพิ่มทุน
จานวนหุ้น
ร้ อย
ละ
1
กลุม่ นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต
285,360,000 71.34
นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต
78,640,000 19.66
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
60,720,000 15.18
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
60.720,000 15.18
นายธนวัฒน์ อุตสาหจิต
24,560,000 6.14
นายณภัทร วิวรรธนไกร
20,240,000 5.06
นายณรัล วิวรรธนไกร
20,240,000 5.06
นายณรุจ วิวรรธนไกร
20,240,000 5.06
2
กลุม่ นายประเสริ ฐ จิราวรรณสถิตย์
114,640,,000 28.66
นายประเสริ ฐ จิราวรรณสถิตย์
78,640,000 19.66
น.ส. พรพิศ จิราวรรณสถิตย์
18,000,000 4.50
นางประอร จิราวรรณสถิตย์
18,000,000 4.50
3
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
รวม
400,000,000
-
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ภายหลังการเพิ่มทุน
จานวนหุ้น ร้ อยละ
285,360,000 50.06
78,640,000 13.80
60,720,000 10.65
60,720,000 10.65
24,560,000 4.31
20,240,000 3.55
20,240,000 3.55
20,240,000 3.55
114,640,,000 21.23
78,640,000 14.56
18,000,000 3.33
18,000,000 3.33
170,000,000 29.82
570,000,000 100.00
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คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ประกอบด้ วย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชยั
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายวิบลู ย์
อุตสาหจิต
ประธานกรรมการ/ กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร/
กรรมการบริ หาร
5. นายประเสริ ฐ จิราวรรณสถิตย์
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้จดั การ
6. นางฐานิศร์
อมรธีรสรรค์
กรรมการ /กรรมการบริ หาร/
7. นางปราณี
ศุภวัฒนเกียรติ
กรรมการ
8. นายณรัล
วิวรรธนไกร
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร
9. นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร
โดยมี นางดิสยา วิวรรธนไกร เป็ นเลขานุการบริ ษัท
สัดส่ วนและโครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย นับตังแต่
้ ปี 2554 – 2556 สรุปได้ ดงั นี ้

โครงสร้ างรายได้
รายได้ ธุรกิจสปา
(“SWG”)
รายได้ ธุรกิจโรงแรม
(“SWR”)
รายได้ ธุรกิจร้ านอาหาร
(“SWR”)
รายได้ จากผลิตภัณฑ์
สปา
รายได้ อื่น
รวมรายได้ ทงั ้ สิน้

ปี 2554
ล้ าน
บาท
%
138.76 65.73%

ปี 2555
ปี 2556
ล้ าน
บาท
%
ล้ านบาท
%
186.95 75.33%
246.18 75.53%

ไตรมาสที่ 1 ปี
2556
ล้ าน
บาท
%
58.52 75.10%

ไตรมาสที่ 1 ปี
2557
ล้ าน
บาท
%
55.94 74.33%

18.20

8.62%

25.18

10.15%

24.10

7.39%

7.60

9.75%

7.86

10.44%

12.75

6.04%

17.01

6.85%

27.63

8.48%

6.69

8.59%

7.20

9.57%

5.29

2.50%

13.83

5.57%

21.75

6.67%

2.64

3.39%

2.92

3.88%

36.11 17.10%
211.10 100.00%

5.20
2.10%
248.17 100.00%

6.27
1.92%
325.93 100.00%
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2.47
3.17%
77.93 100.00%

1.35
1.79%
75.27 100.00%
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สรุ ปปั จจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว
การประกอบธุรกิจสปาและโรงแรม มีกลุม่ ลูกค้ าส่วนใหญ่คือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ซึง่ ในบางปั จจัยที่
ส่งผลกระทบกับความเชื่อมัน่ ในการเดินทางมาท่องเทีย่ วนัน้ บริ ษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การก่อการร้ าย การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิดความไม่สงบภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่ โลก
เป็ นต้ น ซึง่ ผลกระทบดังกล่าวส่งผลเป็ นวงกว้ างไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยเท่านัน้ แต่รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ในประเทศอื่นๆ ด้ วยเช่นกัน บริ ษัทมีนโยบายการบริ หารความเสีย่ งดังกล่าวผ่านการกระจายธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของประเทศเพื่อลดความเสีย่ งในกรณีที่แหล่งท่องเทีย่ วแหล่งใดแหล่งหนึง่ ประสบปั ญหา และมีแผนการดาเนินธุรกิจเพื่อ
เพิ่มสัดส่วนลูกค้ าในประเทศ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของลูกค้ ากลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
ความเสี่ยงจากการแข่ งขันกับคู่แข่ งในธุรกิจหลัก
บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ภายใต้ 2 เเบรนด์ นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ
ยังมีบริษัทย่อย คือ บริ ษัท สยามเวลเนสรี สอร์ ท จากัด ซึง่ ดาเนินธุรกิจด้ านโรงแรม และร้ านอาหารที่เชียงใหม่ ซึง่ มีคแู่ ข่ง
เป็ นจานวนมาก ซึง่ บริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์เพื่อสร้ างความเเตกต่างจากคูเ่ เข่งทังในเชิ
้ งสถานที่ การบริ การ วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์เเละเทคโนโลยี โดยมุง่ เน้ นการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างสรรค์ประสบการณ์ให้ กบั ลูกค้ า ให้ มี
ความประทับใจในการใช้ บริ การที่เป็ นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของเเต่ละเเบรนด์
การแข่ งขันในธุรกิจสปา
ปั จจุบนั ธุรกิจสปามีการแข่งขันสูง ทังตลาดล่
้
างจนถึงตลาดระดับบน โดยตลาดล่างจะเน้ นแข่งขันในเรื่ องราคา
ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบกับรายได้ และกาไรของบริ ษัท อย่างไรก็ดบี ริ ษัทวางตาแหน่งการบริ การของบริ ษัท เพื่อแข่งขันกับ
ตลาดระดับบนแต่กาหนดราคาทีค่ ้ มุ ค่ากว่าคูแ่ ข่งที่เป็ นโรงแรมระดับห้ าดาว การตังสถานที
้
่ให้ บริการในจุดที่ตรงกับตลาด
เป้าหมายและสะดวกในการเดินทางคือใกล้ กบั ระบบขนส่งมวลชนหรื อในแหล่งท่องเที่ยว
นอกจากนี ้บริ ษัทมีระบบใน
การจองเวลาเข้ ารับบริ การและชาระเงินโดยตรงผ่านระบบอินเตอร์ เน็ท ซึง่ ทาให้ บริษัทสามารถวางแผนบริ หารบุคคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าด้ วยกลยุทธ์ดงั กล่าวจะทาให้ บริ ษัทมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน (Competitive
advantage)
การแข่ งขันในธุรกิจโรงแรม
บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท สยามเวลเนสรี สอร์ ท จากัด ซึง่ ดาเนินธุรกิจด้ านโรงแรมและร้ านอาหารที่เชียงใหม่
ซึง่ มีคแู่ ข่งเป็ นจานวนมาก ซึง่ ปั จจุบนั
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขันเพิ่มขึ ้น จากการเปิ ดโรงแรมของ
ผู้ประกอบการรายต่างๆ ในเขตเชียงใหม่ ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันในเรื่ องราคา ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบกับรายได้ และกาไร
ของบริ ษัท อย่างไรก็ดีบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าด้ วยกลยุทธ์การแบบเน้ นการให้ บริ การในแบบเฉพาะเจาะจง ในแนวทางธุรกิจสปา
และเวลเนสโดยมีจานวนห้ องจากัด และหลีกเลีย่ งการแข่งขันทางด้ านราคา ประกอบกับการวางแผนการตลาดและการ
บริ หารจัดการต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยทีม่ ีประสิทธิภาพ โดยจุดเด่นของ ระริ นจินดา เวลเนส สปารี สอร์ ท อยูท่ ี่ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้
ลูกค้ าได้ สมั ผัสถึงวัฒนธรรมและประเพณีของเชียงใหม่ผสมผสานกับการบาบัดสปาด้ วยเทคโนโลยีชนน
ั ้ า และคุณภาพการ
ให้ บริ การและสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
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ความเสี่ยงจากเรื่องการต่ อสัญญาเช่ า
สาขาของบริ ษัทส่วนใหญ่จะทาการเช่าซึง่ หากบริ ษัทไม่ได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดังกล่าว อาจจะทาให้ บริ ษัท
สูญเสียรายได้ จากสาขาของบริ ษัทได้ อย่างไรก็ดีการเช่าสถานที่ประกอบกิจการแทนที่การลงทุนซื ้อสถานประกอบการเป็ น
ของตัวเองซึง่ เทียบเท่ากับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ จะทาให้ บริ ษัทมีความยืดหยุน่ ในการดาเนินธุรกิจโดยทาให้ สามารถ
บริ หารต้ นทุนในการขยายหรื อลดสถานที่ให้ บริ การซึง่ จะให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย (Stakeholders) ได้ รับผลตอบแทนสูงสุด ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ให้ เช่าทุกราย โดยเป็ นผู้เช่าที่ดี ทานุบารุงรักษาสถานที่ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าเป็ นอย่างดี และปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขสัญญาเช่าทุกประการ จึงทาให้ บริ ษัทได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าจากผู้ให้ เช่ารายดังกล่าวเสมอมา ซึง่ หาก
บริ ษัทไม่ได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดังกล่าว
บริ ษัทสามารถที่จะจัดตังสาขาใหม่
้
ทดแทนสาขาที่ไม่ได้ รับการต่ออายุ
สัญญาเช่าดังกล่าวได้
ความเสี่ยงจากเรื่องการต่ ออายุสัญญาเช่ ากับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท คือ บริ ษัท สยามเวลเนสรี สอร์ ท จากัด ทีด่ าเนินธุรกิจโรงแรม และร้ านอาหารที่เชียงใหม่ได้
ดาเนินการเช่าทีด่ ินจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท เป็ นระยะเวลา 30 ปี ซึง่ หากครบกาหนดสัญญาเช่าแล้ วไม่สามารถ
ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าดังกล่าวได้ บริ ษัทอาจมีความจาเป็ นต้ องดาเนินการจัดหาที่ดินแปลงใหม่เพื่อดาเนินธุรกิจต่อไป ในการ
เตรี ยมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริ ษัทได้ มีการทาสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามเงื่อนไขและ
ระยะเวลาดังกล่าวในอัตราธุรกิจปกติ (Fair market rate) ซึง่ ถือเป็ นการผูกพันระยะยาวและลดความเสีย่ งต่อความ
ไม่แน่นอน อนึง่ บริ ษัทได้ ก่อตังโรงแรมระริ
้
นจินดา เวลเนส สปารีสอร์ ท เป็ นต้ นแบบในการดาเนินธุรกิจโรงแรมแบบรี สอร์ ท
เพื่อสุขภาพ ซึง่ หากประสบความสาเร็ จตามที่คาดและมีตลาดรองรับเพียงพอ บริ ษัทก็จะได้ พจิ ารณาขยายธุรกิจนี ้ต่อไปใน
ตลาดและในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม การเช่าสถานที่ดงั กล่าวทาให้ บริ ษัทลดความเสีย่ งจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภท
อสังหาริ มทรัพย์และบริ หารเงินลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
อย่างไรก็ตามเมื่อใกล้ หมดอายุการเช่าบริ ษัทจะทาการ
ประเมินความเหมาะสมในการต่อสัญญาหรื อไม่ตอ่ ไปโดยจะคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholders)
ทุกราย
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร
บริ ษัทดาเนินธุรกิจโดยอยูภ่ ายใต้ การจัดการโดยผู้ก่อตัง้ และผู้บริ หาร ของกลุม่ บริ ษัท 2 ท่าน คือ นายวิบลู ย์ อุต
สาหจิต และนายประเสริ ฐ จิราวรรณสถิตย์ ซึง่ มีสว่ นสาคัญในการบริ หารงานบริ ษัท จนมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับใน
อุตสาหกรรม และทาให้ บริ ษัทมีผลการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง หากบริ ษัทสูญเสียผู้บริ หารดังกล่าวไป อาจส่งผล
กระทบต่อการบริ หารจัดการของบริ ษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกระจายอานาจการดาเนินงาน ขอบเขตหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบให้ แก่ผ้ บู ริ หารสายงานต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อลดความเสีย่ งจากการ
พึง่ พิงผู้บริ หารดังกล่าว ซึง่ แผนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะทาให้ บริ ษัทปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงาน
ให้ เป็ นแบบสากลอย่างต่อเนื่อง
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ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
บริ ษัทประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ซึง่ เป็ นธุรกิจที่ใช้ แรงงานจานวนมาก (พนักงานเทอราพิสต์) ซึง่ หากขาด
แคลนแรงงานดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญได้ ดังนัน้ บริ ษัทได้ มีระบบการบริ หารจัดการ
พนักงานดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยจัดสรรพนักงานให้ เหมาะสมกับการให้ บริ การในสาขาต่าง ๆ ของบริ ษัท ซึง่ หากสาขา
ใดมีลกู ค้ าเข้ าใช้ บริ การมาก หรื อ น้ อย บริ ษัทจะทาการบริ หารจัดการพนักงานให้ เหมาะสมกับลูกค้ า และมีสวัสดิการให้ แก่
พนักงานประเภทดังกล่าวโดย มีการประกันค่าแรงขันต
้ า่ ให้ แก่พนักงานที่ทางานในสาขาที่เปิ ดใหม่ของบริ ษัท เป็ นต้ น
ส่งผลให้ พนักงานมีความมัน่ ใจในบริ ษัท และอยูท่ างานกับบริ ษัทเป็ นระยะเวลานาน นอกจากนันบริ
้ ษัทฯ ยังได้ เปิ ดโรงเรี ยน
สอนนวด ภายใต้ บริษัทย่อย เพื่อพัฒนาพนักงานใหม่ๆ ให้ ได้ มาตรฐานของสยามเวลเนสกรุ๊ป สาหรับรองรับการขยายธุรกิจ
อีกด้ วย
ความเสี่ยงในเรื่องโครงการในอนาคต
บริ ษัทมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ คือ ต้ องการเปิ ดสาขาใหม่ จานวน 1 สาขา คือ หากผู้รับเหมาไม่สามารถ
ตกแต่งสาขาของบริษัทได้ ทนั ระยะเวลาตามที่กาหนด อาจทาให้ บริ ษัทไม่สามารถเปิ ดดาเนินการได้ ตามกาหนดซึง่ อาจให้
บริ ษัทสูญเสียรายได้ หรื อทาให้ ต้นทุนสูงขึ ้นจากการดาเนินการล่าช้ า
 RarinJinda Wellness Spa ณ ชัน้ 29-30 โรงเเรม Grande Centre Point Ploenchit ถ. วิทยุ
กรุงเทพ มีกาหนดเปิ ดในไตรมาส 4 ปี 2557
ที่ผา่ นมาบริ ษัทมีประสบการณ์ในการเปิ ดสาขาใหม่ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาจึงทาให้ บริ ษัทมีบคุ คลากรที่มี
ประสบการณ์ที่เพียงพอและมีความเชี่ยวชาญในการดาเนินการดังกล่าวซึง่ คาดว่าจะทาให้ บริ หารความเสีย่ งนี ้ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงจากการนาบริษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ นี ้ บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการยื่นขออนุญาตเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยใช้ เกณฑ์กาไรสุทธิดงั นัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งที่หลักทรัพย์ของบริ ษัทอาจไม่ได้
รับอนุญาตให้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทาให้ ผ้ ลู งทุนไม่มีตลาดรองในการซื ้อขายหลักทรัพย์ และไม่ได้ รับผลตอบแทน
จากการขายหุ้นได้ ตามราคาทีค่ าดการณ์ไว้ แล้ ว อย่างไรก็ตาม บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด และบริ ษัท เอแคป
คอร์ ปอเรท เซอร์ วิส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัท ได้ พิจารณาคุณสมบัตขิ องบริ ษัทในเบื ้องต้ นแล้ ว
มีความเห็นว่าบริษัทมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ ตามข้ อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหุ้นสามัญ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม
2544 (รวมถึงได้ มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม) ยกเว้ นคุณสมบัติเรื่ องการกระจายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย ของทุนชาระแล้ ว โดยที่
ปรึกษาทางการเงินคาดว่า บริษัทจะมีคณ
ุ สมบัตเิ กี่ยวกับการกระจายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยครบถ้ วนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้ วเสร็ จ
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สรุ ปฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากการขาย และ
บริ การ
ต้ นทุนขาย และบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย/บริ การ
และบริ หาร
กาไรก่อนต้ นทุนทางการเงิน
และภาษี เงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน
(เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น (%)

งบการเงินรวม
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
Q1-ปี
ปี 2554
เสมือน ปรับปรุง ตรวจสอบ 2557 ปรับปรุง
รวม
สอบทาน
243.91 348.33 349.32 356.25 148.88
204.16 259.57 144.12 146.19 103.27
39.75 88.76 205.20 210.06 45.61

หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
ปี 2555 ปี 2556
Q1-ปี
ปรับปรุง ตรวจสอบ 2557
สอบทาน
257.35 327.88 337.71
164.37 121.51 130.05
92.98 206.38 207.66

175.00

242.97

319.66

73.92

144.62

200.28

266.28

59.40

147.08

165.06

186.56

48.73

118.09

137.30

158.38

41.67

40.34

54.79

59.66

19.13

27.00

44.97

51.00

17.26

23.68

28.32

79.71

7.41

3.36

23.91

68.14

2.76

16.71
1.45

18.26
44.51

60.22
66.89

4.86
4.86

0.57
1.42

16.61
41.54

52.13
60.83

1.29
1.29

4.54

2.78

0.70

0.70

2.26

1.77

0.59

0.63

9.90%

9.56%

22.85%

19.69%

2.35% 11.77%

23.28%

17.40%

1.29% 25.71%

38.38%

27.49%

1.26% 23.98%

34.83%

22.79%
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คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
โครงสร้ างทางการเงินของบริษัทและบริ ษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์หลักเป็ นส่วนของทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ในสัดส่วนกว่าร้ อยละ 80 ของทรัพย์สนิ รวม ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ที่ใช้ เป็ นที่ประกอบการสปา
ของบริ ษัท และประกอบกิจการโรงแรมและร้ านอาหารของบริษัทย่อย ซึง่ ก็เป็ นไปตามลักษณะปกติของธุรกิจประเภทนี ้
และขยายตัวในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาจากการขยายสาขาสปาของบริษัท สาหรับโครงสร้ างหนี ้สินเกินกว่าร้ อยละ 50 ของภาระ
หนี ้สินทังหมดเป็
้
นเงินกู้ยืม เพื่อใช้ ในการลงทุนขยายกิจการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยมีการปรับโครงสร้ างเงินกู้ยืมจาก
การชาระคืนเงินกู้ยืมกรรมการทังหมดในปี
้
2556 และมาใช้ เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินทดแทน ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
และบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้นจากการทีบ่ ริ ษัทมีการเพิ่มทุนในปี 2556 จานวน 60.00 ล้ านบาท การปรับปรุงมูลค่าทีด่ ินในปี 2555
และ 2556 รวม 39.25 ล้ านบาท และเพิ่มขึ ้นจากกาไรสุทธิในแต่ละปี ดังนันแม้
้ วา่ การลงทุนเพิ่มของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
จะใช้ เงินจากแหล่งเงินกู้เป็ นหลัก แต่จากการขยายตัวของส่วนของผู้ถือหุ้นที่สงู กว่า อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จึงลดลงตามลาดับจนไตรมาส 1 ปี 2557 ลดลงเหลือเพียง 0.70 เท่า ซึง่ ระดับหนี ้สินดังกล่าว
ถือว่าไม่สงู สาหรับธุรกิจบริการทีต่ ้ องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจานวนมาก
ในด้ านผลการดาเนินงานรายได้ หลักของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นรายได้ จากธุรกิจสปา โดยในปี 2554 ถึงไตร
มาสที่ 1 ปี 2557 มีสดั ส่วนสูงสุด โดยอยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 65.73 – 75.53 ของรายได้ รวม โดยมีแนวโน้ มที่มีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นใน
แต่ละปี จากผลของการขยายสาขาสปาของบริ ษัท ในขณะที่รายได้ จากธุรกิจโรงแรม และร้ านอาหารแม้ วา่ มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น
แต่ก็จากัดด้ วยธุรกิจทีม่ ีอยูเ่ พียงแห่งเดียวที่จงั หวัดเชียงใหม่ จึงมีอตั ราการขยายตัวจากัด ส่วนรายได้ จากธุรกิจจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สปา แม้ วา่ ยังมีสดั ส่วนการจาหน่ายไม่มาก เมื่อเทียบกับรายได้ ของธุรกิจสปา และธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหาร
แต่ก็มีอตั ราการขยายตัวที่สงู จากการที่เป็ นธุรกิจต่อเนื่องมาจากธุรกิจสปา เมื่อธุรกิจสปาขยายตัว การจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์สปาก็สามารถขายได้ ดีขึ ้น อย่างไรก็ตามรายได้ ในไตรมาส 1 ปี 2557 มีอตั ราลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนจากผลกระทบของการชุมนุมทางการเมือง สาหรับต้ นทุนขายและบริ การนันจากลั
้
กษณะของธุรกิจหลัก
ที่เป็ นธุรกิจด้ านบริ การ ทังสปา
้
โรงแรม และร้ านอาหาร ต้ นทุนส่วนใหญ่จงึ เป็ นเรื่ องของค่าใช้ จ่ายด้ านพนักงาน และ
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับสถานที่ทาธุรกิจทังด้
้ านค่าเช่า/ค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ โดยต้ นทุนหลัก ดังกล่าวคิดเป็ นกว่าร้ อยละ 70
ของต้ นทุนทังหมด
้
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร และเงินเดือนผู้บริ หาร ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จา่ ยด้ านพนักงานเป็ นหลัก
นอกจากนันก็
้ มเี พียงค่าโฆษณา และค่านายหน้ า ทีเ่ ป็ นค่าใช้ จ่ายหลัก ซึง่ มีเพียงค่านายหน้ าที่เป็ นค่าใช้ จา่ ยผันแปร
ค่าใช้ จา่ ยส่วนมากเป็ นค่าใช้ จา่ ยคงที่ แม้ วา่ จะมีคา่ ใช้ จา่ ยคงที่เพิม่ ขึ ้นจากการเพิ่มจานวนพนักงานจากการขยายสาขาสปา
ของบริ ษัท แต่เมื่อเทียบกับรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นยังมีสดั ส่วนที่น้อยกว่าทาให้ ที่ผา่ นมาในช่วง 3 ปี บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกาไร
สุทธิเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ ผลการดาเนินงานทีด่ ีขึ ้นก็สะท้ อนให้ เห็นว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดีขึ ้น อย่างไรก็ตามจากการที่รายได้ ของบริ ษัทมีการชะลอตัวจากผลกระทบด้ านการเมือง
ในไตรมาส 1 ปี 2557 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ และค่าใช้ จา่ ยคงทีท่ ี่เพิ่มขึ ้น ทาให้ ผลกาไรของช่วงนี ้ลดต่าลงไปเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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