บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

16.

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

16.1

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ดาเนินธุรกิจการให้ บริ การสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา รวมถึงการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา โรงแรมแบบบูติครี สอร์ ท และร้ านอาหาร โดยมุ่งเน้ นในเรื่ อง
คุณภาพการให้ บริ การ และความสะอาด ปั จจุบนั บริ ษัทมีสาขาสปาที่เปิ ดดาเนินการแล้ ว จานวน 11 แห่ง ที่มีที่ตงที
ั ้ ่สะดวก
ต่อการเดินทางไปมา ลูกค้ าเข้ าถึงได้ ง่าย ภายในโรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีสาขาอยู่ในกรุ งเทพ เชียงใหม่ พัทยา
สมุย และภูเก็ต ประกอบด้ วย Let’s Relax จานวน 7 แห่ง RarinJinda Wellness Spa จานวน 3 แห่ง และ Sabaii by Let’s
Relax จานวน 1 แห่ง โดยบริ ษัทย่อยดาเนินธุรกิ จโรงแรมระริ นจิ นดา เวลล์เนส สปา รี สอร์ ท ขนาด 35 ห้ องพัก และ
ร้ านอาหาร ติดริ มแม่น ้าปิ ง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
บริ ษัทได้ เข้ าไปลงทุนในบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัท ในปี 2554 คือ บริ ษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด ในเดือนมิถนุ ายน และบริ ษัท
สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชัน่ จากัด ในเดือนกรกฎาคม และในปี 2556 ได้ เข้ าไปลงทุนในบริ ษัท สยามเวลเนสรี สอร์ ท จากัด ในเดือนมีนาคม
อย่างไรก็ตามบริ ษัทย่อยทัง้ 3 แห่งดังกล่าว เป็ นบริ ษัทที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หารกลุม่ เดียวกัน การเข้ าถือ
หุ้นดังกล่าวเพื่อเป็ นการปรับโครงสร้ างกลุม่ กิจการ ดังนัน้ เพื่อให้ เห็นภาพรวมของการดาเนินการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเสมือนกับ
การรวมกลุ่มกิจการมาตังแต่
้ ต้น และสามารถเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของกลุม่ กิจการได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น ตามงบตรวจสอบของปี
2556 ทางผู้สอบบัญชีจึงได้ จดั ทางบการเงินรวม โดยปรับปรุงงบรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ในส่วนของงบแสดงสถานะทางการเงิน
ย้ อนหลังตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม 2555 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ย้ อนหลังของปี 2555 เสมือนมีการรวมกิจการมาตังแต่
้ ต้น เพื่อให้
สามารถเปรี ยบเทียบได้ ดังนันการสรุ
้
ปสถานะด้ านต่างๆ จะเน้ นการพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจากข้ อมูล
ตามงบการเงินดังกล่าว โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบร่ วมกับงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามงบเสมือนรวม ในปี 2554 ที่จดั ทาและปรับปรุ ง
เพิ่มเติมโดยบริ ษัท ซึง่ มีข้อมูลในด้ านต่างๆ สรุปได้ ดงั นี ้
16.1.1 รายได้ จากการขายและบริการ
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย นับตังแต่
้ ปี 2554 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 สรุปได้ ดงั นี ้
โครงสร้ างรายได้
รายได้ ธุรกิจสปา
รายได้ ธุรกิจโรงแรม
รายได้ ธุรกิจร้ านอาหาร
รายได้ จากผลิตภัณฑ์สปา
รายได้ อื่น
รวมรายได้ ทงั ้ สิน้

ปี 2554
ล้ าน
บาท
%
138.76 65.73%
18.20
8.62%
12.75
6.04%
5.29
2.50%
36.11 17.10%
211.10 100.00%

ปี 2555
ล้ าน
บาท
%
186.95 75.33%
25.18 10.15%
17.01
6.85%
13.83
5.57%
5.20
2.10%
248.17 100.00%

ปี 2556
ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
ล้ าน
ล้ าน
ล้ าน
บาท
%
บาท
%
บาท
%
246.18 75.53%
58.52 77.12%
55.94 74.33%
24.10
7.39%
7.60 10.02%
7.86 10.44%
27.63
8.48%
6.69
8.82%
7.20
9.57%
21.75
6.67%
2.64
3.48%
2.92
3.88%
6.27
1.92%
0.43
0.56%
1.35
1.79%
325.93 100.00%
75.88 100.00%
75.27 100.00%
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บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ที่เกิดจากธุรกิจต่างๆ ดังนี ้
รายชื่อบริษัท
บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด
บริ ษัท สยามเวลเนสรี สอร์ ท จากัด
บริ ษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด
บริ ษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชัน่ จากัด

ธุรกิจที่ทา
รายได้ จากธุรกิจสปา และจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
รายได้ จากธุรกิจโรงแรม และร้ านอาหาร
รายได้ จากธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
รายได้ จากธุรกิจโรงเรี ยนนวดแผนไทย (รวมในรายได้ อื่นๆ)

จากข้ อมูลตามตารางโครงสร้ างรายได้ ข้างต้ น จะเห็นได้ ว่ารายได้ หลักของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย เป็ นรายได้ จาก
ธุรกิจสปา โดยในปี 2554 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มีสดั ส่วนสูงสุด โดยอยู่ที่ระดับร้ อยละ 65.73 – 75.53 ของรายได้ รวม โดย
มีแนวโน้ มที่มีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี จากผลของการขยายสาขาสปาของบริ ษัท ในขณะที่รายได้ จากธุรกิจโรงแรม และ
ร้ านอาหารแม้ วา่ มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น แต่ก็จากัดด้ วยธุรกิจที่มีอยูเ่ พียงแห่งเดียวที่จงั หวัดเชียงใหม่ จึงมีอตั ราการขยายตัวจากัด
ส่วนรายได้ จากธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา แม้ วา่ ยังมีสดั ส่วนการจาหน่ายไม่มาก เมื่อเทียบกับรายได้ ของธุรกิจสปา และ
ธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหาร แต่ก็มีอตั ราการขยายตัวที่สงู จากการที่เป็ นธุรกิจต่อเนื่องมาจากธุรกิจสปา เมื่อธุรกิจสปา
ขยายตัว การจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปาก็สามารถขายได้ ดีขึ ้น
ทังนี
้ ้ สามารถสรุปรายละเอียดรายได้ ของธุรกิจแต่ละประเภทของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ ดงั นี ้
 รายได้ จากธุรกิจสปา

ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการทาธุรกิจสปา รวมเป็ นจานวนเงิน 186.95 ล้ านบาท มีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากปี
2554 จานวน 48.19 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนถึง ร้ อยละ 34.73 ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่ลกู ค้ ามาใช้
บริ การสปาของบริ ษัทเพิ่มสูงขึ ้นประกอบกับบริ ษัทมีรายได้ เต็มปี จาก Rarinjinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต ที่เปิ ดในเดือน
กุมภาพันธ์ และ Let’s Relax สาขา Terminal 21 ที่เปิ ดกิจการในเดือน ตุลาคมของปี 2554
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการทาธุรกิจสปา รวมเป็ นจานวนเงิน 246.18 ล้ านบาท มีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากปี
2555 จานวน 59.24 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนถึงร้ อยละ 31.69 ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่บริ ษัทมีรายได้
เพิ่มขึ ้นจากทุกสาขาเดิมที่มีอยู่ และรายได้ จากการเปิ ดสาขาเพิ่มขึ ้นใหม่คือ Let’s Relax สาขาสมุยในเดือนมกราคม เ ปิ ด
Let’s Relax สาขาแมนดาริ นในเดือนตุลาคม และ Sabaii by Let’s Relax สาขาสีลม ที่เปิ ดในเดือนธันวาคมของปี 2556
สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากการทาธุรกิจสปา จานวน 55.94 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ ไตร
มาสที่ 1 ปี 2556 มีรายได้ ลดลง 2.58 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 4.40 แม้ วา่ บริ ษัทจะมีรายได้ ทงไตรมาสเพิ
ั้
่ม
จาก Let’s Relax สาขาสมุย Let’s Relax สาขาแมนดาริ น และ Sabaii by Let’s Relax สาขาสีลม ที่เปิ ดในปี 2556 แต่จาก
ผลกระทบของการชุมนุมทางการเมืองในกรุ งเทพฯ หลายแห่งที่อยู่ใกล้ เคียงกับสาขาสปาของบริ ษัท ได้ แก่ Rarinjinda
สาขาราชดาริ Let’s Relax สาขา Terminal 21 สาขาพร้ อมพงษ์ ทาให้ รายได้ ของสาขาดังกล่าวลดต่าลงไปในไตรมาสนี ้
เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า รวมถึงรายได้ จากสาขาแมนดาริ น และสีลม ที่มีรายได้ ในไตรมาสนี ้ไม่ เป็ นไปตามที่คาดการณ์
แม้ ว่าสาขาต่างจังหวัดตามแหล่งท่องเที่ยวทังหมดจะมี
้
รายได้ เพิ่มสูงขึ ้นแต่ก็ยงั น้ อยกว่ารายได้ ของสาขาในกรุ งเทพที่ลด
ต่าลง ทาให้ รายได้ รวมของธุรกิจสปาของบริ ษัท ลดต่าลงไปเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
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 รายได้ จากธุรกิจโรงแรม

บริ ษัทย่อย มีห้องพักในโรงแรมระริ นจินดา เวลเนส สปา แอนด์ รี สอร์ ต จานวน 35 ห้ อง มีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ย
ตลอดปี ในปี 2554 ถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2557ดังนี ้
ปี 2554
อัตราการเข้ าพัก
ราคาห้ องพักเฉลีย่ (บาท/คืน)

35.08%
3,610

ปี 2555

ปี 2556

50.65%
3,607

61.60%
3,019

ไตรมาสที่ 1
ปี 2556
63.02%
3,266

ไตรมาสที่ 1
ปี 2557
63.68%
3,529

ในปี 2555 บริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการทาธุรกิจโรงแรม รวมเป็ นจานวน 25.18 ล้ านบาท โดยมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2554 จานวน 6.97 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มร้ อยละ 38.31 ซึง่ เป็ นผลมาจากการที่โรงแรมมีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยเพิ่ม
สูงขึ ้นในปี 2555 จากร้ อยละ 35.08 เป็ นร้ อยละ 50.65 โดยราคาค่าห้ องพักเฉลี่ยต่อคืนลดต่าลงเล็กน้ อยที่ระดับร้ อยละ
0.07 เมื่อเทียบกับปี 2554 ถือได้ วา่ ยังคงราคาไว้ ในระดับใกล้ เคียงกันกับปี ก่อน
ในปี 2556 บริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการทาธุรกิจโรงแรม รวมเป็ นจานวน 24.10 ล้ านบาท โดยมีรายได้ ลดลงจากปี
2555 จานวน 1.08 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 4.29 แม้ ว่าโรงแรมมีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ ้นในปี 2556
จากร้ อยละ 50.65 เป็ นร้ อยละ 61.60 แต่บริ ษัทย่อยมีค่าห้ องพักเฉลี่ยต่อคืนที่ลดลงร้ อยละ 16.29 ของราคาค่าห้ องพัก
เฉลีย่ ต่อคืนของปี ก่อน ส่งผลให้ รายได้ ของธุรกิจโรงแรมลดต่าลงเล็กน้ อย
สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการทาธุรกิจโรงแรม รวมเป็ นจานวน 7.86 ล้ านบาท โดยมี
รายได้ เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จานวน 0.25 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.35 โดยมีอตั ราการเข้ าพัก
เฉลีย่ ร้ อยละ 63.68 และมีราคาค่าห้ องพักเฉลีย่ ต่อคืนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.06 ของราคาค่าห้ องพักเฉลี่ยต่อคืนในช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ซึ่งอัตราการเข้ าพักและราคาห้ องเฉลี่ยดีกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนเล็กน้ อย ส่งผลให้ รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
 รายได้ จากธุรกิจร้ านอาหาร

บริ ษัทย่อยดาเนินกิจการร้ านอาหาร Deck-1 ซึง่ จากการตังชื
้ ่อร้ านที่แยกออกจากชื่อโรงแรม และพื ้นที่ร้านอาหาร
อยูฝ่ ั่ งตรงข้ ามถนนกับพื ้นที่โรงแรม ทาให้ บรรยากาศของร้ านอาหารไม่เหมือนร้ านอาหารของโรงแรม ทาให้ ได้ ประโยชน์ จาก
ลูกค้ าภายนอกเข้ ามาใช้ บริ การมากกว่าธุรกิจโรงแรมอื่นๆ ทัว่ ไป ที่ สว่ นใหญ่จะมีรายได้ เฉพาะจากลูกค้ าโรงแรมเป็ นหลัก
ซึ่งที่ผ่านมารายได้ ของธุรกิจร้ านอาหารของบริ ษัทย่อย มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้นมาโดยตลอด จากปี 2555 มีรายได้ 17.01 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 4.26 ล้ านบาท และปี 2556 มีรายได้ 27.63 ล้ านบาท รายได้ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 10.62 ล้ านบาท
โดยมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ร้อยละ 33.45 และ 62.46 ในปี 2555 และ 2556 ตามลาดับ
สาหรั บในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทย่อยมีรายได้ จากร้ านอาหาร จานวน 7.20 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากช่ว ง
เดียวกันของปี ก่อน 0.51 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ร้อยละ 7.61

ส่วนที่ 2.4/16 หน้ า 3

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 รายได้ จากธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา

สาหรับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปาของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ส่วนหนึ่งเป็ นการจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าเพื่อนาไปใช้
พร้ อมกับบริ การนวดในสปา และอีกส่วนเป็ นการจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป และลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ เพื่อนาไปใช้ เองที่บ้าน
โดยมีการวางจาหน่ายสินค้ าไว้ ในห้ องพักรับรองลูกค้ าหลังบริ การสปา เพื่อเป็ นรู ปแบบการส่งเสริ มการขายสินค้ าให้ กับ
ลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริ การสปาด้ วย เนื่องจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา เป็ นในรู ปแบบดังกล่าว จึง จะมีการขยายตัวของ
รายได้ ไปในแนวทางใกล้ เคียงกับรายได้ จากธุรกิจสปาของบริ ษัท โดยในปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการทา
ธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา เป็ นจานวนเงิน 13.83 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 8.55 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้
ร้ อยละ 161.69 และในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการทาธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา เป็ นจานวนเงิน
21.75 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 7.92 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ร้อยละ 57.22
สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการทาธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา เป็ นจานวน
เงิน 2.92 ล้ านบาท ยังคงเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นจานวน 0.28 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้
ร้ อยละ 10.56
 รายได้ อื่น

รายได้ อื่นๆ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประกอบไปด้ วย รายได้ จากธุรกิจโรงเรี ยนนวดแผนไทยของบริ ษั ทย่อย ซึ่ง
ปั จจุบนั ยังไม่ได้ เปิ ดสอนกับบุคคลภายนอก เป็ นเพียงการสอนให้ กบั ผู้ที่สมัครเข้ างานกับสปาของบริ ษัท ถือเป็ นธุรกิจเสริ ม
ของธุรกิจสปาเท่านัน้ นอกนันจะเป็
้
นรายได้ จากดอกเบี ้ยรับ กาไรจากการปรับเปลี่ยนโครงการผลประโยชน์พนักงาน และ
รายได้ จากการปรับรายการขายบัตรสปาที่หมดอายุแล้ วลูกค้ าไม่ได้ มาใช้ บริ การ ซึ่งจานวนผันแปรไปในแต่ละปี แต่ก็มี
จานวนไม่มากนัก ยกเว้ น ในปี 2554 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี รายได้ อื่นๆ จานวนมากจากกาไรจากการขายที่ดินจานวน
33.50 ล้ านบาท ทาให้ มีรายได้ อื่นในปี นี ้จานวนสูงกว่าปกติ
16.1.2 ต้ นทุนขายและบริการ
ต้ นทุนขายและบริ การของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีต้นทุนหลักประกอบไปด้ วย
- เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับพนักงาน
- ค่าเช่า ค่าบริ การพื ้นที่เช่า และค่าใช้ จ่ายในการบารุงรักษาทรัพย์สนิ
- ค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ
- ค่าสาธารณูปโภค
- วัตถุดิบ และต้ นทุนสินค้ าเพื่อขาย
- วัสดุสิ ้นเปลืองการขาย และบริ การ
ทังนี
้ ้จากลักษณะของธุรกิจหลักที่เป็ นธุรกิจด้ านบริ การ ทังสปา
้
โรงแรม และร้ านอาหาร ค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่จึงเป็ น
เรื่ อ งของค่าใช้ จ่ายด้ า นพนักงาน และค่า ใช้ จ่ ายเกี่ ย วกับ สถานที่ ทาธุ รกิ จทัง้ ด้ า นค่า เช่า /ค่าเสื่อมราคาทรั พย์ สิน โดย
ค่าใช้ จ่ายหลัก ดังกล่าวคิดเป็ นกว่าร้ อยละ 70 ของต้ นทุนทังหมด
้
และส่วนใหญ่เป็ นต้ นทุนประเภท Fixed Cost โดยมีสดั ส่วน
ต้ นทุนด้ านอื่นๆ ในแต่ละประเภท สรุปได้ ดงั นี ้
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รายละเอียด

2554

เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการต่างๆ
ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าใช้ จา่ ยในการบารุงรักษา
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
ค่าสาธารณูปโภค
วัตถุดิบ และต้ นทุนสินค้ าเพื่อขาย
วัสดุสิ ้นเปลืองการขาย และบริการ
อื่นๆ
รวม

2555

34.21% 35.15%
23.57% 25.15%
18.56% 14.25%
4.75%
6.27%
4.81%
4.96%
6.82%
9.05%
7.28%
5.18%
100.00% 100.00%

2556
35.99%
26.37%
9.75%
4.12%
7.04%
10.03%
6.71%
100.00%

ไตรมาสที่ 1
ปี 2556
32.51%
28.19%
9.40%
6.49%
6.69%
9.35%
7.38%
100.00%

ไตรมาสที่ 1
ปี 2557
36.43%
31.92%
9.63%
3.51%
6.18%
1.83%
10.51%
100.00%

โดยสามารถสรุปการเปลีย่ นแปลงของต้ นทุนขายและบริ การ ในแต่ละปี ได้ ดงั นี ้
ในปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขายและต้ นทุนบริ การ 165.06 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 67.94 ของ
รายได้ จากการขายและบริ การ เพิ่มขึ ้น 17.99 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.23 เมื่อเทียบจากปี ก่อน ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือนและค่าใช้ จ่ายพนักงาน และค่าเช่า ค่าบริ การ ค่าบารุงรักษาทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ ้นรวม 14.54
ล้ านบาท เนื่องจากการขยายสาขาสปาเพิ่มขึ ้นทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายด้ านค่าเช่าพื ้นที่สาขา และจ้ างพนักงานนวดเพิ่มมากขึ ้น
ในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขายและต้ นทุนบริ การ 186.56 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 58.36 ของ
รายได้ จากการขายและบริ การ เพิ่มขึ ้น 21.50 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.02 เมื่อเทียบจากปี ก่อน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือนและค่าใช้ จ่ายพนักงาน และค่าเช่า ค่าบริ การ ค่าบารุ งรักษาทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ ้นรวม
16.82 ล้ านบาท เนือ่ งจากการขยายสาขาสปาเพิ่มขึ ้นทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายด้ านค่าเช่าพื ้นที่สาขา และจ้ างพนักงานนวดเพิ่มมากขึ ้น
สาหรับในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขายและบริ การ 48.73 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
65.92 ของรายได้ จากการขายและบริ การ เพิ่มขึ ้น 4.56 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.34 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ซึง่ การเพิ่มขึ ้นดังกล่าวเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือนและค่าใช้ จ่ายพนักงาน และค่าเช่า ค่าบริ การ
ค่าบารุงรักษาทรัพย์สนิ ที่เพิ่มขึ ้นรวม 6.50 ล้ านบาท เนื่องจากการขยายสาขาสปาเพิ่มขึ ้นทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายด้ านค่าเช่าพื ้นที่สาขา
และจ้ างพนักงานนวดเพิ่มมากขึ ้น ในขณะที่มีต้นทุนวัสดุสิ ้นเปลืองการขายและบริ การลดต่าลง 3.24 ล้ านบาท
16.1.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายหลักประกอบไปด้ วย
- เงินเดือนพนักงานและผู้บริ หารฝ่ ายขาย สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งค่าใช้ จ่าย
ส่วนของเงินเดือนในค่าใช้ จ่ายในการขายนี ้เริ่ มมีการกาหนดค่าตอบแทนผู้บริ หารฝ่ ายขายในไตรมาส 2 ปี
2556 เป็ นปี แรก
- ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
- ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางและที่พกั ของพนักงานและกรรมการในการจัดบูธและการส่งเสริ มการขาย และ
- ค่านายหน้ าของพนักงานบริ ษัททัวร์ ต่างๆ ที่พาลูกค้ ามาใช้ บริ การในสปาของบริ ษัท ซึ่งมีเงื่อนไขค่านายหน้ า
กับคู่ค้าทุกรายที่ไม่เกินร้ อยละ 30 ของราคาเต็มของค่าบริ การ โดยหากลูกค้ าได้ สว่ นลดใดๆ ก็จะไปหักออก
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จากค่านายหน้ าดังกล่าว ทังนี
้ ้ไม่รวมลูกค้ าที่ติดต่อเข้ าใช้ บริ การเอง และการจองล่วงหน้ าผ่านทาง Web Site
ของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทมีสญ
ั ญามาตรฐานที่ทากับตัวแทนทุกราย
ทังนี
้ ้โดยมีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในแต่ละประเภท ในแต่ละปี ที่ผา่ นมาดังนี ้
รายละเอียด
เงินเดือนและสวัสดิการอื่นๆ
ค่านายหน้ า
ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการ
ขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางและ
ที่พกั
ค่าใช้ จา่ ยในการขายอื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายในการขาย

2554

2555

4.69%
19.62%
55.27%

1.68%
21.04%
46.23%

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1
ปี 2556
ปี 2557
26.48%
20.81%
23.99%
28.79%
20.74%
34.00%
22.53%
21.02%
16.46%

13.64%

23.20%

16.98%

20.01%

12.60%

6.78%
100.00%

7.85%
100.00%

5.22%
100.00%

17.42%
100.00%

12.95%
100.00%

2556

โดยสามารถสรุปการเปลีย่ นแปลงของค่าใช้ จ่ายในการขาย ในแต่ละปี ได้ ดงั นี ้
ในปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายในการขาย เท่ากับ 12.26 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.05 ของรายได้
จากการขายและบริ การ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 3.13 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34.28 โดยค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้น
เกิดจากค่านายหน้ า ค่าส่งเสริ มการขาย และค่าใช้ จ่ายในการเดินทางจากการส่งเสริ มการขาย ซึ่งค่าใช้ จ่ายในการขาย
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสอดคล้ องกับรายได้ จากการขายและบริ การที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งหากเทียบกับปี 2544 ที่มีค่าใช้ จ่ายใน
การขายมีสดั ส่วนที่ระดับร้ อยละ 5.22 ของรายได้ จากการขายและบริ การ ซึง่ นับเป็ นสัดส่วนที่ลดลงไปเล็กน้ อย
ในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายในการขาย เท่ากับ 15.22 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.76 ของรายได้
จากการขายและบริ การ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 2.96 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.17 โดยค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้น
เกิดจากเงินเดือนผู้บริ หารฝ่ ายขาย ที่มีการเพิ่มขึ ้นในปี นี ้ รวมถึงค่านายหน้ าที่เพิ่มขึ น้ ในขณะที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยลดค่า
โฆษณาและส่งเสริ มการขายลง รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการเดินทางจากการส่งเสริ มการขาย เนื่องจากชื่อเสียงของบริ ษัทเริ่ ม
ติดตลาดแล้ ว ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี นี ้ยังคงสอดคล้ องกับรายได้ จากการขายและบริ การที่
เพิ่มขึ ้น ซึง่ หากเทียบกับปี ก่อนสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายยังคงมีสดั ส่วนที่ลดลงไป
สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในการขาย เท่ากับ 5.05 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
6.84 ของรายได้ จากการขายและบริ การ เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 0.46 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
9.95 โดยค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากค่านายหน้ าที่เพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากลูกค้ าทัว่ ไปที่จองเข้ าใช้ บริ การเองในไตรมาสที่ 1 ปี
2557 นี ้มีสดั ส่วนที่ลดลงจากสาขาสปาในกรุงเทพฯ ที่มีรายได้ ลดลงจากปั ญหาทางการเมือง บริ ษัทจึงต้ องพึง่ พิงลูกค้ าที่สง่
มาจากตัวแทนนายหน้ าเพิ่มขึ ้น โดยสัดส่วนค่าใช้ จ่ายส่วนนี ้เพิ่มขึ ้นจากระดับร้ อยละ 1.63 ของรายได้ จากธุรกิจสปาในไตร
มาสที่ 1 ปี 2556ขึ ้นมาเป็ นร้ อยละ 3.07 ของรายได้ จากธุรกิจสปาในไตรมาสที่ 1 ปี 2557นี ้ ส่งผลให้ ภาพรวมสัดส่วน
ค่าใช้ จ่ายในการขายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีสดั ส่วนเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับรายได้ จากการขายและบริ การ
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16.1.4 ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีคา่ ใช้ จ่ายหลักประกอบไปด้ วย
- เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับพนักงาน
- ค่าบริ การวิชาชีพต่างๆ ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าจ้ างการตรวจสอบ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย และ
ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน
- ค่าธรรมเนียม ซึง่ เป็ นค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมในการจานอง และอื่นๆ
ทังนี
้ ้โดยมีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในแต่ละประเภท ในแต่ละปี ที่ผา่ นมาดังนี ้
รายละเอียด

2554

2555

2556

เงินเดือนพนักงาน และสวัสดิการต่างๆ
ค่าบริ การวิชาชีพต่างๆ
ค่าธรรมเนียม
อื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

59.64%
4.37%
18.46%
17.54%
100.00%

40.86%
7.76%
8.78%
42.60%
100.00%

41.41%
13.31%
13.98%
31.31%
100.00%

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1 ปี 2556 1 ปี 2557
40.09%
42.65%
23.02%
6.90%
13.21%
3.02%
23.69%
47.43%
100.00% 100.00%

ในปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร จานวน 33.83 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.93 ของ
รายได้ จากการขายและบริ การ ซึ่งค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 10.59 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 45.55 โดยค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากค่าใช้ จ่ายเฉพาะปี จากการตัดด้ อยค่าทรัพย์สิน
จานวน 5.64 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นการตัดมูลค่าสิง่ ปลูกสร้ างในที่ดินที่รัชดา ที่จะต้ องรื อ้ ทิ ้งและจะก่อสร้ างเป็ นบ้ านพักพนักงาน
ของบริ ษัทในกรุงเทพฯ
ในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร จานวน 35.69 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.17 ของ
รายได้ จากการขายและบริ การ ซึ่งค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 1.86 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.49 โดยค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ ้น จากเงินเดือนพนักงานและสวัสดิการต่างๆ สาเหตุ
เนื่องจากบริ ษัทเพิ่มจานวนพนักงานเพื่อรองรับธุรกิจที่มากขึ ้นจากการเพิ่มสาขาสปา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่างๆ ที่เพิ่มขึ ้น
จากการเตรี ยมการของบริ ษัทในการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้
วงเงินสินเชื่อด้ านต่างๆ กับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามค่าใช้ จ่ายในการบริ หารมีสดั ส่วนต่อรายได้ จากการขายและบริ การ
ที่น้อยลงเมื่อเทียบจากปี ก่อนหน้ า
สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร จานวน 10.85 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
14.68 ของรายได้ จากการขายและบริ การ ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน 2.94 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 37.20 ทังนี
้ ้เป็ นผลมากจากการเพิ่มจานวนพนักงาน และผู้บริ หารใน
สายงานบัญชี ทาให้ ค่าใช้ จ่ายด้ านพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเพิ่มสูงขึ ้น และมีค่าใช้ จ่ายเฉพาะปี จากการตัดด้ อย
ค่าทรัพย์สนิ อีก จานวน 2.57 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นมูลค่าออกแบบบ่อน ้าร้ อนออนเซ็นที่เตรี ยมจะก่อสร้ างที่ Rarinjinda Wellness
Spa สาขาภูเก็ต ที่ชะลอการดาเนินการไป ทาให้ คา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารสาหรับไตรมาสนี ้มีสดั ส่วนสูงกว่าปกติ

ส่วนที่ 2.4/16 หน้ า 7

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

16.1.5 ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน 3.46 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.42 ของรายได้ จากการขาย
ซึง่ ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 172.44 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลจากการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินมาเพื่อสนับสนุนการขยายสาขาสปาของบริ ษัทเพิ่มเติม ซึง่ การใช้ วงเงินสินเชื่อของสถาบันการเงินซึง่ มีอตั รา
ดอกเบี ้ยสูงกว่าเงินกู้ยืมจากกรรมการ
ในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน 4.00 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.25 ของรายได้ จากการขาย
และบริ การ ซึง่ ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.61 เมื่อเทียบกับปี ก่อน แม้ ว่าจะมี การชาระ
คืนเงินกู้ยืมกรรมการในปี นี ้ไปแล้ วทังหมด
้
แต่เป็ นการชาระคืนไปในช่วงไตรมาสที่ 2 และเงินกู้กรรมการเป็ นเงินกู้ดอกเบี ้ย
ทีต่ ่า ในขณะที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย เปลี่ยนไปใช้ เงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจแทน ประกอบกับ
เงินกู้ที่เพิ่มขึ ้นจากการเบิกจ่าย เพิ่มขึ ้นตามเงื่อนไขเงินกู้ในการขยายสาขา และก่อสร้ างบ้ านพักพนักงานของบริ ษัท รวมถึง
ดอกเบี ้ยจ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าซื ้อ ทาให้ ต้นทุนทางการเงินตลอดทังปี
้ เพิ่มสูงขึ ้น
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน 1.26 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.70 ของรายได้
จากการขายและบริ การ ซึง่ ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.87 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ยังมีการใช้ เงินกู้จากกรรมการอยูบ่ างส่วนทาให้ ยงั คงมีต้นทุนทางการเงินที่ต่า
กว่า และบริ ษัทมีการใช้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้นโดยมียอดภาระหนี ้คงค้ างในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จานวน
เงินที่สงู กว่าช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ทาให้ มีต้นทุนทางการเงินในปี นี ้เพิ่มสูงขึ ้น
16.1.6 กาไรสุทธิ
ในปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 18.26 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7.52 ของรายได้ จากการขายและ
บริ การ ซึง่ กาไรสุทธิของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพิ่มขึ ้น 1.55 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.28 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ซึ่งแม้ ว่าบริ ษัทจะมีรายได้ รวมที่เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 17.56 แต่ก็มีค่าใช้ จ่ายรวมเพิ่มขึ ้นในอัตราที่สงู กว่าที่ร้อยละ 17.30 ทา
ให้ ผลโดยรวมบริ ษัทมีกาไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับปี 2554
ในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 60.22 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 18.84 ของรายได้ จากการขายและ
บริ การ ซึง่ กาไรสุทธิของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพิ่มขึ ้น 41.96 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 229.79 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ซึ่งเป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ รวมในสัดส่วนร้ อยละ 31.33 ซึ่งถ้ าเปรี ยบเทียบกับค่าใช้ จ่ายรวมมีการเพิ่มขึ ้น
สัดส่วนร้ อยละ 11.99 ซึ่งการเพิ่มขึ ้นดังกล่าวส่งผลให้ บริ ษัทต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลเพิ่มขึ ้นสัดส่วนร้ อยละ 134.34
ดังนันจึ
้ งส่งผลให้ ภาพรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิเพิ่มขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2555
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 4.86 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.57 ของรายได้ จากการ
ขายและบริ การ ซึ่งกาไรสุทธิ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ลดลง 9.54 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 66.25 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเป็ นผลจากการลดลงของรายได้ รวมในสัดส่วนร้ อยละ 3.41 จากผลกระทบทางด้ าน
การเมืองในประเทศ แต่มีค่าใช้ จ่ายรวมเพิ่มขึ ้นในสัดส่วนร้ อยละ 15.21 เนื่องมาจากการขยายธุรกิจและสาขาเพิ่มขึน้
ดังนันจึ
้ งส่งผลให้ ภาพรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิลดลงเมื่อเปรี ย บเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2556
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16.2

ส่ วนประกอบของสินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งประกอบด้ วยสินทรัพย์หลัก 3 ประเภท
ได้ แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น และสินค้ าคงเหลือ ในขณะที่สิน ทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ซึง่ ประกอบด้ วยสินทรัพย์หลัก 2 ประเภท ได้ แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินมัดจาและเงินประกัน โดยทรัพย์สินหลัก
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จะเป็ นส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนในแต่ละปี ได้ ดงั นี ้

ส่ วนประกอบของสินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค ้าประกัน
สิทธิการเช่าที่ดิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินมัดจาและเงินประกัน
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

2554

2555

2556

9.81%
3.80%
0.93%
0.25%
14.79%
0.15%
0.07%
80.54%
1.03%
3.09%
0.34%
85.21%

17.27%
1.81%
2.11%
0.20%
21.39%
0.10%
1.09%
73.92%
0.91%
2.49%
0.10%
78.61%

5.62%
1.82%
2.71%
0.19%
10.34%
0.00%
1.06%
85.02%
0.25%
3.25%
0.08%
89.66%

ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
5.27%
1.59%
2.89%
0.20%
9.96%
0.00%
0.99%
85.52%
0.42%
3.05%
0.06%
90.04%

ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ สินทรัพย์หลักของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย คือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในส่วนของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นอาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร ที่ใช้ เป็ นที่ประกอบการสปาของบริ ษัท และประกอบกิจการ
โรงแรมและร้ านอาหารของบริ ษัทย่อย ซึง่ ก็เป็ นไปตามลักษณะปกติของธุรกิจประเภทนี ้ ทังนี
้ ้โครงสร้ างสินทรัพย์ของบริ ษั ท
และบริ ษัทย่อยมีการเปลีย่ นแปลงพอสรุปได้ ดังนี ้
ปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 348.33 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 104.42 ล้ านบาทจากปี 2554 โดยการ
เปลีย่ นแปลงหลักเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 36.23 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากผลประกอบการของ
ปี 2555 สินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้น 5.08 ล้ านบาท จากการสารองสินค้ าในการขยายธุรกิจ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เพิ่มขึ ้น 61.03 ล้ านบาท จากการซือ้ ที่ดินที่รัชดาเพิ่มเพื่อใช้ ก่อสร้ างบ้ านพักพนักงาน ทาการปรั บปรุ งราคาที่ดินที่เป็ น
ทรัพย์สนิ เดิมของบริ ษัทตามราคาประเมินใหม่ และลงทุนในการปรับปรุ งพื ้นที่เช่าในส่วนที่จะเปิ ด Let’s Relax สาขาสมุย ที่
เริ่ มก่อสร้ างในเดือนสิงหาคมของปี นี ้
ปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 349.32 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 0.99 ล้ านบาทจากปี 2555 โดยการ
เปลีย่ นแปลงหลักเกิดจาก สินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้น 2.13 ล้ านบาทจากการสารองสินค้ าในการขยายธุรกิจ และที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้น 39.52 ล้ านบาท จากการขยายการลงทุนปรับปรุงสปาเดิม ในส่วนของบ่อน ้าร้ อนออนเซ็นที่ Rarinjinda
Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ ปรับปรุงเพิ่มพื ้นที่ Let’s Relax สาขาพาวิลเลียน และลงทุนในการปรับปรุ งพื ้นที่เช่าในส่วนที่จะ
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เปิ ด Let’s Relax สาขาแมนดาริ น ที่เริ่ มก่อสร้ างในเดือนมิถนุ ายน และ Sabaii by Let’s Relax สาขาสีลม ในขณะที่มีเงินสด
ลดลง 40.53 ล้ านบาท จากการนาเงินสดไปชาระคืนหนี ้เงินกู้ยืมกรรมการ
สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 356.25 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6.93 ล้ านบาทจาก
สิ ้นปี 2556 โดยการเปลี่ยนแปลงหลักเกิดจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้น 7.68 ล้ านบาท จากการขยายการลงทุน
ก่อสร้ างบ้ านพักพนักงานในกรุงเทพฯ และลงทุนในการปรับปรุงพื ้นที่เช่าในส่วนที่จะเปิ ด Let’s Relax สาขาหัวหินเพิ่มขึ ้น
ทังนี
้ ้จากส่วนประกอบของสินทรัพย์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีข้อมูลสรุปข้ อมูลสินทรัพย์ในแต่ละรายการที่สาคัญ ได้ ดงั นี ้
16.2.1 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ลูกหนี ้การค้ าของบริษัทและบริ ษัทย่อย จะประกอบไปด้ วยลูกหนี ้บริ ษัททัวร์ ตัวแทนขายห้ องพักและสปา และ
สายการบินทีซ่ ื ้อห้ องพักโรงแรมเพื่อขายเป็ นแพ็คเกจพิเศษให้ กบั ลูกค้ าสายการบิน ส่วนลูกหนี ้อื่นๆ จะประกอบไปด้ วย
ลูกหนี ้บัตรเครดิตต่างๆ ที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ ค่าใช้ จา่ ย และประกันภัยจ่ายล่างหน้ า เงินทดรองจ่ายต่างๆ
ทังนี
้ ้ในส่วนของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จากข้ อมูลตามงบการเงินของบริ ษัท และ
ข้ อมูลอายุลกู หนี ้การค้ ากิจการทีเ่ กี่ยวข้ องและกิจการอื่น มีรายละเอียดดังนี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
งบเสมือน
รวม
2554
0.67

2554
0.14

งบการเงินรวม
2555
2556
0.05
0.27

0.08
0.02
0.77
0.77

0.78
0.10
0.02
1.04
1.04

0.93
0.13
0.16
0.01
1.28
1.28

0.27
0.27

0.02

ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ค้ างชาระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ ากิจการอื่น-สุทธิ
ลูกหนีก้ ารค้ า-สุทธิ

1.83

0.14

2.81

3.82

1.13

0.30
0.07
2.20
2.20
2.97

0.15
0.05
0.34
0.34
1.38

0.45
0.48
3.74
3.74
5.02

0.66
0.30
0.40
0.31
5.49
(0.51)
4.98
5.25

ลูกหนีอ้ ่ นื กิจการที่เกี่ยวข้ อง-สุทธิ
ลูกหนีอ้ ่ นื -สุทธิ
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื -สุทธิ
สัดส่ วนของลูกหนีท้ ่ ยี ังไม่ ครบกาหนดชาระและ
เกินกาหนดชาระไม่ เกิน 3 เดือน มีอัตราร้ อยละ

5.22
1.07
9.26

5.37
0.25
7.00

1.27
6.29

96.97%

87.68%

84.46%

ลูกหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกี่ยวข้ องและกิจการอื่น
อายุหนีค้ ้ างชาระ
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ค้ างชาระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกี่ยวข้ อง-สุทธิ

2554
0.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2556
31-มี.ค.-57
0.80
0.39
0.76

0.78
0.10
0.02
1.17
1.17

0.94
0.60
0.17
0.02
2.53
2.53

0.39
0.39

0.01
0.77
0.77

0.97
0.40
0.05
0.37
2.92
(0.39)
2.53
2.59

0.14
0.15
0.05
0.34
0.34
1.51

0.27
0.27
0.24
0.78
0.78
3.31

0.71
0.01
0.72
0.72
1.11

0.31
0.36
0.67
0.67
1.44

0.01
1.09
6.35

0.01
3.08
5.68

5.37
0.24
7.12

1.06
4.37

0.06
0.90
2.07

2.70
4.14

90.48%

83.40%

88.74%

68.88%

100.00%

100.00%

31-มี.ค.-57
0.04

0.06
0.06

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวนเงิน 6.29 ล้ านบาท ลดลง
2.97 ล้ านบาทจากปี 2554 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 6.35 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 0.06 ล้ านบาท และ ณ วันที่ 31
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มีนาคม 2557 จานวน 5.68 ล้ านบาท ลดลง 0.67 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามจานวนลูกหนี ้ดังกล่าวถือว่าน้ อยมาก เนื่องจากโดย
ลักษณะของธุรกิจหลักของบริ ษัทที่เป็ นธุรกิจให้ บริ การสปา ที่รายได้ สว่ นใหญ่รับเป็ นเงินสดเมื่อให้ บริ การ โดยลูกหนี ้การค้ าที่มี
บางส่วนเป็ นลูกหนี ้ในส่วนของตัวแทนขาย และลูกหนี ้บริ ษัทย่อยในส่วนของธุรกิจโรงแรม ที่ขายผ่านตัวแทนต่างๆ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีแนวโน้ มปริ มาณยอดคงค้ างของลูกหนี ้ลดลง โดยสัดส่วนของลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ครบกาหนด
ชาระและเกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน มีอตั ราร้ อยละ 96.97, 84.46, 90.48 และ 83.40 ในปี 2554, 2555, 2556 และไตรมาส 1 ปี
2557 ตามลาดับ ซึ่งถือว่ามีหนี ้ที่มีโอกาสเสียหายไม่มาก โดยนโยบายค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มี
นโยบายในการตังส
้ ารองหนี ้สูญจากลูกหนี ้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะของลูกหนี ้แต่ละราย
ประกอบ ลูกหนี ้จะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี ้สูญ
16.2.2 สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย สินค้ าสาเร็ จรูป, วัสดุสิ ้นเปลือง, อาหารและเครื่ องดื่ม และ
อื่นๆ ซึ่งบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถนาสินค้ าคงเหลือดังกล่าวไปจาหน่ายได้ ทนั ที ยกเว้ นวัสดุสิ ้นเปลือง โดยมีนโยบาย
ทางบัญชีสาหรับสินค้ าคงเหลือ ดังนี ้
 สินค้ าคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเข้ าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
 มูลค่าสุทธิที่จะได้ รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้ จากการดาเนินธุรกิจปกติ หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ น
โดยประมาณในการขาย
ซึง่ สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สามารถแยกรายละเอียดได้ ดงั นี ้

รายละเอียด
สินค้ าสาเร็จรูป
วัสดุสิ ้นเปลือง
อาหารและเครื่องดื่ม
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อสินค้ าเสื่อมคุณภาพ
สินค้ าคงเหลือ สุทธิ

2554
1.22
0.88
0.05
0.12
2.27
2.27

งบการเงินรวม
2555 2556 31-มี.ค.-57
2.45 2.30
2.01
4.34 5.38
6.47
0.20 0.31
0.35
0.37 1.80
1.90
7.35 9.79
10.73
- (0.31)
(0.44)
7.35 9.48
10.29

หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554 2555 2556 31-มี.ค.-57
- 1.29 2.16
1.94
0.88 4.34 5.31
6.41
- 0.04
0.88 5.67 7.47
8.35
- (0.14)
(0.14)
0.88 5.67 7.33
8.21

ในปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อ ยมีสินค้ าคงเหลือ ณ สิ ้นปี 2555 จานวน 7.35 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2554
จานวน 5.08 ล้ านบาท และ ณ สิ ้นปี 2556 จานวน 9.48 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน 2.13 ล้ านบาทและ ณ สิ ้น
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มีจานวน 10.29 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จานวน 0.81 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ได้ มีการสัง่ ซื ้อวัสดุสิ ้นเปลือง, สินค้ าสาเร็ จรูป และอื่นๆ สารองเพิ่มขึ ้นในระหว่างปี เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ ้น
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16.2.3 สิทธิการเช่ าที่ดนิ
ในปี 2555 บริ ษัทมีสทิ ธิการเช่าที่ดิน จานวน 3.80 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จานวน 3.64 ล้ านบาท จากการ
จ่ายเงินล่วงหน้ าพิเศษค่าทาสัญญาเช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างที่สมุย เพื่อใช้ ดาเนินกิจการ Let’s Relax สาขาที่สมุย โดย
สิ ้นปี 2556 และสิ ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทมีสิทธิการเช่าที่ดิน จานวน 3.71 ล้ านบาท และ 3.54 ล้ านบาทตามลาดับ
โดยมีจานวนลดลง 0.09 ล้ านบาท และ 0.17 ล้ านบาทจากปี 2555 และปี 2556 ตามลาดับ ซึง่ เป็ นผลจากการตัดจาหน่าย
สิทธิการเช่าที่ดินตามนโยบายทางบัญชีตามระยะเวลาตามสัญญาเช่ารวมเงื่อนไขการต่ออายุสญ
ั ญาที่ระบุไว้
16.2.4 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ในปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน 257.47 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จานวน 61.03 ล้ านบาท สาเหตุเนื่องจากการซื ้อที่ดินที่รัชดาเพิ่มเพื่อใช้ ก่อสร้ างบ้ านพักพนักงาน ทา
การปรับปรุงราคาที่ดินที่เป็ นทรัพย์สนิ เดิมของบริ ษัทตามราคาประเมินใหม่ และลงทุนในการปรับปรุ งพื ้นที่เช่าในส่วนที่จะ
เปิ ด Let’s Relax สาขาสมุย ที่เริ่ มก่อสร้ างในเดือนสิงหาคมของปี นี ้
ในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 296.99 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน 39.52 ล้ านบาท สาเหตุเนื่องจากในปี 2556 บริ ษัทได้ มีการลงทุนเพิ่มในการปรับปรุ งสปาเดิม
ในส่วนของบ่อน ้าร้ อนออนเซ็นที่ Rarinjinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ ปรับปรุ งเพิ่มพื ้นที่ Let’s Relax สาขาพาวิลเลียน
และลงทุนในการปรับปรุงพื ้นที่เช่าในส่วนที่จะเปิ ด Let’s Relax สาขาแมนดาริ น ที่เริ่ มก่อสร้ างในเดื อนมิถนุ ายน และ Sabaii
by Let’s Relax สาขาสีลม
สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 จานวน
304.67 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จานวน 7.68 ล้ านบาท สาเหตุเนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2557นี ้บริ ษัทมีการ
ลงทุนเพิ่มในการก่อสร้ างบ้ านพักพนักงาน ในกรุ งเทพฯ และและลงทุนในการปรับปรุ งพื ้นที่เช่าในส่วนที่จะเปิ ด Let’s Relax
สาขาหัวหินเพิ่มขึ ้น
16.2.5 เงินมัดจาและเงินประกัน
จากธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่สว่ นใหญ่ดาเนินธุรกิจบนอาคาร และพื ้นที่เช่า โดยมีบริ ษัท เป็ นผู้ดาเนินการ
เช่าทรัพย์สนิ ทังหมด
้
และให้ บริ ษัทย่อยต่างๆ เช่าช่วงใช้ งานต่อสาหรับธุรกิจนันๆ
้ ซึง่ จากสัญญาเช่าและสัญญาบริ การพื ้นที่
เช่า ส่วนใหญ่จะต้ องมีเงินมัดจาและเงินประกันสัญญาเป็ นเงินสดชาระไว้ ให้ กบั ผู้ให้ เช่า จานวนแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ ใน
แต่ละสัญญา ทาให้ ที่ผ่านมาบริ ษัทจึงมีทรัพย์สินในส่วนนี ้เพิ่มขึ ้นตามจานวนพื ้นที่เช่าที่เพิ่มขึ ้นตามการเปิ ดสาขาใหม่ที่
เพิ่มขึ ้น ในแต่ละปี กล่าวคือ ในปี 2555 มีเงินมัดจาและเงินประกันทังสิ
้ ้น 8.67 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จานวน 1.13
ล้ านบาท ในปี 2556 มีเงินมัดจาและเงินประกันทังสิ
้ ้น 11.37 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน 2.70 ล้ านบาท สาหรับ
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทมีเงินมัดจาและเงินประกันทังสิ
้ ้น 10.87 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้นปี 2556 จานวน 0.50 ล้ านบาท
เนื่องมาจากการเจรจาเปลีย่ นแปลงเงินมัดจาและเงินประกันจากผู้ให้ เช่าบางราย มาใช้ หนังสือค ้าประกันของธนาคารแทน
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16.3

โครงสร้ างหนีส้ ิน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีโครงสร้ างหนี ้สินตามสัดส่วนหนี ้สินแต่ละประเภท สรุปได้ ดงั นี ้
โครงสร้ างหนีส้ ิน

2554

เงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ นิ รวม
สัดส่ วนหนีส้ ินรวมต่ อสินทรัพย์ รวม

2555

2556

0.00% 0.00% 11.10%
13.75% 17.81% 24.95%
0.64% 2.51% 6.37%
0.05% 0.12% 0.10%
0.00% 0.00% 1.49%
82.50% 66.04% 0.00%
0.00% 7.71% 46.00%
1.37% 1.49% 1.38%
0.00% 2.97% 5.45%
1.68% 1.36% 3.15%
100.00% 100.00% 100.00%
83.70% 74.52% 41.26%

ไตรมาสที่ 1
ปี 2557
6.84%
24.27%
7.53%
0.09%
1.40%
0.00%
49.70%
1.58%
5.37%
3.22%
100.00%
41.04%

จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ วา่ โครงสร้ างหนี ้สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยส่วนใหญ่เกินกว่าร้ อยละ 50 ของภาระ
หนี ้สินทังหมดเป็
้
นเงินกู้ยืม ซึง่ เดิมในปี 2554 และ 2555 เป็ นการใช้ เงินกู้ยืมจากกรรมการเพื่อใช้ ในการลงทุนขยายกิจการ
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยนับตังแต่
้ ปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย เปลี่ยนมาใช้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทดแทน
ทังนี
้ ้การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างในแต่ละปี พอจะสรุปได้ ดงั นี ้
ปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน 259.57 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
2554 จานวน 55.41 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27.14 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเป็ นผลกระทบหลักจากการ
เพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น จานวน 18.14 ล้ านบาท จากการขยายธุรกิจของบริ ษัท นอกจากนี ้บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยยังทาการกู้ยืมเงินจากกรรมการ และสถาบันการเงินทิ่เพิ่มขึ ้น อีก 22.99 ล้ านบาท เพื่อนามาใช้ ในการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ จากการทาสาขาสปาเพิ่มขึ ้น
ในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษั ทย่อย มีหนีส้ ิน รวม ณวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 144.12 ล้ านบาท ลดลง
115.45 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 44.48 โดยผลกระทบหลักเนื่องมาจากการปรับโครงสร้ างทางการเงินใน
ส่วนของหนี ้สินระยะยาว โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทาการชาระคืนหนี ้เงินกู้ยืมกรรมการคืนทังหมดจ
้
านวน 183.10 ล้ านบาท
จากกระแสเงินสดของกิจการ และผลประกอบการในปี นี ้ ทังนี
้ ้บริ ษัทมีการเบิกเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มอีก 50.50 ล้ านบาท
เพื่อนามาใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สนิ จากการทาสาขาสปาเพิ่มขึ ้น โดยมีการชาระคืนตามเงื่อนไขสัญญากู้ 4.20 ล้ านบาท
และบริ ษัทย่อยเบิกเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่ม 16.00 ล้ านบาท เพื่อใช้ หมุนเวียนทดแทนเงินกู้ยืมกรรมการ
สาหรับในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 จานวน 146.19 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2556 จานวน 2.07 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.44
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16.4

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ในปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 88.76 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จานวน 49.01 ล้ านบาท
เป็ นผลมาจากกาไรสุทธิในปี 2555 จานวน 18.26 ล้ านบาท และมีการปรับปรุงกาไรจากการตีราคาที่ดินของบริ ษัท จานวน
38.59 ล้ านบาท โดยหักส่วนของรายการปรับปรุงที่เกี่ยวกับหนี ้สินภาษี เงินได้ ไป 7.69 ล้ านบาท
ในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 205.20 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน 116.44 ล้ านบาท
โดยเพิ่มขึ ้นจากการที่บริ ษัทมีการเพิ่มทุนในระหว่างปี 60.00 ล้ านบาท และเพิ่มขึ ้นจากกาไรสุทธิในปี 2556 จานวน 60.22 ล้ านบาท
สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 210.06 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี
2556 จานวน 4.86 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจากกาไรสุทธิในไตรมาสนี ้
16.5

งบกระแสเงินสด

ในปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีเงินสดจากผลกาไรก่อนภาษี และรายการทางการเงินที่ไม่ใช้ เงินสด จานวน
59.14 ล้ านบาท มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ ้นจากทรัพย์สนิ และหนี ้สินดาเนินงาน จานวน 14.09 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นผล
มาจากเจ้ าหนี ้การค้ าที่เพิ่มขึ ้น กระแสเงินสดที่ได้ นาไปชาระดอกเบี ้ยและภาษี 3.99 ล้ านบาท ใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน
55.99 ล้ านบาท ซึง่ เกือบทังหมดเป็
้
นการลงทุนในอาคารและส่วนปรับปรุ งอาคารในการปรับปรุ งสาขา และตกแต่งเตรี ยม
เปิ ดสาขาใหม่ในปี นี ้ และได้ รับเงินเพิ่มจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 22.99 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มจากเงินกู้ยืมสถาบัน
การเงินที่เริ่ มมีการกู้แทนการใช้ เงินกู้ยืมกรรมการในปี นี ้ ณ สิ ้นปี บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ ้น 36.23 ล้ านบาท
ในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีเงินสดจากผลกาไรก่อนภาษี และรายการทางการเงินที่ไม่ใช้ เงินสด จานวน
100.71 ล้ านบาท มีกระแสเงินสดลดลงจากทรัพย์สนิ และหนี ้สินดาเนินงาน จานวน 10.55 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นผล
มาจากการลดลงเจ้ าหนี ้การค้ า และสินค้ าคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ ้น กระแสเงินสดที่ได้ นาไปชาระดอกเบี ้ยและภาษี 19.26 ล้ านบาท
ใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน 61.28 ล้ านบาท ซึง่ เกือบทังหมดเป็
้
นการลงทุนในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในการปรับปรุง
สาขา และตกแต่งเตรี ยมเปิ ดสาขาใหม่ในปี นี ้ และใช้ เงินไปจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 50.16 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลจากการ
ชาระคืนหนี ้เงินกู้ยืมกรรมการทังหมด
้
183.10 ล้ านบาท โดยเป็ นส่วนที่ได้ มาจากการเพิ่มทุน 60 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินทังระยะสั
้
น้ และระยะยาว รวม 66.50 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดลดลง 40.53 ล้ านบาท
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีเงินสดจากผลกาไรก่อนภาษี และรายการทางการเงินที่ไม่ใช้ เงินสด
จานวน 16.36 ล้ านบาท มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ ้นจากทรัพย์สนิ และหนี ้สินดาเนินงาน จานวน 0.01 ล้ านบาท โดยเป็ นผลมา
จากการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ า ในขณะที่จานวนลูกหนี ้การค้ าลดลงไปด้ วยในจานวนใกล้ เคียงกัน กระแสเงินสดที่ได้
นาไปชาระดอกเบี ้ยและภาษี 1.29 ล้ านบาท ใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน 16.17 ล้ านบาท ซึง่ ทังหมดเป็
้
นการลงทุนในอาคาร
และส่วนปรับปรุงอาคารในการก่อสร้ างบ้ านพักพนักงาน และตกแต่งเตรี ยมเปิ ดสาขาใหม่ในปี นี ้ และมีเงินเพิ่มจากกิจกรรม
การจัดหาเงิน 0.25 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลจากการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่ม 10 ล้ านบาท ในขณะที่มี
การชาระคืนเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ 6.00 ล้ านบาท และชาระคืนเงิ นกู้ยืมระยะยาวและหนีต้ ามสัญญาเช่าทางการเงิ นตาม
เงื่อนไขไป 3.75 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดลดลง 0.84 ล้ านบาท
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16.6

อัตราส่ วนทางการเงิน

16.6.1 อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีอตั ราส่วนสภาพคล่องในปี 2555, 2556 และในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 อยู่ที่ระดับ 1.30,
0.48 และ 0.49 เท่าตามลาดับ และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วอยูท่ ี่ระดับ 1.16, 0.35 และ 0.34 เท่า ตามลาดับ ทังนี
้ ้
เมื่อดูจากโครงสร้ างด้ านสินทรัพย์หมุนเวียน จะเห็นว่าสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริ ษั ทและบริ ษัทย่อยเป็ นเงินสด
โดยมีสดั ส่วนของลูกหนี ้การค้ า สินค้ าคงเหลือ และสินทรัพย์อื่นๆ มีไม่มากนัก ส่งผลให้ อตั ราส่วนสภาพคล่อง กับอัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็ วไม่แตกต่างกันมากนัก ทังนี
้ ้เป็ นผลเนื่องมากจากลักษณะของธุรกิจหลักของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ น
ธุรกิจด้ านการบริ การ ซึ่งส่วนใหญ่รับเงินค่าบริ การเป็ นเงินสด ทาให้ มีลกู หนี ้ และสินค้ าคงเหลือไม่มาก ดังนันสภาพคล่
้
อง
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงขึ ้นกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสถานะด้ านการขายและบริ การในปั จจุบนั เป็ น
หลัก ทังนี
้ ้ในปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องที่สงู เกินกว่า 1 เนื่องมาจากปี ดังกล่าวมีกาไรจากผลการ
ดาเนินงานคงค้ างเป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่จานวนมาก โดยเงินส่วนดังกล่าวได้ ถกู นาไปชาระคืนหนี ้เงิน
กู้ยืมจากกรรมการไปในปี 2556 ทาให้ อตั ราส่วนสภาพคล่องลดต่าลงตามกระแสเงินสดที่ลดลง และยังอยูใ่ นระดับเดียวกัน
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 อย่างไรก็ตามแม้ ว่าทรัพย์สินหมุนเวียนจะมีสดั ส่วนเพียงครึ่ งหนึ่งของหนี ้สินหมุนเวียนที่จะต้ อง
ชาระ แต่จากกระแสเงินสดจากผลประกอบการของธุรกิจตามปกติ ก็น่าจะเพียงพอให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยชาระหนี ้สิน
หมุนเวียนได้ ตามกาหนด
16.6.2 อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพการใช้ สินทรัพย์
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า และระยะเวลาถัวเฉลีย่ การเก็บหนี ้
จากการที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีธุรกิจหลักจากธุรกิจสปา โรงแรม ร้ านอาหาร และจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปาที่
หน้ าร้ านสปา ซึ่งจากลักษณะธุรกิ จรายได้ เกือบทัง้ หมดจะรับเงินเป็ นเงินสด หรื อเครดิตการ์ ด ดังนันจึ
้ งมีลกู หนี ้การค้ า
จานวนไม่มาก ทาให้ อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้ าค่อนข้ างสูง อยู่ที่ระดับ 31.24, 50.56 และ 40.86 เท่า โดยมี
ระยะเวลาถัวเฉลีย่ การเรี ยกเก็บหนี ้อยูท่ ี่ 12 วัน, 7 วัน และ 9 วัน ในปี 2555, 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ตามลาดับ ซึ่ง
เป็ นลักษณะปกติของธุรกิจประเภทนี ้
อัตราหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ และระยะเวลาการขายสินค้ าโดยเฉลีย่
เนื่องจากธุรกิจด้ านการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ไม่ใช่รายได้ หลัก ในอดีตที่ผ่านมามียอดขายไม่ถึงร้ อยละ 4 ของ
รายได้ รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดังนันสิ
้ นค้ าคงเหลือเพื่อจาหน่าย ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จึงมีไม่มากนัก โดย
สินค้ าคงเหลือส่วนใหญ่เป็ นวัสดุสิ ้นเปลืองเพื่อใช้ ในธุรกิจสปา และธุรกิจโรงแรม และวัตถุดิบในร้ านอาหารที่จะมีอายุสนั ้
การอัตราการหมุนเวียนสูง โดยสินค้ าคงเหลือดังกล่าวที่นาไปใช้ ในธุรกิจก็ ไม่ใช่เป็ นต้ นทุนหลักของธุรกิจประเภทนี ้ ดังนัน้
สินค้ าคงเหลือของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดจึ
้
งมีสดั ส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับต้ นทุนรวม ทาให้ อตั ราส่วนหมุนเวียนสินค้ า
คงเหลือค่อนข้ างสูง อยู่ที่ระดับ 34.32, 22.17 และ 23.06 เท่า โดยมีระยะเวลาถัวเฉลี่ยการขายสินค้ าอยู่ที่ 11 วัน, 16 วัน
และ 16 วัน ในปี 2555, 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ตามลาดับ ซึง่ เป็ นลักษณะปกติของธุรกิจประเภทนี ้
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อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มี อัตราการหมุนเวียนของสินทรั พย์ อยู่ที่ 0.84, 0.93 และ 0.93 เท่า และมีอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 1.09, 1.18 และ 1.12 เท่า ในปี 2555, 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ตามลาดับ ซึ่งจาก
ธุรกิ จของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นการให้ บริ การที่จาเป็ นต้ องมีสถานที่ทาการถาวร และลงทุนในสินทรั พย์ ถาวรเป็ น
จานวนมาก แม้ ว่าส่วนใหญ่แล้ วบริ ษัทจะทาการเช่าพื ้นที่เพื่อทาสถานประกอบการสปา แทนการซื ้อลงทุนเอง แต่ก็ต้องมี
การลงทุนปรับปรุ งตกแต่งพื ้นที่ให้ เหมาะสมกับการทาธุรกิจ ทาให้ ต้องมีเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็ นหลัก ดังนันอั
้ ตรา
การหมุนเวียนของสินทรัพย์ และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร จึงอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์ และการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร เพื่อก่อให้ เกิดรายได้ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จะอยูใ่ นระดับ
ที่ไม่สงู นัก โดยมีรายได้ เพียงประมาณ 1 เท่า ของสินทรัพย์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยเมื่อเทียบกับบริ ษัทที่ทาธุรกิจ
โรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็จะเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีสดั ส่วนอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
และอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรที่ต่ากว่า 1 ทุกบริ ษัท
16.6.3 อัตราส่ วนแสดงความเสี่ยงในการกู้ยมื
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนอยูท่ ี่ระดับ 2.78 เท่า ในปี 2555 และในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย ทาการชาระคืนหนี ้เงินกู้ยืมกรรมการทังหมดกว่
้
า 183.10 ล้ านบาท ในขณะที่บริ ษัททาการเพิ่มทุน 60.00 ล้ านบาท
และมีกาไรสุทธิเพิ่มในปี นี ้ถึง 60.22 ล้ านบาท ทาให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ลดลง
เหลือเพียง 0.70 เท่า และยังคงอยูใ่ นระดับเดิมในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ซึง่ ระดับหนี ้สินดังกล่าวถือว่าไม่สงู มากสาหรับธุรกิจ
บริ การที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจานวนมาก
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีอตั ราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยอยู่ที่ 8.20 เท่าในปี 2555 และเพิ่มขึ ้นเป็ น
19.92 เท่าในปี 2556 จากผลประกอบการที่ดีขึ ้น แม้ ว่าจะมียอดภาระดอกเบี ้ยที่เพิ่มสูงขึ ้นจากการใช้ วงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินแทนการใช้ เงินกู้ยืมจากกรรมการ ซึ่งมีอตั ราดอกเบี ้ยสูงกว่ามาก อย่างไรก็ตามจากผลการดาเนินงานที่
ตกต่าลงจากปั ญหาทางการเมืองในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ในขณะที่บริ ษัทใช้ เงิ นกู้ยืมเพิ่มขึ ้นจากการลงทุนขยาย
สาขาสปา หลายแห่ง และการก่อสร้ างบ้ านพักพนักงานในกรุ งเทพฯ ทาให้ มีผลประกอบการที่ลดลง ขณะที่ดอกเบี ้ยจ่าย
เพิ่มสูงขึ ้น ทาให้ อตั ราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยลดต่าลงในไตรมาสนี ้เหลืออยู่ที่ระดับ 5.89 เท่า อย่างไรก็
ตามที่ระดับดังกล่าวยังค่อนข้ างสูง และไม่นา่ มีปัญหาในเรื่ องการผิดนัดชาระดอกเบี ้ย
16.6.4 อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีอตั รากาไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 32.06 ของรายได้ จากการขายและบริ การ ในปี 2555
และเพิ่มขึ ้นเป็ น ร้ อยละ 41.64 ของรายได้ จากการขายและบริ การ ในปี 2556 จากการขยายสาขาและผลประกอบการใน
สาขาเดิมที่มีอยู่ และดีขึ ้นในปี นี ้ แต่อตั รากาไรขันต้
้ นลดต่าลงในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เนื่องจากการสาขาในกรุงเทพฯ เกือบ
ทังหมดอยู
้
่ใกล้ กบั ที่ชุมนุมทางการเมือง ทาให้ สาขาสปาในกรุ งเทพมีรายได้ ลดต่าลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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ในขณะที่ต้นทุนของบริ ษัทส่วนใหญ่เป็ นต้ นทุนคงที่ จากค่าจ้ างพนักงานนวด และค่าเช่ าพื ้นที่ทาการสาขา ทาให้ อตั รากาไร
ขันต้
้ นลดต่าลง เหลือที่ระดับร้ อยละ 34.08 ของรายได้ จากการขายและบริ การ
อัตรากาไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิก็เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับอัตรากาไรขัน้ ต้ น โดยเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 7.92 ของรายได้ จากการ
ขายและบริ การในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 17.59 ของรายได้ จากการขายและบริ การในปี 2556 สาหรับในไตรมาสที่ 1 ปี 2557
มีอตั รากาไรสุทธิลดลงเหลือร้ อยละ 6.46 ของรายได้ จากการขายและบริ การ ซึ่งต่ากว่าปี 2555 ทังที
้ ่มีอตั รากาไรขันต้
้ นสูง
กว่า ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่เพิ่มขึ ้นจากการจ้ างพนักงานเพิ่มขึ ้น และมีค่าใช้ จ่ายในการขาย
ผ่านนายหน้ าเพิ่มสูงขึ ้น รวมถึงต้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ ้นจากการใช้ สนิ เชื่อสถาบันการเงินแทนเงินกู้ยืมกรรมการด้ วย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสดั ส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบี ้ยและภาษี เพิม่ ขึ ้นจากร้ อยละ 32.06 ของ
สินทรัพย์รวม ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 41.64 ของสินทรัพย์รวม ในปี 2556 เป็ นผลประกอบการของกิจการที่ดีขึ ้น เมื่อเทียบ
กับการเพิม่ ขึ ้นของเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้น สาหรับในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลง
เหลือเพียงร้ อยละ 34.08 ลดลงเมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2556 ซึง่ เป็ นผลกระทบมาจากรายได้ ที่ลดลงจากผลการชุมนุมทาง
การเมืองในช่วงดังกล่าว
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสดั ส่วนกาไรสุทธิ เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 25.71 ในปี 2555 เป็ น
ร้ อยละ 38.38 ในปี 2556 แม้ วา่ จะมีการเพิ่มทุน 60 ล้ านบาทในปี นี ้ แต่เนื่องจากบริษัทและบริ ษัทย่อยมีผลกาไรสุทธิเพิ่ม
สูงขึ ้นในปี 2556 กว่าร้ อยละ 229.79 ส่งผลให้ ภาพรวมอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจึงสูงขึ ้น อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1 ปี
2557 ผลการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับผลกระทบมาจากผลการชุมนุมทางการเมือง ส่งผลให้ อตั รา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดต่าลงเหลือเพียงร้ อยละ 27.49
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