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16.

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

16.1

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดาเนินธุรกิจการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา รวมถึงการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา โรงแรมแบบบูติครีสอร์ท และร้านอาหาร โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
คุณภาพการให้บริการ และความสะอาด ปัจจุบันบริษัทมีสาขาสปาที่เปิดดาเนินการแล้ว จานวน 11 แห่ง ที่มีที่ตั้งที่สะดวก
ต่อการเดินทางไปมา ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย ภายในโรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีสาขาอยู่ในกรุงเทพ เชียงใหม่ พัทยา
สมุย และภูเก็ต ประกอบด้วย Let’s Relax จานวน 7 แห่ง RarinJinda Wellness Spa จานวน 3 แห่ง และ Sabaii by Let’s
Relax จานวน 1 แห่ง โดยบริษัท ย่อยดาเนินธุรกิจโรงแรมระริน จินดา เวลล์เนส สปา รีสอร์ท ขนาด 35 ห้องพัก และ
ร้านอาหาร ติดริมแม่น้าปิง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท ในปี 2554 คือ บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด ในเดือนมิถุนายน และบริษัท
สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด ในเดือนกรกฎาคม และในปี 2556 ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด ในเดือนมีนาคม
อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งดังกล่าว เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหารกลุ่มเดียวกัน การเข้าถือ
หุ้นดังกล่าวเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มกิจการ ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของการดาเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยเสมือนกับ
การรวมกลุ่มกิจการมาตั้งแต่ต้น และสามารถเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกลุ่มกิจการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตามงบตรวจสอบของปี
2556 ทางผู้สอบบัญชีจึงได้จัดทางบการเงินรวม โดยปรับปรุงงบรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในส่วนของงบแสดงสถานะทางการเงิน
ย้อนหลังตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ย้อนหลังของปี 2555 เสมือนมีการรวมกิจการมาตั้งแต่ต้น เพื่อให้
สามารถเปรียบเทียบได้ ดังนั้นการสรุปสถานะด้านต่างๆ จะเน้นการพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยจากข้อมูล
ตามงบการเงินดังกล่าว โดยพิจารณาเปรียบเทียบร่วมกับงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบเสมือนรวม ในปี 2554 ที่จัดทาและปรับปรุง
เพิ่มเติมโดยบริษัท ซึ่งมีข้อมูลในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้

208

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

16.1.1 รายได้จากการขายและบริการ
โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อย นับตั้งแต่ปี 2554 – ไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2557 สรุปได้ดังนี้
ปี 2554
ล้านบาท
%
138.76
65.73%

โครงสร้างรายได้

ปี 2555
ล้านบาท
%
186.95
75.33%

ปี 2556
ล้านบาท
%
246.18
75.53%

รายได้ธุรกิจสปา
18.20

8.62%

25.18

10.15%

24.10

7.39%

12.75

6.04%

17.01

6.85%

27.63

8.48%

5.29

2.50%

13.83

5.57%

21.75

6.67%

36.11

17.10%

5.20

2.10%

6.27

1.92%

211.10

100.00%

248.17

100.00%

325.93

100.00%

รายได้ธุรกิจโรงแรม
รายได้ธุรกิจร้านอาหาร
รายได้จากผลิตภัณฑ์สปา
รายได้อื่น
รวมรายได้ทั้งสิ้น

ไตรมาสที่ 1งวด 6
เดือน ปี 2556
ล้านบาท
%
116.99 78.1577.1
58.52
2%
12.94 8.6410.02
7.60
%
11.39 7.618.82
6.69
%
5.19 2.64 3.473.48
%
3.18 0.43 2.130.56
%
149.69 100.00%
75.88

ไตรมาสที่ 1งวด 6
เดือน ปี 2557
ล้านบาท
%
111.79 76.6874.3
55.94
3%
13.60 9.3310.44
7.86
%
11.79 8.099.57
7.20
%
5.61 2.92 3.853.88
%
2.98 1.35 2.051.79
%
145.78 100.00%
75.27

หมายเหตุ : โครงสร้างรายได้ และสัดส่วนตามตาราง คานวณจากตัวเลขจานวนเต็มตามโปรแกรม Excel โดยการปัดเศษเพียงตัวเลขที่แสดง
เพียง 2 ทศนิยม ดังนั้นหากบวกตัวเลขตามตารางดังกล่าวเป็นยอดรวมอาจทาให้จานวนทศนิยมมีการคลาดเคลื่อนได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที่เกิดจากธุรกิจต่างๆ ดังนี้
รายชื่อบริษัท
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด
บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด
บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด

ธุรกิจทีท่ า
รายได้จากธุรกิจสปา และจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
รายได้จากธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร
รายได้จากธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
รายได้จากธุรกิจโรงเรียนนวดแผนไทย (รวมในรายได้อื่นๆ)

จากข้อมูลตามตารางโครงสร้างรายได้ข้างต้น จะเห็นได้ว่ารายได้หลักของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นรายได้จาก
ธุรกิจสปา โดยในปี 2554 ถึงไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2557 มีสัดส่วนสูงสุด โดยอยู่ที่ระดับร้อยละ 65.73 – 75.5376.68
ของรายได้รวม โดยมีแนวโน้มที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จากผลของการขยายสาขาสปาของบริษัท ในขณะที่รายได้จาก
ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารแม้ว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็จากัดด้วยธุรกิจที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีอัตรา
การขยายตัวจากัด ส่วนรายได้จากธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา แม้ว่ายังมีสัดส่วนการจาหน่ายไม่มาก เมื่อเทียบกับรายได้
ของธุรกิจสปา และธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร แต่ก็มีอัตราการขยายตัวที่สูง จากการที่เป็นธุรกิจต่อเนื่องมาจากธุรกิจสปา
เมื่อธุรกิจสปาขยายตัว การจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปาก็สามารถขายได้ดีขึ้น สาหรับธุรกิจโรงเรียนนวดแผนไทยเป็นเพียงธุรกิจ
เสริ มที่ดาเนิ น การโดยบริษัท ย่อย โดยรายได้ ทั้งหมดชาระมาจากบริ ษัท เป็น ค่ าเรี ยนนวดที่ ชาระแทนให้กับ พนัก งาน
เทอราพิสต์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขภายใต้สัญญาจ้างทาของกับบริษัทตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนั้นในแง่งบการเงินรวมจึงไม่มี
รายได้ในส่วนนี้
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ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดรายได้ของธุรกิจแต่ละประเภทของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ดังนี้
 รายได้จากธุรกิจสปา

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการทาธุรกิจสปา รวมเป็นจานวนเงิน 186.95 ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี
2554 จานวน 48.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 34.73 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ลูกค้ามาใช้
บริการสปาของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับบริษัทมีรายได้เต็มปีจาก Rarinjinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต ที่เปิดในเดือน
กุมภาพันธ์ และ Let’s Relax สาขา Terminal 21 ที่เปิดกิจการในเดือน ตุลาคมของปี 2554
ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการทาธุรกิจสปา รวมเป็นจานวนเงิน 246.18 ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี
2555 จานวน 59.24 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 31.69 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากทุกสาขาเดิมที่มีอยู่ และรายได้จากการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นใหม่คือ Let’s Relax สาขาสมุยในเดือนมกราคม เ ปิ ด
Let’s Relax สาขาแมนดารินในเดือนตุลาคม และ Sabaii by Let’s Relax สาขาสีลม ที่เปิดในเดือนธันวาคมของปี 2556
สาหรับไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการทาธุรกิจสปา จานวน 111.7955.94 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับรายได้ไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2556 มีรายได้ลดลง 5.202.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ
4.454.40 แม้ว่าบริษัทจะมีรายได้ทั้งไตรมาสเต็มครึ่งปีแรก 2557 เพิ่มจาก Let’s Relax สาขาสมุย Let’s Relax สาขาแมน
ดาริน และ Sabaii by Let’s Relax สาขาสีลม ที่เปิดในปี 2556 แต่จากผลกระทบของการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ
หลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียงกับสาขาสปาของบริษัท ได้แก่ Rarinjinda สาขาราชดาริ Let’s Relax สาขา Terminal 21 สาขา
พร้อมพงษ์ ทาให้รายได้ของสาขาดังกล่าวลดต่าลงไปในไตรมาส 1 และผลกระทบต่อเนื่องจากการรัฐประหารในไตรมาส 2
ที่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ยกเลิกการเดินทางเข้ามาในประเทศ ทาให้รายได้ของสาขาเดิมในกรุงเทพฯ ลดลงไป
ในงวด 6 เดือนนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รวมถึงรายได้จากสาขาใหม่ที่เปิดช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 คือ
สาขาแมนดาริน และสีลม ที่มีรายได้ในไตรมาสงวด 6 เดือนของปี 2557 นี้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จากผลกระทบด้าน
การเมืองดังกล่าวด้วย แม้ว่าสาขาต่างจังหวัดตามแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดจะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น เล็กน้อยแต่ก็ยังน้อยกว่า
รายได้ของสาขาในกรุงเทพที่ลดต่าลง ทาให้รายได้รวมของธุรกิจสปาของบริษัท ลดต่าลงไปเมื่อเทียบกับ ไตรมาสช่วง
เดียวกันของปีก่อน
 รายได้จากธุรกิจโรงแรม

บริษัทย่อย มีห้องพักในโรงแรมระรินจินดา เวลเนส สปา แอนด์ รีสอร์ต จานวน 35 ห้อง มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย
ตลอดปี ในปี 2554 ถึง ไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2557ดังนี้
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

อัตราการเข้าพัก

35.08%

50.65%

61.60%

ราคาห้องพักเฉลี่ย (บาท/คืน)

3,610

3,607

3,019
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ไตรมาสที่ 1
งวด 6 เดือน
ปี 2556
59.59%63.02
%
2,9113,266

ไตรมาสที่ 1
งวด 6 เดือน
ปี 2557
60.05%63.68
%
3,176 3,529
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ในปี 2555 บริษัทย่อยมีรายได้จากการทาธุรกิจโรงแรม รวมเป็นจานวน 25.18 ล้านบาท โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2554 จานวน 6.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 38.31 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่โรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่ม
สูงขึ้นในปี 2555 จากร้อยละ 35.08 เป็นร้อยละ 50.65 โดยราคาค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนลดต่าลงเล็กน้อยที่ระดับร้อยละ
0.07 เมื่อเทียบกับปี 2554 ถือได้ว่ายังคงราคาไว้ในระดับใกล้เคียงกันกับปีก่อน
ในปี 2556 บริษัทย่อยมีรายได้จากการทาธุรกิจโรงแรม รวมเป็นจานวน 24.10 ล้านบาท โดยมีรายได้ลดลงจากปี
2555 จานวน 1.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 4.29 แม้ว่าโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นในปี 2556
จากร้อยละ 50.65 เป็นร้อยละ 61.60 แต่บริษัทย่อยมีค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนที่ลดลงร้อยละ 16.29 ของราคาค่าห้องพัก
เฉลี่ยต่อคืนของปีก่อน จากการที่ปีนี้บริษัทย่อยมีการจาหน่ายห้องพักผ่านตัวแทนจาหน่ายล่วงหน้าจานวนมาก ซึ่งบริษัท
ย่อยขายได้ราคาต่ากว่าการขายตรงผ่าน Web Site ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจโรงแรมลดต่าลงเล็กน้อย
สาหรับไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทย่อยมีรายได้จากการทาธุรกิจโรงแรม รวมเป็นจานวน 13.607.86
ล้านบาท โดยมีร ายได้ เ พิ่ม ขึ้น จากช่วงเดี ยวกั น ของปี ก่อ น จ านวน 0.660.25 ล้ านบาท คิ ดเป็ น อั ตราเพิ่ มขึ้น ร้อ ยละ
5.133.35 โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 60.0563.68 และมีราคาค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.108.06 ของ
ราคาค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอัตราการเข้าพักและราคาห้องเฉลี่ยดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
เล็กน้อย จากผลการควบคุมการขายห้องพักผ่านตัวแทนในระดับที่เหมาะสมขึ้น ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย
 รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร

บริษัทย่อยดาเนินกิจการร้านอาหาร Deck-1 ซึ่งจากการตั้งชื่อร้านที่แยกออกจากชื่อโรงแรม และพื้นที่ร้านอาหาร
อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกับพื้นทีโ่ รงแรม ทาให้บรรยากาศของร้านอาหารไม่เหมือนร้านอาหารของโรงแรม ทาให้ได้ประโยชน์จาก
ลูกค้าภายนอกเข้ามาใช้บริการมากกว่าธุรกิจโรงแรมอื่นๆ ทั่วไป ที่ ส่วนใหญ่จะมีรายได้เฉพาะจากลูกค้าโรงแรมเป็นหลัก
ซึ่งที่ผ่านมารายได้ของธุรกิจร้านอาหารของบริษัทย่อย มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยตลอด จากปี 2555 มีรายได้ 17.01 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.26 ล้า นบาท และปี 2556 มีรายได้ 27.63 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.62 ล้านบาท
โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 33.45 และ 62.46 ในปี 2555 และ 2556 ตามลาดับ
สาหรับในไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทย่อยมีรายได้จากร้านอาหาร จานวน 11.797.20 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.410.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 3.587.61
 รายได้จากธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา

สาหรับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปาของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนหนึ่งเป็นการจาหน่ายให้กับลูกค้าเพื่อนาไปใช้
พร้อมกับบริการนวดในสปา และอีกส่วนเป็นการจาหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป และลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อนาไปใช้เองที่บ้าน
โดยมีการวางจาหน่ายสินค้าไว้ในห้องพักรับรองลูกค้าหลังบริการสปา เพื่อเป็นรูปแบบการส่งเสริมการขายสินค้าให้กับ
ลูกค้าเข้ามาใช้บริการสปาด้วย เนื่องจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา เป็นในรูปแบบดังกล่าว จึงจะมีการขยายตัวของ
รายได้ไปในแนวทางใกล้เคียงกับรายได้จากธุรกิจสปาของบริษัท โดยในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการทา
ธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา เป็นจานวนเงิน 13.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้
ร้อยละ 161.69 และในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการทาธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา เป็นจานวนเงิน
21.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 57.22
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สาหรั บ ไตรมาสที่ 1สาหรั บ งวด 6 เดือ น ปี 2557 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายได้ จ ากการท าธุ ร กิจ จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์สปา เป็นจานวนเงิน 5.612.92 ล้านบาท ยังคงเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นจานวน 0.420.28 ล้าน
บาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ร้อยละ 8.0310.56
 รายได้อื่น

รายได้อื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบไปด้วย รายได้จากธุรกิจโรงเรียนนวดแผนไทยของบริษั ทย่อย ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดสอนกับบุคคลภายนอก เป็นเพียงการสอนให้กับผู้ที่สมัครเข้างานกับสปาของบริษัท ถือเป็นธุรกิจเสริม
ของธุรกิจสปาเท่านั้น นอกนั้นจะเป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการขายขวดและเศษ
วัสดุจากร้านอาหาร เงินส่งคืนจากรายการส่งเสริมการขายของบัตรเครดิต การหักเงินประกันและการปรับปรุงค่าปรับ
ต่างๆ ของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย กาไรจากการปรับเปลี่ยนโครงการผลประโยชน์พนักงาน และรายได้จากการ
ปรับปรุงรายการขายบัตรสปาที่หมดอายุแล้วลูกค้าไม่ได้มาใช้บริการ ซึ่งจานวนผันแปรไปในแต่ละปี แต่ก็มีจานวนไม่มาก
นัก ยกเว้นสาหรับในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมี รายได้อื่นๆ จานวนมากจากพิเศษเพิ่มมาจากกาไรจากการขายที่ดิน
จานวน 33.50 ล้านบาท ทาให้มีรายได้อื่นในปีนี้จานวนสูงกว่าปกติ และในปี 2556 ก็มีรายได้อื่นพิเศษเพิ่มขึ้น จากการ
ปรับปรุงโครงการผลประโยชน์พนักงาน จานวน 2.04 ล้านบาท ที่เกิดจากการเปลี่ยนการจ้างพนักงานเทอราพิสต์ ไปเป็น
สัญญาจ้างทาของในปีนี้
16.1.2 ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนหลักประกอบไปด้วย
- เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับพนักงาน
- ค่าเช่า ค่าบริการพื้นที่เช่า และค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาทรัพย์สิน
- วัตถุดิบ ต้นทุนสินค้า และวัสดุสิ้นเปลืองการขาย และบริการ
- ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
- ค่าสาธารณูปโภค และ
- วัตถุดิบ และต้นทุนสินค้าเพื่อขาย
- วัสดุสิ้นเปลืองการขาย และบริการอื่นๆ
ได้ แ ก่ ค่ า เบี้ ย ประกั น ภั ย ค่ า ยามรั ก ษาความปลอดภั ย และ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ทั้งนี้จากลักษณะของธุรกิจหลักทีเ่ ป็นธุรกิจด้านบริการ ทั้งสปา โรงแรม และร้านอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จึงเป็น
เรื่อ งของค่า ใช้จ่ ายด้านพนัก งาน และค่ าใช้ จ่ายเกี่ย วกับ สถานที่ ท าธุ รกิจ ทั้งด้ านค่าเช่า/ค่าเสื่อมราคาทรัพย์ สิน โดย
ค่าใช้จ่ายหลัก ดังกล่าวคิดเป็นกว่าร้อยละ 70 ของต้นทุนทั้งหมด และส่วนใหญ่เป็นต้นทุนประเภท Fixed Cost ซึ่งในปี
2554-2556 อยู่ที่ระดับประมาณ 92-95 ล้านบาท และมีสัดส่วน Variable Cost .ในปี 2554-2556 ที่ระดับประมาณร้อยละ
29-32 ของรายได้จากการขายและบริการ โดยมีสัดส่วนต้นทุนด้านอื่นๆ ในแต่ละประเภท สรุปได้ดังนี้
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รายละเอียด
ต้นทุนขายและบริการ (ล้านบาท)
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนผันแปร

2554

2555

147.08
62.46%
37.54%
34.21%

165.06
57.03%
42.97%
35.15%

23.5772%

25.1534%

186.56
50.81%
49.19%
35.9936.47
%
26.3738%

16.56%
18.56%
4.75%
4.81%
6.82%
7.282.21%
100.00%

16.67%
14.25%
6.27%
4.96%
9.05%
5.182.33%
100.00%

21.35%
9.75%
4.12%
7.04%
10.03%
6.711.94%
100.00%

เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการต่างๆ
ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
วัตถุดิบ ต้นทุนสินค้า วัสดุสิ้นเปลืองการขาย และบริการ
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
ค่าสาธารณูปโภค
วัตถุดิบ และต้นทุนสินค้าเพื่อขาย
วัสดุสิ้นเปลืองการขาย และบริการ
อื่นๆ
รวม

2556

ไตรมาสที่ 1
งวด 6 เดือน
ปี 2556
86.59
51.15%
48.85%
34.1632.51
%
28.3628.19
%
18.22%
9.839.40%
7.216.49%
6.69%
9.35%
2.227.38%
100.00%

ไตรมาสที่ 1
งวด 6 เดือน
ปี 2557
98.40
55.13%
44.87%
35.4736.43
%
28.3831.92
%
16.63%
11.159.63%
6.763.51%
6.18%
1.83%
1.6110.51%
100.00%

หมายเหตุ : โครงสร้างสัดส่วนต้นทุนตามตาราง และการวิเคราะห์ต้นทุน คานวณจากตัวเลขจานวนเต็มตามโปรแกรม Excel โดยการปัดเศษ
เพียงตั ว เลขที่แ สดงเพียง 2 ทศนิ ยม ดั งนั้น หากบวกตั ว เลขตามตารางดั งกล่า วเป็นยอดรวมอาจทาให้จานวนทศนิ ยมมีการ
คลาดเคลื่อนได้

โดยสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนขายและบริการ ในแต่ละปีได้ดังนี้
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 165.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.94 ของ
รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 17.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.23 เมื่อเทียบจากปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบารุงรักษาทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ้นรวม
14.5414.64 ล้านบาท เนื่องจากการขยายสาขาสปาเพิ่มขึ้นทาให้มีค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าพื้นที่สาขา และค่าจ้างพนักงานนวด
เทอราพิสต์เพิ่มมากขึ้น
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและต้น ทุนบริการ 186.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.36 ของ
รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 21.50 49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.02 เมื่อเทียบจากปีก่อน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบารุงรักษาทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ้น
รวม 16.8217.42 ล้านบาท เนื่องจากการขยายสาขาสปาเพิ่มขึ้นทาให้มีค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าพื้นที่สาขาเพิ่มขึ้น และแม้ว่าบริษัทจะ
เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างพนักงานนวดเทอราพิสต์มาเป็นสัญญาจ้างทาของในปี 2556 นี้ โดยจะได้ส่วนแบ่งตามรายได้จากการ
นวดสปาแต่ที่จากเงื่อนไขสัญญาจ้างเดิมที่กาหนดเงินเดือนขั้นต่าไว้จานวนน้อย โดยพนักงานจะได้รับรายได้ตามส่วนแบ่งรายได้
จากการนวดสปาเช่นเดียวกันแต่ไม่ต่ากว่าเงินเดือนดังกล่าว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างดังกล่าว จึงไม่มีผลกระทบกับ
ต้นทุนในส่วนนี้ และจากรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเทอราพิสต์เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน และในปี
2556 นี้บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี ในการตัดค่าเสื่อมราคาของอาคารบนทรัพย์สิน เช่าที่
เชียงใหม่ ที่จัดทาสัญญาเช่าใหม่ระยะเวลา 30 ปี จึงมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการตัดค่าเสื่อมราคาของอาคารโรงแรม
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และส่วนปรับปรุงอาคารสปาบนที่เช่าจาก 20 ปี เป็น 30 ปี และค่าเสื่อมราคาของอาคารห้องอาหารจาก 10 ปี เป็น 30 ปี
เช่นเดียวกัน ส่งผลให้ภาระค่าเสื่อมราคาในปีนี้ลดลงไป 5.73 ล้านบาท ประกอบกับรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่ม
สูงขึน้ มากในปีนี้ จากการที่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็น Fixed Cost จานวน 94.79 ล้านบาท โดยมี Variable Cost อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 28.71 ของรายได้จากการขายและบริหาร ทาให้สัดส่วนต้นทุนขายและบริการ เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและ
บริหาร มีสัดส่วนที่ลดลงถึงร้อยละ 9.58 เมื่อเทียบกับปีก่อน
สาหรับในไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและบริการ 48.7398.40 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 65.9268.91 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 4.56 11.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ
10.3413.63 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและค่าใช้จ่าย
พนักงาน และค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบารุงรักษาทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ้นรวม 8.696.50 ล้านบาท เนื่องจากการขยายสาขาสปาเพิ่มขึ้นทา
ให้มีค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าพื้นที่สาขา และมีการจ้างพนักงานนวดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่มีต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองการขายและ
บริการลดต่าลง 3.24 ล้านบาท
16.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายหลักประกอบไปด้วย
- เงินเดือนพนักงานและผู้บริหารฝ่ายขาย สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งค่าใช้จ่าย
ส่วนของเงินเดือนในค่าใช้จ่ายในการขายนี้เริ่มมีการกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารฝ่ายขายในไตรมาส 2 ปี
2556 เป็นปีแรก
- ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักของพนักงานและกรรมการในการจัดบูธและการส่งเสริมการขาย และ
- ค่านายหน้าของพนักงานบริษัททัวร์ต่างๆ ที่พาลูกค้ามาใช้บริการในสปาของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขค่านายหน้า
กับคู่ค้าทุกรายที่ไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาเต็มของค่าบริการ โดยหากลูกค้าได้ส่วนลดใดๆ ก็จะไปหักออก
จากค่านายหน้าดังกล่าว ทั้งนี้ไม่รวมลูกค้าที่ติดต่อเข้าใช้บริการเอง และการจองล่วงหน้าผ่านทาง Web Site
ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีสัญญามาตรฐานที่ทากับตัวแทนทุกราย และ
- อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง วัสดุสิ้นเปลือง ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
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ทั้งนี้โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท ในแต่ละปีที่ผ่านมาดังนี้
รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท)
เงินเดือนและสวัสดิการอื่นๆ
ค่านายหน้า
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย

2554
9.13
4.695.19%
19.62%
55.27%
13.64%
6.7828%
100.00%

2555

2556

12.26
1.68%
21.04%
46.23%
23.20%
7.85%
100.00%

15.22
26.4851%
28.79%
22.53%
16.98%
5.2218%
100.00%

ไตรมาสที่ 1
งวด 6 เดือน
ปี 2556
9.67
20.3220.81%
25.2620.74%
23.4421.02%
15.6820.01%
15.3017.42%
100.00%

ไตรมาสที่ 1
งวด 6 เดือน
ปี 2557
10.47
23.5323.99%
28.9434.00%
20.7216.46%
8.5112.60%
18.2912.95%
100.00%

หมายเหตุ :
โครงสร้างสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายตามตาราง และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขาย คานวณจากตัวเลข
จานวนเต็มตามโปรแกรม Excel โดยการปัดเศษเพียงตัวเลขที่แสดงเพียง 2 ทศนิยม ดังนั้นหากบวกตัวเลขตามตารางดังกล่าวเป็นยอดรวมอาจ
ทาให้จานวนทศนิยมมีการคลาดเคลื่อนได้

โดยสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการขาย ในแต่ละปีได้ดังนี้
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 12.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.05 ของรายได้
จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 3.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.28 34 โดยค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นเกิดจากค่านายหน้า ค่าส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากการส่งเสริมการขาย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการ
ขายของบริษัทและบริษัทย่อยสอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริ การที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากเทียบกับปี 2544 2554 ที่มี
ค่าใช้จ่ายในการขายมีสัดส่วนที่ระดับร้อยละ 5.22 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่ลดลงไปเล็กน้อย
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 15.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของรายได้
จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.17 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
เกิดจากเงินเดือนผู้บริหารฝ่ายขาย ที่มีการเพิ่มขึ้นในปีนี้ รวมถึงค่านายหน้าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยลดค่า
โฆษณาและส่งเสริมการขายลง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากการส่งเสริมการขาย เนื่องจากชื่อเสียงของบริษัทเริ่ม
ติดตลาดแล้ว ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี้ยังคงสอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งหากเทียบกับปีก่อนสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อเที่ยบกับรายได้จากการขายและบริการ ยังคงมีสัดส่วนที่
ลดลงไป
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สาหรับไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 5.0510.47 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.847.33 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อ น 0.460.79 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.958.19 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่านายหน้าที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากลูกค้าทั่วไปที่
จองเข้าใช้เข้าใช้บริการเองในไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2557 นี้มีสัดส่วนที่ลดลงจากสาขาสปาในกรุงเทพฯ ที่มีรายได้
ลดลงจากปัญหาทางการเมือง บริษัทจึงต้องพึ่งพิงลูกค้าที่ส่งมาจากตัวแทนนายหน้าเพิ่มขึ้น ในสาขาที่เชียงใหม่และภูเก็ต
เพื่อสร้างรายได้ทดแทนให้กับสาขาที่มีรายได้ลดลงไป โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 1.632.09 ของ
รายได้จากธุรกิจสปาในไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2556 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 3.072.71 ของรายได้จากธุรกิจสปาในไตรมาส
ที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2557นี้ ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยลดค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายลง รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางจากการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทและบริษัทย่อย มี
สัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
16.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของบริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายหลักประกอบไปด้วย
- เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับพนักงาน
- ค่าบริการวิชาชีพต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้างการตรวจสอบ ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และ
ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน
- ค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมในการจานอง
- ค่าเช่า/ค่าบริการ/ค่าบารุงรักษา
- ค่าเสื่อมราคา และตัดจาหน่ายสินทรัพย์
- ค่าเดินทาง และที่พัก และ
- อื่น ๆ ได้แ ก่ ค่ า รั ก ษาความปลอดภั ย ค่ า เครื่อ งเขี ย นแบบพิม พ์ ค่า รั บ รอง ค่ า ซ่ อ มแซมบ ารุ ง รัก ษา ค่ า
สาธารณูปโภค ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ขอคืน หนี้สงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
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ทั้งนี้โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท ในแต่ละปีที่ผ่านมาดังนี้
รายละเอียด

2554

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท)
เงินเดือนพนักงาน และสวัสดิการต่างๆ
ค่าบริการวิชาชีพต่างๆ
ค่าธรรมเนียม
ค่าเช่า/ค่าบริการ/ค่าบารุงรักษา
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเดินทาง และที่พัก
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2555

2556

ไตรมาสที่
งวด 6 เดือน
1 ปี 2556

ไตรมาสที่ 1
งวด 6 เดือน
ปี 2557

23.25

33.83

35.69

13.77

19.12

59.6456.94
%
4.37%

40.8636.63
%
7.76%

41.4136.95
%
13.31%

46.4642.65
%
8.266.90%

18.46%
2.66%
3.11%
2.70%
17.5411.76
%
100.00%

8.78%
1.00%
3.51%
4.23%
42.6038.09
%
100.00%

13.98%
3.85%
8.60%
5.08%
31.3118.24
%
100.00%

42.5640.09
%
14.2223.02
%
8.9613.21%
4.63%
7.73%
7.55%
23.6914.35
%
100.00%

4.603.02%
5.55%
7.35%
5.06%
22.7247.43
%
100.00%

หมายเหตุ : โครงสร้างสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารตามตาราง และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คานวณจากตัวเลขจานวนเต็มตาม
โปรแกรม Excel โดยการปัดเศษเพียงตัวเลขที่แสดงเพียง 2 ทศนิยม ดังนั้นหากบวกตัวเลขตามตารางดังกล่าวเป็นยอดรวมอาจทา
ให้จานวนทศนิยมมีการคลาดเคลื่อนได้

โดยสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในแต่ละปีได้ดังนี้
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน 33.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.93 ของ
รายได้จากการขายและบริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.59 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.55 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ สาหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ที่มีสัดส่วนเพิ่ม
สูงขึ้นมากในปีนี้ เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายเฉพาะปีจากการตัดด้อยค่าทรัพย์สิน จานวน 5.64 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตัดมูลค่า
สิ่งปลูกสร้างเดิมในที่ดินที่รัชดา ที่จะต้องรื้อทิ้งและจะก่อสร้างเป็นบ้านพักพนักงานของบริษัทในกรุงเทพฯ
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน 35.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.17 ของ
รายได้จากการขายและบริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.86 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.49 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้น จากเงิน เดือนพนักงานและสวัสดิการต่างๆ สาเหตุ
เนื่องจากบริษัทเพิ่มจานวนพนักงานเพื่อรองรับธุรกิจที่มากขึ้นจากการเพิ่มสาขาสปา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น
จากการเตรียมการของบริษัทในการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้
วงเงินสินเชื่อด้านต่างๆ กับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการบริหารมีสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการ
ที่น้อยลงเมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า
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สาหรับไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน 19.1210.85 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 14.6813.39 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.94 5.35 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.20 38.83 ทั้งนี้เป็นผลมากจากการเพิ่ม
จานวนพนักงาน และผู้บริหารในสายงานบัญชี ทาให้ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มสูงขึ้น และมี
ค่าใช้จ่ายเฉพาะในค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ปีจากการตัดด้อยค่าทรัพย์สินอีก จานวน 2.57 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่า
ออกแบบบ่อน้าร้อนออนเซ็นที่เตรียมจะก่อสร้างที่ Rarinjinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต ที่ชะลอการดาเนินการไป ทาให้
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาหรับไตรมาสงวด 6 เดือนของปี 2557 นี้มีสัดส่วนสูงกว่าปกติ
16.1.5 ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน 3.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของรายได้จากการขาย
ซึ่งต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1712.44 27 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินมาเพื่อสนับสนุนการขยายสาขาสปาของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งการใช้วงเงินสินเชื่ อของสถาบันการเงินซึ่งมี
อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินกู้ยืมจากกรรมการ
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน 4.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของรายได้จากการขาย
และบริการ ซึ่งต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.61 80 เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่าจะมีการ
ชาระคืนเงินกู้ยืมกรรมการในปีนี้ไปแล้วทั้งหมด แต่เป็นการชาระคืนไปในช่วงไตรมาสที่ 2 และเงินกู้กรรมการเป็นเงินกู้
ดอกเบี้ย ที่ต่า ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อย เปลี่ยนไปใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจแทน
ประกอบกับเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นจากการเบิกจ่าย เพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขเงินกู้ในการขยายสาขา และก่อสร้างบ้านพักพนักงานของ
บริษัท รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าซื้อ ทาให้ต้นทุนทางการเงินตลอดทั้งปีเพิ่มสูงขึ้น
ในไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงิน 1.262.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 1.701.80 ของรายได้ จ ากการขายและบริ ก าร ซึ่ ง ต้ น ทุ น ทางการเงิ น ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ
18.8725.54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 1 ณ 30 มิถุนายน ปี 2556 บริษัทยังมีการใช้
เงินกู้จากกรรมการ อยู่จานวน 71.91 ล้านบาท ที่มีอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 2 ต่อปี อยู่บางส่วนทาให้ยังคงมีต้นทุนทาง
การเงินที่ต่ากว่า ในขณะที่ใช้วงเงินสินเชือ่ จากสถาบันการเงินทีบ่ ริษทั และบริษัทย่อยใช้อยู่ปัจจุบันมีต้นทุนเฉลี่ยที่ประมาณ
ร้อยละ 5.48 ต่อปี และบริษัทมีการใช้วงเงินเงินกู้ยมื สินเชื่อจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นโดยมียอดภาระหนี้คงค้างในไตรมาส
ที่ 1 ณ 30 มิถุนายน ปี 2557 จานวน 103.93 ล้านบาท เงินที่สูงกว่าช่วงไตรมาสที่ 1เวลาเดียวกันของ ปี 2556 ที่มีเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินมีภาระคงค้างเพียง 48.40 ล้านบาททาให้มีต้นทุนทางการเงินในปีนี้เพิ่มสูงขึ้น
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16.1.6 กาไรสุทธิ
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 18.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.52 51 ของรายได้จากการขาย
และบริการ ซึ่งกาไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 1.55 54 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.28 22 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะมีรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.56 แต่ก็มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าที่ร้อย
ละ 17.30 ทาให้ผลโดยรวมบริษัทมีกาไรสุทธิทเี่ พิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นใน
ปีนี้ ถึง 67.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น อัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 38.84 แต่เนื่องจากปี 2554 บริษัทมีกาไรจากการขาย
ทรัพย์สินเป็นรายได้อื่นอยู่เป็นจานวนถึง 33.50 ล้านบาท ทาให้กาไรสุทธิของปี 2555 นี้ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
ปีก่อน
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 60.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.84 ของรายได้จากการขายและ
บริการ ซึ่งกาไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 41.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 229.79 86 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน ซึ่งเป็น ผลจากการเพิ่มขึ้น ของรายได้ รวมในสัดส่วนร้อยละ 31.33 ซึ่ งถ้าเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมมีการ
เพิ่มขึ้นสัดส่วนร้อยละ 11.99 ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวส่งผลให้บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นสัดส่วนร้อยละ
134.34จากการขายและบริการ ที่เพิ่มขึ้น ถึง 76.69 ล้านบาท หรือคิดเป็น อัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.57 ในขณะที่
โครงสร้างต้นทุนขายและบริการ ที่มี Fixed Cost อยู่ที่ประมาณ 94.79 ล้านบาทซึ่งยังคงใกล้เคียงกับปีก่อนแม้วา่ จะมีจานวน
สาขาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนนโยบายด้านค่าเสื่อมราคาของอาคารและการปรับปรุงอาคารบนที่เช่าที่เชียงใหม่จาก
ค่าเสื่อมราคาที่ 10-20 ปี เป็น 30 ปี ตามระยะเวลาการเช่า ทาให้ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินลดลงไป ในระดับใกล้เคียงกับค่า
เช่าสาขาใหม่ทเี่ พิ่มขึ้น โดยมี Variable Cost ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 28.71 ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อรายได้
ในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน รายได้ส่วนเพิ่มนี้จึงมีกาไรขั้นต้นกว่าร้อยละ 70 ของรายได้ดังกล่าว ดังนั้นแม้ว่าค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารจะเพิ่มขึ้นแต่จานวนไม่มากเมื่อเทียบกับผลกาไรขั้นต้นส่วนเพิ่มดังกล่าวจึงส่งผลให้ภาพรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555
ในไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัท และบริษัท ย่อ ย มีกาไรสุท ธิ 4.866.27 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ
6.574.39 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งกาไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ลดลง 9.5420.21 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราการลดลงร้อยละ 66.2576.31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของรายได้รวมจากการ
ขายและบริก าร จานวน 3.71 ล้านบาท คิ ดเป็น ในสัดส่ วนอัตราการลดลงร้อยละ 3.412.53 จากผลกระทบทางด้า น
การเมืองในประเทศ แต่มีค่าใช้จ่ายรวมด้านค่าเช่าพื้นที่ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ที่เป็น Fixed Cost เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่ม
สาขาสปาในช่วงปลายปีที่ผ่าน รวมถึงปรับปรุงขยายพื้นที่สาขา และเปิดสาขาใหม่ช่วงต้นปีนี้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวม
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 20.60 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ในอั ตราสั ด ส่ ว นการเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 17.9915.21
เนื่องมาจากการขยายธุรกิจและสาขาเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2556
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16.2

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก 3 ประเภท
ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือ ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก 2 ประเภท ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินมัดจาและเงินประกัน โดยทรัพย์สินหลัก
ของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนในแต่ละปี ได้ดังนี้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระค้าประกัน
สิทธิการเช่าที่ดิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจาและเงินประกัน
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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 2 ปี 2557
4.565.27%
1.671.59%
2.352.89%
0.620.20%
9.199.96%
0.00%
0.910.99%
86.2085.52%
0.420.42%
3.273.05%
0.020.06%
90.8190.04%

หมายเหตุ : โครงสร้างสัดส่วนสินทรัพย์ตามตาราง และการวิเคราะห์สินทรัพย์ คานวณจากตัวเลขจานวนเต็มตามโปรแกรม Excel โดยการปัด
เศษเพียงตัวเลขที่แสดงเพียง 2 ทศนิยม ดังนั้นหากบวกตัวเลขตามตารางดังกล่าวเป็นยอดรวมอาจทาให้จานวนทศนิยมมีการ
คลาดเคลื่อนได้

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย คือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในส่วนของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ที่ใช้เป็นที่ประกอบการสปาของบริษัท และประกอบกิจการ
โรงแรมและร้านอาหารของบริษัทย่อย ซึ่งก็เป็นไปตามลักษณะปกติของธุรกิจประเภทนี้ ทั้งนี้โครงสร้างสินทรัพย์ของบริษัท
และบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงพอสรุปได้ ดังนี้
ปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 348.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.42 ล้านบาทจากปี 2554 โดยการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 36.23 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากผลประกอบการของ
ปี 2555 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 5.08 ล้านบาท จากการสารองสินค้าในการขยายธุรกิจ และที่ดิน อาคารและอุป กรณ์
เพิ่มขึ้น 61.03 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินที่รัชดาเพิ่มเพื่อใช้ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ทาการปรับปรุงราคาที่ดิน ที่เป็น
ทรัพย์สินเดิมของบริษัทตามราคาประเมินใหม่ และลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะเปิด Let’s Relax สาขาสมุย ที่
เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคมของปีนี้
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ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 349.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.99 ล้านบาทจากปี 2555 โดยการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกิดจาก สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 2.13 ล้านบาทจากการสารองสินค้าในการขยายธุรกิจ และที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 39.52 ล้านบาท จากการขยายการลงทุนปรับปรุงสปาเดิม ในส่วนของบ่อน้าร้อนออนเซ็นที่ Rarinjinda
Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ ปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ Let’s Relax สาขาพาวิลเลียน และลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะ
เปิด Let’s Relax สาขาแมนดาริน ที่เริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายน และ Sabaii by Let’s Relax สาขาสีลม ในขณะที่มีเงินสด
ลดลง 40.53 ล้านบาท จากการนาเงินสดไปชาระคืนหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ
สาหรับสิ้น สุดไตรมาสที่ 12 ปี 2557 บริษัท และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 356.25370.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
6.9320.79 ล้านบาทจากสิ้นปี 2556 โดยการเปลี่ยนแปลงหลักเกิดจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 7.6822.04 ล้าน
บาท จากการขยายการลงทุนก่อสร้างบ้านพักพนักงานในกรุงเทพฯ และลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะเปิด Let’s
Relax สาขาหัวหินและ Let’s Relax สาขาสยามแสควร์วันเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้จากส่วนประกอบของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย มีข้อมูลสรุปข้อมูลสินทรัพย์ในแต่ละรายการที่สาคัญ ได้ดังนี้
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16.2.1 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าของบริษทั และบริษทั ย่อย จะประกอบไปด้วยลูกหนีบ้ ริษัททัวร์ ตัวแทนขายห้องพักและสปา และ
สายการบินทีซ่ ื้อห้องพักโรงแรมเพื่อขายเป็นแพ็คเกจพิเศษให้กับลูกค้าสายการบิน ส่วนลูกหนี้อนื่ ๆ จะประกอบไปด้วย
ลูกหนี้บัตรเครดิตต่างๆ ที่ยังไม่ครบกาหนดชาระ ค่าใช้จา่ ย และประกันภัยจ่ายล่างหน้า เงินทดรองจ่ายต่างๆ
ทั้งนีใ้ นส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่ ของบริษทั และบริษทั ย่อย จากข้อมูลตามงบการเงินของบริษัท และ
ข้อมูลอายุลูกหนี้การค้ากิจการทีเ่ กี่ยวข้องและกิจการอืน่ มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องและ
กิจการอื่น

งบเสมือน
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31-มี.ค.-5730
มิย. 57
0.0407

2554
0.27

2555
0.80

2556
0.39

30 มิย. 5731มี.ค.-57
0.7636

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

0.010.7736
0.7736

0.9796
0.4005
0.0507
0.3706
2.9240
(0.3910)
2.5330

0.14
0.15
0.05
0.34
0.34

0.27
0.27
0.24
0.78
0.78

0.71
0.01
0.72
0.72

0.3151
0.3643
-0.02
-0.00
0.6796
-(0.00)
0.6796

5.25
0.01
1.09
6.35

2.5939
0.01
3.083.76
5.686.16

1.51
5.37
0.24
7.12

3.31
1.06
4.37

1.11
0.06
0.90
2.07

1.4432
-0.01
2.703.08
4.1441

90.48%

83.4096.65%

88.74%

68.88%

100.00%

100.0098.48%

อายุหนี้ค้างชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้อง-สุทธิ

2554
0.67

2554
0.14

2555
0.05

2556
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

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น-สุทธิ

1.83

0.14

2.81

3.82

1.131.26

0.30
0.07
2.20
2.20

0.15
0.05
0.34
0.34

0.45
0.48
3.74
3.74

0.66
0.30
0.40
0.31
5.49
(0.51)
4.98

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
สัดส่วนของลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกาหนด
ช าระและเกิ น ก าหนดช าระไม่ เ กิ น 3
เดือน มีอัตราร้อยละ

2.97
5.22
1.07
9.26

1.38
5.37
0.25
7.00

5.02
1.27
6.29

96.97%

87.68%

84.46%

0.0609
0.0609

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวนเงิน 6.29 ล้านบาท ลดลง
2.97 ล้านบาทจากปี 2554 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 6.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.06 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31
มีนาคม30 มิถุนายน 2557 จานวน 5.686.16 ล้านบาท ลดลง 0.67 19 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจานวนลูกหนี้ดังกล่าวถือว่าน้อย
มาก เนื่องจากโดยลักษณะของธุรกิจหลักของบริษัทที่เป็นธุรกิจให้บริการสปา ที่รายได้ส่วนใหญ่รับเป็นเงินสดเมื่อให้บริการ โดย
ลูกหนี้การค้าที่มีบางส่วนเป็นลูกหนี้ในส่วนของตัวแทนขาย และลูกหนี้บริษัทย่อยในส่วนของธุรกิจโรงแรม ที่ขายผ่าน
ตัวแทนต่างๆ
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อย มีแนวโน้มปริมาณยอดคงค้างของลูกหนี้ลดลง โดยสัดส่วนของลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกาหนด
ชาระและเกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน มีอัตราร้อยละ 96.97, 84.4684.46, 90.4890.48 และ 83.4096.65 ในปี 2554, 2555,
2556 และไตรมาส 1 2 ปี 2557 ตามลาดับ ซึ่งถือว่ามีหนี้ที่มีโอกาสเสียหายไม่มาก โดยนโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัท
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และบริษัทย่อย มีนโยบายในการตั้งสารองหนี้สูญจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงิน ไม่ได้ โดยพิจารณาและวิเคราะห์สถานะ
ของลูกหนี้แต่ละรายประกอบ ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
16.2.2 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย สินค้าสาเร็จรูป, วัสดุสิ้นเปลือง, อาหารและเครื่องดื่ม และ
อื่นๆ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยสามารถนาสินค้าคงเหลือดังกล่าวไปจาหน่ายได้ทันที ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง โดยมีนโยบาย
ทางบัญชีสาหรับสินค้าคงเหลือ ดังนี้
 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
โดยประมาณในการขาย
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ซึ่งสินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแยกรายละเอียดได้ดังนี้
งบการเงินรวม
รายละเอียด
สินค้าสาเร็จรูป
วัสดุสิ้นเปลือง
อาหารและเครื่องดื่ม
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
สินค้าคงเหลือ สุทธิ

2554
1.22
0.88
0.05
0.12
2.27
2.27

2555

2556

2.45 2.30
4.34 5.38
0.20 0.31
0.37 1.80
7.35 9.79
- (0.31)
7.35 9.48

31-มี.ค.30
มิย.-57
2.011.76
6.475.46
0.350.32
1.901.78
10.739.32
(0.4463)
10.298.69

2554
0.88
0.88
0.88

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิย.312555 2556
มี.ค.-57
1.29 2.16
1.942.05
4.34 5.31
6.415.40
0.04
5.67 7.47
8.357.45
- (0.14)
(0.1431)
5.67 7.33
8.217.14

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีสิน ค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 จานวน 7.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554
จานวน 5.08 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2556 จานวน 9.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 2.13 ล้านบาทเนื่องจาก
บริษัท และบริ ษัท ย่อยได้มี การสั่งซื้อวั สดุสิ้น เปลือ ง, สิน ค้าสาเร็จรูป และอื่น ๆ สารองเพิ่มขึ้น ในระหว่างปี เพื่อรองรั บ
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น และ ณ สิ้น ไตรมาสที่ 1 2 ปี 2557 มีจานวน 10.298.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ลดลงจากปี 2556 จานวน
0.810.79 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษทั ย่อยได้มีการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง, สินค้าสาเร็จรูป และอื่นๆ สารองเพิ่มขึ้นใน
ระหว่างปี เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากสินค้าสาเร็จรูปเพื่อ ขายมีปริมาณลดลง เนื่องจากเริ่มมีการทดสอบ
การใช้ระบบหน้าร้านใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ทาให้การควบคุมปริมาณสินค้าสาเร็จรูปเพื่อจาหน่ายหน้าร้านแต่ละ
สาขาได้ดีขึ้นทาให้ปริมาณสินค้าสาเร็จรูปลดลงเล็กน้อย
16.2.3 สิทธิการเช่าที่ดนิ
ในปี 2555 บริษัทมีสิทธิการเช่าที่ดิน จานวน 3.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 3.64 ล้านบาท จากการ
จ่ายเงินล่วงหน้าพิเศษค่าทาสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่สมุย เพื่อใช้ดาเนินกิจการ Let’s Relax สาขาที่สมุย โดย
สิ้น ปี 2556 และสิ้น ไตรมาสที่ 1 2 ปี 2557 บริษัท มีสิท ธิการเช่าที่ดิน จานวน 3.71 ล้านบาท และ 3.54 37 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยมีจานวนลดลง 0.09 ล้านบาท และ 0.17 34 ล้านบาทจากปี 2555 และปี 2556 ตามลาดับ ซึ่งเป็นผลจาก
การตัดจาหน่ายสิทธิการเช่าทีด่ ินตามนโยบายทางบัญชีตามระยะเวลาตามสัญญาเช่ารวมเงื่อนไขการต่ออายุสัญญาที่ระบุ
ไว้
16.2.4 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีทดี่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน 257.47 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 61.03 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากการซื้อที่ดินที่รัชดาเพิ่มเพื่อใช้ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ทา
การปรับปรุงราคาที่ดินที่เป็นทรัพย์สินเดิมของบริษัทตามราคาประเมินใหม่ และลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะ
เปิด Let’s Relax สาขาสมุย ที่เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคมของปีนี้
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ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีทดี่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 296.99 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 39.52 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากในปี 2556 บริษัทได้มีการลงทุนเพิ่ม ในการปรับปรุงสปาเดิม
ในส่วนของบ่อน้าร้อนออนเซ็นที่ Rarinjinda Wellness Spa สาขาเชียงใหม่ ปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ Let’s Relax สาขาพาวิลเลียน
และลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะเปิด Let’s Relax สาขาแมนดาริน ที่เริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายน และ Sabaii
by Let’s Relax สาขาสีลม
สาหรับณ สิ้นไตรมาสที่ 1 2 ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม30
มิถุนายน 2557 จานวน 304.67319.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน 7.6822.04 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากในช่วง
ไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2557 นี้บริษัทมีการลงทุนเพิ่มในการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ในกรุงเทพฯ และและลงทุนใน
การปรับปรุงพื้นที่เช่าในส่วนที่จะเปิด Let’s Relax สาขาหัวหิน และ Let’s Relax สาขาสยามแสควร์วันเพิ่มขึ้น
16.2.5 เงินมัดจาและเงินประกัน
จากธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่ส่วนใหญ่ดาเนินธุรกิจบนอาคาร และพื้นที่เช่า โดยมีบริษัท เป็นผู้ดาเนินการ
เช่าทรัพย์สินทัง้ หมด และให้บริษัทย่อยต่างๆ เช่าช่วงใช้งานต่อสาหรับธุรกิจนั้นๆ ซึ่งจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการพื้นที่
เช่า ส่วนใหญ่จะต้องมีเงินมัดจาและเงินประกันสัญญาเป็นเงินสดชาระไว้ให้กับผู้ให้เช่า จานวนแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ใน
แต่ละสัญญา ทาให้ที่ผ่านมาบริษัทจึงมีทรัพย์สินในส่วนนี้เพิ่มขึ้นตามจานวนพื้นที่เช่าที่เพิ่มขึ้นตามการเปิดสาขาใหม่ที่
เพิ่มขึ้น ในแต่ละปีกล่าวคือ ในปี 2555 มีเงินมัดจาและเงินประกันทั้งสิ้น 8.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 1.13
ล้านบาท ในปี 2556 มีเงินมัดจาและเงินประกันทั้งสิ้น 11.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 2.70 ล้านบาท สาหรับ
ในณ สิ้นไตรมาสที่ 12 ปี 2557 บริษัทมีเงินมัดจาและเงินประกันทั้งสิ้น 10.8712.09 ล้านบาท ลดลงเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556
2557 จานวน 0.50 72 ล้านบาท เนื่องมาจากการเจรจาเปลี่ยนแปลงเงินมัดจาและเงินประกันจากผู้ให้เช่าบางราย มาใช้
หนังสือค้าประกันของธนาคารแทน
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16.3

โครงสร้างหนี้สิน
บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงสร้างหนี้สินตามสัดส่วนหนี้สินแต่ละประเภท สรุปได้ดังนี้
โครงสร้างหนี้สิน

2554

เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้อนื่
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอืน่
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สนิ รวม
สัดส่วนหนีส้ ินรวมต่อสินทรัพย์รวม

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%
0.00% 0.00% 0.00%
100.00% 100.00% 100.00%
83.70% 74.52% 41.26%

ไตรมาสที่ 1
2 ปี 2557
6.845.03%
24.2718.07%
7.531.16%
0.0901%
1.400.97%
0.00%
49.7047.29%
1.581.32%
5.373.95%
3.222.06%
20.14%
100.00%
41.0453.67%

หมายเหตุ : โครงสร้างสัดส่วนหนี้สินตามตาราง และการวิเคราะห์หนี้สิน คานวณจากตัวเลขจานวนเต็มตามโปรแกรม Excel โดยการปัดเศษ
เพียงตั ว เลขที่แ สดงเพียง 2 ทศนิ ยม ดั งนั้น หากบวกตั ว เลขตามตารางดั งกล่า วเป็นยอดรวมอาจทาให้จานวนทศนิ ยมมีการ
คลาดเคลื่อนได้

จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า โครงสร้างหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50 ของภาระ
หนี้สินทั้งหมดเป็นเงินกู้ยืม ซึ่งเดิมในปี 2554 และ 2555 เป็นการใช้เงินกู้ยืมจากกรรมการเพื่อใช้ในการลงทุนขยายกิจการ
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยนับตั้งแต่ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย เปลี่ยนมาใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทดแทน
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในแต่ละปี พอจะสรุปได้ดังนี้
ปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน 259.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2554 จานวน 55.41 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.14 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลกระทบหลักจากการ
เพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จานวน 18.14 ล้านบาท จากการขยายธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทและ
บริษัทย่อยยังทาการกู้ยืมเงินจากกรรมการ และสถาบันการเงินทิ่เพิ่มขึ้น อีก 22.99 ล้านบาท เพื่อนามาใช้ในการลงทุนใน
ทรัพย์สินจากการทาสาขาสปาเพิ่มขึ้น

226

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ในปี 2556 บริษัท และบริษัท ย่อย มีห นี้สิน รวม ณวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 จานวน 144.12 ล้านบาท ลดลง
115.45 44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 44.48 โดยผลกระทบหลักเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างทางการเงิน
ในส่วนของหนี้สินระยะยาว โดยบริษัทและบริษัทย่อยทาการชาระคืนหนี้เงินกู้ยืมกรรมการคืนทั้งหมดจานวน 183.10 ล้านบาท
จากกระแสเงินสดของกิจการ การเพิ่มทุนในบริษทั ย่อยเพื่อชาระหนี้ และเงินสดจากผลประกอบการในปีนี้ ทั้งนี้บริษัทมีการเบิกเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มอีก 50.50 ล้านบาท เพื่อนามาใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินจากการทาสาขาสปาเพิ่มขึ้น โดยมีการ
ชาระคืนตามเงื่อนไขสัญญากู้ 4.20 ล้านบาท และบริษัทย่อยเบิกเงินกู้ระยะสั้น จากสถาบันการเงิน เพิ่ม 16.00 ล้านบาท
เพื่อใช้หมุนเวียนทดแทนเงินกู้ยืมกรรมการ
สาหรับในไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม30 มิถุนายน 2557
จานวน 146.19198.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากสิ้นปี 2556 จานวน 2.0754.52 ล้านบาท คิดเป็น อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.4437.83 เป็นผลมาจากการที่บริษัทเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่เหลือเพื่อใช้ในการดาเนินการก่อสร้างสาขา เพิ่มขึ้น
35.00 ล้านบาท ในขณะที่ชาระคืนตามเงื่อนไขไป 7.37 ล้านบาท ท าให้มี เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 27.63 ล้านบาท
ในขณะที่บริษัทย่อยมีการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นไปจานวน 6 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจานวน 40
ล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้ชาระและตั้งเป็นหนี้สินเพิ่มในส่วนของเงินปันผลค้างจ่ายในบัญชี ทาให้สัดส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 53.70
16.4

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2555 บริษัทและบริษทั ย่อย มีส่วนของผู้ถือหุน้ จานวน 88.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 49.01 ล้านบาท
เป็นผลมาจากกาไรสุทธิในปี 2555 จานวน 18.26 ล้านบาท และมีการปรับปรุงกาไรจากการตีราคาที่ ดินของบริษัท จานวน
38.59 ล้านบาท โดยหักส่วนของรายการปรับปรุงที่เกี่ยวกับหนี้สินภาษีเงินได้ ไป 7.69 ล้านบาท
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 205.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 116.44 ล้านบาท
โดยเพิ่มขึ้นจากการทีบ่ ริษทั มีการเพิ่มทุนในระหว่างปี 60.00 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากกาไรสุทธิในปี 2556 จานวน 60.22 ล้านบาท
สาหรับณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 12 ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 210.06171.47 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นลดลงจากสิ้นปี 2556 จานวน 4.8633.73 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น จากกาไรสุทธิในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลกาไรของปี 2556 ที่ผ่านมาจานวน 40 ล้านบาท
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16.5.5 งบกระแสเงินสด
ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดจากผลกาไรก่อนภาษี และรายการทางการเงินที่ไม่ใช้เงินสด จานวน
59.14 ล้านบาท มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากทรัพย์สินและหนี้สินดาเนินงาน จานวน 14.09 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น กระแสเงินสดที่ได้นาไปชาระดอกเบี้ยและภาษี 3.99 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
55.99 ล้านบาท ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นการลงทุนในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในการปรับปรุงสาขา และตกแต่งเตรียม
เปิดสาขาใหม่ในปีนี้ และได้รับเงินเพิ่มจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 22.99 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มจากเงินกู้ยืมสถาบัน
การเงินที่เริ่มมีการกู้แทนการใช้เงินกู้ยืมกรรมการในปีนี้ ณ สิ้นปี บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 36.23 ล้านบาท
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดจากผลกาไรก่อนภาษี และรายการทางการเงินที่ไม่ใช้เงินสด จานวน
100.71 ล้านบาท มีกระแสเงินสดลดลงจากทรัพย์สินและหนี้สินดาเนินงาน จานวน 10.55 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากการลดลงเจ้าหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้น กระแสเงินสดที่ได้นาไปชาระดอกเบี้ยและภาษี 19.26 ล้านบาท
ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 6156.28 ล้านบาท ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นการลงทุนในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในการ
ปรับปรุงสาขา และตกแต่งเตรียมเปิดสาขาใหม่ในปีนี้ และใช้เงินไปจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 5055.16 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ผลจากการชาระคืนหนี้เงินกู้ยืมกรรมการทั้งหมด 183.10 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่ได้มาจากการเพิ่มทุน 60 55 ล้านบาท
และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทัง้ ระยะสั้น และระยะยาว รวม 66.50 ล้านบาท ณ สิ้นปี บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดลดลง
40.53 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 1งวด 6 เดือน ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดจากผลกาไรก่อนภาษี และรายการทางการเงินที่ไม่ใช้
เงินสด จานวน 16.3626.27 ล้านบาท มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นลดลงจากทรัพย์สินและหนี้สินดาเนินงาน จานวน 0.011.74
ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นการลดลงของเจ้าหนี้การค้า ในขณะที่จานวนลูกหนี้การค้า
ลดลงไปด้วยในจานวนใกล้เคียงกัน กระแสเงินสดที่ได้นาไปชาระดอกเบี้ยและภาษี 1.2912.14 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรม
การลงทุน 16.1736.58 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็น การลงทุน ในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารในการก่อสร้างบ้านพัก
พนักงาน และตกแต่งเตรียมเปิด Let’s Relax สาขาหัวหิน และสยามสแควร์วัน ใหม่ในปีนี้ และมีเงินเพิ่มจากกิจกรรมการ
จัดหาเงิน 0.2521.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่ม 10 35 ล้านบาท
ในขณะที่มีการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น 6.00 ล้านบาท และชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ตามเงื่อนไขไป 3.757.58 ล้านบาท ณ สิ้นปี บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดลดลง 0.842.76 ล้านบาท
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16.6

อัตราส่วนทางการเงิน

16.6.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2555, 2556 และในไตรมาสที่ 1 2 ปี 2557 อยู่ที่ระดับ 1.30,
0.48 และ 0.49 31 เท่าตามลาดับ และมีอั ตราส่วนสภาพคล่ องหมุน เร็วอยู่ที่ร ะดับ 1.16, 0.35 และ 0.34 21 เท่ า
ตามลาดับ ทั้งนี้เมื่อดูจากโครงสร้างด้านสินทรัพย์หมุนเวียน จะเห็นว่าสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัท
ย่อยเป็นเงินสด โดยมีสัดส่วนของลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์อื่นๆ มีไม่มากนัก ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพ
คล่อง กับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมากจากลักษณะของธุรกิจหลักของบริษัท
และบริษัทย่อย เป็นธุรกิจด้านการบริการ ซึ่งส่วนใหญ่รับเงินค่าบริการเป็นเงินสด ทาให้มีลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือไม่มาก
ดังนั้นสภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยจึง ขึ้นกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสถานะด้านการขายและ
บริการในปัจจุบันเป็นหลัก ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่สูงเกินกว่า 1 เนื่องมาจากปี
ดังกล่าวมีกาไรจากผลการดาเนินงานคงค้าง และมีการเบิกจ่ายเงินกู้ระยะยาวในช่วงปลายปี เป็นทาให้บริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดคงค้างอยู่จานวนมาก โดยเงินส่วนดังกล่าวได้ถูกนาไปชาระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการไปในปี
2556 ทาให้อัตราส่วนสภาพคล่องลดต่าลงตามกระแสเงินสดที่ลดลง และยังอยู่ในระดับเดียวกัน ลดลงอีกเล็กน้อย ในไตร
มาสที่ 12 ปี 2557 อย่างไรก็ตามแม้ว่าทรัพย์สินหมุนเวียนจะมีสัดส่วนเพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนที่จะต้อง
ชาระ แต่จากอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 และ 2556 ก็อยู่ที่ระดับ 1.60 และ
1.07 เท่าตามลาดับ ซึ่งจะเห็นว่ากระแสเงินสดจากผลประกอบการของธุรกิจตามปกติ ก็น่าจะเพียงพอให้บริษัทและบริษัท
ย่อยชาระหนี้สินหมุนเวียนได้ตามกาหนด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า และระยะเวลาถัวเฉลี่ยการเก็บหนี้
จากการที่บริษัทและบริษัทย่อย มีธุรกิจหลักจากธุรกิจสปา โรงแรม ร้านอาหาร และจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปาที่
หน้าร้านสปา ซึ่งจากลักษณะธุรกิจรายได้เกือบทั้งหมดจะรับเงินเป็นเงินสด หรือเครดิตการ์ด ดังนั้น จึงมีลูกหนี้การค้า
จานวนไม่มาก ทาให้อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าค่อนข้างสูง อยู่ที่ระดับ 31.24, 50.56 และ 40.8639.06 เท่า โดยมี
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการเรียกเก็บหนี้อยู่ที่ 12 วัน, 7 วัน และ 9 วัน ในปี 2555, 2556 และไตรมาสที่ 1 2 ปี 2557 ตามลาดับ
ซึ่งเป็นลักษณะปกติของธุรกิจประเภทนี้
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ และระยะเวลาการขายสินค้าโดยเฉลี่ย
เนื่องจากธุรกิจด้านการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา ไม่ใช่รายได้หลัก ในอดีตที่ผ่านมามียอดขายไม่ถึงร้อ ยละ 4 7
ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้นสินค้าคงเหลือเพื่อจาหน่าย ของบริษัทและบริษัทย่อย จึงมีไม่มากนัก โดย
สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในธุรกิจสปา และธุรกิจโรงแรม และวัตถุดิบในร้านอาหารที่จะมีอายุสั้น
การอัตราการหมุนเวียนสูง โดยสินค้าคงเหลือดังกล่าวที่นาไปใช้ในธุรกิจก็ ไม่ใช่เป็นต้นทุนหลักของธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้น
สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้ หมดจึงมีสัดส่วนทีน่ อ้ ยเมื่อเทียบกับต้นทุนรวม ทาให้อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้า
คงเหลือค่อนข้างสูง อยู่ที่ระดับ 34.32, 22.17 และ 23.0625.01 เท่า โดยมีระยะเวลาถัวเฉลี่ยการขายสินค้าอยู่ที่ 11 10 วัน
, 16 วัน และ 16 14 วัน ในปี 2555, 2556 และไตรมาสที่ 1 2 ปี 2557 ตามลาดับ ซึ่งเป็นลักษณะปกติของธุรกิจประเภทนี้

229

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

16.6.2 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตรากาไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 32.06 ของรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2555
และเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 41.64 ของรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2556 จากการขยายสาขาและผลประกอบการใน
สาขาเดิมที่มีอยู่ และดีขึ้นในปีนี้ แต่อัตรากาไรขั้นต้นลดต่าลงในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เนื่องจากการสาขาในกรุงเทพฯ เกือบ
ทั้งหมดอยู่ใกล้กับที่ชุมนุมทางการเมือง ทาให้สาขาสปาในกรุงเทพมีรายได้ลดต่าลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในขณะที่ต้นทุนของบริษัทส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ จากค่าเช่า ค่าบริการ แลค่าบารุงรักษาพื้นที่ในการทาการสาขา ค่า
เสื่อมราคาทรัพย์สิน และค่าจ้างพนักงานประจา ทาให้อัตรากาไรขั้นต้นลดต่าลง เหลือที่ระดับร้อยละ 31.09 ของรายได้
จากการขายและบริการ
อัตรากาไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอัตรากาไรขั้นต้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.36 ของรายได้รวม ในปี
2555 เป็นร้อยละ 18.48 ของรายได้รวมในปี 2556 สาหรับในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 มีอัตรากาไรสุทธิลดลงเหลือร้อยละ
4.30 ของรายได้รวม ทั้งนี้เป็นผลมาจากรายได้ที่ต่าลงจากการชุมนุมทางการเมือง ในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากสาขาสปาที่
ขยายเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้ นจากการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่ม
สูงขึ้นจากการใช้สินเชื่อสถาบันการเงินแทนเงินกู้ยืมกรรมการด้วย
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
บริษัทและบริษทั ย่อยมีสัดส่วนกาไรสุทธิ เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุน้ เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 26.36 ในปี 2555 เป็น
ร้อยละ 40.32 ในปี 2556 แม้วา่ จะมีการเพิ่มทุน 60 ล้านบาทในปีนี้ แต่เนื่องจากบริษทั และบริษทั ย่อยมีผลกาไรสุทธิเพิ่ม
สูงขึ้นในปี 2556 กว่าร้อยละ 229.86 ส่งผลให้ภาพรวมอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ จึงสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในไตรมาส 2 ปี
2557 ผลการดาเนินงานของบริษทั และบริษัทย่อยได้รับผลกระทบมาจากผลการชุมนุมทางการเมือง ส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุน้ ลดต่าลงเหลือเพียงร้อยละ 23.38
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16.6.3 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
โดยบริษทั และบริษทั ย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 6.17 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 17.26
ในปี 2556 จากผลประกอบการของกิจการที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึน้ ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่เพิม่ ขึน้ สาหรับในไตร
มาสที่ 2 ปี 2557 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 11.13 ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2556 ซึ่งเป็น
ผลกระทบมาจากรายได้ที่ลดลงจากผลการชุมนุมทางการเมืองในช่วงดังกล่าว ในขณะที่มกี ารลงทุนเพิม่ สูงขึ้น
ทั้งนีใ้ นส่วนของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรที่ร้อยละ 18.80, 29.34 และ 21.49 ในปี 2555, 2556 และไตรมาส 2
ปี 2557 ตามลาดับ เนื่องจากโครงสร้างทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจสปา และโรงแรมของบริษทั และบริษัทย่อย เป็นการ
ลงทุนในทรัพย์สินถาวรเป็นส่วนใหญ่
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรั พย์ อยู่ที่ 0.84, 0.93 และ 0.93 90 เท่า และมีอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 1.09, 1.18 และ 1.12 เท่า ในปี 2555, 2556 และไตรมาสที่ 1 2 ปี 2557 ตามลาดับ ซึ่งจาก
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เป็ น การให้บริการที่จาเป็น ต้องมีสถานที่ทาการถาวร และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็น
จานวนมาก แม้ว่าส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะทาการเช่าพื้นที่เพื่อทาสถานประกอบการสปา แทนการซื้อลงทุนเอง แต่ก็ต้องมี
การลงทุนปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ให้เหมาะสมกับการทาธุรกิจ ทาให้ต้องมีเงินลงทุนในสิน ทรัพย์ถาวรเป็นหลัก ดังนั้นอัตรา
การหมุนเวียนของสินทรัพย์ และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร จึงอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์ และการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร เพื่อก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย จะอยู่ในระดับ
ที่ไม่สูงนัก โดยมีรายได้เพียงประมาณ 1 เท่า ของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเมื่อเทียบกับบริษัทที่ทาธุรกิจ
โรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีสัดส่วนอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
และอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรที่ต่ากว่า 1 ทุกบริษัท
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16.6.34 อัตราส่วนแสดงความเสี่ยงในการกู้ยืมวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ระดับ 2.78 92 เท่า ในปี 2555 และในปี 2556 บริษัทและ
บริษัทย่อย ทาการชาระคืนหนี้เงินกู้ยืมกรรมการทั้งหมดกว่า 183.10 ล้านบาท ในขณะที่บริษัททาการเพิ่มทุน 60.00 ล้าน
บาท และมีกาไรสุทธิเพิ่มในปีนี้ถึง 60.22 ล้านบาท ทาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย
ลดลงเหลือเพียง 0.70 เท่า และยังคงอยู่ในระดับเดิม สาหรับในไตรมาสที่ 1 2 ปี 2557 เนื่องจากบริษัท มีการประกาศ
จ่ายเงินปันผลเป็นจานวน 40 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้ชาระออกไป ทาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และมีหนี้สินเงินปันผลเพิ่มขึ้น
ทาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.16 เท่า ซึ่งแต่อย่างไรก็ตามระดับหนี้สินดังกล่าวถือว่าไม่สูงมากสาหรับ
ธุรกิจบริการที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจานวนมาก
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยอยูท่ ี่ 8.20 21.19 เท่าในปี 2555 และเพิ่มขึ้น
เป็น 19.9222.53 เท่าในปี 2556 จากผลประกอบการที่ ดีขึ้น แม้ว่าจะมียอดภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้วงเงิน
สินเชื่อจากสถาบัน การเงิน แทนการใช้เงินกู้ยืมจากกรรมการ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่ามาก อย่างไรก็ตามจากผลการ
ดาเนินงานที่ตกต่าลงจากปัญหาทางการเมืองในช่วงไตรมาสที่ 1 2 ปี 2557 ในขณะที่บริษัทใช้เงินกู้ ยืมเพิ่มขึ้นจากการ
ลงทุนขยายสาขาสปา หลายแห่ง และการก่อสร้างบ้านพักพนักงานในกรุงเทพฯ ทาให้มีผลประกอบการที่ลดลง ขณะที่
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มสูงขึ้น ทาให้อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยลดต่าลงในไตรมาสนี้เหลืออยู่ที่ระดับ 5.899.54
เท่า อย่างไรก็ตามที่ระดับดังกล่าวยังค่อนข้างสูง และไม่น่ามีปัญหาในเรื่องการผิดนัดชาระดอกเบี้ย
16.6.4 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตรากาไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 32.06 ของรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2555
และเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 41.64 ของรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2556 จากการขยายสาขาและผลประกอบการใน
สาขาเดิมที่มีอยู่ และดีขึ้นในปีนี้ แต่อัตรากาไรขั้นต้นลดต่าลงในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เนื่องจากการสาขาในกรุงเทพฯ เกือบ
ทั้งหมดอยู่ใกล้กับที่ชุมนุมทางการเมือง ทาให้สาขาสปาในกรุงเทพมีรายได้ลดต่าลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในขณะที่ต้นทุนของบริษัทส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ จากค่าจ้างพนักงานนวด และค่าเช่าพื้นที่ทาการสาขา ทาให้อัตรากาไร
ขั้นต้นลดต่าลง เหลือที่ระดับร้อยละ 34.08 ของรายได้จากการขายและบริการ
อัตรากาไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอัตรากาไรขั้นต้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.92 ของรายได้จากการ
ขายและบริการในปี 2555 เป็นร้อยละ 17.59 ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2556 สาหรับในไตรมาสที่ 1 ปี 2557
มีอัตรากาไรสุทธิลดลงเหลือร้อยละ 6.46 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งต่ากว่ าปี 2555 ทั้งที่มีอัตรากาไรขั้นต้นสูง
กว่า ทั้งนี้เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการขาย
ผ่านนายหน้าเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้สินเชื่อสถาบันการเงินแทนเงินกู้ยืมกรรมการด้วย
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
โดยบริษทั และบริษทั ย่อยมีสัดส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษีเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 32.06 ของ
สินทรัพย์รวม ในปี 2555 เป็นร้อยละ 41.64 ของสินทรัพย์รวม ในปี 2556 เป็นผลประกอบการของกิจการที่ดีขนึ้ เมื่อเทียบ
กับการเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทเี่ พิ่มขึน้ สาหรับในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 34.08 ลดลงเมื่อเทียบกับสิน้ ปี 2556 ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากรายได้ที่ลดลงจากผลการชุมนุมทาง
การเมืองในช่วงดังกล่าว
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
บริษัทและบริษทั ย่อยมีสัดส่วนกาไรสุทธิ เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุน้ เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 25.71 ในปี 2555 เป็น
ร้อยละ 38.38 ในปี 2556 แม้วา่ จะมีการเพิ่มทุน 60 ล้านบาทในปีนี้ แต่เนื่องจากบริษทั และบริษทั ย่อยมีผลกาไรสุทธิเพิ่ม
สูงขึ้นในปี 2556 กว่าร้อยละ 229.79 ส่งผลให้ภาพรวมอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ จึงสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1 ปี
2557 ผลการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยได้รับผลกระทบมาจากผลการชุมนุมทางการเมือง ส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุน้ ลดต่าลงเหลือเพียงร้อยละ 27.49
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