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SWG 067/2565 

วนัที  พฤษภาคม  

เรือง  คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ประจาํปี  สินสุดวนัที  มีนาคม  และชีแจงสาเหตขุองผลการดาํเนินงานทีเปลียนแปลงไปจากปีก่อนเกิน

กว่าร้อยละ  

เรียน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอชีแจงคาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการโดยพิจารณาจาก

งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2565 สินสุดวนัที  มีนาคม พ.ศ. 2565 และชีแจงสาเหตุของ ผลการดาํเนินงาน

ทีเปลียนแปลงจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ  ทงันีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดร้วม .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน .  

ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิมขึนร้อยละ .  โดยมีขาดทุนสุทธิ .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการขาย

และบริการ ซึงขาดทุนสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยลดลง .  ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

สรุปผลประกอบการทีสาํคญัในไตรมาส 1 ปี 2565 

รายได ้

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดร้วมในไตรมาส  ปี  จาํนวน .  ลา้นบาท เพิมขนึจากปีก่อน .  ลา้นบาท 

คิดเป็นอตัราการเพิมขนึร้อยละ .  โดยรายไดห้ลกัยงัเป็นรายไดจ้ากธุรกิจสปาในสัดส่วน ร้อยละ  ของรายไดร้วม   

จาํนวนสาขา ณ วนัที 31 มีนาคม  มีทงัหมด  สาขา (  สาขาในประเทศ  สาขาในต่างประเทศ) (เปิดเพิม  

สาขา ปิด  สาขา) (ณ วนัที  มีนาคม  มีจาํนวน  สาขาในประเทศ  สาขาในต่างประเทศ)  

รายไดที้เพิมขนึเกิดจากมาตรการผอ่นปรนของรัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  

ตงัแต่ช่วงไตรมาสที  ปี  จนถึงปัจจบุนั ถึงแมว่้าโควิดสายพนัธ์ุโอมิครอนจะระบาดในประเทศไทยช่วงตน้ปี  แตค่น

ไทยมีความมนัใจในการใชบ้ริการสปามากยงิขึน เนืองจากไดรั้บวคัซีนครอบคลุม ประกอบกบัมาตรการการตรวจ ATK ของ

บริษทั ทีให้ลูกคา้ตรวจก่อนรับบริการทุกครัง และพนักงานสาขาตอ้งตรวจ ATK ทุกคนทุกวนั รวมถึงมาตรการความปลอดภยั



อนืๆทีบริษทัดูแลลูกคา้ อย่างไรก็ตามนกัท่องเทียวซึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทั ยงัไม่สามารถเดินทางมาใชบ้ริการได ้ทาํให้

รายไดย้งัคงไดรั้บผลกระทบเมือเปรียบเทียบกบัเหตุการณ์ปกติ 

ทงันีบริษทัไดห้าช่องทางใหม่ๆในการทาํรายได ้ซึงถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากในไตรมาส  ปี  คือ การ

นาํเขา้ Goldsite ATK เขา้มาจาํหน่ายในช่วงทีไวรัสโควิด  สายพนัธุ์โอมิครอนระบาด ทาํให้บริษทัมีรายไดเ้พมิประมาณ  

ลา้นบาท 

ภาพรวมรายไดไ้ตรมาส  ปี  

 

 

การวิเคราะห์รายได ้

 

 

(พนับาท)

Q1'65 Q1'64 Q1'63 Chg (%) Chg (%)
65 vs 64 64 vs 63

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 110,021     55,020       237,825     100.0% (76.9%)
รายไดอ้นื 4,108        1,251        5,743        228.4% (78.2%)
รายไดร้วม 114,129     56,271       243,568     102.8% (76.9%)
ตน้ทุนขายและบรกิาร 129,153     117% 98,256       179% 200,700     84% 31.4% (51.0%)
กาํไรขันตน้ (19,132)      (17%) (43,236)      (79%) 37,125       16% (55.7%) (216.5%)
คชจ.ขายและบรหิาร 28,855       26% 25,359       46% 30,295       13% 13.8% (16.3%)
กาํไรก่อนหักภาษีเงนิได ้ (47,987)      (44%) (68,595)      (125%) 12,573       5% (30.0%) (645.6%)
คชจ.ทางการเงนิ 10,409       9% 11,044       20% 8,580        4% (5.7%) 28.7%
ภาษีเงนิได ้ 3,148        3% (2,384)       (4%) (357)          (0%) (232.0%) 567.8%
กาํไรสุทธิ (57,436)      (52%) (76,004)      (138%) 4,350        2% (24.4%) (1,847.2%)
NCI -            0% 1              0% -            0%
กาํไรส่วนทเีป็นของบรษัิทใหญ่ (57,436)      (52%) (76,003)      (138%) 4,350        2% (24.4%) (1,847.2%)

สรุปผลการดาํเนนิงาน



รายไดไ้ตรมาส 1 ทีเพิมขนึร้อยละ 102.82 เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มีรายละเอียดดงันี 

- บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ/SWG) ประกอบธุรกิจใหบ้ริการสปาเป็นหลกั รายไดเ้พิมขนึ

ร้อยละ 51 

- บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จาํกดั (SWR) ประกอบธุรกิจโรงแรมระรินจินดาและร้านอาหาร Deck1 ทีจงัหวดั

เชียงใหม่ รายไดเ้พมิขนึร้อยละ  

- บริษทั สยามเวลเนสแล็บ จาํกดั (SWL) ประกอบธุรกิจขายผลิตภณัฑส์ปา รายไดเ้พิมขนึร้อยละ  หลกัๆจากการ

ขาย Goldsite ATK  

- รายไดอื้นๆ เพิมขนึร้อยละ  

 

รายไดจ้ากการให้บริการสปาของสาขาเดิมเพมิขนึร้อยละ   เมือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ในขณะทีการขยายสาขาทาํให้

รายไดด้งักล่าวเพมิขนึร้อยละ 2 

การวเิคราะห์เป็นรายแบรนดที์ให้บริการ Let’s Relax รายไดเ้พิมขนึร้อยละ 50, ระรินจินดา เพมิขนึร้อยละ  และบา้น

สวนลดลงร้อยละ 1  

 ทงันีรายไดจ้ากการให้บริการสปาแยกตามพนืทีนนั สาขาในกรุงเทพและต่างจงัหวดัเพิมขนึร้อยละ  และ  

ตามลาํดบั 

 ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารรายไดเ้พิมขนึร้อยละ  แต่สัดส่วนรายไดใ้นไตรมาส 1 ปี  และ ปี  ใกลเ้คียงกนั

เมือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วม โดย occupancy rate และ ADR ในงวดปัจจุบนัเพิมขนึเลก็นอ้ยเทียบกบัปีก่อน 

ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑส์ปาของบริษทั สัดส่วนรายไดใ้นใตรมาสที 1 ปี 2565 และ 2564 เพิมขนึจากร้อยละ  เป็น 

 ของรายไดร้วมจากยอดขาย Goldsite ATK และการทาํโปรโมชนัขายสินคา้ online ผา่นช่องทางตา่งๆ 

ตน้ทุนขายและบริการ 

ไตรมาส  ปี 2565  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทนุขายและบริการ .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายได้

จากการขายและบริการ เพิมขนึจากปีก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิมขนึร้อยละ .  ซึงการเพิมขนึดงักล่าวหลกัๆ

เกิดจากส่วนลดค่าเช่าทีไดรั้บระหว่างงวดลดลง เนืองจากผูใ้ห้เช่าส่วนใหญ่เห็นว่าสถานการณ์เริมคลีคลายในทิศทางทีดีขึนจึงเริม

คิดเช่าหรือใหส่้วนลดในอตัราทีลดลง ในขณะทีค่าใชจ้่ายผนัแปรจากการกลบัมาเปิดให้บริการเพิมขนึ เช่น ค่าวตัถุดิบ ค่า

พนกังานนวด รวมถึงค่าใชจ้่ายพนกังานทีสาขา และยงัคงตอ้งแบกรับ fixed cost ต่างๆ เช่น ค่าเสือมราคา ทาํให้ยงัคงมีผลขาดทุน

ขนัตน้ในไตรมาส  ปี  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารและดอกเบียจ่าย 

 ในไตรมาส  ปี  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารและดอกเบียจ่ายเท่ากบั .  ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการขายและบริการ เพิมขนึจากปีก่อน .  ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการเพิมขนึร้อยละ .  



สาเหตุหลกัจากการ write off ทรพัยสิ์นจากการปิดสาขาบา้นสวนอุดรธานี และ Let’s Relax Ibis Hotel ประมาณ  ลา้นบาท 

ส่วนค่าใชจ้่ายอืนๆ ใกลเ้คียงกบัปีก่อน บริษทัสามารถบริหารจดัการไดค้่อนขา้งดี 

ขาดทนุสุทธิ 

ในไตรมาส  ปี  บริษทัฯและบริษทัย่อย มีขาดทุนสุทธิ .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการ

ขายและบริการซึงขาดทุนสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยลดลง .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ .  เมือเทียบ

กบัปีก่อน ผลขาดทุนทีลดลงหลกัๆจากยอดขายเพิมขึนจากสถานการณ์โควิดทีเริมคลีคลาย ลูกคา้คนไทยมีความมนัใจในการ

กลบัมาใชบ้ริการ เนืองจากส่วนใหญไ่ดรั้บวคัซีนครอบคลุมแลว้ ประกอบกบัมาตรฐานความปลอดภยัในการให้บริการกบัลูกคา้

ทุกคน  ทงันีบริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุน และ ค่าใชจ้่ายอนืๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในภาพรวม 

 

ภาพรวมฐานะการเงินของบริษทั 

 

  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม ณ วนัที  มีนาคม  จาํนวน , .  ลา้นบาท ลดลง .  ลา้นบาทจาก

ปี  คิดเป็นร้อยละ .  โดยรายการสําคญัทีมีการเปลียนแปลงคือ  

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงจาก .  ลา้นบาทเป็น .  ลา้นบาท (ลดลงร้อยละ . ) จากการ

เบิกเงนิกู ้  ลา้นบาท และมี cash burn จากการดาํเนินงาน ดอกเบียจ่าย และเงินลงทุนสาํหรับสาขาใหม่ทีจะเปิด

ในปี  

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื เพมิขนึจาก .  ลา้นบาทในปี  เป็น .  ลา้นบาทในปี  (เพมิขนึร้อยละ 

. ) เกิดจากการดาํเนินธุรกิจเป็นปกติธุระ เช่น การใหเ้ครดิตกบั agent ทีพาลูกคา้มาใชบ้ริการ ผูซื้อ franchise 

ในต่างประเทศ หรือการให้เครดิตกบัลูกคา้ทวัไป โดยในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีลูกหนีทีคา้งชาํระเกิน  

(พนับาท)

(Thousand Baht)
change %Change change %Change

Q1'65 2564 C/S 2563 C/S 65 vs 64 65 vs 64 64 vs 63 64 vs 63
สินทรพัย์
สินทรพัยห์มุนเวยีน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 85,454            4% 109,854          5% 114,526          4% (24,400)         (22.21%) (4,672)           (4%) 
เงนิลงทุนชัวคราว 4                        0% 4                        0% 4                        0% -                  0% -                  0%
ลูกหนกีารคา้และลูกหนอีนื 19,901            1% 15,260            1% 21,775            1% 4,641             30.41% (6,515)           (30%) 
ลูกหนค่ีาหุน้รอรับชําระคนื 9,134               0% 9,197               0% 9,462               0% (63)                  (1%) (265)               (3%) 
สนิคา้คงเหลอื 25,741            1% 27,812            1% 40,298            2% (2,071)           (7%) (12,486)         (31%) 
สนิทรัพย์หมุนเวยีนอนื 18,125            1% 8,371               0% 13,024            0% 9,754             117% (4,653)           (36%) 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พือขาย 32,295            1% 32,295            1% 32,295            1% -                  0% -                  0%
รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน 190,654       9% 202,793       9% 231,384       9% (12,139)         (6%) (28,591)         (12%) 
สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีน
ลูกหนค่ีาหุน้รอรับชําระคนื 31,746            1% 32,192            1% 32,587            1% (446)               (1%) (395)               (1%) 
ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 975,669          44% 946,642          42% 1,074,588      41% 29,027           3% (127,946)      (12%) 
สนิทรัพย์สทิธกิารใช ้ 886,560          40% 945,575          42% 1,169,556      44% (59,015)         (6%) (223,981)      (19%) 
ค่าความนยิม 24,536            1% 24,536            1% 24,536            1% -                  0% -                  0%
สนิทรัพย์ไม่มตัีวตน 7,500               0% 8,005               0% 9,086               0% (505)               (6%) (1,081)           (12%) 
สนิทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี 1,179               0% 1,187               0% 820                   0% (8)                    (1%) 367                 45%
เงนิมัดจํา 73,468            3% 73,050            3% 78,549            3% 418                 1% (5,499)           (7%) 
เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าซอืทรัพย์สนิ 4,600               0% 16,980            1% 461                   0% (12,380)         (73%) 16,519           3,583%
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอนื 6,297               0% 6,876               0% 5,383               0% (579)               (8%) 1,493             28%
รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,011,555      91% 2,055,043      91% 2,400,725      91% (43,488)         (2%) (345,682)      (14%) 

รวมสินทรพัย์ 2,202,209   100% 2,257,836   100% 2,632,109   100% (55,627)         (2.46%) (374,273)      (14%) 

งบการเงนิรวม



เดือนจาํนวน .  ลา้นบาท บริษทัฯ ไดต้งัค่าเผอืสํารองหนีสงสัยจะสูญเป็นจาํนวน .  ลา้นบาทตามนโยบาย

บญัชีและการพิจารณาของฝ่ายบริหาร ซึงลูกหนีคา้งชาํระนานอยูร่ะหว่างการติดตาม 

- ลูกหนีค่าหุ้นรอรับชาํระคืนจาํนวน .  ลา้นบาท จากการขายหุ้นของบริษทั ชบา เอลลิแกนซ์ จาํกดัคืนให้กลุ่มผู ้

ถือหุ้นเดิม  

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พอืขายจาํนวน .  ลา้นบาท จากอสังหาริมทรัพยแ์ห่งหนึงของบริษทัฯอยู่

ระหว่างการรอขาย 

- ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  ของสินทรัพยท์งัหมด ซึงเป็นสัดส่วนทีสูงในงบแสดงฐานะ

การเงิน เนืองจากบริษทัฯมีการขยายการลงทุนเปิดสาขาเพมิทุกปี ทงันีมูลค่าทีดิน อาคารและอปุกรณ์เพิมขนึจากปี 

 เนืองจากมีงานระหว่างก่อสร้างสาขาทีจะเปิดในปี  ประมาณ  ลา้นบาท หกัดว้ยค่าเสือมราคาระหวา่ง

งวด  

- สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  ของสินทรัพยท์งัหมด จากการนาํมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท ี  เรืองสัญญาเช่า มาเริมบงัคบัใชใ้นปี  

เหตุการณ์สาํคญัทีมีผลต่อฐานะการเงินของบริษทัหรือการดาํเนินงานในอนาคตทีสาํคญัคือ การทีนกัท่องเทียว

ต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาใชบ้ริการได ้ซึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ทางบริษทัจงึไดบ้ริหารความเสียงโดย

หาบริการใหม่ๆทีตอบโจทยแ์ละดึงดูดกลุ่มลูกคา้คนไทย และหาช่องทางการทาํรายไดใ้หม่ๆ เช่นการนาํเขา้ Goldsite 

ATK เขา้มาจาํหน่าย การเพิมยอดขายสินคา้ออนไลน ์นอกจากนีบริษทัฯใหค้วามสาํคญักบักระแสเงินสดในกิจการ 

โดยให้มีเพียงพอสาํหรับการชาํระคืนเงินกูต้ามเงือนไขและการดาํเนินงานของบริษทัภายในระยะเวลา  ปีและมีการ

วางแผนรองรับหากเหตุการณ์ดงักล่าวยดืเยอืออกไป 

 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนีสินรวม ณ วนัที  มีนาคม  จาํนวน , .  ลา้นบาท เพิมขนึจากปีก่อน .  ลา้น

บาท (เพิมขนึอตัราร้อยละ . ) โดยรายการทีสาํคญัไดแ้ก่ 

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื จาํนวน .  ลา้นบาท ซึงเป็นหนีสินทีเกิดตามปกติธุระของบริษทัฯ เช่น ค่าก่อสร้าง

และตกแต่งสถานทีให้บริการ ค่าสินคา้และวตัถุดิบ ค่าเช่าพืนที เป็นตน้ 

(พนับาท)

(Thousand Baht)
change %Change change %Change

Q1'65 2564 C/S 2563 C/S 65 vs 64 65 vs 64 64 vs 63 64 vs 63
ส่วนของผูถ้อืหุน้
ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
     หุน้สามัญ 855,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท  (31/12/19 570 ลา้นหุน้)
      (2562: หุน้สามัญ 570,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) 213,750          10% 213,750          9% 213,750          8% -                  0% -                  0%
ทุนทอีอกและชําระแลว้
     หุน้สามัญ 854,999,928 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท (31/12/19 570 ลา้นหุน้)
      (2562: หุน้สามัญ 570,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) 213,750          10% 213,750          9% 213,750          8% -                  0% -                  0%
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามัญ 278,906          13% 278,906          12% 278,906          11% -                  0% -                  0%
ส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกัน (46,226)          -2% (46,226)          -2% (46,226)          -2% -                  0% -                  0%
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย  17,399            1% 17,399            1% 17,399            1% -                  0% -                  0%
   ยังไม่ไดจั้ดสรร 6,657               0% 64,093            3% 350,812          13% (57,436)         (90%) (286,719)      (82%) 
องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้ 90,567            4% 90,567            4% 90,567            3% -                  0% -                  0%
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 561,053          25% 618,489          27% 905,208          34% (57,436)         (9%) (286,719)      (32%) 
ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมของบรษัิทย่อย 3                        0% 3                        0% 4                        0% -                  0% (1)                    (25%) 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 561,056          25% 618,492          27% 905,212          34% (57,436)         (9%) (286,720)      (32%) 

รวมหนสีินและส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,202,209   100% 2,257,836   100% 2,632,109   100% (55,627)      (2%) (374,273)   (14%) 

งบการเงนิรวม



- เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินทงัส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีและเกินกว่าหนึงปี จาํนวน .  ลา้นบาท โดย

เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเป็นแหลง่เงินทุนหลกัของบริษทัฯ กรณีทตีอ้งการขยายกิจการหรือขาดสภาพคล่อง 

เนืองจากตน้ทนุทางการเงนิค่อนขา้งตาํเมือเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอนืๆ ซึงบริษทัฯเห็นว่ามีความเหมาะสม

กบัสถานการณ์ปัจจุบนั (ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายใน  ปี ลดลงจาก .  ลา้นบาทเป็น 

.  ลา้นบาท เนืองจากไดรั้บอนุมตัิจากธนาคารหลกัให้ขยายระยะเวลาชาํระเงินกูต่้อไปอีก  ปี) 

- หนีสินตามสัญญาเช่าทงัส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีและเกินกว่าหนึงปี จาํนวน .  ลา้นบาท จากการ

นาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที  เรืองสัญญาเช่า มาเริมบงัคบัใชใ้นปี  

 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัที  มีนาคม  จาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

.   ลา้นบาท (ลดลงอตัราร้อยละ . ) จากขาดทุนสุทธิในระหวา่งงวด 

ภาพรวมกระแสเงินสดของบริษทัฯ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที  มีนาคม   มีจาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน .  ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ .  โดยมีรายการทีสาํคญัดงันี 

- ไดรั้บเงนิกูจ้าํนวน  ลา้นบาทและจ่ายดอกเบียจาํนวน .  ลา้นบาท 

- จ่ายเงินสาํหรับการดาํเนินงานตามปกติธุระของบริษทั  

อตัราส่วนทางการเงินทีสําคญั 

 

(พนับาท)

(Thousand Baht)
change %Change change %Change

Q1'65 2564 C/S 2563 C/S 65 vs 64 65 vs 64 64 vs 63 64 vs 63
ส่วนของผูถ้อืหุน้
ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
     หุน้สามัญ 855,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท  (31/12/19 570 ลา้นหุน้)
      (2562: หุน้สามัญ 570,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) 213,750          10% 213,750          9% 213,750          8% -                  0% -                  0%
ทุนทอีอกและชําระแลว้
     หุน้สามัญ 854,999,928 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท (31/12/19 570 ลา้นหุน้)
      (2562: หุน้สามัญ 570,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) 213,750          10% 213,750          9% 213,750          8% -                  0% -                  0%
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามัญ 278,906          13% 278,906          12% 278,906          11% -                  0% -                  0%
ส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกัน (46,226)          -2% (46,226)          -2% (46,226)          -2% -                  0% -                  0%
กาํไรสะสม
   จัดสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย  17,399            1% 17,399            1% 17,399            1% -                  0% -                  0%
   ยังไม่ไดจั้ดสรร 6,657               0% 64,093            3% 350,812          13% (57,436)         (90%) (286,719)      (82%) 
องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้ 90,567            4% 90,567            4% 90,567            3% -                  0% -                  0%
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 561,053          25% 618,489          27% 905,208          34% (57,436)         (9%) (286,719)      (32%) 
ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมของบรษัิทย่อย 3                        0% 3                        0% 4                        0% -                  0% (1)                    (25%) 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 561,056          25% 618,492          27% 905,212          34% (57,436)         (9%) (286,720)      (32%) 

รวมหนสีินและส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,202,209   100% 2,257,836   100% 2,632,109   100% (55,627)      (2%) (374,273)   (14%) 

งบการเงนิรวม

Ratio Q1'22 2021 2020
Liquidity Ratio
Current Ratio 0.58                          0.54                         0.64                       
Receivable turnover 6.26                          9.05                         14.47                     
Collection period (Days) 14                             40                            25                           
Inventory turnover 0.90                          0.78                         0.86                       
Holding period (Days) 100                           460                          417                         



- Current Ratio ไตรมาส  ปี  เท่ากบั .  เพิมขนึจาก .  ในปี  สาเหตุหลกัจากเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดลดลง .  ลา้นบาท สินทรัพยห์มนุเวยีนอนืเพมิขนึ .  ลา้นบาท และ เงินกูร้ะยะยาวส่วนทีถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึงปีลดลง .  ลา้นบาท ทงันีหากไม่นาํหนีสินสัญญาเช่าทีครบกาํหนดภายใน  ปีจาํนวน 

.  ลา้นบาทตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที  เรืองสัญญาเช่าทมีาพิจารณา current ratio จะเท่ากบั 

1.20 

- Receivable turnover และ Collection period ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีลดลงจากปี  จาก  วนัเหลือ  

วนั เนืองจากบริษทัมีนโยบายเร่งรดัการชาํระหนีให้เป็นไปตามทีกาํหนด 

- Inventory turnover และ Holding period ระยะเวลาในการขายสินคา้ลดลงในไตรมาส  ปี  เนืองจากมีการจดั

โปรโมชนัต่างๆเพอืระบายสินคา้ 

 

 

- อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรเริมเป็นไปในทิศทางทีดีขึนเมือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ทงันีนกัท่องเทียวซึง

เป็นลูกคา้หลกัของบริษทัฯไม่สามารถเดินทางเขา้มาใชบ้ริการไดจ้ากภาวะแพร่ระระบาดของโควดิ  ในขณะที

บริษทัฯยงัตอ้งรับภาระค่าใชจ้่ายต่างๆ ทาํใหย้งัมีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส  ปี  

-  

 

- Debt to Equity Ratio ไตรมาส  ปี  เท่ากบั .  เพิมขนึจาก .  ในปี  รายการทีสาํคญัคอืเงินกูร้ะยะ

ยาวเพิมขนึ  ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจากผลขาดทุนระหว่างงวด .  ลา้นบาท ทงันีหากไม่รวม

หนีสินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที  เรืองสัญญาเช่าจาํนวน .  ลา้นบาท Debt to 

Equity ratio จะเท่ากบั .  เท่า  

- Interest coverage Ratio ไตรมาส  ปี  เท่ากบั -  จากผลขาดทนุในไตรมาส  ปี  

 

สรุปเหตุการณ์สําคญัในไตรมาส  ปี  

- จาํนวนสาขา ณ วนัที  มีนาคม  มีทงัหมด  สาขา (  สาขาในประเทศ  สาขาในต่างประเทศ) (เปิดเพิม 

 สาขาและปิด  สาขา) (ณ วนัที  มีนาคม  มีจาํนวน  สาขาในประเทศ  สาขาในต่างประเทศ)  

- สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด  ยงัมีผลกระทบสาํคญัต่อผลประกอบการของบริษทั นกัทอ่งเทียวไม่

สามารถเดินทางมาใชบ้ริการได ้อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์โควิดดงักล่าวเริมคลีคลายในทิศทางทีดีขนึ คนไทยเริม

Ratio Q1'22 2021 2020
Profitability Ratio
Gross Profit Margin -17.39% -90.03% -18.68%
Net profit Margin -52.20% -171.06% -48.98%
Return on Asset -11.19% -11.73% -10.08%
Return on Equity -38.58% -37.63% -21.00%

Ratio Q1'22 2021 2020
Debt Management Ratio
Debt to Equity Ratio 2.93                          2.65                         1.91                       
Interest coverage Ratio (6.22)                        (7.29)                       (10.63)                   



กลบัมาใชชี้วิตตามปกติ ลูกคา้มีความเชือมนัในมาตรฐานการใหบ้ริการและนโยบายความปลอดภยัของบริษทั ซึง

ทางรัฐบาลไทยก็ไดส่้งสัญญาณทดีีการเปิดประเทศรับนกัท่องเทียว 

- การนาํเขา้ Goldsite ATK มาจาํหน่าย เพือเป็นช่องทางเพมิรายไดใ้ห้บริษทั ถือว่าประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก

ในไตรมาส  ทีมีการระบาดของไวรัสโควดิ  สายพนัธุ์โอมิครอน สามารถทาํยอดขายไดสู้งถึง  ลา้นบาท 

- ไตรมาส  ปี  บริษทัฯยงัคงเนน้ทาํการตลาดกลุ่มคนไทยมากยงิขึน โดยการออกโปรโมชนัต่างๆ รวมถึงการ

พฒันา feature ต่างๆของระบบ Loyalty program เพือดึงดูดและรักษาฐานลูกคา้คนไทย 

 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

( นายวิบูลย ์อุตสาหจิต) 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 


