
 
 

บริษัทหลักทรัพย คันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) ชั้น 2-3 อาคารสินธร (1) 132 ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2205-7000 

 
รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลและบทความการวิเคราะห โดยใชขอมูลและขาวสารตางๆ ที่ไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทตางๆมาประกอบและไดพยายาม
ตรวจสอบ ความถูกตองอยางระมัดระวัง แตก็ไมสามารถยืนยันความถูกตองไดอยางสมบูรณการวิเคราะหในรายงานฉบับนี้ไดพยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะหทางดานปจจัยพื้นฐานมาเปนบทสรุปและขอเสนอแนะ โดยมิได
เจตนาที่จะนําไปสูการชี้นํา แตอยางใดซึ่งขอเสนอแนะเหลานี้ เปนขอคิดเห็นของนักวิเคราะห ซึ่งบริษัทฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยกับขอคิดเห็น  ดังกลาวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผูใชรายงานฉบับนี้ควรใชวิจารณญาณสวนตัวประกอบดวย 
 

CCCooommmpppaaannnyyy   UUUpppdddaaattteee
111777   NNNooovvveeemmmbbbeeerrr   222000111555 

บมจ. สยามเวลเนสกรุป- SPA 
“รายงานกําไรสุทธิ 3Q58 โดดเดน” 
 สรุปประเด็นสําคัญ
-รายงานกําไรสุทธิ 3Q58 สูงกวาคาด 

-คาด 4Q58 กําไรสุทธิจะเปนจุดสูงสุดของป 

-คงคําแนะนํา “ซื้อ” ราคาเปาหมายป 59 ที่ 12.30 บาท  
 

 รายงานกําไรสุทธิ 3Q58 โดดเดน 
บริษัทรายงานกําไรสุทธิ 3Q58 เทากับ 28 ลานบาทเพิ่มข้ึน 21%QoQ และ 
201%YoY สูงกวาคาดการณของเราที่ระดับ 26 ลานบาท ทั้งนี้ผลดําเนินงานที่โดด
เดนเปนผลหลักมาจากรายไดของธุรกิจสปาที่เติบโตขึ้น 16% QoQ และ 41%YoY 
ซึ่งไดปจจัยบวกจากการควบรวมกิจการบานสวนมาสสาจ นอกจากนี้ยังไดการลดลง
ของดอกเบี้ยจายหนุนผลประกอบการ 
 

 เตรียมเขาสูฤดูกาลทองเที่ยว 
เราประเมินวาผลประกอบการของบริษัท จะออกมาโดดเดนในชวงไตรมาส 4 และ
ตอเน่ืองไปยังไตรมาส 1 ของป 59 จากอิทธิพลของฤดูกาลทองเที่ยว นอกจากนี้ใน
ไตรมาส 4 ไดชวงวันหยุดยาววันชาติของประเทศจีนหนุน สําหรับในเดือน ต.ค. 
ผูบริหารเปดเผยวาอัตราการใชบริการยังอยูในระดับสูงตอเน่ืองจากในชวงไตรมาส 3  
โดยเบื้องตนเราประเมินกําไรสุทธิ 4Q58 ที่ระดับ 34 ลานบาท ปรับเพ่ิมข้ึน 19% 
QoQ และ 98%YoY และจะเปนจุดสูงสุดของป 58 
 

 การขยายงานในประเทศจีน 
เราเริ่มเห็นความคืบหนาในการขยายธุรกิจดวยรูปแบบแฟรนไชสในประเทศจีน โดย
ทางบริษัทจีนไดสงบุคลากรมาเรียนนวดที่ประเทศไทยแลว เราประเมินวาจะมีการ
บันทึกรายไดจากการทําสัญญาแฟรนไชสในไตรมาส 4 ปน้ี ซึ่งจะรับรูรายไดราว 5 
ลานบาท ทั้งนี้ สําหรับสวนแบงรายไดจากสาขาที่ประเทศจีนเราประเมินที่ระดับ 1.7-
1.9 ลานบาท/ป/สาขา สําหรับสปาในระดับ 4 ดาว นอกจากนี้บริษัทจะไดประโยชน
จากการสั่งซื้อผลิตภัณฑสปา จากทางบริษัทแฟรนไชสของจีนเพ่ือนําไปประกอบ
กิจการ อยางไรก็ดี เราไมคาดหวังรายไดที่มีนัยสําคัญจากรายไดสวนนี้ 
 

 คงคําแนะนํา “ซื้อ” ดวยราคาเปาหมาย 12.30 บาท 
เราคงแนะนํา “ซื้อ” โดยปรับเพ่ิมจากราคาเปาหมายเดิม 10.30 บาท มาที่ 12.30 
บาท (อิงวิธี DCF) เพ่ือสะทอนการขยายสาขาที่เร็วกวาสมมติฐานเดิมของเรา โดย
บริษัทตั้งเปาจะขยายสู 31 สาขาในป 59 และมาที่ 37 สาขาในป 60 ทั้งนี้เรายังไม
รวม Upside จากการเขาซื้อกิจการเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเราเชื่อวาการเขาซื้อบาน
สวนมาสสาจ เปนเพียงจุดเริ่มตนขยายงานดวยวิธีควบรวมกิจการ จากศักยภาพและ
ฐานะการเงินที่แข็งแรงของบริษัท  
 
 
 
 
 
 
 
 

Net Profit EPS BV PER PBV DPS
(Btm) (Bt) (Bt) (x) (x) (x)

2016F 132            0.23           1.25           43.5           8.09           0.09           
2015F 108            0.19           1.09           53.4           9.26           0.08           
2014 33              0.06           0.85           90.0           6.11           0.03           
2013 57              57.33         205.20       N/A N/A N/A
2012 18              44.51         221.90       N/A N/A N//A

Source : CGS estimates

Historical Ratings and Forecasts Based on Current Price
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ลักษณะการดําเนินธุรกิจ : 
ประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ธุรกิจที่
เก่ียวเน่ืองกับสปา และธุรกิจโรงแรม โดยมี
สาขาสปาที่เปดดําเนินการแลว 20 แหง และ
โรงแรมที่ จั งหวัดเชียงใหม  ขนาด 35 
หองพัก  
 
ขอมูลบริษัทฯ : 
Share O/S 570ล.หุน 
Par Value 0.25 บาท 
Mkt. Cap 5,757 ลบ. 
Foreign Limit 49.00% 
Foreign Holding 0.02% 
  
 การเคลื่อนไหวของราคารายวัน : 

 
 

Major Shareholders : 
1. นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย 13.80% 

2. นาย วิบูลย อุตสาหจิต 13.80% 

3. นาง ฐานิศร อมรธีรสรรค  10.65% 

4. นาง ปราณี ศุภวัฒนเกียรติ 10.65% 

5. นาย ธนวัฒน อุตสาหจิต 4.31% 

 

Analyst   ชวิน แสงศิรินาวิน        
Tel: 0-2205-7000  Ext. 4403 
 

  แนะนํา   ซื้อ 
Sector MAI 
Share Price(16/11/58) 10.10 บาท 
Target Price 12.30 บาท 
Upside Gain      21.8 %  

บริษัทฯและนักวิเคราะห ไมมีสวนไดเสีย 
หรือเก่ียวของกับบริษัทที่จัดทํารายงานนี้ 

SPA’s CG Scoring 2015:  
 

 
  

 

Anti-corruption Progress Indicator 
ระดับที่ 1 มีนโยบาย 
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คําชี้แจง   
 1.CG Scoring การเปดเผยผลการสํารวจของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกํากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance) น้ี เปนการดําเนินการตามนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยการสํารวจของ IOD เปนการสํารวจและประเมิน
จากขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ ท่ีมีการเปดเผยตอ
สาธารณะ และเปนขอมูลท่ีผูลงทุนทั่วไปสามารถเขาถึงได 
ดังน้ัน ผลการสํารวจดังกลาวจึงเปนการนําเสนอในมุมมองของ
บุคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมินการปฏิบัติ และมิไดมี
การใชขอมูลภายในในการประเมิน 
       อน่ึง ผลการสํารวจดังกลาว เปนผลการสํารวจ ณ วันที่
ปรากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
เทาน้ัน ดังน้ัน ผลการสํารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดภายหลังวัน
ดังกลาว ท้ังน้ี บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 
มิไดยืนยันหรือรับรองถึงความถูกตองของผลการสํารวจดังกลาว
แตอยางใด 
2. Anti-corruption Progress Indicator  การประเมิน
บริษัทจดทะเบียนไทยดวยตัวช้ีวัดดานความคืบหนาในเรื่องการ
ปองกันการมีสวนเก่ียวของกับคอรรัปชันโดยสถาบันไทยพัฒน 
เปนหน่ึงในแผนดําเนินงานของ ก.ล.ต. ตามแผนพัฒนาความ
ย่ังยืน ท่ีเนนใหบริษัทมีแนวปฏิบัติท่ีดีดําเนินธุรกิจดวยความ
รับผิดชอบตอสังคมและมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมท้ังมีแนว
ปฏิบัติเพ่ือตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง เปนตนแบบ
ใหภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของไดปฏิบัติตามตอไป 
 
Source : IOD , สถาบันไทยพัฒน 

 
1.CG Scoring 
ชวงคะแนน           สัญญาลักษณ           ความหมาย 
90-100                           ดีเลิศ  
80-89                                        ดีมาก 
70-79                                    ดี 
60-69                                      ดีพอใช 
50-59                                       ผาน 
ต่ํากวา 50          No Logo Given     N/A 
 
2. Anti-corruption Progress Indicator   
ระดับที่ 1 มีนโยบาย (Committed) : มีคํามั่นหรือมติคณะกรรมการในเรื่องการดําเนิน
ธุรกิจท่ีจะไมมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตและการดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวของ 
ระดับที่ 2 ประกาศเจตนารมณ (Declared) : มีการประกาศเจตนารมณเขาเปนแนว
รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) หรือโครงการตอตานทุจริต
ท่ีกําหนดใหองคกรตองมีกระบวนการในทํานองเดียวกัน 
ระดับที่ 3 มีมาตรการปองกัน (Established) : มีมาตรการปองกัน การประเมินความ
เสี่ยง การสื่อสารและฝกอบรมแกพนักงาน รวมท้ังการดูแลใหมีการดําเนินการและการ
ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการอยางสม่ําเสมอ 
ระดับที่ 4 ไดรับการรับรอง (Certified) : มีการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือผูสอบบัญชีท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ใหใหความเห็นชอบ และไดรับการรับรองหรือผานการ
ตรวจสอบเพื่อใหความเชื่อมั่นอยางเปนอิสระจากหนวยงานภายนอก (เชน CAC) 
ระดับที่ 5 ขยายผลสูผูที่เก่ียวของ (Extended) : มีการขยายผลการดําเนินนโยบาย
ตอตานการทุจริตสูผูท่ีเก่ียวของในหวงโซธุรกิจ และการเปดเผยขอมลูท่ีเก่ียวกับกรณีทุจริต
ท่ีเกิดขึ้น 
เปดเผยบางแตไมมีนโยบายที่ชัดเจน  
ไมเปดเผยหรือไมมีนโยบาย 
 


