
    
 
 

SWG 099/2565 

วนัที  สิงหาคม 2565 

 

เรือง  คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ประจาํปี 2565 สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 256  และชีแจงสาเหตุของผลการดาํเนินงานทีเปลียนแปลงไป

จากปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ  

เรียน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย ประจาํปี 565 สินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และ

ชีแจงสาเหตุของ ผลการดาํเนินงานทีเปลียนแปลงจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ทงันีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมี

รายไดร้วม .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิมขึนร้อยละ .  โดยมี

ขาดทุนสุทธิ .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ซึงขาดทุนสุทธิของบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ยลดลง .  ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

สรุปผลประกอบการทีสําคญัในไตรมาส  ปี 2565 

รายได ้

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดร้วมในไตรมาส 2 ปี  จาํนวน .  ลา้นบาท เพิมขนึจากปีก่อน 

.  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิมขนึร้อยละ .  โดยรายไดห้ลกัยงัเป็นรายไดจ้ากธุรกิจสปาในสัดส่วน 

ร้อยละ  ของรายไดร้วม โดยรายไดท้ีเพิมขนึจากมาตรการการผ่อนปรนของรัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์

การแพร่ระบาดไวรัสโควิด  ตงัแต่ช่วงไตรมาส  ปี  จนถึงปัจจุบนั นอกจากนีประเทศไทยเริมเปิดรับ

นกัท่องเทียวดว้ยมาตรการทีเขา้ถึงไดง้่ายขนึ ทาํใหบ้ริษทัฯมีลูกคา้กลุ่มใหม่ๆเช่น อินเดีย ตะวนัออกกลาง ยโุรป 

และสหรัฐอเมริกา มาใชบ้ริการ ประกอบลูกคา้คนไทยมีความเชือมนัในการมาใช้บริการสปามากขนึ เนืองจาก

ไดรั้บวคัซีนอยา่งทวัถึงและมาตรฐานบริษทัฯในการเขา้ใชบ้ริการสปา อยา่งไรก็ตามจากสถานการณ์ทีเริมผ่อน

คลายลง ยอดขาย ATK ทีบริษทันาํเขา้เมือเปรียบเทียบกบัไตรมาส  ปี  ลดลงเป็นอยา่งมาก 

 

จาํนวนสาขา ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 มีทงัหมด  สาขา (  สาขาในประเทศ  สาขาใน

ต่างประเทศ) (เปิดเพมิ  สาขาในไตรมาส  ปี  และมีการปิดสาขาจาํนวน  สาขา ในไตรมาส  ปี  

และ ไตรมาส  ปี ) (ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 มีจาํนวน  สาขา แบ่งเป็น  สาขาในประเทศ 5 สาขาใน

ต่างประเทศ)  



 
ภาพรวมไตรมาส 2 ปี 2565 รายไดที้เพิมขึนประมาณร้อยละ 472  แบ่งเป็น 

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

รายไดเ้พิมขึนร้อยละ 441 

- บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จาํกดั (SWR) ประกอบธุรกิจโรงแรมระรินจินดา ร้านอาหาร Deck1 

และรับบริหารระรินวิลล่า และโอบ คาเฟ่ ทีจงัหวดัเชียงใหม่ รายไดเ้พิมขนึร้อยละ  เนืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด  คลีคลาย ลูกคา้คนไทยไปใชบ้ริการทงัในส่วนของ

โรงแรมและร้านอาหารเพิมมากขึน 

- บริษทั สยามเวลเนสแลบ็ จาํกดั (SWL) และบริษทัยอ่ย ประกอบธุรกิจขายผลิตภณัฑส์ปา รายได้

ลดลงร้อยละ  เนืองจากสามารถจาํหน่ายและทาํโปรโมชนัขายผา่นหนา้ร้านสปาไดทุ้กสาขาทีเปิด

ใหบ้ริการ รวมถึงช่องทางขาย online 

- รายไดอื้นๆ เพิมขนึร้อยละ 2 

 

(พนับาท)

Q2'65 Q2'64 Q2'63 Chg (%) Chg (%)
65 vs 64 64 vs 63

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 132,412     22,214        31,484        496.1% (29.4%)
รายไดอ้นื 1,761          1,237          585              42.4% 111.5%
รายไดร้วม 134,173     23,451        32,069        472.1% (26.9%)
ตน้ทุนขายและบรกิาร 121,196     92% 74,735        336% 81,628        259% 62.2% (8.4%)
กาํไรขันตน้ 11,216        8% (52,521)      (236%) (50,144)      (159%) (121.4%) 4.7%
คชจ.ขายและบรหิาร 31,534        24% 27,254        123% 26,527        84% 15.7% 2.7%
กาํไรก่อนหักภาษีเงนิได ้ (20,318)      (15%) (79,775)      (359%) (76,086)      (242%) (74.5%) 4.8%
คชจ.ทางการเงนิ 10,829        8% 11,366        51% 5,596          18% (4.7%) 103.1%
ภาษีเงนิได ้ (121)            (0%) (3,049)        (14%) (1,060)        (3%) (96.0%) 187.6%
กาํไรสุทธิ (29,265)      (22%) (86,855)      (391%) (80,622)      (256%) (66.3%) 7.7%
NCI -               0% 0% -               0%
กาํไรส่วนทเีป็นของบรษัิทใหญ่ (29,265)      (22%) (86,855)      (391%) (80,622)      (256%) (66.3%) 7.7%

สรุปผลการดําเนนิงาน



รายไดจ้ากการใหบ้ริการสปาของสาขาเดิมเพมิขึนร้อยละ  เมือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ในขณะทีการ

ขยายสาขาทาํใหร้ายไดด้งักล่าวเพิมขึนร้อยละ  

การวิเคราะห์เป็นรายแบรนด์ทีใหบ้ริการ รายไดข้อง Let’s Relax เพมิขึนร้อยละ , ระรินจินดา 

เพิมขนึร้อยละ  และบา้นสวนเพิมขนึร้อยละ 4  ส่วนแบรนด์อืนๆเพมิขึนร้อยละ  

 ทงันีรายไดจ้ากการให้บริการสปาแยกตามพืนทีนนั สาขาในกรุงเทพและต่างจงัหวดัเพิมขึนร้อยละ  

และ  ตามลาํดบั 

 ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารรายไดเ้พิมขึนอตัราร้อยละ  สัดส่วนรายไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากบั

ร้อยละ 4 ของรายไดร้วม จากการกลบัมาเปิดให้บริการอีกครังทงัในส่วนโรงแรมและร้านอาหาร โดย occupancy 

rate และ Average room rate ในงวดปัจจุบนัเพิมขนึเมือเปรียบเทียบกบัปีก่อน  

ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑส์ปาของบริษทั สัดส่วนรายได้ในใตรมาสที 2 ปี 2565 เท่ากบัร้อยละ  

เนืองจากสามารถขายสินคา้และทาํโปรโมชนัการขายหนา้ร้านสปา รวมถึงขายผา่นช่องทาง online 

ตน้ทุนขายและบริการ 

ไตรมาส  ปี 2565  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายและบริการ .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

.  ของรายไดจ้ากการขายและบริการ เพิมขึนจากปีก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิมขึนร้อยละ 

.  ซึงการเพิมขึนดงักล่าวหลกัๆเกิดจากรายไดที้เพิมจากจากการคลีคลายของสถานการณ์โควิด  ทาํให้

ค่าใชจ้่ายผนัแปรสูงขึนเช่น ค่าแรงพนกังานนวด ค่าวตัถุดิบ ค่าสาธารณูปโภค นอกจากนีค่าใชจ้่ายคงทีบางส่วน

ก็เพมิขึนเช่นเดียวกนั เช่น ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน (ช่วง lock down ทางรัฐบาลช่วยสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

พนกังานบางส่วน) ทงันีบริษทัฯยงัคงดาํเนินนโยบายบริหารจดัการตน้ทุนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดอยา่ง

ต่อเนือง เช่น การต่อรองค่าเช่าทงัในรูปแบบขอลดค่าเช่าคงที หรือ เปลียนจากค่าคิดค่าเช่าคงทีเป็นคิดตาม

สัดส่วนรายได ้ส่งผลใหบ้ริษทัมีกาํไรขนัตน้เป็นไตรมาสแรกนบัแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด   

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารและดอกเบยีจ่าย 

 ในไตรมาส 2 ปี  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารและดอกเบียจ่ายเท่ากบั 

.  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการขายและบริการ เพิมขึนจากปีก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็น

อตัราการเพิมขึนร้อยละ .  เนืองจากค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายคงที ค่าใชจ่้ายทีเพมิขนึหลกัๆจาก

ค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังาน เนืองจากในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนรัฐบาลช่วยสนบัสนุนในช่วง lock down  

ขาดทนุสุทธิ 

ในไตรมาส 2 ปี  บริษทัฯและบริษทัย่อย มีขาดทุนสุทธิ .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของ

รายไดจ้ากการขายและบริการซึงขาดทุนสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยลดลง .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการ

ลดลงร้อยละ .  เมือเทียบกบัปีก่อน จากรายไดที้เพิมขึนเป็นอย่างมาก มีลูกคา้ทงัในและต่างประเทศกลบัมา

ใชบ้ริการ ประกอบกบับริษทัฯสามารถบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใช้จ่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้ขาดทุน

สุทธิลดลง 

 



ภาพรวมฐานะการเงินของบริษทัฯ 

 
 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมสิีนทรัพยร์วม ณ วนัท ี30 มิถุนายน 5 จาํนวน ,131.17 ลา้นบาท ลดลง 

126.67 ลา้นบาทจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 5.61 โดยรายการสาํคญัทีมีการเปลียนแปลงคือ  

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั .  ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบั ณ สินปี  โดยในไตร

มาส  Cash flow from operations สุทธิเป็นบวกตงัแต่เดือน เม.ย. จนถึงปัจจุบนั นอกจากนีในปี 

 บริษทัไดเ้บิกเงินกูจ้าํนวน  ลา้นบาท สาํหรับการเปิดสาขาใหม่ในปี   

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ลดลงจาก .  ลา้นบาทในปี  เป็น .  ลา้นบาทในปี  

(ลดลงร้อยละ . ) เกิดจากการดาํเนินธุรกิจเป็นปกติธุระ เช่น การใหเ้ครดิตกบั agent ทีพาลูกคา้มา

ใชบ้ริการ หรือ ผูซื้อ franchise ในต่างประเทศ เนืองจากบริษทัมีนโยบายการเร่งรัดชาํระหนี โดยใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินมีลูกหนีทคีา้งชาํระเกิน 3 เดือนจาํนวน .  ลา้นบาท บริษทัฯ ไดต้งั

ค่าเผอืสาํรองหนีสงสัยจะสูญเป็นจาํนวน .  ลา้นบาทตามนโยบายบญัชีและการพิจารณาของฝ่าย

บริหาร ซึงลูกหนีคา้งชาํระเกิน  เดือนอยู่ระหวา่งการติดตามใหช้าํระหนี 

- ลูกหนีค่าหุ้นรอรับชาํระคืนจาํนวน .  ลา้นบาท จากการขายหุน้ของบริษทั ชบา เอลลิแกนซ์ 

จาํกดัคืนใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้เดิม ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้องใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้เดิมชาํระค่าหุน้  

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขายจาํนวน 32.29 ลา้นบาท จากอสังหาริมทรัพยแ์ห่งหนึงของ

บริษทัฯอยู่ระหว่างการรอขาย 

- ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  ของสินทรัพยท์งัหมด ซึงเป็นสัดส่วนทีสูงใน

งบแสดงฐานะการเงิน เนืองจากบริษทัฯมีการขยายการลงทุนเปิดสาขาเพิมทุกปี ทงันีมูลค่าทีดิน 

อาคารและอุปกรณ์เพิมขึนจากปี  เนืองจากงานระหว่างก่อสร้างสาขาทีจะเปิดในปี  

- สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ .   ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  ของสินทรัพยท์งัหมด จากการนาํ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 16 เรืองสัญญาเช่า มาเริมบงัคบัใชใ้นปี 2563 

เหตุการณ์สําคญัทีมีผลต่อฐานะการเงินของบริษทัหรือการดาํเนินงานในอนาคตทีสาํคญัคือ การที

นกัท่องเทียวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาใชบ้ริการได ้ซึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ทางบริษทั

(พนับาท)

change %Change change %Change
Q2'65 2564 C/S 2563 C/S 65 vs 64 65 vs 64 64 vs 63 64 vs 63

สินทรพัย์
สินทรพัยห์มุนเวยีน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 110,265          5% 109,854          5% 114,526          4% 411                 0.37% (4,672)           (4%) 
เงนิลงทุนชัวคราว 4                        0% 4                        0% 4                        0% -                  0% -                  0%
ลูกหนกีารคา้และลูกหนอีนื 14,678            1% 15,260            1% 21,775            1% (582)               (3.81%) (6,515)           (30%) 
ลูกหนคี่าหุน้รอรับชําระคนื 9,070               0% 9,197               0% 9,462               0% (127)               (1%) (265)               (3%) 
สนิคา้คงเหลอื 28,343            1% 27,812            1% 40,298            2% 531                 2% (12,486)         (31%) 
สนิทรัพย์หมุนเวยีนอนื 11,546            1% 8,371               0% 13,024            0% 3,175             38% (4,653)           (36%) 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 32,295            2% 32,295            1% 32,295            1% -                  0% -                  0%
รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน 206,201       10% 202,793       9% 231,384       9% 3,408             2% (28,591)         (12%) 
สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีน
เงนิฝากสถาบันการเงนิทมีภีาระคําประกัน -                    0% -                    0% 5,159               0% -                  #DIV/0! (5,159)           (100%) 
ลูกหนคี่าหุน้รอรับชําระคนื 31,526            1% 32,192            1% 32,587            1% (666)               (2%) (395)               (1%) 
ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 971,091          46% 946,642          42% 1,074,588      41% 24,449           3% (127,946)      (12%) 
สนิทรัพย์สทิธกิารใช ้ 810,324          38% 945,575          42% 1,169,556      44% (135,251)      (14%) (223,981)      (19%) 
ค่าความนยิม 24,536            1% 24,536            1% 24,536            1% -                  0% -                  0%
สนิทรัพย์ไม่มตัีวตน 6,979               0% 8,005               0% 9,086               0% (1,026)           (13%) (1,081)           (12%) 
สนิทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี 1,132               0% 1,187               0% 820                   0% (55)                  (5%) 367                 45%
เงนิมัดจํา 72,318            3% 73,050            3% 78,549            3% (732)               (1%) (5,499)           (7%) 
เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าซอืทรัพย์สนิ 3,576               0% 16,980            1% 461                   0% (13,404)         (79%) 16,519           3,583%
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอนื 3,488               0% 6,876               0% 5,383               0% (3,388)           (49%) 1,493             28%
รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 1,924,970      90% 2,055,043      91% 2,400,725      91% (130,073)      (6%) (345,682)      (14%) 

รวมสินทรพัย์ 2,131,171   100% 2,257,836   100% 2,632,109   100% (126,665)      (5.61%) (374,273)      (14%) 

งบการเงนิรวม



จึงไดบ้ริหารความเสียงโดยหาบริการใหม่ๆทีตอบโจทยแ์ละดึงดูดกลุ่มลูกคา้คนไทย และหาช่องทาง

การเพิมยอดขายสินคา้ออนไลน์ นอกจากนีบริษทัฯใหค้วามสาํคญักบักระแสเงินสดในกิจการ โดยให้มี

เพียงพอสาํหรับการชาํระคืนเงินกูต้ามเงือนไขและการดาํเนินงานของบริษทัภายในระยะเวลา  ปีและมี

การวางแผนรองรับหากเหตุการณ์ดงักล่าวยืดเยอืออกไป 

 
 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมหีนีสินรวม ณ วนัที  มิถุนายน  จาํนวน , .  ลา้นบาท ลดลงจากปี

ก่อน .  ลา้นบาท (ลดลงอตัราร้อยละ . ) โดยรายการทีสาํคญัไดแ้ก่ 

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน จาํนวน .  ลา้นบาท ซึงเป็นหนีสินทีเกิดตามปกติธุระของบริษทัฯ 

เช่น ค่าก่อสร้างและตกแต่งสถานทีใหบ้ริการ ค่าสินคา้และวตัถุดิบ ค่าเช่าพืนที เป็นตน้ 

- เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินทงัส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีและเกินกวา่หนึงปี จาํนวน .  

ลา้นบาท โดยเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเป็นแหล่งเงินทุนหลกัของบริษทัฯ กรณีทีตอ้งการขยาย

กิจการหรือขาดสภาพคล่อง เนืองจากตน้ทุนทางการเงินค่อนขา้งตาํเมือเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุน

อืนๆ ซึงบริษทัฯเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  

- หนีสินตามสัญญาเช่าทงัส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีและเกินกวา่หนึงปี จาํนวน .  

ลา้นบาท จากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที  เรืองสัญญาเช่า มาเริมบงัคบัใช้ในปี  

 
 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมส่ีวนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัที  มิถุนายน  จาํนวน .  ลา้นบาท 

ลดลงจากสินปี 2564 จาํนวน .   ลา้นบาท (ลดลงอตัราร้อยละ . ) จากขาดทุนสุทธิในระหว่างปี 

(พนับาท)

change %Change change %Change
Q2'65 2564 C/S 2563 C/S 65 vs 64 65 vs 64 64 vs 63 64 vs 63

หนสีินและส่วนของผูถ้อืหุน้
หนสีินหมุนเวยีน
เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื 51,029            2% 37,039            2% 44,662            2% 13,990           38% (7,623)           (17%) 
ส่วนของเงนิกูย้ืมระยะยาวทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 72,964            3% 114,469          5% 103,354          4% (41,505)         (36%) 11,115           11%
หนสีนิตามสัญญาเช่าทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 165,062          8% 175,496          8% 169,179          6% (10,434)         (6%) 6,317             4%
ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 2,383               0% 316                   0% 3,213               0% 2,067             654% (2,897)           (90%) 
รายไดรั้บล่วงหนา้-ส่วนทถีงึกําหนดรับรูภ้ายในหนงึปี 45,312            2% 45,140            2% 38,978            1% 172                 0% 6,162             16%
หนสีนิหมุนเวยีนอนื 4,005               0% 1,780               0% 1,770               0% 2,225             125% 10                    1%
รวมหนสีินหมุนเวยีน 340,755          16% 374,240          17% 361,156          14% (33,485)         (9%) 13,084           4%
หนสีินไมห่มุนเวยีน
เงนิกูย้ืมระยะยาว-สุทธจิากส่วนทถีงึกาํหนดชําระใน 1 ปี 523,671          25% 407,166          18% 287,813          11% 116,505        29% 119,353        41%
หนสีนิตามสัญญาเช่า - สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดชําระ 702,587          33% 822,644          36% 1,028,672      39% (120,057)      (15%) (206,028)      (20%) 
   ภายในหนงึปี
รายไดรั้บล่วงหนา้-สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดรับรูภ้ายในหนงึปี 4,408               0% 5,989               0% 9,759               0% (1,581)           (26%) (3,770)           (39%) 
สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 10,649            0% 9,951               0% 10,124            0% 698                 7% (173)               (2%) 
หนสีนิภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี 3,603               0% 3,025               0% 11,744            0% 578                 19% (8,719)           (74%) 
หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื 13,707            1% 16,329            1% 17,629            1% (2,622)           (16%) (1,300)           (7%) 
รวมหนสีินไมห่มุนเวยีน 1,258,625      59% 1,265,104      56% 1,365,741      52% (6,479)           (1%) (100,637)      (7%) 

0%
รวมหนสีิน 1,599,380   75% 1,639,344   73% 1,726,897   66% (39,964)         (2.44%) (87,553)         (5%) 

งบการเงนิรวม

(พนับาท)

change %Change change %Change
Q2'65 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 (22,608)          -1% 64,093            3% 350,812          13% (86,701)         (135%) (286,719)      (82%) 
องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้ 90,567            4% 90,567            4% 90,567            3% -                  0% -                  0%
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 531,788          25% 618,489          27% 905,208          34% (86,701)         (14%) (286,719)      (32%) 
ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมของบรษัิทย่อย 3                        0% 3                        0% 4                        0% -                  0% (1)                    (25%) 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 531,791          25% 618,492          27% 905,212          34% (86,701)         (14.02%) (286,720)      (32%) 

รวมหนสีินและส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,131,171   100% 2,257,836   100% 2,632,109   100% (126,665)   (6%) (374,273)   (14%) 

งบการเงนิรวม



ภาพรวมกระแสเงินสดของบริษทัฯ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 30 มิถุนายน   มีจาํนวน .  ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบั

สินปี 2564 โดยมีรายการทีสําคญัดงันี 

- ไดรั้บเงินกูจ้ากผูใ้หเ้ช่าโครงการหนึงสําหรับสาขาทีจะเปิดในปี  จาํนวน  ลา้นบาท และจ่าย

คืนดอกเบียจาํนวน  ลา้นบาท 

- จ่ายลงทุนโครงการใหม่ในปี  ประมาณ  ลา้นบาท 

- จ่ายเงินสาํหรับการดาํเนินงานตามปกติธุระของบริษทั  

บริษทัฯเชือวา่จาํนวนเงินสดในมือมีเพียงพอต่อการชาํระคืนเงินกูต้ามเงือนไขและการดาํเนินงานของ

บริษทัฯภายใน 1ปีหากไม่มีเหตุการณ์ทีมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระคญัต่อบริษทัฯ 

อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั 

 
- Current Ratio ไตรมาส 2 ปี  เท่ากบั .  ใกลเ้คียงกบัสินปี  ทงันีหากไม่รวมหนีสิน

สัญญาเช่าทีครบกาํหนดภายใน  ปีจาํนวน 165.06 ลา้นบาทตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบั

ที  เรืองสัญญาเช่าทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 current ratio จะเท่ากบั .  

- Receivable turnover และ Collection period ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีลดลงจากปี 2564 

เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด  คลีคลายและบริษทัฯมีนโยบายในการเร่งรัดชาํระหนี 

- Inventory turnover และ Holding period ระยะเวลาในการขายสินคา้ลดลงในไตรมาส  ปี  

เนืองจากสามารถจาํหน่ายสินคา้และจดัโปรโมชนัขายผา่นหนา้ร้านสปาจากการกลบัมาให้บริการ

เป็นปกติ และ ช่องทางขาย online 

 
- อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรมีทิศทางดีขึนเมือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนืองจากขาดทนุ

สุทธิลดลง  

- Gross Profit Margin เป็นบวกไตรมาสแรก นบัตงัแต่ไดรั้บผลกระทบจากโควิด  

      
- Debt to Equity Ratio ไตรมาส 2 ปี  เท่ากบั .  เพิมขนึจาก .  ในปี  หนีสินทีเพิมขนึ

เป็นอยา่งมากจากหนีสินสัญญาเช่าจาํนวน .  ลา้นบาทตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบั

ที 16 เรืองสัญญาเช่าทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 ทงันีหากไม่รวมหนีสินรายการดงักล่าว Debt to 

Ratio Q2'22 2021 2020
Liquidity Ratio
Current Ratio 0.61                                         0.54                         0.64                       
Receivable turnover 8.85                                         9.05                         14.47                     
Collection period (Days) 10                                            40                            25                           
Inventory turnover 0.41                                         0.78                         0.86                       
Holding period (Days) 225                                          460                          417                         

Ratio Q2'22 2021 2020
Profitability Ratio
Gross Profit Margin 8.47% -90.03% -18.68%
Net profit Margin -22.10% -171.06% -48.98%
Return on Asset -9.19% -11.73% -10.08%
Return on Equity -33.05% -37.63% -21.00%

Ratio Q2'22 2021 2020
Debt Management Ratio
Debt to Equity Ratio 3.01                                         2.65                         1.91                       
Interest coverage Ratio (3.69)                                       (7.29)                       (10.63)                   



Equity ratio จะเท่ากบั .  ซึงใกลเ้คียงกบันโยบายของบริษทัทีพยายามประคองให ้ratio ดงักล่าว

ไม่ให้เกินกวา่ 1.0 ทาํให้ยงัมีความสามารถในการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน บริษทัฯจึงเชือมนัว่ามี

สภาพคล่องทีเพียงพอในการดาํเนินกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์ทีกระทบต่อการดาํเนินงานของธุรกิจ

อยา่งเป็นสาระสาํคญั 

- Interest coverage Ratio ไตรมาส  ปี  เท่ากบั - .  ซึงมีแนวโนม้ทีดีขึนเรือยๆเมือเทียบกบัปี

ก่อนๆ 

 

สรุปเหตกุารณ์สําคญัในไตรมาส  ปี 2565 

- การคลีคลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคระบาดไวรัสโควิด  ในประเทศและการเปิด

ประเทศใหช้าวต่างชาติสามารถเดินทางเขา้มาท่องเทียวในประเทศไทยได ้ดว้ยมาตรการทีเขา้ถึงง่าย 

ทาํให้สปาสามารถกลบัมาเปิดเตม็รูปแบบอีกครัง ทาํใหผ้ลประกอบการดีขึนอยา่งต่อเนือง  

- จาํนวนสาขา ณ วนัที  มิถุนายน   มีทงัหมด  สาขา สาขา (  สาขาในประเทศ  สาขาใน

ต่างประเทศ) (เปิดเพมิ  สาขาในไตรมาส  ปี  และมีการปิดสาขาจาํนวน  สาขา ในไตรมาส 

 ปี  และ ไตรมาส  ปี ) (ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 มีจาํนวน  สาขา แบ่งเป็น  สาขา

ในประเทศ 5 สาขาในต่างประเทศ)  

- สภาวิชาชีพบญัชีออกแนวปฏิบติัในเรืองขอ้ผอ่นปรนสาํหรับกรณีทีผูใ้หเ้ช่ายนิยอมลดค่าเช่า โดยไม่

จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามวิธีการของการเปลียนแปลงสัญญาเช่า หากเขา้เงือนไขตามทีกาํหนด (การ

ปรับปรุงมาตรฐานบญัชีในเรืองดงักล่าว ไดป้ระกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 13 พฤษภาคม 

2564) ในระหว่างงวดบริษทัฯ ไดรั้บส่วนลดสัญญาเช่าซึงเขา้เงือนไขตามขอ้ผอ่นปรนขา้งตน้ โดย

เลือกรับรู้เขา้ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทงัจาํนวน ขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวมีผลถึงวนัที  มิถุนายน 

2565 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

( นาย วิบูลย ์อุตสาหจิต) 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 


