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เรือง คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาสที  และงวด  เดือน สินสุดวนัที  มิถุนายน พ.ศ.  และชีแจงสาเหตุของผลการ 

ดาํเนินงานทีเปลียนแปลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ 20 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอชีแจงคาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการโดยพจิารณาจาก

งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย สําหรับไตรมาสที  และงวด  เดือน สินสุดวนัที  มิถุนายน พ.ศ.  และชีแจง

สาเหตุของผลการดาํเนินงานทีเปลียนแปลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ  ทงันีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมี

รายไดร้วม .  ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ .  โดยมี

ขาดทุนสุทธิ .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ซึงขาดทุนสุทธิของบริษทัฯ และบริษทั

ย่อยเพิมขึน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิมขึนร้อยละ .  เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีเหตุการณ์ที

ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานดงันี 

 

- ผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโควิด  ทีได้ขยายวงกวา้งไปทัวโลก ทาํให้อุตสาหกรรมท่องเทียวไดรั้บ

ผลกระทบโดยตรง การปิดสนามบินนานาชาติ รวมถึงการทีรัฐบาลประกาศปิดสถานประกอบการสปาทวั

ประเทศเริมตงัแต่วนัที  มีนาคม ถึงวนัที  พฤษภาคม  เป็นระยะเวลากว่า  เดือน ในขณะทีโรงแรมของ

บริษทัยอ่ยฯทีจงัหวดัเชียงใหม่ รัฐบาลก็ประกาศปิดเช่นเดียวกนัในระหว่างเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม   

- การยกเลิกการร่วมลงทุนในบริษทั ชบา แอลลิแกนซ์ จาํกดั (ธุรกิจ Chaba Nail and Spa) ตงัแต่วนัที  ตุลาคม 

 (บริษทัฯร่วมลงทุนตงัแต่  มกราคม ถึง  กนัยายน ) 

- การนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ มาตรฐานรายงานทาง การเงิน

ฉบบัที  เรือง เครืองมือทางการเงิน และฉบบัที  เรือง สัญญาเช่า (บริษทัฯไดก้ระทบยอดผลการดาํเนินงานใน

ตารางแนบทา้ย เพือแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ หากไม่มีผลกระทบจากการนาํมาตรฐานรายงานทาง

การเงินทงั  ฉบบัมาบงัคบัใช ้เพอืให้สามารถเปรียบเทียบขอ้มูลได)้ 

- การบนัทึกประมาณการดอ้ยค่าของสปาแห่งหนึงทีมีแผนการปิดสาขา 

 

รายได ้

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดร้วมในไตรมาส  ปี  จาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ .  จากผลกระทบโรคระบาดโควิด  เส้นทางการบินระหว่างประเทศ

ถูกระงบั ประกอบกบัรัฐบาลประกาศปิดสถานประกอบการสปาทวัประเทศเริมตงัแต่วนัที  มีนาคม ถึงวนัที  พฤษภาคม 

 (เป็นระยะเวลากว่า  เดือน) รวมถึงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร โดยปิดให้บริการในเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม  

ทาํให้นักท่องเทียวจีนซึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัและลูกคา้ชาวไทยของบริษทัฯ ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการได ้ทงันีสถาน



   

ประกอบการสปาและโรงแรมเริมกลบัมาให้บริการอีกครังในเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม  ตามลาํดบั โดยบริษทัฯ

ทยอยเปิดให้บริการตามความเหมาะสม จาํนวนสาขา ณ วนัที  มิถุนายน  ทีกลบัมาเปิดให้บริการมีทงัหมด  สาขาทงั

ในกรุงเทพฯและตา่งจงัหวดั (จากจาํนวนสาขาทงัหมด  สาขาในประเทศและ  สาขาในต่างประเทศ)  

ในไตรมาส  ปี  รายไดจ้ากการขายสินคา้มีสัดส่วนสูงกว่ารายได้จากธุรกิจสปา จากผลตอบรับทีดีจากการ

จาํหน่ายสินคา้ใหม่ภายใตแ้บรนด ์Let’s Relax Lifestyle (LRL) และ Dr.Spiller ผา่นช่องทาง online ในช่วงสปาปิดให้บริการ  

การยกเลิกการร่วมลงทุนในบริษทั ชบา แอลลิแกนซ์ จาํกดั (ธุรกิจ Chaba Nail and Spa) ทาํให้รายไดล้ดลงประมาณ

ร้อยละ  ของรายไดร้วม จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน   

ทงันีมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที  

เรือง เครืองมือทางการเงิน และฉบบัที  เรืองสัญญาเช่า ทาํให้รายไดด้อกเบียเพมิขนึ .  ลา้นบาท (ไม่มีผลกระทบต่อรายได้

หลกัของบริษทัฯ ตามตารางแนบทา้ย) 

 

ตน้ทุนขายและบริการ 

ในไตรมาส  ปี   บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีตน้ทุนขายและบริการ 81.63 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 259.27 ของ

รายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ .  ซึงการ

ลดลงดงักล่าวเกิดจากยอดขายทีลดลง ทาํให้ค่าใชจ้่ายผนัแปรลดลงตามไปดว้ยเช่น ค่าแรงพนกังานนวด ค่าวตัถุดิบ นอกจากนี

ในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด  บริษทัฯ มีนโยบายบริหารจดัการตน้ทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การต่อรองค่าเช่า 

การบริหารค่าใชจ้่ายพนกังาน และค่าใชจ้่ายต่างๆทีสามารถลดลงให้ไดม้ากทีสุด  

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทงั  ฉบบัทีมีผลบงัคบัใชใ้นปีนี ทาํให้ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการเพิมขึน

ประมาณ .  ลา้นบาท เนืองจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที  เรือง สัญญาเช่า คิดค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิ

การใช(้Right of Use) น้อยกว่าค่าเช่าตามมาตรฐานทางการเงินฉบบัเดิม แต่มีการปรับส่วนลดจากสัญญาเช่า ทาํให้ตน้ทุนเพิม

จาํนวน  ลา้นบาท และ มี ผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที  เรือง เครืองมือทางการเงิน จากเงินมดัจาํค่าเช่า 

ทาํให้ตน้ทุนขายและบริการเพิมขึนจาํนวน .  ลา้นบาท ตามตารางแนบทา้ย 

 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาส  ปี  บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเท่ากบั .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อย

ละ .  ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อย

ละ .  สาเหตุหลกัจากการบริหารจดัการค่าใชจ้่ายพนกังานและปรับลดผลตอบแทนกรรมการ นอกจากนีบริษทัฯ ไดบ้นัทึก

ประมาณการดอ้ยค่าประมาณ  ลา้นบาทสาํหรับสาขาแห่งหนึงทีมีแผนปิดสาขา 

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทงั  ฉบบัทีมีผลบงัคบัใชใ้นปีนี ทาํให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 

จาํนวน .  ลา้นบาทและค่าใชจ้่ายดอกเบียเพมิขึนจาํนวน .  ลา้นบาท ตามตารางแนบทา้ย 

 

กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาส  ปี  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีขาดทุนสุทธิ .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .   ของรายไดจ้าก

การขายและบริการ ซึงขาดทุนสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เพิมขึน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิมขึนร้อยละ 

.  เมือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึงเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือโควิด  ทาํให้ไม่มีรายได้

ในช่วงทีรัฐสังปิดสถานประกอบการ ยกเวน้รายไดจ้ากการขายสินคา้ช่องทาง online เท่านนั ในขณะทีบริษทัฯ ยงัต้องแบก

รับภาระค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถหลีกเลียงได ้เช่น ค่าเช่าบางส่วนทียงัตอ้งจ่าย ค่าใชจ้่ายพนกังาน และค่าเสือมราคา ทาํให้กาํไร

สุทธิลดลง 

 



   

ทงันีหากปรับปรุงขาดทุนสุทธิจากผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทงั  ฉบับ ทาํให้ขาดทุน

สุทธิลดลงจาก .  เป็น .  ลา้นบาท ตามตารางแนบทา้ย 

 

ตารางแนบทา้ย (หน่วย: พนับาท) 

 
 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

   (นายวิบูลย ์อุตสาหจิต) 

 บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

 

 

2020
Q2'20 

(3M-Actual)

TFRS 16
(3M-Q2'20)

TFRS 9
(3M-Q2'20) Q2'20

(3M-After Adj.)

รายไดร้วม 32,069                            (427)                                (425)                      31,217                                     

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 31,484                            -                                   -                         31,484                                     

รายไดอ้นื 585                                   (427)                                (425)                      (267)                                           

ตน้ทุนขายและบรกิาร 81,628                            (3,012)                           (500)                      78,116                                     

กาํไรขนัตน้ (50,144)                          3,012                             500                        (46,632)                                    

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 26,527                            684                                 (4)                            27,207                                     

ตน้ทุนทางการเงนิ 5,596                               (3,125)                           -                         2,471                                        

รวมค่าใชจ่้าย 32,123                            (2,441)                           (4)                            29,678                                     

กาํไรกอ่นค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (81,682)                          5,026                             79                           (76,577)                                    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ (1,060)                             -                                   -                         (1,060)                                       

กาํไรสําหรบังวด (80,622)                          5,026                             79                           (75,517)                                    

 NCI -                                     -                                   -                         -                                              

กาํไรสุทธหิลงั NCI (80,622)                          5,026                             79                           (75,517)                                    


