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เรื อง

เรี ยน

13 พฤศจิกายน 2563

คําอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการของ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สําหรับไตรมาสที 3 และงวด 9 เดือน สิ นสุ ดวันที กันยายน พ.ศ.
และชีแจงสาเหตุของผลการ
ดําเนินงานทีเปลียนแปลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอชี แจงคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการโดยพิจารณาจาก
งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สําหรับ ไตรมาสที 3 และงวด 9 เดือน สิ นสุ ดวันที กันยายน พ.ศ.
และชี แจง
สาเหตุของผลการดําเนินงานทีเปลียนแปลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้อยละ ทังนีบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี
รายได้รวม 76.76 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 1.56 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 80.23 โดยมี
ขาดทุนสุ ทธิ 54.95 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 72.08 ของรายได้จากการขายและบริ การ ซึงขาดทุนสุ ทธิของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
เพิมขึน 4.98 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้อยละ 178.47 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีเหตุการณ์ทีส่งผล
กระทบต่อผลการดําเนินงานดังนี
-

-

สถานการณ์การแพร่ ระบาดโรคระบาดไวรัสโควิด ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเทียวทีได้รับผลกระทบโดยตรง นักท่องเทียวซึ ง
เป็ นกลุ่มลู กค้าหลักของบริ ษทั ฯ ไม่ส ามารถเดิ นทางมาใช้บ ริ การได้ รวมถึ ง การที รัฐ บาลประกาศปิ ดสถาน
ประกอบการสปาทัวประเทศเริ มตังแต่วนั ที มีนาคม ถึงวันที พฤษภาคม
เป็ นระยะเวลากว่า เดือน
ในขณะทีโรงแรมของบริ ษทั ย่อยฯทีจังหวัดเชียงใหม่ รัฐบาลก็ประกาศปิ ดเช่นเดียวกันในระหว่างเดือน เมษายน
ถึง กรกฎาคม
การยกเลิ กการร่ วมลงทุนในบริ ษทั ชบา แอลลิแกนซ์ จํากัด (ธุ รกิ จ Chaba Nail and Spa) ตังแต่วนั ที ตุลาคม
(บริ ษทั ฯร่ วมลงทุนตังแต่ มกราคม ถึง กันยายน )
การนํามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาบังคับใช้ในงวดปั จจุบนั ได้แก่ มาตรฐานรายงานทาง การเงิน
ฉบับที เรื อง เครื องมือทางการเงิน และฉบับที เรื อง สัญญาเช่า (บริ ษทั ฯได้กระทบยอดผลการดําเนินงานใน
ตารางแนบท้าย เพือแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ หากไม่มีผลกระทบจากการนํามาตรฐานรายงานทาง
การเงินทัง ฉบับมาบังคับใช้ เพือให้สามารถเปรี ยบเทียบข้อมูลได้)

อย่างไรก็ตามในไตรมาสที 3 ปี 2563 สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในประเทศไทยอยูใ่ นเกณฑ์ทีสามารถควบคุม
ได้ ทําให้เกิดการท่องเทียวในประเทศเพิมขึน รัฐบาลเองก็ได้สนับสนุนการท่องเทียวดังกล่าวผ่านโครงการต่างๆ เช่น
เราเทียวด้วยกัน ทําให้รายได้ส่วนหนึงของบริ ษทั ฯเพิมขึนจากไตรมาสที 2 ปี 2563

รายได้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมในไตรมาส ปี
จํานวน 76.76 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน 1.56 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ 80.23 จากผลกระทบโรคระบาดโควิด เส้นทางการบินระหว่างประเทศ
ถูกระงับ ประกอบกับรัฐบาลประกาศปิ ดสถานประกอบการสปาทัวประเทศเริ มตังแต่วนั ที มีนาคม ถึงวันที พฤษภาคม
(เป็ นระยะเวลากว่า เดือน) รวมถึงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร โดยปิ ดให้บริ การในเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม
ทําให้นกั ท่องเทียวจีนซึ งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริ การได้ ทังนีสถานประกอบการสปาและ
โรงแรมเริ มกลับมาให้บริ การอีกครังในเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม
ตามลําดับ โดยบริ ษทั ฯทยอยเปิ ดให้บริ การตาม
ความเหมาะสม จํานวนสาขา ณ วัน ที กัน ยายน
ที กลับมาเปิ ดให้บริ การมี ทังหมด 42 สาขาทังในกรุ งเทพฯและ
ต่างจังหวัด (จากจํานวนสาขาทังหมด สาขาในประเทศและ สาขาในต่างประเทศ) ทังนีกลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯในไตร
มาสที 3 ปี 2563 คือ กลุ่มลูกค้าคนไทย โดยบริ ษ ทั ฯได้จดั ทํา marketing campaign ต่างๆเพือดึงดูดลูกค้ากลุ่มดังกล่าว รายได้
ของแบรนด์หรื อสาขามีกลุ่มลูกค้าหลักเป็ นคนไทยได้กลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19
ในไตรมาส 3 ปี
รายได้จากการขายมีสัดส่วนสู งขึนเมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน จากผลตอบ
รับทีดี จากการจําหน่ายสิ นค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ Let’s Relax Lifestyle (LRL) และ Dr.Spiller ผ่านช่ องทาง online เช่ น Line
Official Account และ Lazada
การยกเลิกการร่ วมลงทุนในบริ ษทั ชบา แอลลิแกนซ์ จํากัด (ธุ รกิจ Chaba Nail and Spa) ทําให้รายได้ลดลงประมาณ
ร้อยละ ของรายได้รวม จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ทังนี มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั ได้แก่ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที
เรื อง เครื องมือทางการเงิน และฉบับ ที เรื องสัญญาเช่ า ทําให้รายได้ดอกเบียเพิมขึน .068 ล้านบาท (ไม่มีผลกระทบต่อ
รายได้หลักของบริ ษทั ฯ ตามตารางแนบท้าย)
ต้นทุนขายและบริ การ
ในไตรมาส 3 ปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนขายและบริ การ 97.81 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 128.30 ของ
รายได้จากการขายและบริ การ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน .46 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ 1.83 ซึ งการ
ลดลงดังกล่าวเกิดจากยอดขายทีลดลง ทําให้ค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงตามไปด้วยเช่น ค่าแรงพนักงานนวด ค่าวัตถุดิบ นอกจากนี
ในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด บริ ษทั ฯ มีนโยบายบริ หารจัดการต้นทุนให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด เช่น การต่อรองค่าเช่าโดย
การลดค่าเช่า fixed หรื อต่อรองเป็ น revenue sharing การบริ หารค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆที สามารถลดลงให้ ได้
มากทีสุ ด
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทงั ฉบับทีมีผลบังคับใช้ในปี นี ทําให้ตน้ ทุนขายและต้นทุนบริ การเพิมขึน
ประมาณ 6.79 ล้านบาท เนืองจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที เรื อง สัญญาเช่า หากบริ ษทั ฯได้รับส่ วนลดค่าเช่าจะ
นําไปลดค่าเสื อมราคาจากสิ นทรัพย์สิทธิการใช้(Right of Use) และดอกเบียจ่าย ทังนีหากมีส่วนต่างของส่ วนลดทีได้รับจริ งกับ
ค่าเสื อมราคาและดอกเบียจ่าย จะนําไปบันทึกเพิมส่ วนของต้นทุนขายในงวดทีได้รับส่ วนลด และ มี ผลกระทบจากมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับที เรื อง เครื องมือทางการเงิน จากเงินมัดจําค่าเช่า ทําให้ตน้ ทุนขายและบริ การเพิมขึนจํานวน .
ล้านบาท ตามตารางแนบท้าย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ในไตรมาส 3 ปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 30.37 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 39.83 ของรายได้จากการขายและบริ การ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 4.66 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อย
ละ 32.56 สาเหตุหลักจากการบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายพนักงานและปรับลดผลตอบแทนกรรมการ
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทงั ฉบับทีมีผลบังคับใช้ในปี นี ทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารลดลง
จํานวน . 1 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายดอกเบียเพิมขึนจํานวน 0.46 ล้านบาท ตามตารางแนบท้าย
กําไรสุทธิ
ในไตรมาส 3 ปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีขาดทุนสุ ทธิ 54.95 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 72.08 ของรายได้จาก
การขายและบริ การ ซึ งขาดทุนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เพิมขึน 124.98 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อ ยละ
178.47 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึ งเป็ นผลจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดเชื อโควิด นักท่องเทียวซึ งเป็ น
กลุ่มลูกค้าหลัก ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริ การได้ ในขณะทีบริ ษทั ฯ ยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถหลีกเลียงได้
เช่น ค่าเช่าบางส่วนทียังต้องจ่าย ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเสื อมราคา ทําให้กาํ ไรสุทธิลดลง
ทังนี หากปรับปรุ งขาดทุนสุ ทธิ จากผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ท งั ฉบับ ทําให้ขาดทุน
สุ ทธิ ลดลงจาก 54.95 เป็ น 48.37 ล้านบาท ตามตารางแนบท้าย

2020
Total Revenue
Sales & Service Revenue
Other revenue
Cost of goods sold
Gross Profit
Selling and Administrative expense
Finance cost
Total expense
Net profit before tax
Tax
Net profit before tax
NCI
Net profit after NCI

Q3'20
(3M-Actual)
76,763
76,235
528
97,806
(21,571)
30,366
2,728
33,094
(54,137)
813
(54,950)
(54,950)

TFRS 16
(3M-Q2'20)

TFRS 9
(3M-Q2'20)

427
427
(6,290)
6,290
611
(463)
149
6,568
6,568
6,568

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

(495)
(495)
(498)
498
(4)
(4)
7
7
7

Q3'20
(3M-After Adj.)
76,695
76,235
460
91,018
(14,783)
30,973
2,265
33,239
(47,562)
813
(48,375)
(48,375)

