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          13 พฤศจิกายน 2563 

 

เรือง คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาสที 3 และงวด 9 เดือน สินสุดวนัที  กนัยายน พ.ศ.  และชีแจงสาเหตุของผลการ 

ดาํเนินงานทีเปลียนแปลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ 20 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย สําหรับไตรมาสที 3 และงวด 9 เดือน สินสุดวนัที  กนัยายน พ.ศ.  และชีแจง

สาเหตุของผลการดาํเนินงานทีเปลียนแปลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ  ทงันีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมี

รายไดร้วม 76.76 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 1.56 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 80.23 โดยมี

ขาดทุนสุทธิ 54.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 72.08 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ซึงขาดทุนสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

เพิมขึน 4.98 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิมขึนร้อยละ 178.47 เมือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีเหตุการณ์ทีส่งผล

กระทบต่อผลการดาํเนินงานดงันี 

 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคระบาดไวรัสโควิด  ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเทียวทีไดรั้บผลกระทบโดยตรง นกัท่องเทียวซึง

เป็นกลุ่มลูกค้าหลกัของบริษทัฯ ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการได้ รวมถึงการทีรัฐบาลประกาศปิดสถาน

ประกอบการสปาทวัประเทศเริมตงัแต่วนัที  มีนาคม ถึงวนัที  พฤษภาคม  เป็นระยะเวลากว่า  เดือน 

ในขณะทีโรงแรมของบริษทัยอ่ยฯทีจงัหวดัเชียงใหม ่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)้ 

 

อยา่งไรก็ตามในไตรมาสที 3 ปี 2563 สถานการณ์โรคระบาดโควดิ 19 ในประเทศไทยอยูใ่นเกณฑท์ีสามารถควบคุม

ได ้ทาํให้เกิดการทอ่งเทียวในประเทศเพมิขึน รัฐบาลเองก็ไดส้นบัสนุนการท่องเทียวดงักล่าวผา่นโครงการต่างๆ เช่น 

เราเทียวดว้ยกนั ทาํให้รายไดส่้วนหนึงของบริษทัฯเพมิขึนจากไตรมาสที 2 ปี 2563 

 

 



   

 

รายได ้

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดร้วมในไตรมาส  ปี  จาํนวน 76.76 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อน 1.56 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 80.23 จากผลกระทบโรคระบาดโควิด  เส้นทางการบินระหว่างประเทศ

ถูกระงบั ประกอบกบัรัฐบาลประกาศปิดสถานประกอบการสปาทวัประเทศเริมตงัแต่วนัที  มีนาคม ถึงวนัที  พฤษภาคม 

 (เป็นระยะเวลากว่า  เดือน) รวมถึงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร โดยปิดให้บริการในเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม  

ทาํให้นกัท่องเทียวจีนซึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ไม่สามารถเดินทางมาใชบ้ริการได ้ทงันีสถานประกอบการสปาและ

โรงแรมเริมกลบัมาให้บริการอีกครังในเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม  ตามลาํดับ โดยบริษทัฯทยอยเปิดให้บริการตาม

ความเหมาะสม จาํนวนสาขา ณ วนัที  กันยายน  ทีกลบัมาเปิดให้บริการมีทังหมด 42 สาขาทงัในกรุงเทพฯและ

ต่างจงัหวดั (จากจาํนวนสาขาทงัหมด  สาขาในประเทศและ  สาขาในต่างประเทศ) ทงันีกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯในไตร

มาสที 3 ปี 2563 คือ กลุ่มลูกคา้คนไทย โดยบริษทัฯไดจ้ดัทาํ marketing campaign ต่างๆเพือดึงดูดลูกคา้กลุ่มดงักล่าว รายได้

ของแบรนดห์รือสาขามีกลุ่มลูกคา้หลกัเป็นคนไทยไดก้ลบัมาใกลเ้คียงกบัช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควดิ 19 

ในไตรมาส 3 ปี  รายไดจ้ากการขายมีสัดส่วนสูงขึนเมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จากผลตอบ

รับทีดีจากการจาํหน่ายสินคา้ใหม่ภายใตแ้บรนด์ Let’s Relax Lifestyle (LRL) และ Dr.Spiller ผ่านช่องทาง online เช่น Line 

Official Account และ Lazada 

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

ร้อยละ  ของรายไดร้วม จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน   

ทงันีมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที  

เรือง เครืองมือทางการเงิน และฉบบัที  เรืองสัญญาเช่า ทาํให้รายไดด้อกเบียเพิมขึน .068 ลา้นบาท (ไม่มีผลกระทบต่อ

รายไดห้ลกัของบริษทัฯ ตามตารางแนบทา้ย) 

 

ตน้ทุนขายและบริการ 

ในไตรมาส 3 ปี   บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีตน้ทุนขายและบริการ 97.81 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 128.30 ของ

รายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน .46 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 1.83 ซึงการ

ลดลงดงักล่าวเกิดจากยอดขายทีลดลง ทาํให้ค่าใชจ้่ายผนัแปรลดลงตามไปดว้ยเช่น ค่าแรงพนกังานนวด ค่าวตัถุดิบ นอกจากนี

ในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด  บริษทัฯ มีนโยบายบริหารจดัการตน้ทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การต่อรองค่าเช่าโดย

การลดค่าเช่า fixed หรือต่อรองเป็น revenue sharing การบริหารค่าใช้จ่ายพนกังาน และค่าใชจ่้ายต่างๆทีสามารถลดลงให้ได้

มากทีสุด  

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทงั  ฉบบัทีมีผลบงัคบัใชใ้นปีนี ทาํให้ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการเพิมขึน

ประมาณ 6.79 ลา้นบาท เนืองจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที  เรือง สัญญาเช่า หากบริษทัฯไดรั้บส่วนลดค่าเช่าจะ

นาํไปลดค่าเสือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช(้Right of Use) และดอกเบียจ่าย ทงันีหากมีส่วนต่างของส่วนลดทีไดรั้บจริงกบั

ค่าเสือมราคาและดอกเบียจ่าย จะนาํไปบนัทึกเพิมส่วนของตน้ทุนขายในงวดทีไดรั้บส่วนลด และ มี ผลกระทบจากมาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบบัที  เรือง เครืองมือทางการเงิน จากเงินมดัจาํค่าเช่า ทาํให้ตน้ทุนขายและบริการเพิมขึนจาํนวน .  

ลา้นบาท ตามตารางแนบทา้ย 

 

 

 

 

 

 



   

 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาส 3 ปี  บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 30.37 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย

ละ 39.83 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 4.66 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อย

ละ 32.56 สาเหตุหลกัจากการบริหารจดัการค่าใชจ้่ายพนกังานและปรับลดผลตอบแทนกรรมการ 

 

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทงั  ฉบบัทีมีผลบงัคบัใชใ้นปีนี ทาํให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 

จาํนวน . 1 ลา้นบาทและค่าใชจ้่ายดอกเบียเพมิขึนจาํนวน 0.46 ลา้นบาท ตามตารางแนบทา้ย 

 

กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาส 3 ปี  บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีขาดทุนสุทธิ 54.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 72.08  ของรายไดจ้าก

การขายและบริการ ซึงขาดทุนสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เพิมขึน 124.98 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิมขึนร้อยละ 

178.47 เมือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึงเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือโควิด  นกัท่องเทียวซึงเป็น

กลุ่มลูกคา้หลกั ไม่สามารถเดินทางมาใชบ้ริการได ้ในขณะทีบริษทัฯ ยงัตอ้งแบกรับภาระค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถหลีกเลียงได ้

เช่น ค่าเช่าบางส่วนทียงัตอ้งจ่าย ค่าใชจ้่ายพนกังาน และค่าเสือมราคา ทาํให้กาํไรสุทธิลดลง 

 

ทงันีหากปรับปรุงขาดทุนสุทธิจากผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทงั  ฉบบั ทาํให้ขาดทุน

สุทธิลดลงจาก 54.95 เป็น 48.37 ลา้นบาท ตามตารางแนบทา้ย 

 

 
 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

   (นายวิบูลย ์อุตสาหจิต) 

 บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

 

 

2020
Q3'20 

(3M-Actual)

TFRS 16
(3M-Q2'20)

TFRS 9
(3M-Q2'20) Q3'20

(3M-After Adj.)
Total Revenue 76,763              427                  (495)           76,695                   
Sales & Service Revenue 76,235               -                  -             76,235                     
Other revenue 528                    427                  (495)            460                         
Cost of goods sold 97,806               (6,290)              (498)            91,018                     
Gross Profit (21,571)             6,290               498            (14,783)                  
Selling and Administrat ive expense 30,366               611                  (4)               30,973                     
Finance cost 2,728                 (463)                 -              2,265                      
Total expense 33,094               149                  (4)               33,239                     
Net profit  before tax (54,137)             6,568               7                (47,562)                  
Tax 813                    -                  -             813                         
Net profit  before tax (54,950)             6,568               7                (48,375)                  
NCI -                    -                  -             -                          
Net profit  after NCI (54,950)             6,568               7                (48,375)                  


