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SWG 078/2564 

วนัที 14 พฤษภาคม 2564 

เรือง  คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ประจาํปี 2564 สินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และชีแจงสาเหตขุองผลการดาํเนินงานทีเปลียนแปลงไปจากปีก่อนเกิน

กว่าร้อยละ  

เรียน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 564 สินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และชีแจงสาเหตุของ ผลการดาํเนินงาน

ทีเปลียนแปลงจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ทงันีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดร้วม 56.27 ลา้นบาท ลดลงปีก่อน 187.30 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 76.90 โดยมีขาดทุนสุทธิ 76.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 138.14 ของรายได้จากการขายและ

บริการ ซึงขาดทุนสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเพิมขึน 80.35 ลา้นบาท โดยมีเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน

ดงันี 

 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคระบาดไวรัสโควิด  ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเทียวทีไดรั้บผลกระทบโดยตรง นกัท่องเทียวซึง

เป็นกลุ่มลูกค้าหลกัของบริษทัฯ ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการได้ รวมถึงการทีรัฐบาลประกาศปิดสถาน

ประกอบการสปาทวัประเทศเริมตงัแต่วนัที  มีนาคม ถึงวนัที  พฤษภาคม  เป็นระยะเวลากว่า  เดือน 

ในขณะทีโรงแรมของบริษทัย่อยฯทีจงัหวดัเชียงใหม่ รัฐบาลก็ประกาศปิดเช่นเดียวกนัในระหว่างเดือน เมษายน 

ถึง กรกฎาคม  อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ไดก้ลบัมาแพร่

ระบาดอีกระลอกในช่วงตน้ปี 2564 ทาํให้รัฐบาลสังปิดสถานประกอบการสปาอีกครังในตน้เดือน มกราคม 2564 

ซึงหลงัจากเปิดให้บริการ ลูกคา้บางส่วนยงัมีความกงัวลในการกลบัมาใชบ้ริการ ถึงแมว่้าบริษทัจะดาํเนินการตาม

มาตรฐานสุขอนามยัแลว้  

- สภาวิชาชีพบญัชีออกแนวปฏิบติัในเรืองขอ้ผ่อนปรนสําหรับกรณีทีผูใ้ห้เช่ายินยอมลดค่าเช่า โดยไม่จาํเป็นต้อง

ปฏิบตัิตามวิธีการของการเปลียนแปลงสัญญาเช่า หากเขา้เงือนไขตามทีกาํหนด (การปรับปรุงมาตรฐานบญัชีใน

เรืองดงักล่าว ไดป้ระกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 13 พฤษภาคม 2564) ในระหว่างงวดบริษทัฯ ไดรั้บส่วนลด

สัญญาเช่าซึงเขา้เงือนไขตามขอ้ผอ่นปรนขา้งตน้ โดยเลือกรับรู้เขา้ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทงัจาํนวน 



สรุปผลประกอบการทีสาํคญัในไตรมาส 1 ปี 2564 

รายได ้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมในไตรมาส  ปี 2564 จาํนวน 56.27 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 187.30 ลา้นบาท 

คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 6.90 โดยรายไดห้ลกัยงัเป็นรายไดจ้ากธุรกิจสปาในสดัส่วน ร้อยละ 81 ของรายไดร้วม โดยมี

รายละเอียดดงันี  

จาํนวนสาขา ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 มีทงัหมด  สาขา (  สาขาในประเทศ  สาขาในต่างประเทศ) (ไม่มีการเปิด

สาขาเพมิในปี 2564) (ณ วนัที  มีนาคม  มีจาํนวน 59 สาขาในประเทศ  สาขาในต่างประเทศ)  

 

ภาพรวมไตรมาส 1 ปี 2564 รายไดท้ีลดลงประมาณร้อยละ 77 แบ่งเป็น 

 

(พนับาท)

Q1'64 Q1'63 Q1'62 Chg (%) Chg (%)
64 vs 63 63 vs 62

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 55,020       237,825        340,591        (76.9%) (30.2%)
รายไดอ้นื 1,251          5,743             4,486              (78.2%) 28.0%
รายไดร้วม 56,271       243,568        345,077        (76.9%) (29.4%)
ตน้ทุนขายและบรกิาร 98,256       200,700        230,556        (51.0%) (12.9%)
กําไรขันตน้ (43,236)     37,125          110,035        (216.5%) (66.3%)
คชจ.ขายและบรหิาร 25,359       30,295          41,974           (16.3%) (27.8%)
กําไรก่อนหักภาษีเงนิได ้ (68,595)     12,573          72,547           (645.6%) (82.7%)
คชจ.ทางการเงนิ 11,044       8,580             2,387              28.7% 259.4%
ภาษีเงนิได ้ (2,384)        (357)               10,953           567.8% (103.3%)
กําไรสุทธิ (76,004)     4,350             59,207           (1,847.2%) (92.7%)
NCI 1                   -                  134                 
กําไรส่วนทเีป็นของบรษัิทใหญ่ (76,003)     4,350             59,073           (1,847.2%) (92.6%)

สรุปผลการดาํเนนิงาน



- บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ/SWG) ประกอบธุรกิจให้บริการสปาเป็นหลกั รายได้ลดลง

ร้อยละ 72 

- บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จาํกดั (SWR) ประกอบธุรกิจโรงแรมระรินจินดาและร้านอาหาร Deck1 ทีจงัหวดั

เชียงใหม่ รายไดล้ดลงร้อยละ   

- บริษทั สยามเวลเนสแล็บ จาํกดั (SWL) ประกอบธุรกิจขายผลิตภณัฑส์ปา รายไดล้ดลงร้อยละ 1  

- รายไดอ้นืๆ ลดลงร้อยละ 2 

รายไดจ้ากการให้บริการสปาของสาขาเดิมลดลงร้อยละ 74 เมือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ในขณะทีการขยายสาขาทาํให้

รายไดด้งักล่าวเพิมขึนร้อยละ 2 

การวิเคราะห์เป็นรายแบรนดท์ีใหบ้ริการ Let’s Relax ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคระบาดไวรัส

โควิด  มากทีสุดเนืองจากกลุ่มลูกคา้หลกัคือนกัทอ่งเทียวต่างชาติ คือลดลงร้อยละ 67, ระรินจินดา ลดลงร้อยละ 4 และบา้น

สวนไดรั้บผลกระทบนอ้ยทีสุด คอื ลดลงร้อยละ 1 เนืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นคนไทย 

 ทงันีรายไดจ้ากการให้บริการสปาแยกตามพืนทีนนั สาขาในกรุงเทพและต่างจงัหวดัลดลงร้อยละ 39 และ 33 ตามลาํดบั 

 ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารรายไดล้ดลงร้อยละ  แต่สัดส่วนรายไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2564 และ ปี 2563 ใกลเ้คียงกนั

เมือเปรียบเทียบกบัรายไดร้วม โดย occupancy rate ในงวดปัจจบุนัลดลงเป็นอยา่งมาก เนืองจากธุรกิจใหบ้ริการไดรั้บผลกระทบ

จากสถานการณ์โควิท  นกัท่องเทียวไม่สามารถเดินทางเขา้มาใชบ้ริการได ้และจงัหวดัเชียงใหม่ไดป้ระกาศให้ผูท้ีเดินทางจาก

จงัหวดัทีมีความเสียงสูงตอ้งกกัตวั 14 วนัจากการระบาดในระลอก 2 ADR ก็ลดลงเช่นกนั 

ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑส์ปาของบริษทั สัดส่วนรายไดใ้นใตรมาสที 1 ปี 2564 และ 2563 ใกลเ้คียงกนัเมือเปรียบเทียบ

กบัรายไดร้วม บริษทัฯ ขายผลิตภณัฑใ์หม่ภายใตแ้บรนด ์LRL (Let’s Relax Lifestyle) และ Dr.Spiller ผา่นช่องทาง online 

นอกเหนือจากการขายผา่นสาขาของสปา  

-  บริษทัมีการขยายกลุ่มลูกคา้คนไทย ลดการพงึพิงลูกคา้ต่างชาติภายใตธุ้รกิจใหม่ Dr. Spiller Pure Skin Care Solution 

เป็น Clinic นวดหนา้โดยใชผ้ลิตภณัฑค์ุณภาพดี นาํเขา้จากประเทศเยอรมนั และ Stretch me Clinic at Leisure Space Central 

World เป็นคลินิกยืดคลายกลา้มเนือแนวใหมโ่ดยนกักายภาพบาํบดั  

ตน้ทุนขายและบริการ 

ไตรมาส 1 ปี 2564  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทนุขายและบริการ 98.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 178.58 ของรายไดจ้าก

การขายและบริการ ลดลงจากปีก่อน 102.44 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 51.04 ซึงการลดลงดงักล่าวหลกัๆเกิดจาก

รายไดที้ลดลงจากผลกระทบของโควิด  ทาํให้ค่าใชจ้่ายผนัแปรลดลง เช่น ค่าแรงพนกังานนวด คา่วตัดุดิบ ค่าสาธารณูปโภค 

นอกจากนีบริษทัฯมีนโยบายบริหารจดัการตน้ทนุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงวิกฤต เช่น การต่อรองค่าเช่าทงัในรูปแบบขอ

ลดค่าเช่าคงที หรือ เปลียนจากค่าคิดค่าเช่าคงทีเป็นคิดตามสัดส่วนรายได ้ทงันีบริษทัฯยงัคงตอ้งรับภาระค่าใชจ้่ายคงทีบาง

รายการเช่น ค่าเสือมราคา ค่าใชจ้า่ยพนกังาน ส่งผลให้บริษทัมีขาดทุนขนัตน้ในไตรมาส  ปี  

 



ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารและดอกเบียจ่าย 

 ในไตรมาส  ปี  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารและดอกเบียจ่ายเท่ากบั .  ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงจากปีก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ .

สาเหตุหลกัจากการลดค่าใชจ้่ายพนกังานและการปรับลดเงินเดือนและผลตอบแทนกรรมการ อยา่งไรก็ตาม ค่าใชจ่้ายทีสามารถ

ลดลงไดมี้อตัรานอ้ยกว่ารายไดที้ลดลงเป็นอยา่งมาก ทาํให้สัดส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารสูงขนึเมือเปรียบเทียบกบัปี

ก่อน ดอกเบียจ่ายไตรมาส  ปี  เพมิขึนจาก .  ลา้นบาทเป็น .  ลา้นบาท หรือ เพิมขึนในอตัราร้อยละ .  จาก

ยอดเงินกูท้ีเพมิขนึระหว่างปี และขอ้ผอ่นปรนสาํหรับกรณีทีผูใ้ห้เช่ายินยอมลดค่าเช่าของสภาวชิาชีพบญัชี 

ขาดทนุสุทธิ 

ในไตรมาส  ปี  บริษทัฯและบริษทัย่อย มีขาดทุนสุทธิ .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการ

ขายและบริการซึงขาดทุนสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเพิมขึน .   ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิมขึนร้อยละ 1847 เมือ

เทียบกบัปีก่อน ซึงเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือโควิด  นกัท่องเทียวซึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั ไม่สามารถเดินทางมา

ใชบ้ริการได ้ในขณะทีบริษทัฯ ยงัตอ้งแบกรับภาระค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถหลีกเลียงได ้เช่น ค่าเช่าบางส่วนทียงัตอ้งจ่าย ค่าใชจ้่าย

พนกังาน และค่าเสือมราคา ทาํให้กาํไรสุทธิลดลงเป็นอยา่งมาก 

 

ภาพรวมฐานะการเงินของบริษทัฯ 

 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ วนัที  มีนาคม  จาํนวน ,591.02 ลา้นบาท ลดลง .  ลา้นบาทจาก

ปี  คิดเป็นร้อยละ .  โดยรายการสาํคญัทีมีการเปลียนแปลงคือ  

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึจาก .  ลา้นบาทเป็น .  ลา้นบาท (เพิมขึนร้อยละ . ) จาก

การเบิกเงินกู ้Soft loan จากสถาบนัการเงินเพือรองรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด  

Q1'64 C/S 2563 C/S 2562 C/S change %Change change %Change
Q1'64 vs 63 Q1'64 vs 63 63 vs 62 63 vs 62

สินทรพัย์
สินทรพัยห์มุนเวยีน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 166,470 6% 114,526          4% 52,561            3% 51,944           45.36% 61,965           117.89%
เงนิลงทุนชัวคราว 4 0% 4                        0% 73,098            5% (0)                    (0.12%) (73,094)         (99.99%) 
ลูกหนกีารคา้และลูกหนอีนื 21,003 1% 21,775            1% 37,213            2% (772)               (3.54%) (15,438)         (41.49%) 
ลูกหนค่ีาหุน้รอรับชําระคนื 9,397 0% 9,462               0% 39,200            3% (65)                  (0.69%) (29,738)         (75.86%) 
สนิคา้คงเหลอื 34,833 1% 40,299            2% 39,901            3% (5,466)           (13.56%) 398                 1.00%
สนิทรัพย์หมุนเวยีนอนื 10,469 0% 13,024            0% 14,824            1% (2,555)           (19.62%) (1,800)           (12.14%) 
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 32,295 1% 32,295            1% 32,294            2% 0                      0.00% 1                      0.00%
รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน 274,471 11% 231,385       9% 289,091          19% 43,086           18.62% (57,706)         (19.96%) 
สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีน
เงนิฝากสถาบันการเงนิทมีภีาระคําประกัน 5,199                           0% 5,159               0% 5,105               0% 40                    0.78% 54                    1.05%
ลูกหนค่ีาหุน้รอรับชําระคนื 32,357                         1% 32,587            1% 15,000            1% (230)               (0.71%) 17,587           117.25%
สทิธกิารเช่า 0% -                    0% 9,264               1% -                  #DIV/0! (9,264)           (100.00%) 
ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,041,792                   40% 1,074,588      41% 1,082,797      71% (32,796)         (3.05%) (8,209)           (0.76%) 
สนิทรัพย์สทิธกิารใช ้ 1,122,460                   43% 1,169,556      44% (47,096)         (4.03%) 1,169,556    
ค่าความนยิม 24,536                         1% 24,536            1% 24,536            2% 0                      0.00% (0)                    (0.00%) 
สนิทรัพย์ไม่มตัีวตน 8,677                           0% 9,086               0% 9,139               1% (409)               (4.50%) (53)                  (0.58%) 
สนิทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี 1,001                           0% 820                   0% 723                   0% 181                 22.07% 97                    13.42%
เงนิมัดจํา 77,397                         3% 81,108            3% 79,466            5% (3,711)           (4.58%) 1,642             2.07%
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอนื 3,131                           0% 3,285               0% 1,024               0% (154)               (4.68%) 2,261             220.78%
รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,316,550 89% 2,400,724      91% 1,227,054      81% (84,174)         (3.51%) 1,173,670    95.65%

รวมสินทรพัย์ 2,591,021             100% 2,632,109   100% 1,516,145   100% (41,088)         (1.56%) 1,115,964    73.61%
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- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื ลดลงจาก .  ลา้นบาทในปี  เป็น .  ลา้นบาทในปี  (ลดลงร้อยละ 

. ) เกิดจากการดาํเนินธุรกิจเป็นปกติธุระ เช่น การให้เครดิตกบั agent ทีพาลูกคา้มาใชบ้ริการ หรือ ผูซื้อ 

franchise ในต่างประเทศ โดยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินมีลูกหนีทคีา้งชาํระเกิน  เดือนจาํนวน .  ลา้น

บาท บริษทัฯ ไดต้งัค่าเผอืสํารองหนีสงสัยจะสูญเป็นจาํนวน .  ลา้นบาทตามนโยบายบญัชีและการพิจารณา

ของฝ่ายบริหาร ซึงลูกหนีคา้งชาํระเกิน  เดือนอยูร่ะหว่างการติดตามอยา่งเร่งรัด 

- ลูกหนีค่าหุน้รอรับชาํระคืนจาํนวน .  ลา้นบาท จากการขายหุ้นของบริษทั ชบา เอลลิแกนซ์ จาํกดัคืนให้กลุ่มผู ้

ถือหุ้นเดิม  

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขายจาํนวน .  ลา้นบาท จากอสังหาริมทรัพยแ์ห่งหนึงของบริษทัฯอยู่

ระหว่างการรอขาย 

- ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  ของสินทรัพยท์งัหมด ซึงเป็นสัดส่วนทีสูงในงบแสดงฐานะ

การเงิน เนืองจากบริษทัฯมีการขยายการลงทุนเปิดสาขาเพิมทุกปี ทงันีมูลค่าทีดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลงจากปี 

 เนืองจากค่าเสือมราคา  

- สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ , .  ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ  ของสินทรัพยท์งัหมด จากการนาํมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที  เรืองสัญญาเช่า มาเริมบงัคบัใชใ้นปี  

เหตุการณ์สาํคญัทีมีผลต่อฐานะการเงินของบริษทัหรือการดาํเนินงานในอนาคตทีสาํคญัคือ การทีนกัท่องเทียว

ต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาใชบ้ริการได ้ซึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ทางบริษทัจึงไดบ้ริหารความเสียงโดย

หาบริการใหม่ๆ ทีตอบโจทยแ์ละดึงดูดกลุ่มลูกคา้คนไทย และหาช่องทางการเพิมยอดขายสินคา้ออนไลน์ นอกจากนี

บริษทัฯให้ความสาํคญักบักระแสเงินสดในกิจการ โดยให้มีเพียงพอสาํหรับการชาํระคืนเงินกูต้ามเงือนไขและการ

ดาํเนินงานของบริษทัภายในระยะเวลา  ปีและมีการวางแผนรองรับหากเหตุการณ์ดงักล่าวยืดเยือออกไป 

 

 

Q1'64 C/S 2563 C/S 2562 C/S change %Change change %Change
Q1'64 vs 63 Q1'64 vs 63 63 vs 62 63 vs 62

หนสีินและส่วนของผูถ้อืหุน้
หนสีินหมุนเวยีน
เงนิเบกิเกนิบัญชจีากสถาบันการเงนิ 0% -                    0% 32                     0% -                  #DIV/0! (32)                  (100.00%) 
เงนิกูย้ืมระยะสันและดอกเบยีคา้งจ่ายจากกจิการทเีกยีวขอ้ง 0% -                    0% 4,616               0% -                  #DIV/0! (4,616)           (100.00%) 
เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื 40,985                         2% 44,662            2% 96,718            6% (3,677)           (8.23%) (52,056)         (53.82%) 
ส่วนของเงนิกูย้ืมระยะยาวทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 306,540                      12% 103,354          4% 80,200            5% 203,186        196.59% 23,154           28.87%
หนสีนิตามสัญญาเช่าทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 174,280                      7% 169,179          6% 5,101.33          3.02% #DIV/0!
หนสีนิตามสัญญาเช่าการเงนิทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี -       120                   0% -                  #DIV/0! 169,059        140,882.22%
ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 3,218                           0% 3,213               0% 24,829            2% 5                      0.16% (21,616)         (87.06%) 
รายไดรั้บล่วงหนา้-ส่วนทถีงึกําหนดรับรูภ้ายในหนงึปี 41,119                         2% 38,978            1% 28,922            2% 2,141             5.49% 10,056           34.77%
หนสีนิหมุนเวยีนอนื 1,293                           0% 1,770               0% 9,631               1% (477)               (26.94%) (7,861)           (81.62%) 
รวมหนสีินหมุนเวยีน 567,435                    22% 361,156          14% 245,068          16% 206,279        57.12% 116,088        47.37%
หนสีินไมห่มุนเวยีน
เงนิกูย้ืมระยะยาว-สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดชําระใน 1 ปี 166,617                      6% 287,813          11% 80,167            5% (121,196)      (42.11%) 207,646        259.02%
หนสีนิตามสัญญาเช่า - สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดชําระ 982,986                      38% 1,028,672      39% (45,686)         (4.44%) 1,028,672    
   ภายในหนงึปี -                  
หนสีนิตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธจิากส่วนทถีงึกาํหนดชําระภายในหนงึปี 0% -                    0% 260                   0% -                  #DIV/0! (260)               (100.00%) 
รายไดรั้บล่วงหนา้-สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดรับรูภ้ายในหนงึปี 8,825 0% 9,759               0% 12,161            1% (934)               (9.57%) (2,402)           (19.75%) 
สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 8,912 0% 10,124            0% 8,556               1% (1,212)           (11.98%) 1,568             18.33%
หนสีนิภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี 9,537 0% 11,744            0% 17,995            1% (2,207)           (18.79%) (6,251)           (34.74%) 
หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื 17,501 1% 17,629            1% 19,999            1% (128)               (0.73%) (2,370)           (11.85%) 
รวมหนสีินไมห่มุนเวยีน 1,194,378                46% 1,365,741      52% 139,138          9% (171,363)      (12.55%) 1,226,603    881.57%

รวมหนสีิน 1,761,813             68% 1,726,897   66% 384,206       25% 34,916           2.02% 1,342,691    349.47%
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนีสินรวม ณ วนัที  มีนาคม  จาํนวน ,761.81 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อน 34.92 ลา้น

บาท (เพมิขึนอตัราร้อยละ 2.02) โดยรายการทีสาํคญัไดแ้ก่ 

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื จาํนวน 40.99 ลา้นบาท ซึงเป็นหนีสินทีเกิดตามปกติธุระของบริษทัฯ เช่น ค่าก่อสร้าง

และตกแต่งสถานทีให้บริการ ค่าสินคา้และวตัถุดิบ ค่าเช่าพืนที เป็นตน้ 

- เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินทงัส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีและเกินกว่าหนึงปี จาํนวน 473.16 ลา้นบาท โดย

เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเป็นแหล่งเงินทุนหลกัของบริษทัฯ กรณีทีตอ้งการขยายกิจการหรือขาดสภาพคล่อง 

เนืองจากตน้ทนุทางการเงินค่อนขา้งตาํเมือเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอนืๆ ซึงบริษทัฯเห็นว่ามีความเหมาะสม

กบัสถานการณ์ปัจจุบนั (ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายใน  ปี เพิมขึนจาก .  ลา้นบาทเป็น 

.  ลา้นบาท เนืองจากวงเงินกูบ้างส่วนไมส่ามารถดาํรงสัดส่วนตามเงือนไขของสญัญาเงินกูไ้ด ้จึงถูกจดั

ประเภทเป็นหนีสินหมุนเวยีนทงัหมด ทงันีบริษทัไดรั้บจดหมายแจง้อนุโลมเงือนไขเงินกูด้งักล่าวในวนัที  

พฤษภาคม เรียบร้อยแลว้) 

- หนีสินตามสัญญาเช่าทงัส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีและเกินกว่าหนึงปี จาํนวน , .  ลา้นบาท จาก

การนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที  เรืองสัญญาเช่า มาเริมบงัคบัใชใ้นปี  

 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัที  มีนาคม  จาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

.   ลา้นบาท (ลดลงอตัราร้อยละ . ) จากขาดทุนสุทธิในระหว่างงวด 

ภาพรวมกระแสเงินสดของบริษทัฯ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที  มีนาคม   มีจาํนวน .  ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อน .  ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราการเพมิขนึร้อยละ .  โดยมีรายการทีสาํคญัดงันี 

- ไดรั้บเงินกู ้Soft loan จากสถาบนัการเงินจาํนวน  ลา้นบาทและจ่ายคืนเงินกูแ้ละดอกเบียจาํนวน  ลา้นบาท 

- จ่ายเงินสาํหรับการดาํเนินงานตามปกติธุระของบริษทั  

บริษทัฯเชือว่าจาํนวนเงินสดในมือมีเพียงพอต่อการชาํระคืนเงินกูต้ามเงือนไขและการดาํเนินงานของบริษทัฯภายใน  

ปีหากไม่มีเหตุการณ์ทีมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระคญัต่อบริษทัฯ 

 

change %Change change %Change
Q1'21 C/S 2020 C/S 2019 C/S Q1'21 vs 20 Q1'21 vs 20 20 vs 19 20 vs 19

ส่วนของผูถ้อืหุน้
ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
     หุน้สามัญ 855,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท  (31/12/19 570 ลา้นหุน้)
      (2562: หุน้สามัญ 570,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 213,750                    8% 213,750          8% 142,500          9% -                  0.00% 71,250           50.00%
ทุนทอีอกและชําระแลว้ 0% -                  #DIV/0!
     หุน้สามัญ 854,999,928 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท (31/12/19 570 ลา้นหุน้ 0% -                  #DIV/0!
      (2562: หุน้สามัญ 570,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 213,750                    8% 213,750          8% 142,500          9% -                  0.00% 71,250           50.00%
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามัญ 278,906                    11% 278,906          11% 278,906          18% -                  0.00% -                  0.00%
ส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกัน (46,226)                    -2% (46,226)          -2% (46,226)          -3% -                  0.00% (0)                    0.00%
กําไรสะสม 0% -                  #DIV/0!
   จัดสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย  17,399                         1% 17,399            1% 16,381            1% 0                      0.00% 1,018             6.21%
   ยังไม่ไดจั้ดสรร 274,809                      11% 350,812          13% 649,804          43% (76,003)         (21.66%) (298,992)      (46.01%) 
องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้ 90,567                         3% 90,567            3% 90,567            6% (0)                    (0.00%) 0                      0.00%
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 829,205 32% 905,208          34% 1,131,932      75% (76,003)         (8.40%) (226,724)      (20.03%) 
ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคุมของบรษัิทย่อย 3 0% 4                        0% 7                        0% (1)                    (25.00%) (3)                    (42.86%) 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 829,208                    32% 905,212          34% 1,131,939      75% (76,004)         (8.40%) (226,727)      (20.03%) 
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อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั 

 

- Current Ratio ไตรมาส  ปี  เท่ากบั .  ลดลงจาก .  ในปี  สาเหตหุลกัจากเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดเพิมขึน .  ลา้นบาท การจดัประเภทเงินกูยื้มระยะยาวทีผิดเงือนไขการดาํรงอตัราส่วนทาง

การเงินในสัญญาเงินกูเ้ป็นหนีสินหมุนเวยีนจาํนวน  ลา้นบาท (บริษทัไดรั้บจดหมายแจง้อนุโลมเงือนไขเงินกู้

ดงักล่าวในวนัที  พฤษภาคม เรียบร้อยแลว้) และหนีสินสญัญาเช่าทีครบกาํหนดภายใน  ปีจาํนวน .  ลา้น

บาทตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที  เรืองสัญญาเช่าทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปี  ทงันีหากไม่นาํ

หนีสินสญัญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินดงักล่าวมาพิจารณา current ratio จะเท่ากบั .  

- Receivable turnover และ Collection period ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีเพมิขึนจากปี  เลก็น้อย เนืองจาก

ลกัษณะของธุรกิจหลกัใหบ้ริการลูกคา้รายยอ่ย ไม่มีเครดิต ไตรมาส  ปี  ระยะเวลาการเก็บหนีสูงขนึ

เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด  ทาํให้การชาํระเงินจากลูกหนีล่าชา้ไปบา้ง 

- Inventory turnover และ Holding period ระยะเวลาในการขายสินคา้สูงขึนในไตรมาส  ปี  เนืองจากการถูก

ปิดสาขาและยอดขายทีลดลงเป็นอยา่งมากจากการแพร่ระบาดของโควิด  อีกทงับางสาขายงัไมเ่ปิดดาํเนินการ 

 

 

- อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรลดลงเป็นอยา่งมากเมือเปรียบเทียบกบัปีก่อนๆ เนืองจากนกัท่องเทียวซึง

เป็นลูกคา้หลกัของบริษทัฯไม่สามารถเดินทางเขา้มาใชบ้ริการไดจ้ากภาวะแพร่ระระบาดของโควดิ  ในขณะที

บริษทัฯยงัตอ้งรับภาระค่าใชจ้่ายต่างๆ ทาํให้มีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส  ปี  

 

 

Ratio Q1'64 2563 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง
Current Ratio 0.48                        0.64                         1.18                             
Receivable turnover 3                               15                             46                                 
Collection period (Days) 27                            25                             8                                   
Inventory turnover 0                               1                               4                                   
Holding period (Days) 578                         417                          97                                 

Ratio Q1'64 2563 2562
อัตราส่วนความสามารถในการทาํกําไร
อัตรากําไรขันตน้ -79% -19% 32%
อัตรากําไรสุทธิ -138% -49% 17%
Return on Asset -11% -10% 17%
Return on Equity -15% -10% 23%

Ratio Q1'64 2563 2562
อตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี
Debt to Equity Ratio 2.1                           1.9                            0.3                                
Interest coverage Ratio (8)                             (11)                           26                                 



- Debt to Equity Ratio ไตรมาส  ปี  เท่ากบั .  เพมิขนึจาก .  ในปี  หนีสินทีเพมิขนึเป็นอยา่งมาก

จากหนีสินสญัญาเช่าทคีรบกาํหนดภายใน  ปีจาํนวน 1,157.27 ลา้นบาทตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที 

 เรืองสัญญาเช่าทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปี  ทงันีหากไม่รวมหนีสินรายการดงักล่าว Debt to Equity ratio จะ

เท่ากบั .  ซึงไม่เกินนโยบายของบริษทัทีมิให้ ratio ดงักล่าวเกินกว่า .  ทาํให้ยงัมีความสามารถในการกูยื้ม

เงินจากสถาบนัการเงิน บริษทัฯจึงเชือมนัว่ามีสภาพคล่องทีเพียงพอในการดาํเนินกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์ที

กระทบต่อการดาํเนินงานของธุรกิจอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

- Interest coverage Ratio ไตรมาส  ปี  เท่ากบั -  จากผลขาดทุนในไตรมาส  ปี   

 

สรุปเหตุการณ์สาํคญัในไตรมาส  ปี  

- จาํนวนสาขา ณ วนัที  มีนาคม  มีทงัหมด  สาขา (  สาขาในประเทศ  สาขาในต่างประเทศ) (ไม่มีการ

เปิดสาขาเพิมในไตรมาส  ปี ) (ณ วนัที  มีนาคม  มีจาํนวน 59 สาขาในประเทศ  สาขาใน

ต่างประเทศ)  

- สภาวิชาชีพบญัชีออกแนวปฏิบตัิในเรืองขอ้ผอ่นปรนสาํหรับกรณีทีผูใ้ห้เช่ายินยอมลดค่าเช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้ง

ปฏิบติัตามวิธีการของการเปลียนแปลงสัญญาเช่า หากเขา้เงือนไขตามทีกาํหนด (การปรับปรุงมาตรฐานบญัชีใน

เรืองดงักล่าว ไดป้ระกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 13 พฤษภาคม 2564) ในระหว่างงวดบริษทัฯ ไดรั้บส่วนลด

สัญญาเช่าซึงเขา้เงือนไขตามขอ้ผอ่นปรนขา้งตน้ โดยเลือกรับรู้เขา้ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทงัจาํนวน 

 

- ไตรมาส  ปี  บริษทัฯไดเ้นน้ทาํการตลาดกลุ่มคนไทยมากยงิขึน โดยการออกโปรโมชนัต่างๆ รวมถึงการเริม

ระบบ Royalty program ในปี  เพอืดึงดูดและรักษาฐานลูกคา้คนไทย 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

( นาย วิบูลย ์อุตสาหจิต) 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 


