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เรื อง

เรี ยน

14 สิ งหาคม 2563

คําอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการของ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สําหรับไตรมาสที และงวด เดือน สิ นสุ ดวันที มิถุนายน 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 สําหรับไตรมาสที และงวด เดือน สิ นสุ ดวันที มิ ถุนายน พ.ศ.
และชี แจง
สาเหตุของผลการดําเนินงานทีเปลียนแปลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้อยละ ทังนีบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี
รายได้รวม . ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน . ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ . โดยมี
ขาดทุนสุ ทธิ . ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . ของรายได้จากการขายและบริ การ ซึ งขาดทุนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยเพิมขึน . ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้อยละ . เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีเหตุการณ์ ที
ส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานดังนี
-

-

-

ผลกระทบจากโรคระบาดไวรั สโควิ ด ที ได้ข ยายวงกว้างไปทัวโลก ทําให้ อุตสาหกรรมท่องเที ยวได้รับ
ผลกระทบโดยตรง การปิ ดสนามบิน นานาชาติ รวมถึง การที รัฐบาลประกาศปิ ดสถานประกอบการสปาทัว
ประเทศเริ มตังแต่วนั ที มีนาคม ถึงวันที พฤษภาคม
เป็ นระยะเวลากว่า เดือน ในขณะทีโรงแรมของ
บริ ษทั ย่อยฯทีจังหวัดเชียงใหม่ รัฐบาลก็ประกาศปิ ดเช่นเดียวกันในระหว่างเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม
การยกเลิ กการร่ วมลงทุนในบริ ษทั ชบา แอลลิแกนซ์ จํากัด (ธุ รกิจ 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)
การบันทึกประมาณการด้อยค่าของสปาแห่งหนึ งทีมีแผนการปิ ดสาขา

รายได้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมในไตรมาส ปี
จํานวน . ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน . ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อยละ . จากผลกระทบโรคระบาดโควิด เส้นทางการบินระหว่างประเทศ
ถูกระงับ ประกอบกับรัฐบาลประกาศปิ ดสถานประกอบการสปาทัวประเทศเริ มตังแต่วนั ที มีนาคม ถึงวันที พฤษภาคม
(เป็ นระยะเวลากว่า เดือน) รวมถึงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร โดยปิ ดให้บริ การในเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม
ทําให้นักท่องเทียวจีนซึ งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักและลูกค้าชาวไทยของบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเดิน ทางมาใช้บ ริ การได้ ทังนี สถาน

ประกอบการสปาและโรงแรมเริ มกลับ มาให้บริ การอีกครังในเดื อน มิถุนายน และ กรกฎาคม
ตามลําดับ โดยบริ ษทั ฯ
ทยอยเปิ ดให้บริ การตามความเหมาะสม จํานวนสาขา ณ วันที มิถุนายน
ทีกลับมาเปิ ดให้บริ การมีทงหมด
ั
สาขาทัง
ในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัด (จากจํานวนสาขาทังหมด สาขาในประเทศและ สาขาในต่างประเทศ)
ในไตรมาส ปี
รายได้จากการขายสิ นค้ามี สัดส่ วนสู ง กว่ารายได้จากธุ รกิจสปา จากผลตอบรั บทีดี จากการ
จําหน่ายสิ นค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ Let’s Relax Lifestyle (LRL) และ Dr.Spiller ผ่านช่องทาง online ในช่วงสปาปิ ดให้บริ การ
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 และฉบับที เรื องสัญญาเช่า ทําให้รายได้ดอกเบียเพิมขึน . ล้านบาท (ไม่มีผลกระทบต่อรายได้
หลักของบริ ษทั ฯ ตามตารางแนบท้าย)
ต้นทุนขายและบริ การ
ในไตรมาส ปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนขายและบริ การ 81.63 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 259.27 ของ
รายได้จากการขายและบริ การ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน . ล้านบาท คิดเป็ นอัตราลดลงร้อยละ . ซึ งการ
ลดลงดังกล่าวเกิดจากยอดขายทีลดลง ทําให้ค่าใช้จ่ายผันแปรลดลงตามไปด้วยเช่น ค่าแรงพนักงานนวด ค่าวัตถุดิบ นอกจากนี
ในช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด บริ ษทั ฯ มีนโยบายบริ หารจัดการต้นทุนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เช่น การต่อรองค่าเช่ า
การบริ หารค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆทีสามารถลดลงให้ได้มากทีสุ ด
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทงั ฉบับทีมีผลบังคับใช้ในปี นี ทําให้ตน้ ทุนขายและต้นทุนบริ การเพิมขึน
ประมาณ . ล้านบาท เนืองจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที เรื อง สัญญาเช่า คิดค่าเสื อมราคาของสินทรัพย์สิทธิ
การใช้(Right of Use) น้อยกว่าค่าเช่าตามมาตรฐานทางการเงินฉบับเดิม แต่มีการปรับส่วนลดจากสัญญาเช่า ทําให้ตน้ ทุนเพิม
จํานวน ล้านบาท และ มี ผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที เรื อง เครื องมือทางการเงิน จากเงินมัดจําค่าเช่า
ทําให้ตน้ ทุนขายและบริ การเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท ตามตารางแนบท้าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ในไตรมาส ปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ . ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ . ของรายได้จากการขายและบริ การ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน . ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้อย
ละ . สาเหตุหลักจากการบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายพนักงานและปรับลดผลตอบแทนกรรมการ นอกจากนีบริ ษทั ฯ ได้บนั ทึก
ประมาณการด้อยค่าประมาณ ล้านบาทสําหรับสาขาแห่งหนึงทีมีแผนปิ ดสาขา
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทงั ฉบับทีมีผลบังคับใช้ในปี นี ทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารลดลง
จํานวน . ล้านบาทและค่าใช้จ่ายดอกเบียเพิมขึนจํานวน . ล้านบาท ตามตารางแนบท้าย
กําไรสุทธิ
ในไตรมาส ปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีขาดทุนสุ ทธิ . ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ . ของรายได้จาก
การขายและบริ การ ซึ งขาดทุนสุ ทธิ ข องบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เพิมขึน . ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิมขึนร้ อยละ
. เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึ งเป็ น ผลจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดเชื อโควิด ทําให้ไม่มีรายได้
ในช่ วงทีรัฐสังปิ ดสถานประกอบการ ยกเว้นรายได้จากการขายสิ นค้าช่องทาง online เท่านัน ในขณะทีบริ ษทั ฯ ยังต้องแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถหลีกเลียงได้ เช่น ค่าเช่าบางส่ วนทียังต้องจ่าย ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเสื อมราคา ทําให้กาํ ไร
สุ ทธิลดลง

ทังนี หากปรับปรุ งขาดทุนสุ ทธิ จากผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ท งั ฉบับ ทําให้ขาดทุน
สุ ทธิลดลงจาก . เป็ น . ล้านบาท ตามตารางแนบท้าย
ตารางแนบท้าย (หน่วย: พันบาท)
2020

Q2'20
(3M-Actual)

รายได ร้ วม

32,069

รายได ้จากการขายและบรก
ิ าร

31,484

รายได ้อืน

TFRS 16
(3M-Q2'20)

TFRS 9
(3M-Q2'20)

(427)
-

(425)
-

Q2'20
(3M-After Adj.)
31,217
31,484

585

(427)

(425)

ต ้นทุนขายและบร ิการ

81,628

(3,012)

(500)

78,116

กําไรข นต
ั น
้

(50,144)

3,012

500

(46,632)

ค่าใชจ่้ ายในการขายและบรห
ิ าร

26,527

ต ้นทุนทางการเงิน

684

5,596

(3,125)

รวมค่าใชจ่้ าย

32,123

(2,441)

้ ่ายภาษ เี งินได ้
กําไรก่อนค่าใชจ

(81,682)

5,026

(1,060)

-

(80,622)

5,026

-

-

(80,622)

5,026

ค่าใชจ่้ ายภาษี เ งินได ้
กําไรสํา หร บ
ั งวด
NCI
กําไรสุทธ ห
ิ ลัง NCI

(267)

(4)

27,207

(4)

29,678

79

(76,577)

-

2,471

79
79

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

(1,060)
(75,517)
(75,517)

