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14 พฤษภาคม 2563 

 

เรือง คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และชีแจงสาเหตุของผลการ 

ดาํเนินงานทีเปลียนแปลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ 20 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแจงคาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ          

โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทัฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวด 3 เดือน สินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563            

และชีแจงสาเหตุของผลการดําเนินงานทีเปลียนแปลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ  ทังนี               

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 243.57 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน .  ล้านบาท                

คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ .  โดยมีกาํไรสุทธิ .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการขายและ

บริการ ซึงกาํไรสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ลดลง .  ลา้นบาทเป็นอตัราการลดลงร้อยละ .  เมือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีเหตุการณ์สาํคญัทีส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานดงันี 

 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีได้ขยายวงกวา้งไปทัวโลก ทาํให้

อุตสาหกรรมท่องเทียวไทยไดรั้บผลกระทบโดยตรง เริมจากการยกเลิก Visa on Arrival ของนกัท่องเทียว

กลุ่มหลกัของบริษทัฯ การติดเชือของชาวไทยในวงกวา้งซึงสร้างความหวาดระแวงในการเขา้ใชบ้ริการที

ใกลชิ้ด การปิดสนามบินนานาชาติ ธุรกิจสปาตอ้งหยุดให้บริการชวัคราวช่วงกลางเดือนมีนาคม  

ตามมติของคณะรัฐมนตรีและประกาศของผูว้า่ราชการจงัหวดัตามมาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุม

โรค ตลอดจนหยดุใหบ้ริการโรงแรมทีจงัหวดัเชียงใหม่เป็นการชวัคราว 

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

ตุลาคม  (บริษทัร่วมลงทุนตงัแต่  มกราคม -  กนัยายน ) 

- การนํามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาบังคบัใช้ในงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ มาตรฐานรายงานทาง

การเงินฉบบัที   เรือง เครืองมือทางการเงิน และ ฉบบัที  เรือง สัญญาเช่า  

(บริษทัฯไดก้ระทบยอดผลการดาํเนินงานในตารางแนบทา้ย เพือแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ

หากไม่มีผลกระทบจากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินทัง  ฉบับมาบังคับใช้ เพือให้สามารถ

เปรียบเทียบขอ้มูลได)้ 

 



   

 

 

รายได ้

บริษัทฯ และบริษทัย่อยมีรายได้รวมในไตรมาส  ปี  จาํนวน .  ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ .  โดยรายไดห้ลกัยงัคงเป็นรายไดจ้ากธุรกิจ 

สปาของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ  ของรายไดร้วม ในไตรมาส  ปี  บริษทัฯ ไดเ้ปิดสาขาเพิมจาํนวน  สาขา

ได้แก่ บ้านสวนรามอินทรา , Let’s Relax Bangkok Carlton Hotel และปิดสาขาบ้านสาน รามคาํแหง เนืองจาก

หมดอายุสัญญาเช่า ส่งผลให้ปัจจุบนัมีจาํนวนสาขาทงัหมด 4 สาขา (59 สาขาในประเทศ  สาขาในต่างประเทศ)  

การทีรายไดข้องบริษทัฯลดลง สาเหตุหลกัคือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  ทาํให้

นักท่องเทียวจีนซึงเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการได้ ประกอบกับมติของ

คณะรัฐมนตรีและประกาศผูว่้าราชการจงัหวดัให้หยุดให้บริการชวัคราว ทาํให้ไม่สามารถรับลูกคา้ทงัชาวไทยและ

ต่างประเทศ นอกจากนี การยกเลิกการร่วมลงในบริษทั ชบา แอลลิแกนซ์ จาํกดั (ธุรกิจ Chaba Nail and Spa) ทาํให้

รายไดร้วมลดลงประมาณร้อยละ  จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ทงันีมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มา

บงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที   เรือง เครืองมือทางการเงิน และ ฉบบัที  เรือง 

สัญญาเช่า ทาํให้รายไดด้อกเบียเพิมขึนจาํนวน 0.6 ลา้นบาท (ไม่มีผลกระทบต่อรายไดห้ลกัของบริษทัฯ ตามตารางแนบ

ทา้ย) 

 

ตน้ทุนขายและบริการ 

ในไตรมาส  ปี   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายและบริการ .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  

ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 

.  ซึงการลดลงดงักล่าวส่วนหนึงเกิดจากยอดขายทีลดลง ทาํให้ค่าใช้จ่ายผนัแปรลดลงตามไปดว้ย เช่น ค่าแรง

พนักงานนวด นอกจากนีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  บริษัทฯ ได้เพิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตน้ทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การขอลดค่าเช่า การบริหารค่าใช้จ่ายพนักงาน  

และค่าใชจ่้ายต่างๆทีสามารถลดลงได ้เนืองจากสาขาถูกปิดชวัคราว แต่ทงันีบริษทัฯ ก็มีการเสริมมาตรการป้องกนัการ

ติดเชือไวรัสโคโรนา อาทิ จดัซือเครืองตรวจวดัอุณหภูมิ หนา้กากผา้ เจลลา้งมือฯลฯ 

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทงั  ฉบบัทีมีผลบงัคบัใชใ้นปีนี  ทาํให้ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ

ลดลงประมาณ .  ลา้นบาท เนืองจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที  เรือง สัญญาเช่า คิดค่าเสือมราคาของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (Right of Use) น้อยกว่าค่าเช่าตามมาตรฐานทางการเงินฉบบัเดิมจาํนวน .  ลา้นบาท และ มี

ผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที  เรือง เครืองมือทางการเงิน จากเงินมดัจาํค่าเช่า ทาํให้ตน้ทุนขาย

และบริการเพิมขึนจาํนวน .  ลา้นบาท ตามตารางแนบทา้ย 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาส  ปี  บริษทัและบริษทัย่อย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเทา่กบั .  ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการขายและให้บริการ ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็น

อตัราการลดลงร้อยละ .  ทงันีสาเหตุหลกัจากการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายพนกังาน และการงดรับผลตอบแทนของ

ผูบ้ริหารระดบัสูงในช่วงทีบริษทัฯประสบกบัภาวะยากลาํบาก  



   

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทงั  ฉบบัทีมีผลบงัคบัใชใ้นปีนี  ทาํให้ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร

ลดลงจาํนวน .  ลา้นบาทและ ค่าใชจ้่ายดอกเบียเพิมขึนจาํนวน .  ลา้นบาท ตามตารางแนบทา้ย 

 

กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาส  ปี  บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีกาํไรสุทธิ .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดจ้าก

การขายสินคา้และบริการ ซึงกาํไรสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัย่อยลดลง .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อย

ละ .  เมือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึงเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโร

นา  ทาํให้รายไดล้ดลงจนถูกปิดชวัคราวในทีสุด จากมาตรการของรัฐบาลเพือควบคุมการแพร่ระบาด ในขณะที

บริษทัฯ ยงัตอ้งแบกรับภาระค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถหลีกเลียงได ้เช่น ค่าเช่าบางส่วนทียงัตอ้งจ่าย ค่าใชจ่้ายพนกังาน และ

ค่าเสือมราคา ทาํให้รายไดใ้นภาพรวมลดลงเมือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกนั บริษทัฯ 

ยงัคงมีตน้ทุน ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ส่งผลให้ภาพรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิลดลง 

ทงันีหากปรับปรุงกาํไรสุทธิจากผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทงั  ฉบบัทาํให้กาํไร

สุทธิเพิมขึนจาก .  ลา้นบาทเป็น .  ลา้นบาท ตามตารางแนบทา้ย 

 

ตารางแนบท้าย (หน่วย: พนับาท) 

 
 

 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

   (นายวิบูลย ์อุตสาหจิต) 

 บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

Q1'2563
Q1'20 

(ตามงบการเงนิ)
ผลกระทบ

TFRS16
ผลกระทบ

TFRS9
Q1'20 

(หลงัปรบัปรุงผลกระทบ TFRS)

รายไดร้วม 243,568                               -                                           (575)                                        242,993                                                      

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 237,825                               -                                           -                                           237,825                                                      

รายไดอ้นื 5,743                                     -                                           (575)                                        5,168                                                            

ตน้ทุนขายและบรกิาร 200,700                               1,698                                     (494)                                        201,904                                                      

กาํไรขนัตน้ 37,125                                  (1,698)                                   494                                         35,921                                                         

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 30,295                                  231                                         (4)                                              30,522                                                         

ตน้ทุนทางการเงนิ 8,580                                     (6,923)                                   -                                           1,657                                                            

รวมค่าใชจ่้าย 38,875                                  (6,693)                                   (4)                                              32,179                                                         

กาํไรกอ่นค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 3,993                                     4,995                                     (77)                                           8,911                                                            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ (357)                                        -                                           -                                           (357)                                                               

กาํไรสําหรบังวด 4,350                                     4,995                                     (77)                                           9,268                                                            

 NCI -                                           -                                                                  

กาํไรสุทธหิลงั NCI 4,350                                     4,994.64                             (77)                                           9,268                                                            


