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SWG 019/2564  

 

วนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2564 

เรือง  คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ประจาํปี 2563 สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และชีแจงสาเหตุของผลการดาํเนินงานทีเปลียนแปลงไปจากปีก่อนเกิน

กว่าร้อยละ 20 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2563 สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และชีแจงสาเหตุของ ผลการดาํเนินงาน

ทีเปลียนแปลงจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ทงันีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 433.29 ลา้นบาท ลดลงปีก่อน 1,016.35 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 70.11 โดยมีขาดทุนสุทธิ 209.09 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 48.98 ของรายไดจ้ากการขายและ

บริการ ซึงขาดทุนสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเพมิขึน 454.55 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพมิขึนร้อยละ 185.18 เมือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานดงันี 

 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคระบาดไวรัสโควิด  ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเทียวทีไดรั้บผลกระทบโดยตรง นกัท่องเทียวซึง

เป็นกลุ่มลูกค้าหลกัของบริษทัฯ ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการได้ รวมถึงการทีรัฐบาลประกาศปิดสถาน

ประกอบการสปาทวัประเทศเริมตงัแต่วนัที  มีนาคม ถึงวนัที  พฤษภาคม  เป็นระยะเวลากว่า  เดือน 

ในขณะทีโรงแรมของบริษทัย่อยฯทีจงัหวดัเชียงใหม่ รัฐบาลก็ประกาศปิดเช่นเดียวกนัในระหว่างเดือน เมษายน 

ถึง กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ไดก้ลบัมาแพร่

ระบาดอีกระลอก ทาํให้เกิดการชะลอตัวในช่วงทีเศรษฐกิจกาํลังฟืนตัว และมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายและ

ท่องเทียวในประเทศ 

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

(บริษทัฯร่วมลงทุนตงัแต่  มกราคม ถึง  กนัยายน ) 

- การนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาบงัคบัใช้ในงวดปัจจุบนั ไดแ้ก่ มาตรฐานรายงานทาง การเงิน

ฉบบัที  เรือง เครืองมือทางการเงิน และฉบบัที  เรือง สัญญาเช่า (บริษทัฯไดก้ระทบยอดผลการดาํเนินงานใน



 
 

ตารางแนบทา้ย เพือแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ หากไม่มีผลกระทบจากการนาํมาตรฐานรายงานทาง

การเงินทงั  ฉบบัมาบงัคบัใช ้เพือให้สามารถเปรียบเทียบขอ้มลูได)้ 

 

สรุปผลประกอบการทีสาํคญัในปี 2563 

 

รายได ้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมในปี 2563 จาํนวน 433.29 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1,016.35 ลา้นบาท คิดเป็น

อตัราการลดลงร้อยละ 70.11 โดยรายไดห้ลกัยงัเป็นรายไดจ้ากธุรกิจสปาในสัดส่วน ร้อยละ 78 ของรายไดร้วม โดยมีรายละเอียด

ดงันี  

จาํนวนสาขา ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีทงัหมด 70 สาขา (65 สาขาในประเทศ 5 สาขาในต่างประเทศ) (ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 มีสาขา ทงัหมด  สาขาแบ่งเป็น  สาขาในประเทศ และ  สาขาในต่างประเทศ) จาํนวนสาขาทีเปิดบริการ

เพมิขึนแบ่งเป็น Let’s Relax 4 สาขา บา้นสวน  สาขา Stretch me Clinic 1 สาขา และ Dr.Spiller Pure Skin care Solution 2 

สาขา และบริษทัฯไดปิ้ดสาขา Let’s Relax สมยุ เนืองจากหมดอายสุัญญาเช่า  

(พนับาท)

2563 2562 2561 Chg (%) Chg (%)
63 vs 62 62 vs 61

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 426,912     1,429,788    1,134,250     (70%) 26%
รายไดอ้นื 6,382        19,853         18,240         (68%) 9%
รายไดร้วม 433,294     1,449,641    1,152,490     (70%) 26%
ตน้ทุนขายและบรกิาร 506,641     976,299       750,131       (48%) 30%
กําไรขันตน้ (79,729)     453,489       384,119       (118%) 18%
คชจ.ขายและบรหิาร 118,658     171,114       152,477       (31%) 12%
กําไรก่อนหักภาษีเงนิได ้ (192,004)    302,228       249,882       (164%) 21%
คชจ.ทางการเงนิ 19,165      10,485         8,844           83% 19%
ภาษีเงนิได ้ (2,084)       45,766         35,439         (105%) 29%
กําไรสุทธิ (209,085)    245,977       205,599       (185%) 20%
NCI -           508.00         2.00            (100%)
กําไรส่วนทเีป็นของบรษัิทใหญ่ (209,085)    245,469       205,597       (185%) 19%

สรุปผลการดาํเนนิงาน



 
 

 

 ภาพรวมรายไดปี้  ทีลดลงประมาณร้อยละ  แบ่งเป็น 

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

ร้อยละ   

- บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จาํกดั (SWR) ประกอบธุรกิจโรงแรมระรินจินดาและร้านอาหาร Deck1 ทีจงัหวดั

เชียงใหม่ รายไดล้ดลงรอ้ยละ   

- บริษทั สยามเวลเนสแล็บ จาํกดั (SWL) ประกอบธุรกิจขายผลิตภณัฑส์ปา รายไดเ้พมิขึน ร้อยละ  

- การยกเลิกการร่วมลงทุนในบริษทั ชบา แอลลิแกนซ์ จาํกดั (ธุรกิจ Chaba Nail and Spa) (Chaba) ตงัแต่วนัที 1 

ตุลาคม 2562 (บริษทัฯร่วมลงทุนตงัแต่ 1 มกราคม ถึง 30 กนัยายน 2562) ทาํให้รายไดร้วมลดลง ร้อยละ 3 

- รายไดอ้นืๆ (Other) ลดลงร้อยละ 1 

รายไดจ้ากการให้บริการสปาของสาขาเดิมลดลงร้อยละ  เมือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ในขณะทีการขยายสาขาทาํให้

รายไดด้งักล่าวเพิมขึนร้อยละ  

การวิเคราะห์เป็นรายแบรนดท์ีใหบ้ริการ Let’s Relax ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคระบาดไวรัส

โควิด  มากทีสุดเนืองจากกลุ่มลูกคา้หลกัคือนกัทอ่งเทียวต่างชาติ คือลดลงร้อยละ , ระรินจินดา ลดลงร้อยละ  และบา้น

สวนไดรั้บผลกระทบนอ้ยทีสุด คือ ลดลงร้อยละ  เนืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นคนไทย 

 ทงันีรายไดจ้ากการให้บริการสปาแยกตามพืนทีนนั สาขาในกรุงเทพและต่างจงัหวดัลดลงร้อยละ  และ  ตามลาํดบั 

 ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารรายไดล้ดลงร้อยละ 2 แต่สัดส่วนรายไดใ้นปี 2563  เพมิขนึจากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 8 

ของรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ เนืองจากธุรกิจใหบ้ริการสปาไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โควิด  ค่อนขา้งมาก

นกัท่องเทียวไม่สามารถเดินทางเขา้มาใชบ้ริการได ้โดยธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารยงัสามารถใหบ้ริการคนไทย อีกทงัไดรั้บ



 
 

การสนบัสนุนการท่องเทียวผา่นโครงการต่างๆของรัฐบาล ภาพรวมปี  occupancy rate ลดลงจากร้อยละ  เป็นร้อยละ 33 

(ลดลงร้อยละ 39)  Average room rate ลดลงจากประมาณ 3,000 บาทต่อคืนเป็น 2,100 บาท (ลดลงร้อยละ 30) 

ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑส์ปาของบริษทั สัดส่วนรายไดใ้นปี  เพมิขึนเป็นอยา่งมากจากร้อยละ  เป็นร้อยละ  

เนืองจากเริมวางจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ภายใตแ้บรนด ์LRL (Let’s Relax Lifestyle) และ Dr.Spiller ผ่านช่องทาง online 

นอกเหนือจากการขายผา่นสาขาของสปา ทาํให้ในช่วงทีรัฐบาลสังปิดยงัสามารถทาํรายไดค้่อนขา้งดี 

การซือกิจการของบริษทั ชบา เอลลิแกนซ์ จาํกดั ซึงประกอบธุรกิจดูแลความงามเลบ็มือ เลบ็เทา้และต่อขนตา ตงัแต่

วนัที  มกราคม  และต่อมาไดเ้ขา้ทาํสัญญายกเลิกการประกอบกิจการร่วมกนัและโอน/ซือหุ้นคืนเมือวนัที  ตุลาคม  

เนืองจากธุรกิจดงักล่าวตอ้งอาศยัความเชียวชาญทางงานฝีมือค่อนขา้งสูง ทาํให้ธุรกิจขยายตวัไดช้า้ ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์

ในการเขา้ซือ รายไดจ้ากการซือกิจการในปี  ดงักล่าวมีผลให้รายไดร้วมลดลงในอตัราร้อยละ  เมือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

-  บริษทัมีการขยายกลุ่มลูกคา้คนไทย ลดการพงึพิงลูกคา้ต่างชาติภายใตธุ้รกิจใหม่ Dr. Spiller Pure Skin Care Solution 

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

World เป็นคลินิกยืดคลายกลา้มเนือแนวใหมโ่ดยนกักายภาพบาํบดั  

ตน้ทุนขายและบริการ 

ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายและบริการ 506.64 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 118.68 ของรายไดจ้ากการ

ขายและบริการ ลดลงจากปีก่อน 469.66 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 48.11 ซึงการลดลงดงักล่าวหลกัๆเกิดจากรายได้

ทีลดลงจากผลกระทบของโควิด  ทาํให้ค่าใชจ้่ายผนัแปรลดลง เช่น ค่าแรงพนกังานนวด ค่าวตัดุดิบ ค่าสาธารณูปโภค 

นอกจากนีบริษทัฯมีนโยบายบริหารจดัการตน้ทนุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงวิกฤต เช่น การต่อรองค่าเช่าทงัในรูปแบบขอ

ลดค่าเช่าคงที หรือ เปลียนจากค่าคิดค่าเช่าคงทีเป็นคิดตามสัดส่วนรายได ้ทงันีบริษทัฯยงัคงตอ้งรับภาระค่าใชจ้่ายคงทีบาง

รายการเช่น ค่าเสือมราคา ค่าใชจ้า่ยพนกังาน ส่งผลให้บริษทัมีขาดทุนขนัตน้ในปี  

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที  เรืองสญัญาเช่าและ ฉบบัที  เรือง เครืองมือทางการเงิน ทีมีผลบงัคบัใชใ้นปีนี 

ทาํให้ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการเพิมขึนประมาณ 14.63 ลา้นบาท ตามตารางแนบทา้ย 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารและดอกเบียจ่าย 

 ในปี 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารและดอกเบียจ่าย เท่ากบั 137.82 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 32.28 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ลดลงจากปีก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 24.11 สาเหตุ

หลกัจากการลดค่าใชจ้่ายพนกังานและการปรับลดเงินเดือนและผลตอบแทนกรรมการ อยา่งไรก็ตาม ค่าใชจ้่ายทีสามารถลดลง

ไดมี้อตัรานอ้ยกว่ารายไดท้ีลดลงเป็นอยา่งมาก ทาํให้สัดส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารสูงขนึเมือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

ดอกเบียจ่ายปี 2563 เพมิขึนจาก 10.49 ลา้นบาทเป็น 19.17 ลา้นบาท หรือ เพิมขนึในอตัราร้อยละ 82.78 จากยอดเงินกูท้ีเพมิขึน

ระหว่างปี และผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม ่



 
 

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที  เรืองสญัญาเช่าและ ฉบบัที  เรือง เครืองมือทางการเงิน ทมีีผลบงัคบัใชใ้นปีนี 

ทาํใหค้่าใชจ่้ายในการขายและบริหารและดอกเบียจ่ายเพิมขึนประมาณ .  ลา้นบาท ตามตารางแนบทา้ย 

กาํไรสุทธิ 

ในปี  บริษทัฯและบริษทัย่อย มีขาดทุนสุทธิ .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการขายและ

บริการซึงขาดทุนสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเพมิขึน .   ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพมิขึนร้อยละ 185.18 เมือเทียบกบั

ปีก่อน ซึงเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือโควิด  นักท่องเทียวซึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั ไม่สามารถเดินทางมาใช้

บริการได ้ในขณะทีบริษทัฯ ยงัตอ้งแบกรับภาระค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถหลีกเลียงได ้เช่น ค่าเช่าบางส่วนทียงัตอ้งจ่าย ค่าใชจ้่าย

พนกังาน และค่าเสือมราคา ทาํให้กาํไรสุทธิลดลงเป็นอยา่งมาก 

 

ทงันีหากปรับปรุงขาดทุนสุทธิจากผลกระทบจากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทงั  ฉบบั ทาํให้ขาดทุนสุทธิ

ลดลงจาก .  เป็น .  ลา้นบาท (ลดลง 19.  ลา้นบาท) ตามตารางแนบทา้ย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2020
YTD Q4'20 

(12M-Actual)

TFRS 16
(12M-
Q4'20)

TFRS 9
(12M-
Q4'20) YTD Q4'20

(12M-After Adj.)
Total Revenue 435,625          300                 (2,007)           433,918                 
Sales & Service Revenue 426,912             -                  -                  426,912                 
Other revenue 8,713                  300                 (2,007)           7,006                       
Cost of goods sold 506,641             (12,628)        (2,000)             492,013                 
Gross Profit (79,729)           12,628          2,000             (65,101)                  
Selling and Administrative expense 118,657             1,683             (16)                   120,324                 
Finance cost 21,496               (12,817)        -                   8,679                       
Total expense 140,153             (11,134)          (16)                   129,003                 
Net profit  before tax (211,169)        24,062          9                       (187,098)               
Tax (2,084)                4,473               -                   2,389                       
Net profit  before tax (209,085)        19,589          9                       (189,487)               
NCI -                     -                  -                  -                            
Net profit  after NCI (209,085)        19,589          9                       (189,487)               



 
 

ภาพรวมฐานะการเงินของบริษทัฯ 

 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ วนัที  ธนัวาคม  จาํนวน , .  ลา้นบาท เพมิขนึจาก , .  ลา้น

บาทในปี  ร้อยละ 73.61 โดยรายการสาํคญัทีมีการเปลียนแปลงคือ  

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึจาก .  ลา้นบาทเป็น .  ลา้นบาท (เพิมขึนร้อยละ 117.89) จาก

การขายเงินลงทุนชวัคราวและการเบิกเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเพือรองรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด  

- เงินลงทุนชวัคราว ลดลงจาก .  ลา้นบาทในปี  เป็น .  ลา้นบาทในปี  (ลดลงร้อยละ . ) จาก

การขายหน่วยลงทุนเพือสํารองเงินสดในมือ 

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื ลดลงจาก .  ลา้นบาทในปี  เป็น .  ลา้นบาทในปี  (ลดลงร้อยละ 

. ) เกิดจากการดาํเนินธุรกิจเป็นปกติธุระ เช่น การให้เครดิตกบั agent ทีพาลูกคา้มาใชบ้ริการ หรือ ผูซื้อ 

franchise ในต่างประเทศ โดยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินมีลูกหนีทคีา้งชาํระเกิน  เดือนจาํนวน .  ลา้น

บาท บริษทัฯ ไดต้งัค่าเผอืสํารองหนีสงสัยจะสูญเป็นจาํนวน .  ลา้นบาทตามนโยบายบญัชีและการพิจารณา

ของฝ่ายบริหาร ซึงลูกหนีคา้งชาํระเกิน  เดือนบางส่วนสามารถเรียกเก็บเงินไดเ้รียบร้อยแลว้ 

- ลูกหนีค่าหุน้รอรับชาํระคืนจาํนวน .  ลา้นบาท จากการขายหุ้นของบริษทั ชบา เอลลิแกนซ์ จาํกดัคืนให้กลุ่มผู ้

ถือหุ้นเดิม  

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขายจาํนวน .  ลา้นบาท จากอสังหาริมทรัพยแ์ห่งหนึงของบริษทัฯอยู่

ระหว่างการรอขาย 

- ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  ของสินทรัพยท์งัหมด ซึงเป็นสัดส่วนทีสูงในงบแสดงฐานะ

การเงิน เนืองจากบริษทัฯมีการขยายการลงทุนเปิดสาขาเพมิทุกปี  

- สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ , .  ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ  ของสินทรัพยท์งัหมด จากการนาํมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที  เรืองสัญญาเช่า มาเริมบงัคบัใชใ้นปี  

(พนับาท)

2563 C/S 2562 C/S 2561 C/S %Change %Change
63 vs 62 62 vs 61

สินทรพัย์
สินทรพัยห์มุนเวยีน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 114,526        4% 52,561          3% 79,444          6% 117.89% (33.84%) 
เงนิลงทุนชัวคราว 4                 0% 73,098          5% 32,032          2% (99.99%) 128.20%
ลูกหนกีารคา้และลูกหนอีนื 21,775          1% 37,213          2% 23,512          2% (41.49%) 58.27%
ลูกหนค่ีาหุน้รอรับชําระคนื 9,462            0% 39,200          3% -               0% (75.86%) 
สนิคา้คงเหลอื 40,299          2% 39,901          3% 31,039          2% 1.00% 28.55%
สนิทรัพย์หมุนเวยีนอนื 13,024          0% 14,824          1% 9,652            1% (12.14%) 53.58%
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทถีอืไวเ้พอืขาย 32,295          1% 32,294          2% -               0% 0.00%
รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน 231,385      9% 289,091        19% 175,679        13% (19.96%) 64.56%
สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีน
เงนิฝากสถาบันการเงนิทมีภีาระคําประกัน 5,159            0% 5,105            0% 5,053            0% 1.05% 1.03%
ลูกหนค่ีาหุน้รอรับชําระคนื 32,587          1% 15,000          1% -               0% 117.25%
สทิธกิารเช่า -               0% 9,264            1% 8,131            1% (100.00%) 13.93%
ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,074,588      41% 1,082,797      71% 1,067,091      78% (0.76%) 1.47%
สนิทรัพย์สทิธกิารใช ้ 1,169,556      44%
ค่าความนยิม 24,536          1% 24,536          2% 24,536          2% (0.00%) 0.00%
สนิทรัพย์ไม่มตัีวตน 9,086            0% 9,139            1% 8,963            1% (0.58%) 1.96%
สนิทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี 820              0% 723              0% 1,392            0% 13.42% (48.06%) 
เงนิมัดจํา 81,108          3% 79,466          5% 77,745          6% 2.07% 2.21%
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอนื 3,285            0% 1,024            0% 620              0% 220.78% 65.16%
รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,400,724      91% 1,227,054      81% 1,193,531      87% 95.65% 2.81%

รวมสินทรพัย์ 2,632,109   100% 1,516,145   100% 1,369,210   100% 73.61% 10.73%

งบการเงนิรวม



 
 

เหตุการณ์สาํคญัทีมีผลต่อฐานะการเงินของบริษทัหรือการดาํเนินงานในอนาคตทีสาํคญัคือ การทีนกัท่องเทียว

ต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาใชบ้ริการได ้ซึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ทางบริษทัจึงไดบ้ริหารความเสียงโดย

หาบริการใหม่ๆ ทีตอบโจทยแ์ละดึงดูดกลุ่มลูกคา้คนไทย และหาช่องทางการเพิมยอดขายสินคา้ออนไลน์ นอกจากนี

บริษทัฯให้ความสาํคญักบักระแสเงินสดในกิจการ โดยให้มีเพียงพอสาํหรับการชาํระคืนเงินกูต้ามเงือนไขและการ

ดาํเนินงานของบริษทัภายในระยะเวลา  ปี 

 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนีสินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม  จาํนวน , .  ลา้นบาท เพมิขึนจากปีก่อน .  

ลา้นบาท (เพมิขึนอตัราร้อยละ . ) โดยรายการทีสาํคญัไดแ้ก่ 

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื จาํนวน .  ลา้นบาท ซึงเป็นหนีสินทีเกิดตามปกติธุระของบริษทัฯ เช่น ค่าก่อสร้าง

และตกแต่งสถานทีให้บริการ ค่าสินคา้และวตัถุดิบ ค่าเช่าพืนที เป็นตน้ 

- เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินทงัส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีและเกินกว่าหนึงปี จาํนวน .  ลา้นบาท โดย

เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเป็นแหล่งเงินทุนหลกัของบริษทัฯ กรณีทีตอ้งการขยายกิจการหรือขาดสภาพคล่อง 

เนืองจากตน้ทนุทางการเงินค่อนขา้งตาํเมือเปรียบเทียบกบัแหล่งเงินทุนอนืๆ ซึงบริษทัฯเห็นว่ามีความเหมาะสม

กบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

- หนีสินตามสัญญาเช่าทงัส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปีและเกินกว่าหนึงปี จาํนวน , .  ลา้นบาท จาก

การนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที  เรืองสัญญาเช่า มาเริมบงัคบัใชใ้นปี  

(พนับาท)

2563 C/S 2562 C/S 2561 C/S %Change %Change
63 vs 62 62 vs 61

หนสีินและส่วนของผูถ้อืหุน้
หนสีินหมุนเวยีน
เงนิเบกิเกนิบัญชจีากสถาบันการเงนิ -                    0% 32                     0% 1,342               0% (100.00%) (97.62%) 
เงนิกูย้ืมระยะสันและดอกเบยีคา้งจ่ายจากกจิการทเีกยีวขอ้ง -                    0% 4,616               0% 4,415               0% (100.00%) 4.55%
เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื 44,662            2% 96,718            6% 83,386            6% (53.82%) 15.99%
ส่วนของเงนิกูย้ืมระยะยาวทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 103,354          4% 80,200            5% 84,240            6% 28.87% (4.80%) 
หนสีนิตามสัญญาเช่าทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 169,179          6%
หนสีนิตามสัญญาเช่าการเงนิทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี -                    0% 120                   0% 87                     0% (100.00%) 37.93%
ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 3,213               0% 24,829            2% 17,010            1% (87.06%) 45.97%
รายไดรั้บล่วงหนา้-ส่วนทถีงึกําหนดรับรูภ้ายในหนงึปี 38,978            1% 28,922            2% 24,961            2% 34.77% 15.87%
หนสีนิหมุนเวยีนอนื 1,770               0% 9,631               1% 8,615               1% (81.62%) 11.79%
รวมหนสีินหมุนเวยีน 361,155          14% 245,068          16% 224,056          16% 47.37% 9.38%
หนสีินไมห่มุนเวยีน 0%
เงนิกูย้ืมระยะยาว-สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดชําระใน 1 ปี 287,813          11% 80,167            5% 125,990          9% 259.02% (36.37%) 
หนสีนิตามสัญญาเช่า - สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดชําระ 1,028,672      39%
   ภายในหนงึปี
หนสีนิตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธจิากส่วนทถีงึกาํหนดชําระภายในหนงึปี -                    0% 260                   0% 265                   0% (100.00%) (1.89%) 
รายไดรั้บล่วงหนา้-สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดรับรูภ้ายในหนงึปี 9,759               0% 12,161            1% -                    0% (19.75%) 
สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 10,124            0% 8,556               1% 14,446            1% 18.33% (40.77%) 
หนสีนิภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี 11,745            0% 17,995            1% 19,583            1% (34.73%) (8.11%) 
หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื 17,629            1% 19,999            1% 14,505            1% (11.85%) 37.88%
รวมหนสีินไมห่มุนเวยีน 1,365,742      52% 139,138          9% 174,789          13% 881.57% (20.40%) 

รวมหนสีิน 1,726,897   66% 384,206       25% 398,845       29% 349.47% (3.67%) 

งบการเงนิรวม



 
 

 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัที  ธนัวาคม  จาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

1, .  ลา้นบาท (ลดลงอตัราร้อยละ 20.03) จากขาดทุนสุทธิในระหว่างปี 

ภาพรวมกระแสเงินสดของบริษทัฯ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที  ธนัวาคม  มีจาํนวน .  ลา้นบาท เพมิขึนจากปีก่อน .  ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราการเพมิขนึร้อยละ .  โดยมีรายการทีสาํคญัดงันี 

- มีการขายหน่วยลงทุนระหว่างปีจาํนวน .  ลา้นบาท  

- มีการเบิกเงินกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินจาํนวน  ลา้นบาท 

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างปี  ลา้นบาท 

- การจ่ายเงินสาํหรับลงทุนในสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิม  ลา้นบาท 

บริษทัฯเชือว่าจาํนวนเงินสดในมือมีเพียงพอต่อการชาํระคืนเงินกูต้ามเงือนไขและการดาํเนินงานของบริษทัฯภายใน  

ปีหากไม่มีเหตุการณ์ทีมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระคญัต่อบริษทัฯ 

อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั 

 

- Current Ratio ปี  เท่ากบั .  ลดลงจาก .  ในปี  สาเหตุหลกัจากลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืลดลง 

.  ลา้นบาท และลูกหนีค่าหุน้จากการขายหุ้นบริษทั ชบา เอลลิแกนซ์ จาํกดัคืนให้ผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวนลดลงจาก 

.  ลา้นบาทเป็น .  ลา้นบาท (รายการนีถูกจดัประเภทใหม่แยกเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนสาํหรับส่วนทีคาดว่า

จะไดรั้บชาํระภายใน  ปี  ส่วนทีเหลือเป็นสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนในปี ) ส่วนของหนีสินทีเพมิขึนเป็นอยา่ง

มากจากหนีสินสญัญาเช่าทีครบกาํหนดภายใน  ปีจาํนวน .  ลา้นบาทตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

(พนับาท)

2563 C/S 2562 C/S 2561 C/S %Change %Change
63 vs 62 62 vs 61

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 บาท) 213,750        8% 142,500        9% 142,500        10% 50.00% 0.00%
ทุนทอีอกและชําระแลว้
     หุน้สามัญ 854,999,928 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท (31/12/19 570 ลา้นหุน้)
      (2562: หุน้สามัญ 570,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท) 213,750        8% 142,500        9% 142,500        10% 50.00% 0.00%
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามัญ 278,906        11% 278,906        18% 278,906        20% 0.00% 0.00%
ส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกัน (46,226)         -2% (46,226)         -3% (46,226)         -3% 0.00% 0.00%
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย  17,399          1% 16,381          1% 16,381          1% 6.21% 0.00%
   ยังไม่ไดจั้ดสรร 350,812        13% 649,804        43% 488,234        36% (46.01%) 33.09%
องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้ 90,567          3% 90,567          6% 90,567          7% 0.00% 0.00%
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 905,208        34% 1,131,932      75% 970,362        71% (20.03%) 16.65%
ส่วนของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทไีม่มอํีานาจควบคุมของบรษัิทย่อย 5                 0% 7                 0% 3                 0% (28.57%) 133.33%
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 905,213        34% 1,131,939      75% 970,365        71% (20.03%) 16.65%

งบการเงนิรวม

Ratio 2563 2562 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง
Current Ratio 0.64                         1.18                             0.78                             
Receivable turnover 15                             46                                 63                                 
Collection period (Days) 25                             8                                   6                                   
Inventory turnover 1                               4                                   6                                   
Holding period (Days) 417                          97                                 64                                 



 
 

ฉบบัที  เรืองสัญญาเช่าทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปี  และเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายใน  ปีเพมิขนึจาํนวน .  ลา้นบาท ทงันีหากไม่นาํหนีสินสญัญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวมาพิจารณา current ratio จะเท่ากบั .  ซึงใกลเ้คียงกบัปี  

- Receivable turnover และ Collection period ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีเพมิขึนจากปี  แต่ยงัค่อนขา้งตาํ 

เนืองจากลกัษณะของธุรกิจหลกัให้บริการลูกคา้รายยอ่ย ไม่มีเครดิต ปี 2563 ระยะเวลาการเก็บหนีสูงขึนเนืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด  ทาํให้การชาํระเงินจากลูกหนีล่าชา้ไปบา้ง 

- Inventory turnover และ Holding period ระยะเวลาในการขายสินคา้สูงขึนในปี  เนืองจากการถูกปิดสาขา

และยอดขายทีลดลงเป็นอยา่งมากจากการแพร่ระบาดของโควิด  อีกทงับางสาขายงัไม่เปิดดาํเนินการ 

 

- อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรลดลงเป็นอยา่งมากเมือเปรียบเทียบกบัปีก่อนๆ เนืองจากนกัท่องเทียวซึง

เป็นลูกคา้หลกัของบริษทัฯไม่สามารถเดินทางเขา้มาใชบ้ริการไดจ้ากภาวะแพร่ระระบาดของโควดิ  ในขณะที

บริษทัฯยงัตอ้งรับภาระค่าใชจ้่ายต่างๆ ทาํให้มีผลขาดทุนสุทธิในปี  

 

- Debt to Equity Ratio ปี  เท่ากบั .  เพมิขนึจาก .  ในปี  หนีสินทีเพมิขนึเป็นอยา่งมากจากหนีสิน

สัญญาเช่าทีครบกาํหนดภายใน  ปีจาํนวน 1,197.85 ลา้นบาทตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที  เรือง

สัญญาเช่าทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปี  ทงันีหากไม่รวมหนีสินรายการดงักล่าว Debt to Equity ratio จะเท่ากบั 

.  ซึงไม่เกินนโยบายของบริษทัทีมิให้ ratio ดงักล่าวเกินกว่า .  ทาํให้ยงัมีความสามารถในการกูยื้มเงินจาก

สถาบนัการเงิน บริษทัฯจึงเชือมนัว่ามีสภาพคล่องทีเพียงพอในการดาํเนินกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์ทีกระทบต่อ

การดาํเนินงานของธุรกิจอย่างเป็นสาระสาํคญั 

- Interest coverage Ratio ปี  เท่ากบั - .  จากผลขาดทนุในปี   

 

สรุปเหตุการณ์สาํคญัในปี  

  

- จาํนวนสาขา ณ วนัที  ธนัวาคม  มีทงัหมด  สาขา (  สาขาในประเทศ  สาขาในต่างประเทศ) (ณ วนัที 

31 ธนัวาคม  มีสาขา ทงัหมด  สาขาแบ่งเป็น  สาขาในประเทศ และ  สาขาในต่างประเทศ) จาํนวน

สาขาทีเปิดบริการเพมิขึนแบ่งเป็น Let’s Relax  สาขา บา้นสวน  สาขา Stretch me Clinic 1 สาขา และ 

Dr.Spiller Pure Skin care Solution 2 สาขา และบริษทัฯไดปิ้ดสาขา Let’s Relax สมยุ เนืองจากหมดอายสุัญญาเช่า  

Ratio 2563 2562 2561
อัตราส่วนความสามารถในการทาํกําไร
อัตรากําไรขันตน้ -19% 32% 34%
อัตรากําไรสุทธิ -49% 17% 18%
Return on Asset -10% 17% 16%
Return on Equity -10% 23% 24%

Ratio 2563 2562 2561
อตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี
Debt to Equity Ratio 1.9                            0.3                                0.4                                
Interest coverage Ratio (10.6)                       26                                 26                                 



 
 

- การเขา้ซือกิจการของบริษทั ชบา เอลลิแกนซ์ จาํกดั ซึงประกอบธุรกิจดูแลความงามเลบ็มือ เลบ็เทา้และต่อขนตา 

ตงัแต่วนัที  มกราคม  และต่อมาไดเ้ขา้ทาํสัญญายกเลิกการประกอบกิจการร่วมกนัและโอน/ซือหุ้นคืนเมือ

วนัที  ตุลาคม  เนืองจากธุรกิจดงักล่าวตอ้งอาศยัความเชียวชาญทางงานฝีมือค่อนขา้งสูง ทาํให้ธุรกิจขยายตวั

ไดช้า้ ไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการเขา้ซือ ทาํให้รายไดร้วมลดลงร้อยละ  เมือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

- การนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาบงัคบัใชใ้นงวดปัจจบุนั ไดแ้ก่ มาตรฐานรายงานทาง การเงิน

ฉบบัที  เรือง เครืองมือทางการเงิน และฉบบัที  เรือง สัญญาเช่า ซึงมีผลกระทบทาํให้ขาดทุนสุทธิของบริษทัฯ

เพมิประมาณ  ลา้นบาท  

- ในช่วงครึงปีหลงัปี  บริษทัฯไดเ้นน้ทาํการตลาดกลุ่มคนไทยมากยิงขึน โดยการออกโปรโมชนัต่างๆ รวมถึง

การเตรียมระบบ Royalty program ในปี  เพอืดึงดูดและรักษาฐานลูกคา้คนไทย 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

( นาย วิบูลย ์อุตสาหจิต) 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 


