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14 สิงหาคม 2561 
 

เร่ือง คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
สาํหรับไตรมาสท่ี 2 และงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และช้ีแจงสาเหตุของผลการ 
ดาํเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ 20 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอช้ีแจงคาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการโดย

พิจารณาจากงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับไตรมาสท่ี 2 และงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2561 และช้ีแจงสาเหตุของผลการดาํเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ทั้งน้ี
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดร้วม 271.24 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 42.02 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.33 โดยมีกาํไรสุทธิ 48.38 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18.29 ของรายไดจ้ากการขาย และบริการ 
ซ่ึงกาํไรสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เพ่ิมข้ึน 8.05 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.95 เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยรายไดข้องบริษทัฯ เติบโต
ทั้งจากการขยายสาขาจาก 35 สาขาในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 (สาขาในประเทศ 34 สาขา และสาขาต่างประเทศ 1 สาขา จาก
การขายแฟรนไชส์) เป็น 45 สาขาในปัจจุบนั (สาขาในประเทศ 41 สาขาและ สาขาต่างประเทศ 4 สาขาจากการขาย 
แฟรนไชส์) และการเพ่ิมยอดขายของสาขาเดิม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

รายได ้
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดร้วมในไตรมาส 2 ปี 2561 จาํนวน 271.24 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน 42.02 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.33 โดยรายไดห้ลกัยงัคงเป็นรายไดจ้ากธุรกิจ 
สปาของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 87 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ โดยสาขาท่ีเปิดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 10 สาขา 
แบ่งเป็นแบรนด ์Let’s Relax จาํนวน 6 สาขา และแบรนดบ์า้นสวน จาํนวน 1 สาขา (กรุงเทพมหานคร 2 สาขา , สาขา
ต่างจงัหวดั 5 สาขา) และเปิด Franchise ในต่างประเทศเพ่ิม 3 สาํหรับธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารสัดส่วนรายไดใ้น
ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.5 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ โดยรายไดป้รับตวัลดลงจากไตรมาส
ท่ี 2 ปีก่อน เน่ืองจากการท่องเท่ียวในเชียงใหม่ซบเซาลง ประกอบกบัลูกคา้มีทางเลือกมากข้ึน ส่วนรายไดจ้ากการทาํ
ธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑส์ปาของบริษทัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของรายไดจ้ากการขายและบริการค่อนขา้งใกลเ้คียง
กบังวดเดียวกนักบัของปีก่อน เน่ืองจากในปี 2561ไม่มียอดขาย Amenity  ทั้งน้ี ธุรกิจสปายงัเติบโตไดดี้เม่ือเทียบกบั
ธุรกิจอ่ืนๆ ส่งผลใหภ้าพรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดร้วมเพ่ิมสูงข้ึนกว่าไตรมาสเดียวกนัและงวด 6 เดือน
ของปีก่อนเป็นอยา่งมาก  



   

 
 
ตน้ทุนขายและบริการ 

ในไตรมาส 2 ปี  2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายและบริการ 175.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 66.36 
ของรายไดจ้ากการขายและบริการ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 27.98 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
18.96 ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนดงักล่าวเกิดจากการขยายตวัของสาขาสปาในปี 2560-2561 จาํนวน 7 สาขา (เฉพาะในประเทศ) 
และตน้ทุนของสาขาเดิม ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากทั้งตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ี หลกัๆ ไดแ้ก่ ตน้ทุนพนกังาน
นวด เงินเดือนพนกังานประจาํสาขาท่ีมีการปรับค่าจา้งในไตรมาสท่ี 2 ของทุกปี ค่าเช่า ค่าเส่ือมราคา และค่าวตัถุดิบท่ี
ใชใ้นการบริการ เป็นตน้ 

 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 36.69 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 13.087 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 3.86 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.74 ส่วนใหญ่จากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน โดยบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมจาํนวนพนกังานและการ
ปรับฐานเงินเดือนเพ่ือรองรับการเติบโตของสาขาท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก  
 
กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีกาํไรสุทธิ 48.38 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18.29  ของรายได้
จากการขายและบริการ ซ่ึงกาํไรสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เพ่ิมข้ึน 8.05 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 19.95 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายและบริการจาก
สาขาในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั และการขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในขณะท่ีบริษทัฯ มีตน้ทุนท่ี
เพ่ิมข้ึนผนัแปรตามรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนและตน้ทุนคงท่ีโดยมีอตัราเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนร้อยละ 18.96 ซ่ึงตํ่ากว่าอตัราของ
รายไดจ้ากการขายและบริการท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีการปรับตวัเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้
ภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 8.05 ล้านบาท อัตรากําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเม่ือ
เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
   (นายวิบูลย ์อุตสาหจิต / นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย)์ 
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