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13 สิงหาคม 2562 

 

เรือง คาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการของ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาสที  และงวด  เดือน สินสุดวนัที  มิถุนายน พ.ศ. 2 และชีแจงสาเหตขุองผลการ 

ดาํเนินงานทีเปลียนแปลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ 20 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอชีแจงคาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการโดย

พิจารณาจากงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับไตรมาสที  และงวด 6 เดือน สินสุดวนัที  มิถุนายน พ.ศ. 

2562 และชีแจงสาเหตุของผลการดาํเนินงานทีเปลียนแปลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ  ทงันี

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายได้รวม 342.74 ลา้นบาท เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 71.50 ลา้นบาท คิดเป็น

อตัราการเพมิขึนร้อยละ 26.36 โดยมีกาํไรสุทธิ 47.35 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.03 ของรายไดจ้ากการขาย และบริการ 

ซึงกาํไรสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัย่อยลดลง 1.03 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 2.14 เมือเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน โดยรายไดข้องบริษทัฯ เติบโตทงัจากการขยายสาขาจาก 45 สาขาในไตรมาสที  ปี 1 (สาขาใน

ประเทศ 41 สาขา และสาขาต่างประเทศ 4 สาขา จากการขายแฟรนไชส์) เป็น 60 สาขาในปัจจุบนั (สาขาในประเทศ 53 

สาขาและ สาขาตา่งประเทศ 7 สาขาจากการขาย แฟรนไชส์) และการเพมิยอดขายของสาขาเดิม โดยมีรายละเอียดดงันี  
 

รายได ้

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 2562 จาํนวน 342.74 ลา้นบาท เพิมขึนจากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน 71.50 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิมขึนร้อยละ 26.36 โดยรายไดห้ลกัยงัคงเป็นรายไดจ้ากธุรกิจ 

สปาของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 91 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ (รวมรายไดจ้าก บริษทั ชบา เอลลิแกนซ์ 

จาํกดั (“ชบา”) ซึงประกอบธุรกิจทาํเล็บ สปามือและเทา้ และต่อขนตาประมาณร้อยละ ) โดยสาขาทีเปิดเพิมขึน

จาํนวน 14 สาขา แบ่งเป็นแบรนด์ Let’s Relax จาํนวน 9 สาขา และโปรเจกต์ใหม่ (Stretch me by Let’s Relax และ 

Face care by Let’s Relax จาํนวน 5 สาขาและเปิด Franchise ในต่างประเทศเพิม  สาขา (จีน  สาขาและกมัพูชา  

สาขา) โดยรายไดท้ีเพิมขึนในอตัราร้อยละ .  มีรายละเอยีดดงันี 

- ยอดขายจากสาขาเดิม (SSG) เพมิขึนร้อยละ .   

- ยอดขายจากการขยายสาขา (Expansion) เพมิขึนร้อยละ  

- ยอดขายจาก New project เพมิขึนร้อยละ .  

- รายได้ค่า Upfront fee จากการขาย Franchise ลดลงร้อยละ 1.7 (ในไตรมาสที  งวดก่อนมีการรับรู้ 

Upfront fee เตม็จาํนวน ซึงในปี  ไม่มีรายการดงักล่าวเนืองจากมาตรฐานการรายงานทางเงินฉบบัที 



   

 เรืองรายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ มีผลบงัคบัใช้ในปี  ซึงกาํหนดบริษัทฯต้องรับรู้รายได้

ดงักล่าวตลอดอายสุญัญาแฟรนไชส์) 

- ยอดขายโรงแรมและร้านอาหารของบริษทัย่อยในจงัหวดัเชียงใหม่ ลดลงร้อยละ  จากการปรับพืนที

ร้านอาหาร D-Bistro เป็น Let’s Relax Spa และผลกระทบจากฝุ่ น PM2.5 ทาํให้จาํนวนนักท่องเทียว

ลดลง 

- ยอดขายชบาเพมิขึนร้อยละ .   

- รายไดอื้นๆลดลงร้อยละ  

นอกจากนีบริษทัฯ ไดปิ้ดปรับปรุง Let’s Relax สาขาพทัยาเหนือเป็นเวลา  เดือน รวมถึงมีการปิด Let’s 

Relax สาขา Holiday Inn กระบีเนืองจากหมดอายสุญัญารับบริหารสปา 

 

ตน้ทนุขายและบริการ 

ในไตรมาส  ปี  2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทนุขายและบริการ 239.69 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 71.03 

ของรายไดจ้ากการขายและบริการ เพมิขึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 62.95 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพมิขึนร้อยละ 

38.33 ซึงการเพิมขึนดงักล่าวเกิดจากการขยายตวัของสาขาสปาในปี 2561-2562 จาํนวน 14 สาขา (เฉพาะในประเทศ) 

และตน้ทุนของสาขาเดิมทีเพมิขึน โดยมีรายละเอียดดงันี 

- ตน้ทนุคา่ใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน ทงัคา่ใชจ่้ายพนกังานนวด ซึงแปรผนัตามยอดขาย พนกังานประจาํทีมี

การปรับฐานเงินเดือนในไตรมาสที  ของทกุปีและจาํนวนพนกังานทีเพมิขึน 

- ส่วนเกินของโบนสัพนกังานทีจ่ายจริงในไตรมาสที  (One-time expense) 

- สํารองผลประโยชน์พนักงาน (One-time expense) ทีรับรู้ทงัจาํนวนเนืองจากพระราชบญัญัติคุม้ครอง

แรงงาน (ฉบบัที ) พ.ศ.  มีผลบงัคบัใช ้ในกรณีทีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซึงทาํงานติดต่อกนั

ครบ  ปีขึนไป ใหมี้สิทธิไดรั้บคา่ชดเชยไม่นอ้ยกวา่คา่จา้งอตัราสุดทา้ย  วนั (เดิม  วนั) 

- ค่าเช่าและค่าบริการของสาขาใหม่ทีเปิดเพมิระหว่างปี -  และการปรับขึนค่าเช่าและค่าบริการ

ของสาขาเดิม 

- ค่าเสือมราคาของสาขาใหม่ทีเปิดเพมิระหวา่งปี -2562 

 

กาํไรขนัตน้ 

 ในไตรมาสที  ปี  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกาํไรขนัตน้ .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ .  ของ

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิมขึน

ร้อยละ .  ทงันีอตัรากาํไรขนัตน้ (Gross Profit Margin) ไดล้ดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนจากอตัราร้อยละ 

.  เป็น .  ดว้ยสาเหตหุลกัๆดงันี 

- บริษทัฯตอ้งรับภาระตน้ทุนของสาขาใหม่ทีเปิดช่วงปลายปี  รวมถึงโปรเจกตใ์หม่ทีเปิดตวัระหวา่ง

ปี ซึงตามปกติรายไดข้องสาขาใหม่จะใช้เวลาประมาณ 3-  เดือนเพือให้ EBITDA เป็นบวก ส่วนโปร

เจกตใ์หม่ตอ้งใชเ้วลาในการสร้างแบรนดแ์ละการรับรู้ของลูกคา้ 

- การปิด renovate สาขาพทัยาเหนือ ทาํให้บริษทัฯไม่มีรายได ้แต่ตอ้งรับภาระตน้ทุนคงทีเตม็จาํนวน เช่น 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน คา่เช่าและค่าบริการ คา่เสือมราคา เป็นตน้ 

- ตน้ทนุการ Write-off ทรัพยสิ์นของสาขา Let’s Relax Holiday Inn เนืองจากไม่ตอ่สญัญารับบริหารสปา 

- One-time expense ทีไดร้ะบุขา้งตน้  



   

 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 45.53 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 13.49 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 8.84 ลา้นบาท คิดเป็น

อตัราการเพมิขึนร้อยละ 24.09 โดยมีสาเหตหุลกัๆดงันี 

- ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังานเพมิขึนจากจาํนวนพนกังานและการปรับฐานเงินเดือนในไตรมาสที  ของทุก

ปี 

- ส่วนเกินของโบนสัพนกังานทีจ่ายจริงในไตรมาสที  (One-time expense) 

- สาํรองผลประโยชน์พนักงาน (One-time expense) ) ทีรับรู้ทงัจาํนวนเนืองจากพระราชบญัญตัิคุม้ครอง

แรงงาน (ฉบบัที ) พ.ศ.  มีผลบงัคบัใช ้ 

ทงันีเมือพิจารณาเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนกบัรายได้จากการขายสินคา้และให้บริการ บริษทัฯยงัสามารถ

บริหารจดัการคา่ใชจ่้ายในการขายและบริหารไดค้่อนขา้งดี  

 

กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาส  ปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีกาํไรสุทธิ 47.35 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.03  ของรายได้

จากการขายและบริการ ซึงกาํไรสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ลดลง 1.03 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 

2.14 เมือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ตามหากมีการปรับปรุงผลกระทบจากรายไดค้่า upfront fee 

ของแฟรนไชส์, การปิด renovate สาขาพทัยากลาง และการปิดสาขา Let’s Relax Holiday Inn กระบี รวมถึง one-time 

expense ต่างๆทีระบุขา้งตน้ จะส่งผลให้กาํไรสุทธิเพิมขึนประมาณ  ลา้นบาทและอตัรากาํไรสุทธิเพมิขึนร้อยละ  

เมือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

 

จึงเรียนมาเพอืโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

   (นายวบิูลย ์อตุสาหจิต / นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย)์ 

 บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

 

 

 

 

 


