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14 พฤษภาคม 2561 
 

เร่ือง คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และช้ีแจงสาเหตุของผลการ 
ดาํเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอช้ีแจงคาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ          

โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561            
และช้ีแจงสาเหตุของผลการดําเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ทั้ งน้ี               
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 280.84 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 53.47 ล้านบาท                
คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.52 โดยมีกาํไรสุทธิ 56.15 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20.12 ของรายไดจ้ากการขายและ
บริการ ซ่ึงกาํไรสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เพ่ิมข้ึน 11.00 ลา้นบาทเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.36 เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการการเติบโตของจาํนวนและค่าใชจ่้ายต่อหัวของนกัท่องเท่ียว (โดยเฉพาะ จีน 
ฮ่องกง ไต้หวนั เกาหลี ญ่ีปุ่ น) ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าหลกัของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัยงัขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไปยงั
ประเทศจีน และกมัพูชา  ส่งผลผลการดาํเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2561 น้ีเพ่ิมข้ึนอย่างมากกว่าไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อน โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

 
รายได ้

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดร้วมในไตรมาส 1 ปี 2561 จาํนวน 280.84 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน 53.47 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.52 โดยรายไดห้ลกัยงัคงเป็นรายไดจ้ากธุรกิจ 
สปาของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 86 ของรายไดร้วม ซ่ึงรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนน้ีส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของ
ยอดขายทั้งในสาขาเดิมและสาขาท่ีเปิดใหม่จาํนวน 8 สาขา  เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน สาขาท่ี
เปิดใหม่ทั้ง 8 แห่งประกอบดว้ย Let’s Relax จาํนวน 6 สาขา และ บา้นสวน จาํนวน 2 สาขา ส่งผลให้จาํนวนสาขาใน
ประเทศท่ีมีเปิด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 42 สาขา (40 สาขาในประเทศ , 1 สาขาในประเทศจีน , 1 
สาขาในประเทศกมัพูชา)  โดยอตัราการเพ่ิมข้ึนของยอดขายร้อยละ 23.52 เป็นการเติบโตของสาขาเดิมร้อยละ 14.50 
สาขาใหม่ร้อยละ 8 และการขายแฟรนไชส์ร้อยละ 2.5 
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ตน้ทุนขายและบริการ 

ในไตรมาส 1 ปี  2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีตน้ทุนขายและบริการ 174.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
62.49 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 32.65 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 23.03 ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนดงักล่าวเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนค่าใชจ่้ายท่ีแปรผนัตามยอดขาย เช่น ค่าพนกังานนวด 
ตน้ทุนสินคา้ขายและสินคา้สําหรับใชใ้นการให้บริการ และค่าใชจ่้ายคงท่ีท่ีปรับตวัสูงข้ึน เช่น ค่าใชจ่้ายพนกังาน ค่า
เส่ือมราคาสาขาใหม่ๆ  

 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 37.49 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.43 ของรายไดจ้ากการขายและให้บริการ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 6.89 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.52 ทั้งน้ีสาเหตุหลกัจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าเช่าสาํนกังานใหญ่ และขาดทุนจาก
อตัราแลกเปล่ียน เพ่ือรองรับกบัการขยายกิจการอยา่งต่อเน่ือง  อยา่งไรก็ตาม ทางบริษทัฯ ยงัสามารถคงรักษาสดัส่วน
ของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารไวใ้นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัปีก่อน  
 
กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิ 56.13 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20.12 ของรายได้
จากการขายสินคา้และบริการ ซ่ึงกาํไรสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เพ่ิมข้ึน 11.00 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.36 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายและ
บริการจากทั้งสาขาเดิมและสาขาใหม่ จากการขยายตวัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศ ทาํให้รายไดใ้นภาพรวม
เพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมากเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  ในขณะท่ีบริษทัฯ มีตน้ทุน ค่าใชจ่้ายในการขาย
และบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน แปรผนัตามรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนและค่าใช้จ่ายคงท่ีท่ีสูงข้ึนเพ่ือรองรับการขยายสาขา ซ่ึงอตัราท่ี
เพ่ิมข้ึนนอ้ยกว่าของยอดรายไดท่ี้เติบโต ดงันั้นจึงส่งผลให้ภาพรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
   (นายวิบูลย ์อุตสาหจิต / นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย)์ 
 บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  


