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SWG 010/2562 

วนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

เรื�อง คาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการของ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ประจาํปี 2561  สิ6นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และชี6 แจงสาเหตุของผลการดาํเนินงานที�เปลี�ยนแปลง
ไปจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอชี6 แจงคาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการโดย
พิจารณาจากงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจาํปี 2561 สิ6นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และชี6 แจง
สาเหตุของผลการดาํเนินงานที�เปลี�ยนแปลงจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ทั6งนี6 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดร้วม 
1,152.49 ลา้นบาท เพิ�มขึ6นจากปีก่อน 190.10 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ�มขึ6นร้อยละ 19.75 โดยมีกาํไรสุทธิ 205.60 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18.13 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ซึ� งกาํไรสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เพิ�มขึ6น 
30.43 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ�มขึ6นร้อยละ 17.37 เมื�อเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากการขยายตวัของอุตสาหกรรม
ท่องเที�ยวในประเทศไทย การเปิดธุรกิจใหม่ๆ และ การขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ โดยรายไดข้องบริษทัฯเติบโต
ทั6งจากการขยายสาขาจากเดิม 41 สาขาในปี 2560 เป็น 55 สาขาในปัจจุบนั (สาขาในประเทศ 49 สาขาและ สาขา
ต่างประเทศ 6 สาขาจากการขายแฟรนไชส์) และการเพิ�มยอดขายของสาขาเดิม โดยมีรายละเอียดดงันี6  

 
รายได ้

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดร้วมในปี 2561 จาํนวน 1,152.49 ลา้นบาท เพิ�มขึ6นจากปีก่อน 190.10 ลา้น
บาท คิดเป็นอตัราการเพิ�มขึ6นร้อยละ 19.75 โดยรายไดห้ลกัยงัคงเป็นรายไดจ้ากธุรกิจสปาของบริษทัฯ ในสัดส่วน
ร้อยละ 88 ของรายไดร้วม ซึ� งรายไดท้ี�เพิ�มขึ6นนี6 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของสาขาเดิม  และจากการขยายสาขา 
โดยในช่วงปี 2561  ทางบริษทัฯ ไดมี้การขยายสาขา Let’s Relax ซึ� งเป็นสปาระดบัสี�ดาวจาํนวน Y สาขา และ ธุรกิจใหม่
ภายใต ้Brand Stretch me by Let’s Relax จาํนวน 2 สาขา และ Face Care by Let’s Relax  จาํนวน 1 สาขา นอกจากนี6 บริษทัฯ 
ได้ขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศจีนเพิ�มอีก 2 สาขาใน 2 มณฑล คือ ชิงเต่าและเทียนจิน รวมถึงอีก 3 สาขาในกรุง
พนมเปญ ประเทศกมัพชูา ส่งผลใหภ้าพรวมบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมเพิ�มสูงขึ6นกวา่ปีก่อนเป็นอยา่งมาก 

 
 
 



 

บริษทั สยามเวลเนสกร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)  (สาํนักงานใหญ่) เลขประจาํตวัผ ูเ้สียภาษีอากร  0107557000144  

483 ซอยสทุธพิร ถนนประชาสงเคราะห ์แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400    
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

Tel: +66 2 641 6619 -20 Fax: +662 641 6621  

483 Soi Suthiporn Prachasongkroh Road,  Din Daeng,  Bangkok  10400 THAILAND  

2 

 

 

ตน้ทนุขายและบริการ 

ในปี gh61 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีตน้ทุนขายและบริการ 750.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.13 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ เพิ�มขึ6นจากปีก่อน 130.57 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ�มขึ6นร้อยละ 21.08 ซึ� งการเพิ�มขึ6น
ดงักล่าวเกิดจากการขยายสาขาสปาในปี 2561 จาํนวน 10 สาขาในประเทศและตน้ทุนของสาขาเดิม ทั6งนี6 ตน้ทุนที�
เพิ�มขึ6นเกิดจากทั6งตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงที�หลกัๆไดแ้ก่ ตน้ทุนพนกังานนวด คา่ใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน ค่าเช่า 
คา่เสื�อมราคา และคา่วตัถุดิบที�ใชใ้นการใหบ้ริการ เป็นตน้ 
 
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 152.48 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 13.44 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ เพิ�มขึ6นจากปีก่อน 22.14  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ�มขึ6นร้อยละ16.98 
ส่วนใหญ่จากค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนักงาน โดยบริษทัฯไดเ้พิ�มจาํนวนพนกังานและการปรับฐานเงินเดือนเพื�อรองรับ
การเติบโตของสาขาที�เพิ�มขึ6นเป็นจาํนวนมาก  และค่าเช่าและคา่เสื�อมราคาของสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ 

 
กาํไรสุทธิ 

ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีกาํไรสุทธิ 205.60 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18.13  ของรายไดจ้ากการ
ขายและบริการ ซึ� งกาํไรสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เพิ�มขึ6น 30.43 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ�มขึ6นร้อยละ 
17.37  เมื�อเทียบกบัปีก่อน ซึ� งเป็นผลจากการเพิ�มขึ6นของรายไดจ้ากการขายและบริการจากสาขาในกรุงเทพฯ และ
ต่างจงัหวดั การขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว การขยายธุรกิจรูปแบบใหม่ และการขยายของธุรกิจแฟรน
ไชส์ ในขณะที�บริษทัฯ มีตน้ทุนที�เพิ�มขึ6นผนัแปรตามรายไดที้�เพิ�มขึ6นและตน้ทุนคงที�ที�เพิ�มขึ6นจากการขยายสาขา 
ทั6งนี6 คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหารมีการปรับตวัสูงขึ6นเช่นกนั แต่ในอตัราที�นอ้ยกวา่เมื�อเปรียบเทียบกบัรายไดจ้าก
การขายและบริการที�สูงขึ6น ส่งผลใหภ้าพรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิเพิ�มขึ6นจากปีก่อน 

 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

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


