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SWG 049/2563 

วนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

เรือง คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ประจาํปี 2562  สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และชีแจงสาเหตุของผลการดาํเนินงานทีเปลียนแปลง

ไปจากปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ 20 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

จากงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจาํปี 2562 สินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และชีแจงสาเหตุของ

ผลการดาํเนินงานทีเปลียนแปลงจากปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 โดยในการวิเคราะห์ผลประกอบการของบริษทัฯ จะ

รวมผลดาํเนินงานทงัในส่วนการดาํเนินงานต่อเนืองและการดาํเนินงานทียกเลิก จากการทาํสัญญายกเลิกการประกอบ

กิจการร่วมกนัและโอนซือหุ้นคืนสําหรับการลงทุนใน บริษทั ชบา เอลลิแกนซ์ จาํกดั (ตามงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วนัที  ธนัวาคม 2562 ไม่รวมผลการดาํเนินงานของ บริษทั ชบา เอลลิแกนซ์ จาํกดั โดยแสดงเฉพาะกาํไรสําหรับ

การดาํเนินงานทียกเลิก ส่วนรายละเอียดผลประกอบการได้ชีแจงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน) บริษทัฯ และ

บริษทัย่อยมีรายไดร้วม 1,449.64  ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน 297.15 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิมขึนร้อยละ 25.78 

โดยมีกาํไรสุทธิ 245.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.17 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ซึงกาํไรสุทธิของบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย เพมิขนึ 39.82 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพมิขนึร้อยละ 19.39 โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

รายได ้

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดร้วมในปี 2562 จาํนวน 1,449.64 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน 297.15 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราการเพิมขึนร้อยละ 25.78 โดยรายไดห้ลกัยงัคงเป็นรายไดจ้ากธุรกิจสปาของบริษทัฯ ในสัดส่วน

ร้อยละ 90 ของรายไดร้วม  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

- จาํนวนนกัท่องเทียวกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯเริมกลบัมาเป็นบวก เมือเปรียบเทียบกบัปี  

- การเติบโตของสาขาเดิมและสาขาใหม่ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั โดยจาํนวนสาขา ณ วนัที  ธันวาคม 

 มีทงัหมด  สาขา (  สาขาในประเทศ  สาขาในต่างประเทศ) (ณ วนัที  ธันวาคม  มีสาขา

ทงัหมด  สาขาแบ่งเป็น  สาขาในประเทศ และ  สาขาในต่างประเทศ) จาํนวนสาขาทีเพิมขึนแบ่งเป็น 

Let’s Relax 8 สาขา และ Stretch me 2 สาขา และบริษทัฯ ไดปิ้ดสาขา Let’s Relax โรงแรม Holiday Inn กระบี  
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เนืองจากหมดสัญญารับจา้งบริหารและยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์จาํนวน  สาขาคือ ชิงเตา่สาขา  และ  และ

สาขาเทียนจิน ทงันีการเติบโตของสาขาเดิมและสาขาใหม่คิดเป็นร้อยละ  และ ร้อยละ  ของรายไดร้วม

ตามลาํดบั 

- สาขาใหม่ทีเปิดในระหวา่งปี  ไดรั้บผลตอบรับทีดีเกินคาด บางสาขาสามารถทาํกาํไรไดภ้ายในไตรมาส

แรกทีเปิดใหบ้ริการ 

- การเปิดสปารูปแบบ Spa operating in Hotel ไดรั้บผลตอบรับจากลูกคา้ดีเช่นกนั โดยยอดขายเพมิขึนกวา่ร้อย

ละ  เมือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ทงันีจาํนวนสาขาในรูปแบบดงักล่าวเพิมขึนจาก  สาขาในปี  เป็น  

สาขาในปี  

- มีการขยายกลุ่มลูกคา้คนไทย ลดการพงิพึงลูกคา้ต่างชาติ ภายใตธุ้รกิจใหม่ Stretch me by Let’s Relax  

 

สาํหรับธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารสัดส่วนรายไดใ้นปี  ลดลงจากร้อยละ  เป็นร้อยละ  ของรายไดจ้าการ

ขายสินคา้และบริการ เนืองจากไม่มีการขยายธุรกิจโรงแรมและไดปิ้ดร้านอาหาร D-Bistro เพือเพิมพืนทีในการให้บริการ

นวด นอกจากนียงัไดรั้บผลกระทบจากฝุ่ น PM 2.5 ในช่วงตน้ปี  

  

 สําหรับธุรกิจจาํหน่ายผลิตภัณฑ์สปาของบริษทั สัดส่วนรายได้ในการ  และ  ค่อนขา้งใกลเ้คียงกัน 

เนืองจากอยู่ระหวา่งการ Rebranding โดยเริมวางจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ภายใตแ้บรนด ์LRL (Let’s Relax Lifestyle) ในไตร

มาสที  ปี  

 

ตน้ทุนขายและบริการ 

ในปี  บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีต้นทุนขายและบริการ .  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 .  ของ

รายไดจ้ากการขายและบริการ เพิมขึนจากปีก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิมขึนร้อยละ .  ซึงการเพิมขึน

ดงักล่าวเกิดจากการขยายสาขาสปาในปี 256  จาํนวน 10 สาขาในประเทศและตน้ทุนของสาขาเดิม ตน้ทุนทีเพิมขึน

เกิดจากทงัต้นทุนผนัแปรและตน้ทุนคงที หลกัๆไดแ้ก่ ตน้ทุนพนักงานนวด ค่าใช้จ่ายเกียวกบัพนักงาน ค่าเช่า ค่า

เสือมราคา และค่าวตัถุดิบทีใชใ้นการให้บริการ เป็นตน้ โดยการเพิมขึนของตน้ทุนขายสินคา้และให้บริการมีอตัรา

สูงกว่ารายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการทีเพิมขนึ ส่วนหนึงเนืองจากในระหว่างปีมีการปิดบางสาขาเพอืปรับปรุง 

(บริษทัฯ ไม่มีรายไดแ้ตต่อ้งรับภาระตน้ทุนคงที เช่น ค่าเช่าและค่าบริการ ค่าใชจ้่ายพนกังานและ ค่าเสือมราคา เป็น

ต้น) และมีปรับอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจ้าง สําหรับลูกจา้งทีทาํงานติดต่อกนัครบ  ปีขึนไปให้

ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกวา่อตัราสุดทา้ย  วนั (เดิม  วนั) ซึงมีผลบงัคบัใชเ้มือวนัที  พฤษภาคม  
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ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

ในปี  บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากับ .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อย

ละ 1 .  ของรายไดจ้ากการขายและบริการ เพิมขึนจากปีก่อน .   ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิมขึนร้อยละ .  

ส่วนใหญ่จากค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน โดยบริษทัฯไดเ้พิมจาํนวนพนักงานและการปรับฐานเงินเดือนเพือรองรับ

การเติบโตของบริษทัฯ  

 

กาํไรสุทธิ 

ในปี  บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีกาํไรสุทธิ .   ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของรายไดจ้ากการ

ขายและบริการ ซึงกาํไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษทัย่อย เพิมขึน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิมขึนร้อยละ 

.   เมือเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากการเพิมขึนของรายได้จากการขายและบริการจากสาขาในกรุงเทพฯ และ

ต่างจงัหวดัทงัสาขาเดิมและสาขาใหม่ การขยายตวัของสปาในรูปแบบ Spa Operating in Hotel และการเพิมธุรกิจ 

Stretch me by Let’s Relax ในขณะทีบริษทัฯ มีตน้ทุนทีเพิมขนึผนัแปรตามรายไดที้เพิมขนึและตน้ทุนคงทีทีเพมิขึน

จากการขยายสาขา ทงันีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีการปรับตวัสูงขึนเช่นกัน แต่ในจาํนวนทีน้อยกว่าเมือ

เปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากการขายและบริการทีสูงขึน ส่งผลให้ภาพรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีกาํไรสุทธิ

เพมิขนึจากปีก่อน 

 

ผลประกอบการของบริษทัฯ หากไม่รวมผลการดาํเนินงานของ บริษทั ชบา เอลลิแกนซ์ จาํกดั ซึงไดท้าํสัญญา มีผล

รับรู้รายได้ตงัแต่ 1 มกราคม 2562 และมีการทาํสัญญายกเลิกการประกอบกิจการร่วมกันและโอนซือหุ้นคืน มีผล

ตงัแต่ 1 ตุลาคม 2562 บริษทัฯมีรายไดร้วม 1,403.15 ลา้นบาท เพิมขนึจากปี  ในอตัราร้อยละ .  และมีกาํไร

สุทธิ .  ลา้นบาท เพิมขึนในอตัราร้อยละ .  ยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายทีรายไดร้วมของบริษทัฯจะตอ้ง

เติบโตไม่ตาํกวา่ร้อยละ  ต่อปี 

 

จึงเรียนมาเพอืโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายวิบูลย ์อุตสาหจิต / นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย)์ 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 


