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SWG 022/2562 
  

13 พฤษภาคม 2562 
 

เร่ือง คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และช้ีแจงสาเหตุของผลการ 
ดาํเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ 20 

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

โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562            
และช้ีแจงสาเหตุของผลการดาํเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ทั้ งน้ี               
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 345.08 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 64.24 ล้านบาท                
คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.87 โดยมีกาํไรสุทธิ 59.21 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.38 ของรายไดจ้ากการขายและ
บริการ ซ่ึงกาํไรสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เพ่ิมข้ึน 3.05 ลา้นบาทเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.44 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปี เน่ืองจากการขยายสาขาของบริษทัฯ และการต่อยอดทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งคือ Stretch me by Let’s 
Relax และ Chaba Nail and Spa ส่งผลให้ผลการดาํเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2562 น้ีเพ่ิมข้ึนอย่างมากกว่าไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

 
รายได ้

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดร้วมในไตรมาส 1 ปี 2562 จาํนวน 345.08 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน 64.24 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.87 โดยรายไดห้ลกัยงัคงเป็นรายไดจ้ากธุรกิจ 
สปาของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 89 ของรายไดร้วม ซ่ึงรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนน้ีส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของ
ยอดขายทั้งในสาขาเดิมและสาขาท่ีเปิดใหม่จาํนวน 16 สาขา  เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน สาขาท่ี
เปิดใหม่ทั้ง16 แห่งประกอบดว้ย Let’s Relax จาํนวน 9 สาขา, Stretch me by Let’s Relax จาํนวน 3 สาขา, Franchise 4 
สาขา ส่งผลใหจ้าํนวนสาขาท่ีมีเปิด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีจาํนวนทั้งส้ิน 57 สาขา (51 สาขาในประเทศ , 3 สาขา
ในประเทศจีน , 3 สาขาในประเทศกมัพูชา)  นอกจากน้ีในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 76 ของ
จาํนวนหุน้ทั้งหมดของ บริษทั ชบา เอลลิแกนซ์ จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจใหบ้ริการทาํเลบ็ สปามือและเทา้ และต่อขน
ตา โดยไดรั้บรู้รายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวตามสัดส่วนเต็มจาํนวน ส่งผลใหร้ายไดเ้พ่ิมข้ึนอย่างมากเม่ือเปรียบเทียบไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อน 
 



   

 
 
ตน้ทุนขายและบริการ 

ในไตรมาส 1 ปี  2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีตน้ทุนขายและบริการ 230.56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
67.69 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 56.14 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 32.19 ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนดงักล่าวเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนค่าใชจ่้ายท่ีแปรผนัตามยอดขาย เช่น ค่าพนกังานนวด 
ตน้ทุนสินคา้ขายและสินคา้สาํหรับใชใ้นการใหบ้ริการ และค่าใชจ่้ายคงท่ีท่ีปรับตวัสูงข้ึน เช่น ค่าใชจ่้ายพนกังาน ค่า
เส่ือมราคาสาขาใหม่ๆ โดยเฉพาะสาขาท่ีเปิดช่วงปลายปี 2561 และบริษทัฯ ยงัมีตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายธุรกิจ
Stretch me by Let’s Relax และ Chaba Nail and Spa 

 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 41.97 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 12.32 ของรายไดจ้ากการขายและให้บริการ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 4.48 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.95 ทั้งน้ีสาเหตุหลกัจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน เพ่ือรองรับกบัการขยายกิจการอย่าง
ต่อเน่ือง  อย่างไรก็ตาม ทางบริษทัฯ ยงัสามารถคงรักษาสัดส่วนของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารไวใ้นระดบัท่ี
ใกลเ้คียงกบัปีก่อน  
 
กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีกาํไรสุทธิ 59.21 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ17.38 ของรายได้
จากการขายสินคา้และบริการ ซ่ึงกาํไรสุทธิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เพ่ิมข้ึน 3.05 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.44 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายและ
บริการจากทั้ งสาขาเดิมและสาขาใหม่และการต่อยอดธุรกิจ ทําให้รายได้ในภาพรวมเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  ในขณะท่ีบริษทัฯ มีตน้ทุน ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนแปร
ผนัตามรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนและค่าใชจ่้ายคงท่ีท่ีสูงข้ึนเพ่ือรองรับการขยายสาขา ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนนอ้ยกว่าของยอด
รายไดท่ี้เติบโต ดงันั้นจึงส่งผลใหภ้าพรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

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


