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เรื่ อง

เรี ยน

คําอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการของ บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
สําหรับไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และชี้แจงสาเหตุของผลการ
ดําเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอชี้ แจงคําอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการโดย
พิจารณาจากงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สําหรับไตรมาสที่ 2 และงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2561 และชี้ แจงสาเหตุของผลการดําเนิ นงานที่ เปลี่ ยนแปลงจากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อนเกิ นกว่าร้อยละ 20 ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม 271.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 42.02 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.33 โดยมีกาํ ไรสุ ทธิ 48.38 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 18.29 ของรายได้จากการขาย และบริ การ
ซึ่ งกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เพิ่มขึ้น 8.05 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.95 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยรายได้ของบริ ษทั ฯ เติบโต
ทั้งจากการขยายสาขาจาก 35 สาขาในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (สาขาในประเทศ 34 สาขา และสาขาต่างประเทศ 1 สาขา จาก
การขายแฟรนไชส์) เป็ น 45 สาขาในปั จจุบนั (สาขาในประเทศ 41 สาขาและ สาขาต่างประเทศ 4 สาขาจากการขาย
แฟรนไชส์) และการเพิ่มยอดขายของสาขาเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 2561 จํานวน 271.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน 42.02 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.33 โดยรายได้หลักยังคงเป็ นรายได้จากธุ รกิ จ
สปาของบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนร้อยละ 87 ของรายได้จากการขายและบริ การ โดยสาขาที่ เปิ ดเพิ่มขึ้ นจํานวน 10 สาขา
แบ่งเป็ นแบรนด์ Let’s Relax จํานวน 6 สาขา และแบรนด์บา้ นสวน จํานวน 1 สาขา (กรุ งเทพมหานคร 2 สาขา, สาขา
ต่างจังหวัด 5 สาขา) และเปิ ด Franchise ในต่างประเทศเพิ่ม 3 สําหรับธุ รกิจโรงแรมและร้านอาหารสัดส่ วนรายได้ใน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.5 ของรายได้จากการขายและบริ การ โดยรายได้ปรับตัวลดลงจากไตรมาส
ที่ 2 ปี ก่อน เนื่ องจากการท่องเที่ยวในเชี ยงใหม่ซบเซาลง ประกอบกับลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น ส่ วนรายได้จากการทํา
ธุ รกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์สปาของบริ ษทั คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 6 ของรายได้จากการขายและบริ การค่อนข้างใกล้เคียง
กับงวดเดียวกันกับของปี ก่อน เนื่ องจากในปี 2561ไม่มียอดขาย Amenity ทั้งนี้ ธุ รกิจสปายังเติบโตได้ดีเมื่อเที ยบกับ
ธุ รกิจอื่นๆ ส่ งผลให้ภาพรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมเพิ่มสู งขึ้นกว่าไตรมาสเดียวกันและงวด 6 เดือน
ของปี ก่อนเป็ นอย่างมาก

ต้นทุนขายและบริ การ
ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนขายและบริ การ 175.58 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 66.36
ของรายได้จากการขายและบริ การ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 27.98 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ
18.96 ซึ่ งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการขยายตัวของสาขาสปาในปี 2560-2561 จํานวน 7 สาขา (เฉพาะในประเทศ)
และต้นทุนของสาขาเดิม ทั้งนี้ ตน้ ทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากทั้งต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ หลักๆ ได้แก่ ต้นทุนพนักงาน
นวด เงินเดือนพนักงานประจําสาขาที่มีการปรับค่าจ้างในไตรมาสที่ 2 ของทุกปี ค่าเช่า ค่าเสื่ อมราคา และค่าวัตถุดิบที่
ใช้ในการบริ การ เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 36.69 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 13.087 ของรายได้จากการขายและบริ การ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 3.86 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.74 ส่ วนใหญ่จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน โดยบริ ษทั ฯ ได้เพิ่มจํานวนพนักงานและการ
ปรับฐานเงินเดือนเพื่อรองรับการเติบโตของสาขาที่เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนมาก
กําไรสุ ทธิ
ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุ ทธิ 48.38 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 18.29 ของรายได้
จากการขายและบริ การ ซึ่ งกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เพิ่มขึ้น 8.05 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 19.95 เมื่อเที ยบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งเป็ นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริ การจาก
สาขาในกรุ งเทพฯ และต่ างจังหวัด และการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว ในขณะที่ บริ ษทั ฯ มี ตน้ ทุ นที่
เพิ่มขึ้ นผันแปรตามรายได้ที่เพิ่มขึ้ นและต้นทุนคงที่ โดยมีอตั ราเพิ่มขึ้ นของต้นทุนร้อยละ 18.96 ซึ่ งตํ่ากว่าอัตราของ
รายได้จากการขายและบริ การที่ เพิ่ มขึ้ น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารมี การปรับตัวเพียงเล็กน้อย ส่ งผลให้
ภาพรวมของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อ ย มี ก ํา ไรสุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น 8.05 ล้า นบาท อัต รากํา ไรสุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น เล็ก น้อ ยเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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