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วันที 22 กุมภาพันธ์ 2562
เรื อง

คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการของ บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ประจําปี 2561 สิ6นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และชี6 แจงสาเหตุของผลการดําเนินงานทีเปลียนแปลง
ไปจากปี ก่อนเกินกว่าร้อยละ 20

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอชี6 แจงคําอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการโดย
พิจารณาจากงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2561 สิ6 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และชี6 แจง
สาเหตุของผลการดําเนิ นงานที เปลียนแปลงจากปี ก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 ทั6งนี6 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี รายได้รวม
1,152.49 ล้านบาท เพิมขึ6นจากปี ก่อน 190.10 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิมขึ6นร้อยละ 19.75 โดยมี กาํ ไรสุ ทธิ 205.60
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 18.13 ของรายได้จากการขายและบริ การ ซึ งกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เพิมขึ6 น
30.43 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิมขึ6 นร้อยละ 17.37 เมื อเที ยบกับปี ก่อน เนื องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ท่องเทียวในประเทศไทย การเปิ ดธุรกิจใหม่ๆ และ การขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ โดยรายได้ของบริ ษทั ฯเติบโต
ทั6งจากการขยายสาขาจากเดิ ม 41 สาขาในปี 2560 เป็ น 55 สาขาในปั จจุ บนั (สาขาในประเทศ 49 สาขาและ สาขา
ต่างประเทศ 6 สาขาจากการขายแฟรนไชส์) และการเพิมยอดขายของสาขาเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี6
รายได้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมในปี 2561 จํานวน 1,152.49 ล้านบาท เพิมขึ6นจากปี ก่อน 190.10 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตราการเพิมขึ6นร้อยละ 19.75 โดยรายได้หลักยังคงเป็ นรายได้จากธุรกิจสปาของบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วน
ร้อยละ 88 ของรายได้รวม ซึ งรายได้ทีเพิมขึ6นนี6 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเติบโตของสาขาเดิม และจากการขยายสาขา
โดยในช่ วงปี 2561 ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการขยายสาขา Let’s Relax ซึ งเป็ นสปาระดับสี ดาวจํานวน Y สาขา และ ธุรกิ จใหม่
ภายใต้ Brand Stretch me by Let’s Relax จํานวน 2 สาขา และ Face Care by Let’s Relax จํานวน 1 สาขา นอกจากนี6 บริ ษทั ฯ
ได้ขยายธุ รกิ จแฟรนไชส์ ในประเทศจี นเพิ มอี ก 2 สาขาใน 2 มณฑล คือ ชิ งเต่าและเที ยนจิน รวมถึ งอีก 3 สาขาในกรุ ง
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ส่ งผลให้ภาพรวมบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมเพิมสูงขึ6นกว่าปี ก่อนเป็ นอย่างมาก
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ต้นทุนขายและบริ การ
ในปี gh61 บริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่อย มี ตน้ ทุนขายและบริ การ 750.13 ล้า นบาท คิดเป็ นร้อยละ 66.13 ของ
รายได้จากการขายและบริ การ เพิมขึ6 นจากปี ก่อน 130.57 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมขึ6 นร้อยละ 21.08 ซึ งการเพิมขึ6 น
ดังกล่าวเกิดจากการขยายสาขาสปาในปี 2561 จํานวน 10 สาขาในประเทศและต้นทุนของสาขาเดิม ทั6งนี6 ตน้ ทุน ที
เพิมขึ6นเกิดจากทั6งต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงทีหลักๆได้แก่ ต้นทุนพนักงานนวด ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน ค่าเช่า
ค่าเสือมราคา และค่าวัตถุดิบทีใช้ในการให้บริ การ เป็ นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 152.48 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 13.44 ของรายได้จากการขายและบริ การ เพิมขึ6 นจากปี ก่อน 22.14 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิมขึ6นร้อยละ16.98
ส่ วนใหญ่จากค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน โดยบริ ษทั ฯได้เพิมจํานวนพนักงานและการปรับฐานเงินเดือนเพือรองรับ
การเติบโตของสาขาทีเพิมขึ6นเป็ นจํานวนมาก และค่าเช่าและค่าเสื อมราคาของสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ
กําไรสุทธิ
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี กาํ ไรสุ ทธิ 205.60 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 18.13 ของรายได้จากการ
ขายและบริ การ ซึ งกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เพิมขึ6 น 30.43 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิมขึ6 น ร้ อยละ
17.37 เมือเทียบกับปี ก่อน ซึ งเป็ นผลจากการเพิมขึ6นของรายได้จากการขายและบริ การจากสาขาในกรุ งเทพฯ และ
ต่างจังหวัด การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเทียว การขยายธุรกิจรู ปแบบใหม่ และการขยายของธุรกิจแฟรน
ไชส์ ในขณะทีบริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทีเพิมขึ6นผันแปรตามรายได้ทีเพิมขึ6นและต้นทุนคงทีทีเพิมขึ6นจากการขยายสาขา
ทั6งนี6 คา่ ใช้จ่ายในการขายและบริ หารมีการปรับตัวสู งขึ6นเช่นกัน แต่ในอัตราทีน้อยกว่าเมือเปรี ยบเทียบกับรายได้จาก
การขายและบริ การทีสู งขึ6น ส่ งผลให้ภาพรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุทธิเพิมขึ6นจากปี ก่อน
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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