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ท่ี สจญ 059/2561                                                                                                                         
 
       วันท่ี     8   พฤษภาคม   2561 
 

 เรื่อง       ช้ีแจงผลประกอบการบริษัท เอส แอนด* พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

เรียน  กรรมการผู2จดัการ  
  ตลาดหลักทรัพย*แห4งประเทศไทย 

              บริษัท เอส แอนด* พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท")  และบริษัทย4อย ได2นําส4งงบการเงินประจําป8 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2561 และ 2560 พร2อมช้ีแจงผลประกอบการของบริษัทฯ และ   บริษัทย4อย  สรุปได2ดังน้ี 
 
 ผลประกอบการประจําปสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม  2561  
              

             รายได"จากการขายและการให"บริการ 
ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 ป8 2561 บริษัทฯ และบริษัทย4อย มีรายได2จากการขายและการให2บริการ จํานวน 1,805 ล2านบาท ลดลงจาก

งวดเดียวกันของป8ก4อนจํานวน 26  ล2านบาท หรือลดลงร2อยละ 1.4 จากจํานวนร2านอาหารและร2านเบเกอรี่ภายในประเทศและต4างประเทศ 
รวมท้ังสิ้น 520 สาขา โดยยอดขายต4อร2านเดิม (Same Store Sales) ของร2านอาหารในประเทศลดลงในอัตราร2อยละ 0.8  ในขณะท่ี
ยอดขายต4อร2านเดมิของร2านเบเกอรี่ในประเทศลดลงร2อยละ 1.1 ถึงแม2ว4าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาสน้ีจะมีการขยายตัวต4อเน่ืองจาก
ป8ก4อนตามการส4งออกและการท4องเท่ียวท่ีขยายตัวดีข้ึนตามเศรษฐกิจโลก แต4การบรโิภคภาคเอกชนยังขยายตัวอย4างค4อยเปOนค4อยไป
เน่ืองจากหน้ีครัวเรือนยังอยู4ในระดบัสูง ขณะท่ีรายได2ครัวเรือนภาคเกษตรกรมีแนวโน2มชะลอลงตามราคาสินค2าเกษตร 

ส4วนธุรกิจร2านอาหารในต4างประเทศ การเติบโตของยอดขายต4อร2านเดิมในประเทศกัมพูชามีอัตราสูงข้ึนร2อยละ 4.1 ในขณะท่ี 
อัตราส4วนการเตบิโตของยอดขายต4อร2านเดมิในประเทศสิงคโปร*และอังกฤษลดลงร2อยละ 14.9 จากการแข4งขันท่ีสูงข้ึนของธุรกิจร2านอาหาร
และสภาวะเศรษฐกิจท่ียังคงชะลอตัวต4อเน่ือง 

ด2านรายได2จากธุรกิจขายส4งอาหารและเบเกอรี่ ณ สิ้นไตรมาส 1 ป8 2561 มีจํานวน 145  ล2านบาท ลดลง 16 ล2านบาท หรือร2อย
ละ 9.9 เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงในซุปเปอร*มาร*เก็ตและห2างค2าปลีกจากผลติภณัฑ*อาหารแช4แข็งและผลิตภณัฑ*ไส2กรอก  

ท้ังน้ีสัดส4วนของรายได2จากการขายและการให2บริการของร2านอาหารในประเทศและต4างประเทศของป8 2560 เท4ากับ ร2อยละ 
81.0  และร2อยละ 9.6 ตามลําดับ  
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รายได�จําแนกตามช�องทางการจัดจําหน�าย 

3 เดือน 
ป� 2561 

3 เดือน 
ป� 2560 

เปล่ียนแปลง 
บาท 

% 

ธุรกิจร�านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ 1,462 1,438 24 1.7 

ธุรกิจขายส$งอาหารและเบเกอรี่ 161 162 (1) (0.6) 

ธุรกิจร�านอาหารในต$างประเทศ 173 220 (47) (21.4) 

อื่น ๆ 9            11  (2) (18.2) 

รวม 1,805 1,831 (26) (1.4) 

 
กําไรก'อนหักดอกเบ้ียจ'าย ภาษีและค'าเสื่อมราคา (EBITDA) 
 

 ในไตรมาสท่ี 1 ป8 2561 บริษัทมีกําไรก4อนหักดอกเบ้ียจ4าย ภาษีและค4าเสื่อมราคา (EBITDA) จากการดําเนินงานและตามงบ
การเงินรวมเปOนจํานวน 186 ล2านบาท ลดลงในอัตราร2อยละ 12.7  เปOนผลจากยอดขายท่ีลดลงจากธุรกิจร2านอาหารในประเทศสิงคโปร*และ
อังกฤษ รวมถึงภาวะขาดทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากธุรกิจร2านอาหารในประเทศจีน, สิงคโปร* และอังกฤษ ประกอบกับบริษัทมีค4าใช2จ4ายในการขายและ
บริหารท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนของธุรกิจร2านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศจากค4าเช4าของสาขาเดิมบางส4วนและจากการขยายสาขาใหม4 เปOนผลให2
บริษัทมีอัตราการทํากําไร EBITDA  ต4อรายได2รวม ลดลงจากร2อยละ 11.5 เปOนร2อยละ 10.1 
 

     
กําไรสุทธิ 
ณ ไตรมาส 1 ป8 2561 บริษัทฯและบริษัทย4อยมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานและตามงบการเงินรวมเท4ากับ 82  ล2านบาท ลดลง

จากงวดเดียวกันของป8ก4อน 6 ล2านบาท คิดเปOนร2อยละ 6.3 จากยอดขายท่ีลดลงของธุรกิจร2านอาหารในต4างประเทศ รวมท้ังบริษัทมีค4าใช2จ4าย
ในการขายและบริหารท่ีสูงข้ึนของธุรกิจร2านอาหารในประเทศ ตามท่ีได2กล4าวไปแล2วข2างต2น เปOนผลให2บริษัทมีอัตราการทํากําไรสุทธิฯต4อ
ยอดขาย เท4ากับร2อยละ 4.5 ซ่ึงลดลงจากงวดเดียวกันของป8ก4อนเล็กน2อย 

 
 

กําไรสุทธิ 
3 เดือน 
ป� 2561 

3 เดือน 
ป� 2560 

เปล่ียนแปลง 
บาท 

% 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงิน 82 87 (5.5) (6.3) 

อัตราการทํากําไรสุทธิต$อรายได�รวม (ร�อยละ) 4.5 4.7 (0.2) (5.0) 

 
 
 

 
กําไรก�อนหักดอกเบ้ียจ�าย ภาษีและค�าเส่ือมราคา (EBITDA) 

3 เดือน 
ป� 2561 

3 เดือน 
ป� 2560 

เปล่ียนแปลง 
บาท 

% 

EBITDA จากการดําเนินงานตามงบการเงิน 186 213 (27) (12.7) 

อัตราการทํากําไร EBITDA ต$อรายได�รวม (ร�อยละ) 10.1 11.5 (1.4) (12.1) 
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  งบดุลและงบกระแสเงินสด 

   ณ สิ้นไตรมาส 1 ป8 2561 บริษัทและบริษัทย4อยมีสินทรัพย*รวม จํานวน 4,078 ล2านบาท เพ่ิมข้ึน 108 ล2านบาท จาก ณ สิ้นป8 
2560 เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย*ไม4หมุนเวียนจํานวน 139 ล2านบาท ในขณะท่ีสินทรัพย*หมุนเวียนมีจํานวนลดลงจากสิ้นป8ก4อนเท4ากับ 
31 ล2านบาท ซ่ึงสาเหตุหลักมาจาก : 

1. การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท4าเงินสด จํานวน 114 ล2านบาท  จากการซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราว 
2. การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนช่ัวคราว  ในหลักทรัพย*เพ่ือค2าประเภทกองทุนเป[ดตราสารหน้ีจํานวน 162  ล2านบาท 
3. การลดลงของลูกหน้ีการค2าและลูกหน้ีอ่ืน จํานวน 56 ล2านบาท เปOนผลจากประสิทธิภาพในการติดตามหน้ีท่ีดีข้ึน 
4. การเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ* จํานวน 150  ล2านบาท จากการซ้ือสินทรัพย*ถาวรประเภทท่ีดิน 

 
             บริษัทมีหน้ีสินรวมเท4ากับ 1,379  ล2านบาท ณ สิ้นไตรมาส 1 ป8 2561 เพ่ิมข้ึน 33  ล2านบาท จากหน้ีสินรวม ณ สิ้นป8 2560 จาก
การลดลงของหน้ีสินหมุนเวียนประเภทเจ2าหน้ีการค2า จํานวน 174 ล2านบาท  ในขณะท่ีหน้ีสินไม4หมุนเวียนประเภทเงินกู2ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน เพ่ิมข้ึนจํานวน 165 ล2านบาท  

 

            บริษัทมีส4วนของผู2ถือหุ2นเพ่ิมข้ึนจํานวน 74 ล2านบาท จาก 2,625  ล2านบาท ณ สิ้นป8 2560  เปOน 2,698 ล2านบาท ณ สิ้นไตรมาส 1 
ป8 2561 ซ่ึงส4วนใหญ4เปOนผลมาจากกําไรสุทธิประจํา ไตรมาส 1 ป8 2561 จํานวน 82 ล2านบาท   
              บริษัทและบริษัทย4อยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 126 ล2านบาท เพ่ิมข้ึน 29 ล2านบาทจากงวดเดียวกันของป8ก4อน
มาจาก  (1) การลดลงลูกหน้ีการค2าและลูกหน้ีอ่ืน จํานวน 10  ล2านบาท (2) การลดลงสินค2าคงเหลือจํานวน 11 ล2านบาท (3) การเพ่ิมข้ึนของ
เจ2าหน้ีการค2าและเจ2าหน้ีอ่ืน จํานวน 68 ล2านบาท 
         
              บริษัทและบริษัทย4อยมีกระแสเงินสดใช2ไปจากการกิจกรรมลงทุนจํานวน 433 ล2านบาท  มาจากเงินสดจ4ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุน
ช่ัวคราว จํานวน 211 ล2านบาท และเงินสดจ4ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย*ถาวร สินทรัพย*ไม4มีตัวตนและสิทธิการเช4า จํานวน 270 ล2านบาท 
 

             บริษัทมีเงินสดได2มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 194 ล2านบาท มาจากเงินสดรับจาการกู2ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
 
การวิเคราะห6อัตราส'วนทางการเงิน

 
*เปรียบเทียบเต็มป8 

 

อตัราส่วนทางการเงิน 31-มี.ค.-61 31-มี.ค.-60

อตัรากาํไรข ั�นตน้ (รอ้ยละ) 45.0 45.3

อตัรากาํไรสุทธิ (รอ้ยละ) 4.5 4.8

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (รอ้ยละ)* 18.4 17.1

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (รอ้ยละ)* 12.4 12.0

สินทรพัย์หมุนเวยีนตอ่หนี� สินหมุนเวยีน (เทา่) 1.8 1.6

อตัราส่วนหนี� สินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.5 0.4
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บริษัทมีอัตรากําไรข้ันต2นในช4วง 3 เดือนแรกของป8 2561 เท4ากับร2อยละ 45.0 ซ่ึงลดลงจากช4วงเดียวกันของป8ก4อนเล็กน2อย จากการ

เพ่ิมข้ึนของราคาต2นทุนวัตถุดบิท่ีใช2ในการผลิต  อัตรากําไรสุทธิของบริษัทลงลงเล็กน2อยจากร2อยละ 4.8 เปOน ร2อยละ 4.5 โดยสาเหตุหลกัมา
จากผลประกอบการของร2านอาหารในต4างประเทศและการเพ่ิมข้ึนของค4าใช2จ4ายขายและบรหิารของธุรกิจร2านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ  

อัตราผลตอบแทนต4อผู2ถือหุ2นเปรียบเทียบเตม็ป8เพ่ิมข้ึนจากร2อยละ 17.1 ในช4วง 3 เดือนแรกของป8 2560 เปOนร2อยละ 18.4  ในช4วง 
3 เดือนแรกของป8 2561 เช4นเดียวกัน อัตราผลตอบแทนต4อสินทรัพย*เปรียบเทียบเต็มป8เพ่ิมข้ึนจากร2อยละ 12.0 ในช4วง 3 เดือนแรกของป8 
2560 เปOนร2อยละ 12.4  ในช4วง 3 เดือนแรกของป8 2561  

อัตราส4วนสินทรัพย*หมุนเวียนต4อหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจาก 1.6 เท4า ณ สิ้นป8 2560 เปOน 1.8 เท4า ณ สิ้นไตรมาส 1 ป8 2561 ส4วน
ใหญ4มาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนช่ัวคราวและสินทรัพย*ถาวรประเภท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ* อัตราส4วนหน้ีสินต4อส4วนของผู2ถือหุ2น
เพ่ิมข้ึนจาก 0.4 เท4ากับ ณ สิ้นป8 2560 เปOน 0.5 เท4า ณ สิ้นไตรมาส 1 ป8 2561 ส4วนใหญ4มาจากเงินกู2ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

จึงเรียนช้ีแจงมาพร2อมนําส4งงบการเงิน   เพ่ือเผยแพร4แก4ผู2ลงทุนต4อไป 
 

 

                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                      (นายกําธร ศิลาอ4อน) 
                                                   กรรมการผู2จัดการใหญ4สายการผลติและการเงิน 
                                            บริษัท เอส แอนด* พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       


