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ท่ี สจญ.  051/2562                
                                                                                                       
       วันท่ี    13 พฤษภาคม 2562 
 

 เร่ือง       ช้ีแจงผลประกอบการบริษัท เอส แอนด* พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

เรียน  กรรมการผู2จัดการ  
  ตลาดหลักทรัพย*แห4งประเทศไทย 

              บริษัท เอส แอนด* พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท")  และบริษัทย4อย ได2นําส4งงบการเงินประจําป8 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2562 และ 2561 พร2อมช้ีแจงผลประกอบการของบริษัทฯ และ   บริษัทย4อย  สรุปได2ดังน้ี 
 
             ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย�อย สําหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

  

             รายได(จากการขายและการให(บริการ 
 

ในไตรมาส 1 ป8 2562 บริษัทฯ และบริษัทย4อย มีรายได2จากการขายและการให2บริการ จํานวน 1,742  ล2านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของป8ก4อน 2561 จํานวน 62 ล2านบาท คิดเป@นร2อยละ 3.5 โดยสาเหตุหลักมาจากจําหน4ายหุ2นของบริษัทท้ังหมดท่ีถือใน บริษัท ภัท
รา ไฟร* ไทย คูซีน พีทีอี จํากัด (“Patara”) และบริษัท เอส เค เคเทอร่ิง พีทีอี จํากัด  (“SKC”) เป@นจํานวนร2านอาหาร 11 สาขา ในประเทศ
สิงคโปร* ณ ไตรมาส 4 ป8 2561   

 
หากพิจารณาจากผลประกอบการของร2านอาหารและร2านเบเกอร่ีภายในประเทศและต4างประเทศท่ีบริษัทเปNดดําเนินการอยู4รวม

ท้ังสิ้น 529  สาขา พบว4า ยอดขายต4อร2านเดิม (Same Store Sales) ของร2านอาหารและร2านเบเกอร่ีภายใต2แบรนด* S&P จํานวน 489  
สาขา ลดลงร2อยละ 0.6 โดยยอดขายต4อร2านเดิมของร2านอาหาร S&P เพ่ิมข้ึน ร2อยละ 0.4 ในขณะท่ียอดขายต4อร2านเดิมของร2านเบเกอร่ี 
ลดลงร2อยละ 2.2 โดยยอดขายรวมเพ่ิมข้ึนร2อยละ 1.8 ส4วนการเติบโตของยอดขายต4อร2านเดิมของร2านอาหารในต4างประเทศ จํานวน 17 
สาขา เพ่ิมข้ึนร2อยละ 0.1 โดยสาเหตุหลักมาจากยอดขายต4อร2านเดิมของร2านอาหารในประเทศจีนและประเทศสวิสเซอร*แลนด* เพ่ิมขึ้นร2อย
ละ 7.8 และร2อยละ 11.6 ตามลําดับ ในขณะท่ียอดขายต4อร2านเดิมในประเทศกัมพูชาลดลงร2อยละ 11.2 โดยยอดขายรวมเพ่ิมข้ึนร2อยละ 
83.6 
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ด2านรายได2จากธุรกิจขายส4งอาหารและเบเกอร่ี ในไตรมาสแรกของป8 2562 มีจํานวน 142 ล2านบาท ลดลง 18 ล2านบาท หรือ
ร2อยละ 11.2 เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงของผลิตภัณฑ*อาหารช4องแรกและผลิตภัณฑ*ไส2กรอกจากช4องทางขายร2านสะดวกซ้ือและโมเดิร*นเทรด   
 

 
รายได�จําแนกตามช�องทางการจัดจําหน�าย 

3 เดือน 
ป� 2562 

3 เดือน 
ป� 2561 

เปล่ียนแปลง 
บาท 

% 

ธุรกิจร�านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ 1,476 1,462 14 1.0 

ธุรกิจขายส#งอาหารและเบเกอรี่ 142 161 (19) (11.8) 

ธุรกิจร�านอาหารในต#างประเทศ 116 173 (57) (32.9) 

อ่ืน ๆ 8 9 (1) (11.1) 

รวม 1,742 1,805 (63) (3.5) 

          
   กําไรก�อนหักดอกเบี้ยจ�าย ภาษีและค�าเส่ือมราคา (EBITDA) 
 
 ในไตรมาสแรกของป8 2562 บริษัทมีกําไรก4อนหักดอกเบ้ียจ4าย ภาษีและค4าเส่ือมราคา (EBITDA) ตามงบการเงินรวมเป@นจํานวน 
167 ล2านบาท ลดลงในอัตราร2อยละ 10.2 จากงวดเดียวกันของป8ก4อน ส4งผลให2อัตราการทํากําไร EBITDA ต4อรายได2รวมลดลงจากร2อยละ 
10.2 เป@น 9.5  เน่ืองจากบริษัทมีต2นทุนขายและต2นทุนการให2บริการจํานวน 997 ล2านบาท เพ่ิมข้ึนจากร2อยละ 55.0 ในไตรมาส 1 ของป8 
2561 เป@นร2อยละ 57.2 ของรายได2จากการขายและการให2บริการ หรือเพ่ิมข้ึนร2อยละ 0.4 จากงวดเดียวกันของป8ก4อน ซ่ึงสาเหตุหลักมาจาก
การให2ส4วนลดส4งเสริมการขายในผลิตภัณฑ*เบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืม รวมท้ังเป@นผลสืบเน่ืองจากการปรับค4าแรงข้ันตํ่าซ่ึงมีผลบังคับเม่ือวันท่ี 1
เมษายน 2561 
 
                 บริษัทมีค4าใช2จ4ายการขายและบริหาร ประเภทค4าใช2จ4ายการตลาด เพ่ิมข้ึน 11 ล2านบาท ทําให2อัตราค4าใช2จ4ายการตลาดต4อ
รายได2จากการขายเพ่ิมขึ้นจากร2อยละ 2.4 ณ ส้ินไตรมาส 1 ป8 2561 เป@นร2อยละ 3.2 ณ ส้ินไตรมาส 1 ป8 2562 ซ่ึงสาเหตุหลักจากการทํา
โมษณาส4งเสริมการขายและรวมท้ังบริษัทมีค4าใช2จ4ายในการจัดวางสินค2าเพ่ือขายในช4องทางร2านสะดวกซ้ือและโมเดิรน*เทรดท่ีเพ่ิมข้ึน  
ในขณะท่ีบริษัทมีค4าใช2จ4ายบุคคลากร ค4าเช4า และ ค4าเส่ือมราคา จํานวน 439 ล2านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป8ก4อนร2อยละ 7.5 หรือคิด
เป@นจํานวนเงินลดลง 36 ล2านบาท และมีค4าใช2จ4ายในการบริหารจํานวน 176 ล2านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป8ก4อน จํานวน  33 ล2าน
บาท หรือลดลงร2อยละ 15.6 สาเหตุหลักจากการจําหน4ายหุ2นท้ังหมดท่ีถือใน บริษัท ภัทรา ไฟร* ไทย คูซีน พีทีอี จํากัด (“Patara”) และ
บริษัท เอส เค เคเทอร่ิง พีทีอี จํากัด (“SKC”) ในประเทศสิงคโปร* เป@นจํานวนร2านอาหาร 11 สาขา ณ ไตรมาส 4 ป8 2561 

     
 
 
 
 

 
กําไรก�อนหักดอกเบ้ียจ�าย ภาษีและค�าเส่ือมราคา (EBITDA) 

3 เดือน 
ป� 2562 

3 เดือน 
ป� 2561 

เปลี่ยนแปลง 
บาท 

% 

EBITDA ตามงบการเงิน 167 186 (19) (10.2) 

อัตราการทํากําไร EBITDA ตามงบการเงินต#อรายได�รวม (ร�อยละ) 9.5 10.2 - (0.7) 



-3- 

 

กําไรสุทธิ  
ในไตรมาสแรกของป8 2562 บริษัทฯและบริษัทย4อยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท4ากับ 73 ล2านบาท ลดลงจากป8ก4อนจํานวน 9 

ล2านบาท หรือลดลงร2อยละ 10.4 เน่ืองจากบริษัทมีค4าใช2จ4ายในการส4งเสริมการขาย รวมท้ังมีค4าใช2จ4ายในการขายและบริหารประเภท
ค4าใช2จ4ายการตลาดท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ตามท่ีได2กล4าวไปแล2วข2างต2น 
 

 
กําไรสุทธิ 

3 เดือน 
ป� 2562 

3 เดือน 
ป� 2561 

เปลี่ยนแปลง 
บาท 

% 

กําไรสุทธิตามงบการเงิน 73 82 (9) (10.4) 

อัตราการทํากําไรสุทธิตามงบการเงินต#อรายได�รวม (ร�อยละ) 4.2 4.5 - (0.3) 

 
  งบดุลและงบกระแสเงินสด 

   ณ ส้ินไตรมาส 1 ป8 2562 บริษัทและบริษัทย4อยมีสินทรัพย*รวม จํานวน 3,931 ล2านบาท ลดลง 109 ล2านบาท จากส้ินป8 2561 
เกิดจากการลดลงของสินทรัพย*หมุนเวียนจํานวน 86 ล2านบาท และสินทรัพย*ไม4หมุนเวียนจํานวน 23 ล2านบาท ซ่ึงสาเหตุหลักมาจาก : 

 

1. การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท4าเงินสด จํานวน 24 ล2านบาท   
2. การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนช่ัวคราว ในหลักทรัพย*เพ่ือค2าประเภทกองทุนเปNดตราสารหน้ีจํานวน 101 ล2านบาท 
3. การลดลงลูกหน้ีการค2าและลูกหน้ีอ่ืน จํานวน 117 ล2านบาท เป@นผลจากประสิทธิภาพในการติดตามหน้ีท่ีดีข้ึน 
4. การลดลงของสินค2าคงเหลือ จํานวน 52 ล2านบาท ซ่ึงเป@นผลจากการบริหารจัดการสินค2าคงคลังได2มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

 
  บริษัทมีหน้ีสินรวมเท4ากับ 1,265 ล2านบาท ณ สิ้นไตรมาส 1 ป8 2562 ลดลง 185 ล2านบาท หรือลดลงร2อยละ 12.8 จากหน้ีสิน
รวม ณ ส้ินป8 2561 ซ่ึงมาจากการลดลงของหน้ีสินหมุนเวียนประเภท เจ2าหน้ีการค2าและเจ2าหน้ีหมุนเวียนอื่น  จํานวน 179 ล2าน
บาท  

 

            บริษัทมีส4วนของผู2ถือหุ2นเพ่ิมขึ้นจํานวน 76  ล2านบาท จาก 2,589 ล2านบาท ณ ส้ินป8 2561 เป@น 2,665  ล2านบาท ณ สิ้นไตรมาส 1 
ป8 2562 ซ่ึงมาจากกําไรสุทธิของไตรมาส 1 ป8 2562   
 

              บริษัทและบริษัทย4อยมีกระแสเงินสดได2มากจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 143 ล2านบาท เพ่ิมข้ึน 17 ล2านบาทจาก ณ ส้ินป8 
2561 มาจากลดลงของลูกหน้ีการค2าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน จํานวน 46 ล2านบาท และการลดลงของเจ2าหน้ีการค2าและเจ2าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
จํานวน 32  ล2านบาท        
   
              บริษัทและบริษัทย4อยมีกระแสเงินสดใช2ไปจากการกิจกรรมลงทุนจํานวน 164 ล2านบาท  มาจากเงินสดจ4ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุน
ชั่วคราว จํานวน 100 ล2านบาท และเงินสดจ4ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย*ถาวร สินทรัพย*ไม4มีตัวตนและสิทธิการเช4า จํานวน 64 ล2านบาท 
 

             บริษัทและบริษัทย4อยมีกระแสเงินสดใช2ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 11 ล2านบาท มาจากเงินสดจ4ายคืนเงินกู2ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน 10 ล2านบาท  
 
 
 
 



-4- 

 

การวิเคราะห7อัตราส�วนทางการเงิน 

 

อัตราส�วนทางการเงิน 3 เดือน 
ป� 2562 

3 เดือน 
ป� 2561 

อัตรากําไรข้ันต�น (ร�อยละ) 42.8 45.0 
อัตรากําไรสุทธิ (ร�อยละ) 4.2 4.5 
อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (ร�อยละ) 14.6 18.4 
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย@สิน (ร�อยละ) 9.8 12.4 
สินทรัพย@หมุนเวียนต#อหน้ีสินหมุนเวียน (เท#า) 1.8 1.6 
อัตราส#วนหน้ีสินต#อส#วนของผู�ถือหุ�น (เท#า) 0.5 0.6 

*เปรียบเทียบเต็มป8 
 
 บริษัทมีอัตรากําไรข้ันต2นในไตรมาส 1 ป8 2562 ลดลงจาก ร2อยละ 45.0 เป@นร2อยละ 42.8 จากการเพ่ิมข้ึนของต2นทุนขายและ
ต2นทุนการให2บริการท่ีเพ่ิมขึ้นจากส4วนลดส4งเสริมการขายในผลิตภัณฑ*เบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืม 

อัตรากําไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินลดลงจากร2อยละ 4.5 เป@น ร2อยละ 4.2 เน่ืองจากบริษัทมีค4าใช2จ4ายในการส4งเสริมการขาย 
รวมท้ังมีค4าใช2จ4ายในการขายและบริหารประเภทค4าใช2จ4ายการตลาดท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 

 
อัตราผลตอบแทนต4อผู2ถือหุ2นเปรียบเทียบเต็มป8ลดลงจากร2อยละ 18.4 ณ ส้ินป8 2561 เป@นร2อยละ 14.6 ในช4วง 3 เดือนแรกของป8 

2562 เช4นเดียวกัน อัตราผลตอบแทนต4อสินทรัพย*เปรียบเทียบเต็มป8ลดลงจากร2อยละ 12.4  ณ ส้ินป8 2561 เป@นร2อยละ 9.8  ใน 3 เดือนแรก
ของป8 2562  

 
อัตราส4วนสินทรัพย*หมุนเวียนต4อหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นเล็กน2อยจาก 1.6 เท4า ณ ส้ินป8 2561 เป@น 1.8 เท4า ในช4วง 3 เดือนแรก

ของป8 2562 ส4วนอัตราหน้ีสินต4อส4วนของผู2ถือหุ2นลดลงเล็กน2อยจาก ใหญ4มาจาก เป@น 0.6 เท4า ณ สิ้นป8 2561 เป@น 0.5 เท4า ณ ไตรมาสแรก 
ป8 2562   

 
            จึงเรียนชี้แจงมาพร2อมนําส4งงบการเงิน   เพ่ือเผยแพร4แก4ผู2ลงทุนต4อไป 
 
 

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


