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ท่ี สจญ.  103/2560 
 
        วันท่ี   15  สิงหาคม  2560 
 
 เรื่อง       ช้ีแจงผลประกอบการบริษัท เอส แอนด( พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

เรียน  กรรมการผู0จดัการ  
  ตลาดหลักทรัพย(แห2งประเทศไทย 

              บริษัท เอส แอนด( พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท")  และบริษัทย2อย ได0นําส2งงบการเงินสําหรับงวด   3  เดือน  
และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 พร0อมช้ีแจงผลประกอบการของบริษัทฯ และ   บริษัทย2อย  สรุปได0ดังน้ี 
 
 ผลประกอบการสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 30  มิถุนายน  2560 (ไตรมาสท่ี 2 ) 
             รายได$จากการขายและการให$บริการ 

บริษัทฯ และบริษัทย2อย มีรายได0จากการขายและการให0บริการ จํานวน 1,801.0 ล0านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป>ก2อน
จํานวน 36.4  ล0านบาท หรือลดลงร0อยละ 2.0 เน่ืองจากการเติบโตของยอดขายต2อร0านเดิมของร0านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ (Same 
Store Sales) ลดลงร0อยละ 4.4 จากการชะลอตัวของการบริโภคในประเทศ และการเติบโตของยอดขายต2อร0านเดิมของธุรกิจร0านอาหารใน
ต2างประเทศลดลงร0อยละ 6.4 ตามลําดับ  เน่ืองจากการแข2งขันท่ีสูงข้ึนของธุรกิจร0านอาหารและสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวในประเทศ
สิงคโปร(  

ในไตรมาสท่ี 2 ป> 2560 บริษัทมีรายได0จากช2องทางขายส2งอาหารและเบเกอรีล่ดลง 22.1 ล0านบาท หรอืร0อยละ 12.1 เน่ืองจาก
ยอดขายท่ีลดลงในซุปเปอร(มาร(เก็ตและห0างค0าปลีก  

 
 

กําไรก)อนหักดอกเบ้ียจ)าย ภาษีและค)าเสื่อมราคา (EBITDA) 
ในไตรมาส 2 ป> 2560 บริษัทมีกําไรก2อนหักดอกเบ้ียจ2าย ภาษีและค2าเสื่อมราคา (EBITDA) ตามงบการเงินเปUนจํานวน 183.2 

ล0านบาท ลดลงในอัตราร0อยละ 34.9 เน่ืองจากในไตรมาสเดยีวกันของป> 2559 บริษัทรับรู0กําไรท่ีเกิดข้ึนครั้งเดียวจากการขายเงินลงทุนใน
บริษัท เอสดีดสิทริบิวเตอร(ส(ประเทศไทย) จํากัด เปUนจํานวนเงิน 84.5 ล0านบาท  

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 เปลียนแปลง

ปี 2560 ปี 2559 บาท %

ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี�ในประเทศ 1,408.7 1,403.2 5.5 0.4

ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี� 160.0 182.1 (22.1) (12.1)

ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ 223.2 242.6 (19.5) (8.0)

อื�น ๆ 9.1 9.5 (0.4) (3.8)

รวม 1,801.0 1,837.4 (36.4) (2.0)

รายได้จําแนกตามช่องทางการจัดจําหน่าย
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ซ่ึงหากพิจารณาถึงกําไรจากการดาํเนินงานในไตรมาส 2 ป> 2560 เทียบกับไตรมาส 2 ของป> 2559 บริษัทมีอัตราการทํากําไร 
EBITDA  ลดลงเล็กน0อยจากอัตราร0อยละ 10.7 เปUน 10.2 เน่ืองจากบริษัทจะค2าใช0จ2ายในการขายและในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของป>ก2อน 28.1 ล0านบาท (คิดเปUนร0อยละ 3.9) สาเหตุหลักมาจากรายจ2ายพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปรับค2าแรงข้ันต่ําและการจ0าง
งานเพ่ิมข้ึนจากการขยายสาขา รวมท้ังค2าเช2าท่ีเพ่ิมข้ึนจากสาขาเดิมบางส2วนและจากการขยายสาขาใหม2  

 

 
 

 
กําไรสุทธิ 
ในไตรมาส 2 ป> 2560 บริษัทฯและบริษัทย2อยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 74.5 ล0านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป>ก2อน 61.9 

ล0านบาท คิดเปUนร0อยละ 45.4 จากการรับรู0กําไรท่ีเกิดข้ึนครั้งเดียวจากการขายเงินลงทุนในบริษัท เอสดีดิสทริบิวเตอร(ส(ประเทศไทย) จํากัด 
ตามท่ีได0กล2าวไปแล0วข0างต0น  

ซ่ึงหากพิจารณาถึงกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในไตรมาส 2 ป> 2560 พบว2ากําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 2 ของป>ก2อนจํานวน 
1.0 ล0านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร0อยละ 1.4 ส2งผลให0อัตราการทํากําไรเพ่ิมข้ึนจากร0อยละ 4.0 เปUนร0อยละ 4.1  

 

 
 
 ผลประกอบการสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30  มิถุนายน  2560 
             รายได$จากการขายและการให$บริการ 

ในครึ่งป>แรกของป> 2560 บริษัทฯ และบริษัทย2อย มีรายได0จากการขายและการให0บริการ จํานวน 3,631.5 ล0านบาท เพ่ิมข้ึนจาก
งวดเดียวกันของป>ก2อนจํานวน 13.0  ล0านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร0อยละ 0.4   โดยยอดขายของธุรกิจร0านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศเติบโต
เพ่ิมข้ึนร0อยละ 2 จากการขยายสาขาในร0านอาหารและร0านเบเกอรี่ภายใต0แบรนด( S&P โดยในช2องทางการจําหน2ายค0าปลีกในประเทศ มี
อัตราการเติบโตลดลงเล็กน0อยจากไตรมาสเดียวกันของป>ก2อน ท้ังน้ีสัดส2วนของรายได0จากการขายและการให0บริการระหว2างในประเทศและ
ต2างประเทศของครึ่งป> 2560 เท2ากับร0อยละ 87.6  และร0อยละ 12.4 ตามลําดับ  

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 เปลียนแปลง

ปี 2560 ปี 2559 บาท %

EBITDA ตามงบการเงิน 183.2 281.4 (98.2) (34.9)

อัตราการทํากําไร EBITDA (ร้อยละ) 10.2 15.3 (5.1)

EBITDA จากการดําเนินงานปกติ 183.2 196.9 (13.7) (7.0)

อัตราการทํากําไร EBITDA (ร้อยละ) 10.2 10.7 (0.6)

กําไรก่อนหักดอกเบี#ยจ่าย ภาษีและค่าเสือมราคา 

(EBITDA)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 เปลียนแปลง

ปี 2560 ปี 2559 บาท %

กําไรสุทธิตามงบการเงิน 74.5 136.5 (61.9) (45.4)

อัตราการทํากําไรสุทธิตามงบฯ (ร้อยละ) 4.1 7.4 (3.3)

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ 74.5 73.5 1.0 1.4

อัตราการทํากําไรจากสุทธิจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) 4.1 4.0 0.1

กําไรสุทธิ
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กําไรก)อนหักดอกเบ้ียจ)าย ภาษีและค)าเสื่อมราคา (EBITDA) 
ในครึ่งป>แรกของ ป> 2560 บริษัทมีกําไรก2อนหักดอกเบ้ียจ2าย ภาษีและค2าเสื่อมราคา (EBITDA) ตามงบการเงินเปUนจํานวน 396.6 

ล0านบาท ลดลงในอัตราร0อยละ 19.3 เน่ืองจากในไตรมาสเดยีวกันของป> 2559 บริษัทรับรู0กําไรท่ีเกิดข้ึนครั้งเดียวจากการขายเงินลงทุนใน
บริษัท เอสดีดสิทริบิวเตอร(ส(ประเทศไทย) จํากัด เปUนจํานวนเงิน 84.5 ล0านบาท  

ซ่ึงหากพิจารณาถึงกําไรจากการดาํเนินงานในครึ่งป>แรกของ ป> 2560 เทียบกับครึ่งป>แรก ของป> 2559 บริษัทมีอัตราการทํากําไร 
EBITDA ลงลงจากร0อยละ 11.2 เปUนร0อยละ 10.9 เน่ืองจากค2าใช0จ2ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของป>ก2อน 

 

 
 
กําไรสุทธิ 
ในครึ่งป>แรกของ ป> 2560 บริษัทฯและบริษัทย2อยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 161.8 ล0านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป>ก2อน  

62.7 ล0านบาท คิดเปUนร0อยละ 27.9 จากการรับรู0กําไรท่ีเกิดข้ึนครั้งเดียวจากการขายเงินลงทุนในบริษัท เอสดีดิสทริบิวเตอร(ส(ประเทศไทย) 
จํากัด ตามท่ีได0กล2าวไปแล0วข0างต0น  

ซ่ึงหากพิจารณาถึงกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในครึ่งป>แรกของ ป> 2560 พบว2ากําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของป>ก2อน
เล็กน0อยส2งผลให0อัตราการทํากําไรสุทธิเท2ากับป>ก2อนท่ีร0อยละ 4.5 

 
  

ครึ งปีแรก ครึ งปีแรก เปลียนแปลง

ปี 2560 ปี 2559 บาท %

ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี�ในประเทศ 2,847.0 2,791.3 55.7 2.0

ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี� 320.8 333.3 (12.5) (3.7)

ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ 443.6 473.4 (29.8) (6.3)

อื�น ๆ 20.1 20.6 (0.5) (2.4)

รวม 3,631.5 3,618.5 13.0 0.4

รายได้จําแนกตามช่องทางการจัดจําหน่าย

ครึ งปีแรก ครึ งปีแรก เปลียนแปลง

ปี 2560 ปี 2559 บาท %

EBITDA ตามงบการเงิน 396.6 491.2 (94.6) (19.3)

อัตราการทํากําไร EBITDA (ร้อยละ) 10.9 13.6 - (2.7)

EBITDA จากการดําเนินงานปกติ 396.6 406.6 (10.1) (2.5)

อัตราการทํากําไร EBITDA (ร้อยละ) 10.9 11.2 - (0.3)

กําไรก่อนหักดอกเบี#ยจ่าย ภาษีและค่าเสือมราคา 

(EBITDA)

ครึ งปีแรก ครึ งปีแรก เปลียนแปลง

ปี 2560 ปี 2559 บาท %

กําไรสุทธิตามงบการเงิน 161.8 224.6 (62.7) (27.9)

อัตราการทํากําไรสุทธิตามงบฯ (ร้อยละ) 4.5 6.2 (1.7)

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ 161.8 161.6 0.2 0.2

อัตราการทํากําไรจากสุทธิจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) 4.5 4.5 (0.0)

กําไรสุทธิ
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  งบดุลและงบกระแสเงินสด 
   ณ สิ้นไตรมาส 2 ป> 2560 บริษัทและบริษัทย2อยมีสินทรัพย(รวม 3,364.5 ล0านบาท โดยมาจากการลดลงของสินทรัพย(หมุนเวียน

จํานวน  361.6 ล0านบาท จากมูลค2าสินทรัพย(รวม ณ สิ้นป> 2559 ท่ี 3,713.7 ล0านบาท ในขณะท่ีสินทรัพย(ระยะยาวยังอยู2ในระดับเดียวกันกับ
สิ้นป>ท่ีแล0ว ซ่ึงสาเหตุหลักมาจาก : 

1. การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท2าเงินสด จํานวน 56.5 ล0านบาท ส2วนหน่ึงเพ่ือจ2ายชําระเจ0าหน้ีการค0าและเจ0าหน้ีอ่ืน 
2. การลดลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย(เพ่ือค0าในกองทุนเป[ดตราสารหน้ีจํานวน 200 ล0านบาท 
3. การลดลงของลูกหน้ีการค0าและลูกหน้ีอ่ืนจํานวน 96.0 ล0านบาท ส2วนใหญ2เปUนการลดลงจากลูกหน้ีการค0าของบริษัทอ่ืน ซ่ึง

สะท0อนให0เห็นประสิทธิภาพในการติดตามหน้ีท่ีดีข้ึน 
  

             บริษัทมีหน้ีสินรวม 1,128.3 ล0านบาท ณ สิ้นไตรมาส 2 ป> 2560 ลดลง 164.66 ล0านบาท จากหน้ีสินรวม ณ สิ้นป> 2559 จํานวน 
1,293.1 ล0านบาท ส2วนใหญ2เกิดจากการจ2ายชําระเจ0าหน้ีการค0าและเจ0าหน้ีอ่ืน 
 
              บริษัทมีส2วนของผู0ถือหุ0นลดลงจํานวน 184. 5 ล0านบาท จาก 2,420.6 ล0านบาท เปUน 2,236.1 ล0านบาท ส2วนใหญ2เกิดจากการ
จ2ายเงินป\นผล 343.3 ล0านบาท ซ่ึงได0จ2ายเมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 
 
              บริษัทและบริษัทย2อยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 281.6 ล0านบาท เพ่ิมข้ึน 14.7 ล0านบาทจากป>ก2อน จากการ
เพ่ิมข้ึนของกําไรก2อนหักภาษีจากการดําเนินการ จํานวน 30.3  ล0านบาท (ไม2รวมกําไรท่ีเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว) 
               
              บริษัทและบริษัทย2อยมีกระแสเงินสดจ2ายจากการกิจกรรมลงทุนจํานวน 6.0 มาจากเงินสดรับ-จ2ายจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 
จํานวน 200.8 ล0านบาท และเงินสดจ2ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย(ถาวร สินทรัพย(ไม2มีตัวตนและสิทธิการเช2า จํานวน 179.9 ล0านบาท 
 
             บริษัทมีเงินสดจ2ายสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 347.2 ล0านบาท ส2วนใหญ2มาจาก (1) เงินสดรับจากเงินกู0ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน จํานวน 4.9 ล0านบาท  (2) เงินสดจ2ายคืนเงินกู0ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน 7.8 ล0านบาท (3) เงินป\นผลจ2ายจํานวน 
343 ล0านบาท 
 

จึงเรียนช้ีแจงมาพร0อมนําส2งงบการเงิน   เพ่ือเผยแพร2แก2ผู0ลงทุนต2อไป 
 
                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                        (นายกําธร ศิลาอ2อน) 
                                         กรรมการผู0จดัการใหญ2สายบัญชีและการเงิน 
                                 บริษัท เอส แอนด( พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       
 

 


