
-1- 

 

 
                                                      
 
 
 
ท่ี สจญ 088/2561                                                                                                                         
 
       วันท่ี     10   สิงหาคม   2561 
 

 เรื่อง       ช้ีแจงผลประกอบการบริษัท เอส แอนด' พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

เรียน  กรรมการผู/จดัการ  
  ตลาดหลักทรัพย'แห1งประเทศไทย 

              บริษัท เอส แอนด' พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท")  และบริษัทย1อย ได/นําส1งงบการเงินประจําป5 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน
2561 และ 2560 พร/อมช้ีแจงผลประกอบการของบริษัทฯ และ   บริษัทย1อย  สรุปได/ดังน้ี 
 
 ภาวะเศรษฐกิจไทย ในไตรมาส 2 ป� 2561 
 

              ถึงแม/ว1าเศรษฐกิจไทยโดยรวมในไตรมาสท่ี 2 ของป5 2561 ยังคงมีการเติบโตอย1างต1อเน่ืองจากภาคการส1งออกและการท1องเท่ียว
ท่ีขยายตัวดีข้ึน รวมถึงมีสัญญาณการฟBCนตัวของการบริโภคภาคเอกชนโดยเฉพาะครัวเรือนนอกภาคเกษตรในกลุ1มผู/มีรายได/ปานกลางถึง
รายได/สูงขยายตัวดีอย1างต1อเน่ือง ด/านการลงทุนภาคเอกชนท่ีมีการปรับตัวดีข้ึนในภาคการส1งออก รวมถึงโครงสร/างการลงทุนพ้ืนฐานของ
ภาครัฐท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน ส1งผลให/เกิดความเช่ือมั่นของภาคธุรกิจ หากแต1การฟBCนตัวทางเศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยู1ในธุรกิจขนาดใหญ1
และยังไม1กระจายไปยังพ้ืนท่ีต1างๆท่ัวประเทศ รวมถึงยังมีอุปสรรคสําคัญจากปGจจัยภาระหน้ีสิ้นภาคครัวเรือนท่ีอยู1ในระดับสูงในช1วงก1อนหน/า 
ส1งผลให/ความเช่ือมั่นของผู/บริโภคยังทรงตัวอยู1ในระดับต่ํา  
 

อย1างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงจากปGจจัยภายนอกหลายประการ เช1น นโยบายปIองกันทางการค/าของสหรัฐฯและ
การตอบโต/ของประเทศผู/ได/รับผลกระทบ รวมถึงกับความผันผวนในตลาดการเงินซ่ึงมผีลกระทบจากข้ึนดอกเบ้ียของสหรัฐฯ และการกลบัมา
แข็งค1าของเงินดอลลาร'สหรัฐ จากปGจจัยดังกล1าวส1งผลให/เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 มีแนวโน/มขยายตวัได/เพียงร/อยละ 4.3 ซ่ึงลดลงจากไตร
มาสแรกท่ีร/อยละ 4.8 

 

            ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย%อย สําหรับไตรมาสท่ี 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2561 
  

             รายได0จากการขายและการให0บริการ 
 

ในไตรมาสท่ี 2 ป5 2561 บริษัทฯ และบริษัทย1อย มีรายได/จากการขายและการให/บริการ จํานวน 1,781 ล/านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของป5ก1อนจํานวน 20 ล/านบาท หรือลดลงร/อยละ 1.1 จากจํานวนร/านอาหารและร/านเบเกอรี่ภายในประเทศและต1างประเทศ รวม
ท้ังสิ้น 517 สาขา  โดยยอดขายต1อร/านเดิม (Same Store Sales) ของร/านอาหารและร/านเบเกอรีภ่ายใต/แบรนด' S&P จํานวน 469 สาขา 
เติบโตเพ่ิมข้ึนร/อยละ 0.7 และ ร/อยละ 2.8 ตามลําดับ 
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ส1วนธุรกิจร/านอาหารในต1างประเทศ การเติบโตของยอดขายต1อร/านเดิมในประเทศสิงคโปร'และอังกฤษลดลงร/อยละ 12.7 และ 
ร/อยละ 3.2 ตามลําดับ จากการแข1งขันท่ีสูงข้ึนของธุรกิจร/านอาหารและสภาวะเศรษฐกิจท่ียังคงชะลอตัวต1อเน่ือง 

 
ด/านรายได/จากธุรกิจขายส1งอาหารและเบเกอรี่ ในไตรมาส 2 ป5 2561 มีจํานวน 152 ล/านบาท ลดลง 8 ล/านบาท หรือร/อยละ 

4.9 เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงในซุปเปอร'มาร'เก็ตและห/างค/าปลีกจากผลิตภัณฑ'อาหารแช1แข็งและผลติภัณฑ'ไส/กรอก รวมถึงผลิตภณัท'รบัจ/าง
ผลิต  
 

 
รายได�จําแนกตามช�องทางการจัดจําหน�าย 

ไตรมาส 2 
ป� 2561 

ไตรมาส 2 
ป� 2560 

เปล่ียนแปลง 
บาท 

% 

ธุรกิจร�านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ 1,452 1,409 43 3.0 

ธุรกิจขายส$งอาหารและเบเกอรี่ 152 160 (8) (4.9) 

ธุรกิจร�านอาหารในต$างประเทศ 168 223 (55) (24.7) 

อื่น ๆ 9 9 - 3.5 

รวม 1,781 1,801 (20) (1.1) 

 
กําไรก%อนหักดอกเบ้ียจ%าย ภาษีและค%าเสื่อมราคา (EBITDA) 
 

 ในไตรมาสท่ี 2 ป5 2561 บริษัทมีกําไรก1อนหักดอกเบ้ียจ1าย ภาษีและค1าเสื่อมราคา (EBITDA) จากการดําเนินงานและตามงบ
การเงินรวมเปbนจํานวน 154 ล/านบาท ลดลงในอัตราร/อยละ 15.7  เปbนผลจากยอดขายท่ีลดลงจากธุรกิจร/านอาหารในประเทศสิงคโปร'และ
อังกฤษ รวมถึงยอดขายท่ีลดลงของธุรกิจขายส1งอาหารและเบเกอรี่และธุรกิจรับจ/างผลิต รวมถึงมีภาระต/นทุนการผลติท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบ
กับบริษัทมีค1าใช/จ1ายในการขายและบริหารท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนของธุรกิจร/านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศจากค1าเช1าของสาขาเดิมบางส1วนและ
จากการขยายสาขาใหม1 อีกท้ังยังมีค1าใช/จ1ายของหน1วยงานสนับสนุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เปbนผลให/บริษัทมีอัตราการทํากําไร EBITDA  ต1อรายได/รวม 
ลดลงจากร/อยละ 10.1 เปbนร/อยละ 8.6 
 

     
กําไรสุทธิ 
ในไตรมาส 2 ป5 2561 บริษัทฯและบริษัทย1อยมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานและตามงบการเงินรวมเท1ากับ 57 ล/านบาท ลดลงจาก

งวดเดียวกันของป5ก1อน 17 ล/านบาท คิดเปbนร/อยละ 23.2 จากยอดขายท่ีลดลงของธุรกิจร/านอาหารในต1างประเทศและยอดขายส1งอาหาร
และเบเกอรี่ รวมท้ังบริษัทมีต/นทุนการผลิตและมีค1าใช/จ1ายในการขายและบริหารท่ีสูงข้ึนของธุรกิจร/านอาหารในประเทศและหน1วยงาน
สนับสนุน ตามท่ีได/กล1าวไปแล/วข/างต/น เปbนผลให/บริษัทมีอัตราการทํากําไรสุทธิฯต1อยอดขาย เท1ากับร/อยละ 3.2  

 
 

 
กําไรก�อนหักดอกเบ้ียจ�าย ภาษีและค�าเส่ือมราคา (EBITDA) 

ไตรมาส 2 
ป� 2561 

ไตรมาส 2 
ป� 2560 

เปล่ียนแปลง 
บาท 

% 

EBITDA จากการดําเนินงานตามงบการเงิน 154 183 (29) (15.7) 

อัตราการทํากําไร EBITDA ต$อรายได�รวม (ร�อยละ) 8.6 10.1 - (1.5) 
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กําไรสุทธิ 

ไตรมาส 2 
ป� 2561 

ไตรมาส 2 
ป� 2560 

เปล่ียนแปลง 
บาท 

% 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงิน 57 75 (17) (23.2) 

อัตราการทํากําไรสุทธิต$อรายได�รวม (ร�อยละ) 3.2 4.1 - (0.9) 

 
            ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย%อย สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2561 
 
             รายได0จากการขายและการให0บริการ 

ในครึ่งป5แรกของป5 2561 บริษัทฯ และบริษัทย1อย มรีายได/จากการขายและการให/บริการ จํานวน 3,586 ล/านบาท ลดลงจาก
งวดเดียวกันของป5ก1อนจํานวน 46 ล/านบาท หรือลดลงร/อยละ 1.3 โดยยอดขายต1อร/านเดิม (Same Store Sales) ของร/านอาหารและเบเกอ
รี่ในประเทศเพ่ิมข้ึนในอัตราร/อยละ 0.3   ถึงแม/ว1าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในครึ่งป5แรกน้ีจะมีการขยายตัวต1อเน่ืองจากป5ก1อนตามการส1งออก
และการท1องเท่ียวท่ีขยายตัวดีข้ึนตามเศรษฐกิจโลก แต1การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวอย1างค1อยเปbนค1อยไปเน่ืองจากหน้ีครัวเรือนยงัอยู1ใน
ระดับสูง  

ส1วนธุรกิจร/านอาหารในต1างประเทศ อัตราส1วนการเติบโตของยอดขายต1อร/านเดิมในประเทศสิงคโปร'และอังกฤษลดลงร/อยละ 
13.2 และร/อยละ 18.2 ตามลําดับ จากการแข1งขันท่ีสูงข้ึนของธุรกิจร/านอาหารและสภาวะเศรษฐกิจท่ียังคงชะลอตัวต1อเน่ือง 

 
ด/านรายได/จากธุรกิจขายส1งอาหารและเบเกอรี่ ในครึ่งป5แรก ของป5 2561 มีจํานวน 308 ล/านบาท ลดลง 13 ล/านบาท หรือลดลง

ร/อยละ 4.0 เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงในซุปเปอร'มาร'เก็ตและห/างค/าปลีกจากผลิตภัณฑ'อาหารแช1แข็งและผลิตภัณฑ'ไส/กรอกและผลิตภณัฑ'
รับจ/างผลิต  

 
 

 
รายได�จําแนกตามช�องทางการจัดจําหน�าย 

6 เดือน 
ป� 2561 

6 เดือน 
ป� 2560 

เปล่ียนแปลง 
บาท 

% 

ธุรกิจร�านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ                2,914 2,847 67 2.3 

ธุรกิจขายส$งอาหารและเบเกอรี่ 308 321 (13) (4.0) 

ธุรกิจร�านอาหารในต$างประเทศ 341 444 (103) (23.0) 

อื่น ๆ 23 20 3 14.4 

รวม 3,586 3,632 (46) (1.3) 

 
กําไรก%อนหักดอกเบ้ียจ%าย ภาษีและค%าเสื่อมราคา (EBITDA) 

 ในครึ่งป5แรกของป5 2561 บริษัทมีกําไรก1อนหักดอกเบ้ียจ1าย ภาษีและค1าเสื่อมราคา (EBITDA) จากการดําเนินงานและตามงบ
การเงินรวมเปbนจํานวน 340 ล/านบาท ลดลงในอัตราร/อยละ 14.2 เปbนผลจากยอดขายท่ีลดลงจากธุรกิจร/านอาหารในประเทศสิงคโปร'และ
อังกฤษ ประกอบกับบริษัทมีค1าใช/จ1ายในการขายและบริหารท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน เปbนผลให/บริษัทมีอัตราการทํากําไร EBITDA  ต1อรายได/รวม 
ลดลงจากร/อยละ 10.8 เปbนร/อยละ 9.4 
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กําไรสุทธิ 

            ในครึ่งป5แรกของป5 2561 บริษัทฯและบริษัทย1อยมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานและตามงบการเงินรวมเท1ากับ 139 ล/านบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันของป5ก1อน 23 ล/านบาท คิดเปbนร/อยละ 14.1 จากยอดขายท่ีลดลงของธุรกิจร/านอาหารในต1างประเทศ รวมท้ังบริษัทมี
ค1าใช/จ1ายในการขายและบริหารท่ีสูงข้ึน ตามท่ีได/กล1าวไปแล/วข/างต/น เปbนผลให/บริษัทมีอัตราการทํากําไรสุทธิฯต1อรายได/รวม ลดลงจากร/อย
ละ 4.5 เปbนร/อยละ 3.8 

 
 

กําไรสุทธิ 
6 เดือน 
ป� 2561 

6 เดือน 
ป� 2560 

เปล่ียนแปลง 
บาท 

% 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงิน 139 162 (23) (14.1) 

อัตราการทํากําไรสุทธิต$อรายได�รวม (ร�อยละ) 3.8 4.5 - (0.7) 

 
  งบดุลและงบกระแสเงินสด 

   ในครึ่งป5แรก ของป5 2561 บริษัทและบริษัทย1อยมีสินทรัพย'รวม จํานวน 3,730 ล/านบาท ลดลง 240 ล/านบาท จาก ณ สิ้นป5 
2560 เกิดจากการลดลงของสินทรัพย'หมุนเวียนจํานวน 342   ล/านบาท ในขณะท่ีสินทรัพย'ไม1หมุนเวียนมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากสิ้นป5ก1อนเท1ากับ  
100 ล/านบาท ซ่ึงสาเหตุหลักมาจาก : 

 

1. การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท1าเงินสด จํานวน 136  ล/านบาท   
2. การลดลงของเงินลงทุนช่ัวคราว  ในหลักทรัพย'เพ่ือค/าประเภทกองทุนเปdดตราสารหน้ีจํานวน 151 ล/านบาท 
3. การลดลงลูกหน้ีการค/าและลูกหน้ีอ่ืน จํานวน 67 ล/านบาท เปbนผลจากประสิทธิภาพในการติดตามหน้ีท่ีดีข้ึน 
4. การเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ' จํานวน 126 ล/านบาท จากการซ้ือสินทรัพย'ถาวรประเภทท่ีดิน 

 
             บริษัทมีหน้ีสินรวมเท1ากับ 1,341 ล/านบาท ณ สิ้นไตรมาส 2 ป5 2561 ลดลง 5  ล/านบาท จากหน้ีสินรวม ณ สิ้นป5 2560 ซ่ึงมาจาก
การลดลงของหน้ีสินหมุนเวียนจํานวน 138 ล/าน ในขณะท่ีหน้ีสินไม1หมุนเวียนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 134 ล/านบาท โดยมาจาก 

1.      การลดลงของหน้ีสินหมุนเวียนประเภทเจ/าหน้ีการค/า จํานวน 119 ล/านบาท 

2.          การลดลงของภาษีเงินได/นิติบุคคลค/างจ1าย จํานวน 28 ล/านบาท 

3.      การลดลงของประมาณการหน้ีสินไม1หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน' จํานวน 22 ล/านบาท  

4.      การเพ่ิมข้ึนของเงินกู/ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพ่ิมข้ึนจํานวน 157 ล/าน  

 

            บริษัทมีส1วนของผู/ถือหุ/นลดลงจํานวน 236 ล/านบาท จาก 2,625 ล/านบาท ณ สิ้นป5 2560  เปbน 2,389 ล/านบาท ณ ครึ่งป5แรก ของ
ป5 2561 ซ่ึงส1วนใหญ1เปbนผลเงินปGนผลจ1าย จํานวน 392  ล/านบาท   

 
กําไรก�อนหักดอกเบ้ียจ�าย ภาษีและค�าเส่ือมราคา (EBITDA) 

6 เดือน 
ป� 2561 

6 เดือน 
ป� 2560 

เปล่ียนแปลง 
บาท 

% 

EBITDA จากการดําเนินงานตามงบการเงิน 340 397 (56) (14.2) 

อัตราการทํากําไร EBITDA ต$อรายได�รวม (ร�อยละ) 9.4 10.8 - (1.4) 
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              บริษัทและบริษัทย1อยมีกระแสเงินสดได/มากจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 241 ล/านบาท ลดลง 41 ล/านบาทจาก ณ สิ้นป5 2560
มาจาก  (1) การลดลงลูกหน้ีการค/าและลูกหน้ีอ่ืน จํานวน 31 ล/านบาท (2) การลดลงสินค/าคงเหลือจํานวน 13  ล/านบาท (3) การเพ่ิมข้ึนของ
เจ/าหน้ีการค/าและเจ/าหน้ีอ่ืน จํานวน 57 ล/านบาท 
         
              บริษัทและบริษัทย1อยมีกระแสเงินสดใช/ไปจากการกิจกรรมลงทุนจํานวน 168 ล/านบาท  มาจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
ช่ัวคราว จํานวน 153 ล/านบาท และเงินสดจ1ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย'ถาวร สินทรัพย'ไม1มีตัวตนและสิทธิการเช1า จํานวน  337 ล/านบาท 
 

             บริษัทและบริษัทย1อยมีกระแสเงินสดใช/ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 211 ล/านบาท มาจากเงินสดรับจาการกู/ยืมเงินระยะยาว
จากสถาบันการเงิน 179 ล/านบาท และเงินปGนผลจ1ายจํานวน 392 ล/านบาท 
 

การวิเคราะห<อัตราส%วนทางการเงิน 

 

อัตราส�วนทางการเงิน 6 เดือน 
ป� 2561 

6 เดือน 
ป� 2560 

อัตรากําไรข้ันต�น (ร�อยละ) 44.0 45.6 
อัตรากําไรสุทธิ (ร�อยละ) 3.9 4.5 
อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (ร�อยละ) 15.0 16.6 
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย@สิน (ร�อยละ) 10.0 11.1 
สินทรัพย@หมุนวียนต$อหน้ีสินหมุนเวียน (เท$า) 1.4 1.6 
อัตราส$วนหน้ีสินต$อส$วนของผู�ถือหุ�น (เท$า) 0.6 0.5 

*เปรียบเทียบเต็มป5 
 
บริษัทมีอัตรากําไรข้ันต/นในช1วง 6 เดือนแรกของป5 2561 ลดลงจาก ร/อยละ 45.6 ในช1วง 6 เดือนแรกของป5 2560  เปbนร/อยละ 

44.0 จากการเพ่ิมข้ึนของราคาต/นทุนวัตถุดิบท่ีใช/ในการผลิต  อัตรากําไรสุทธิของบริษัทลดลงจากร/อยละ 4.5 เปbน ร/อยละ 3.9 โดยสาเหตุ
หลักมาจากผลประกอบการของร/านอาหารในต1างประเทศและการเพ่ิมข้ึนของค1าใช/จ1ายขายและบรหิาร 

อัตราผลตอบแทนต1อผู/ถือหุ/นเปรียบเทียบเตม็ป5ลดลดจากร/อยละ 16.6 ในช1วง 6 เดือนแรกของป5 2560 เปbนร/อยละ 15.0  ในช1วง 6 
เดือนแรกของป5 2561 เช1นเดียวกัน อัตราผลตอบแทนต1อสินทรัพย'เปรียบเทียบเต็มป5ลดลงจากร/อยละ 11.1 ในช1วง 6 เดือนแรกของป5 2560 
เปbนร/อยละ 10.0  ในช1วง 6 เดือนแรกของป5 2561  

อัตราส1วนสินทรัพย'หมุนเวียนต1อหน้ีสินหมุนเวียนลดลงจาก 1.6 เท1า ณ สิ้นป5 2560 เปbน 1.4 เท1า ณ สิ้นไตรมาส 2 ป5 2561 ส1วน
ใหญ1มาจากการลดลงของเงินลงทุนช่ัวคราว อัตราส1วนหน้ีสินต1อส1วนของผู/ถือหุ/นเพ่ิมข้ึนจาก 0.5 เท1า ณ สิ้นป5 2560 เปbน 0.6  เท1า ณ สิ้นไตร
มาส 2 ป5 2561 ส1วนใหญ1มาจากเงินกู/ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

 
            จึงเรียนช้ีแจงมาพร/อมนําส1งงบการเงิน   เพ่ือเผยแพร1แก1ผู/ลงทุนต1อไป 
 

                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
                                      (นายกําธร ศิลาอ1อน) 
                                                   กรรมการผู/จัดการใหญ1สายการผลติและการเงิน 
                                            บริษัท เอส แอนด' พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       


