
 
 
ท่ี สจญ 085/2562                                                                                                                         
 
       วันท่ี     8   สิงหาคม   2562 
 

 เร่ือง       ช้ีแจงผลประกอบการบริษัท เอส แอนด& พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

เรียน  กรรมการผู.จัดการ  
  ตลาดหลักทรัพย&แห0งประเทศไทย 

 
              บริษัท เอส แอนด& พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท")  และบริษัทย0อย ได.นําส0งงบการเงินประจําป4 สิ้นสุดวันท่ี 
30 มิถุนายน2562 และ 2561 พร.อมช้ีแจงผลประกอบการของบริษัทฯ และ   บริษัทย0อย  สรุปได.ดังน้ี 
  

             ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย�อย สําหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2562 
  

             รายได(จากการขายและการให(บริการ 

ในไตรมาสท่ี 2 ป4 2562 บริษัทฯ และบริษัทย0อย มีรายได.จากการขายและการให.บริการ จํานวน 1,732.92  ล.าน
บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป4ก0อนจํานวน 48.47 ล.านบาท หรือลดลงร.อยละ 2.72  จากจํานวนร.านอาหารและร.านเบเกอ
ร่ีภายในประเทศและต0างประเทศ  โดยยอดขายต0อร.านเดิม (Same Store Sales) ของร.านอาหารและร.านเบเกอร่ีในประเทศ
ภายใต.แบรนด& S&P  ลดลงร.อยละ 4.90 

ส0วนธุรกิจร.านอาหารในต0างประเทศ มีรายได.จากการขายและการบริการ ลดลงจากงวดเดียวกันของป4ก0อน 
จํานวน 50.83 ล.านบาท หรือลดลงร.อยละ 30.23  โดยสาเหตุหลักมาจากจําหน0ายหุ.นของบริษัทท้ังหมดท่ีถือใน บริษัท ภัทรา 
ไฟร& ไทย คูซีน พีทีอี จํากัด (“Patara”) และบริษัท เอส เค เคเทอร่ิง พีทีอี จํากัด  (“SKC”) เปTนจํานวนร.านอาหาร 11 สาขา 
ในประเทศสิงคโปร& ณ ไตรมาส 4 ป4 2561  

 ด.านรายได.จากธุรกิจขายส0งอาหารและเบเกอร่ี ในไตรมาส 2 ป4 2562 มีจํานวน 201.30  ล.านบาท เพ่ิมข้ึน 
46.81 ล.านบาท หรือร.อยละ 30.30 เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนในซุปเปอร&มาร&เก็ตและห.างค.าปลีกจากผลิตภัณฑ&อาหาร
พร.อมรับประทาน (Package Food) รวมถึงผลิตภัณท&รับจ.างผลิต (Food Service)  

กําไรก�อนหักดอกเบี้ยจ�าย ภาษีและค�าเส่ือมราคา (EBITDA) 
 ในไตรมาสท่ี 2 ป4 2562 บริษัทมีกําไรก0อนหักดอกเบ้ียจ0าย ภาษีและค0าเส่ือมราคา (EBITDA) จากการดําเนินงาน
และตามงบการเงินรวมเปTนจํานวน  94.17  ล.านบาท ลดลงจํานวน 60.30 ล.านบาท คิดเปTนร.อยละ 39.04  เน่ืองจากบริษัทมี
ต.นทุนขายและต.นทุนการให.บริการจํานวน 1,015.97  ล.านบาท เพ่ิมขึ้นจากร.อยละ 56.92 ในไตรมาส 2 ของป4 2561 เปTน
ร.อยละ 58.63 ของรายได.จากการขายและการให.บริการ หรือเพ่ิมข้ึนร.อยละ 1.71 จากงวดเดียวกันของป4ก0อน  ประกอบกับ
บริษัทมีค0าใช.จ0ายในการขายและบริหารท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้นของธุรกิจร.านอาหารและเบเกอร่ีในประเทศจากค0าเช0าของสาขาเดิม
บางส0วนและจากการขยายสาขาใหม0 และ จากการรับรู. ต.นทุนค0าบริการในอดีตจากผลประโยชน&พนักงาน ตาม
พระราชบัญญัติคุ.มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล.วเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 
พระราชบัญญัติคุ.มครองแรงงานฉบับน้ีกําหนดอัตราค0าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ.าง  เลิกจ.างสําหรับลูกจ.างซ่ึงทํางานติดต0อกัน



ครบ 20 ป4ข้ึนไปให.มีสิทธิได.รับค0าชดเชยไม0น.อยกว0าค0าจ.างอัตราสุดท.าย 400 วัน จํานวน 39.60 ล.านบาทในไตรมาสน้ี เปTนผล
ให.บริษัทมีอัตราการทํากําไร EBITDA  ต0อรายได.รวม ลดลงจากร.อยละ 8.55  เปTนร.อยละ 5.38 
 

กําไรสุทธิ 
ในไตรมาส 2 ป4 2562 บริษัทฯและบริษัทย0อยมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานและตามงบการเงินรวมเท0ากับ 14.38  

ล.านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป4ก0อน 42.86  ล.านบาท คิดเปTนร.อยละ 74.88 จากยอดขายท่ีลดลงของธุรกิจร.านอาหาร
ในประเทศ และต0างประเทศ และค0าใช.จ0ายจากการรับรู.ต.นทุนค0าบริการในอดีตจากผลประโยชน&พนักงาน ตามพระราชบัญญัติ
คุ.มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 จํานวนเงิน 39.60 ล.านบาท เปTนผลให.บริษัทมีอัตราการทํากําไรสุทธิฯต0อยอดขาย 
เท0ากับร.อยละ 0.83  

 
            ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย�อย สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2562 
 
             รายได(จากการขายและการให(บริการ 

ในคร่ึงป4แรกของป4 2562 บริษัทฯ บริษัทฯ และบริษัทย0อย มีรายได.จากการขายและการให.บริการ จํานวน 
3,475.16 ล.านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป4ก0อนจํานวน 110.86 ล.านบาท หรือลดลงร.อยละ 3.09  จากจํานวน
ร.านอาหารและร.านเบเกอร่ีภายในประเทศและต0างประเทศ  โดยยอดขายต0อร.านเดิม (Same Store Sales) ของร.านอาหาร
และร.านเบเกอร่ีในประเทศ ภายใต.แบรนด& S&P  ลดลงร.อยละ 2.70 

ส0วนธุรกิจร.านอาหารในต0างประเทศ มีรายได.จากการขายและการบริการ ลดลงจากงวดเดียวกันของป4ก0อน 
จํานวน 108.58 ล.านบาท หรือลดลงร.อยละ 31.80  โดยสาเหตุหลักมาจากจําหน0ายหุ.นของบริษัทท้ังหมดท่ีถือใน บริษัท ภัท
รา ไฟร& ไทย คูซีน พีทีอี จํากัด (“Patara”) และบริษัท เอส เค เคเทอร่ิง พีทีอี จํากัด  (“SKC”) เปTนจํานวนร.านอาหาร 11 
สาขา ในประเทศสิงคโปร& ณ ไตรมาส 4 ป4 2561   

ด.านรายได.จากธุรกิจขายส0งอาหารและเบเกอร่ี ในคร่ึงป4แรก ของป4 2562 มีจํานวน 344.43 ล.านบาท เพ่ิมข้ึน 
28.79 ล.านบาท หรือร.อยละ 9.12 เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนในซุปเปอร&มาร&เก็ตและห.างค.าปลีกจากผลิตภัณฑ&พร.อม
รับประทาน( Package Food) รวมถึงผลิตภัณท&รับจ.างผลิต (Food Service)  

กําไรก�อนหักดอกเบี้ยจ�าย ภาษีและค�าเส่ือมราคา (EBITDA) 
 ในคร่ึงป4แรกของป4 2562 บริษัทมีกําไรก0อนหักดอกเบ้ียจ0าย ภาษีและค0าเส่ือมราคา (EBITDA) จากการดําเนินงาน
และตามงบการเงินรวมเปTนจํานวน 261.00 ล.านบาท ลดลง 79.20 ล.านบาทคิดเปTนร.อยละ 23.28 เปTนผลจากยอดขายท่ี
ลดลง ประกอบกับบริษัทมีค0าใช.จ0ายในการขายและบริหารท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้น และ จากการรับรู. ต.นทุนค0าบริการในอดีตจาก
ผลประโยชน&พนักงาน ตามพระราชบัญญัติคุ.มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล.วเม่ือ
วันท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ.มครองแรงงานฉบับน้ีกําหนดอัตราค0าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ.าง  เลิกจ.างสําหรับ
ลูกจ.างซ่ึงทํางานติดต0อกันครบ 20 ป4ข้ึนไปให.มีสิทธิได.รับค0าชดเชยไม0น.อยกว0าค0าจ.างอัตราสุดท.าย 400 วัน จํานวน 39.60 
ล.านบาทในไตรมาสน้ี เปTนผลให.บริษัทมีอัตราการทํากําไร EBITDA  ต0อรายได.รวม ลดลงจากร.อยละ 9.36  เปTนร.อยละ 7.44 

 
 
 
 
 



กําไรสุทธิ 
            ในคร่ึงป4แรกของป4 2562 บริษัทฯและบริษัทย0อยมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานและตามงบการเงินรวมเท0ากับ 87.67
ล.านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป4ก0อน 51.38 ล.านบาท คิดเปTนร.อยละ 36.95  จากยอดขายท่ีลดลงของธุรกิจร.านอาหาร
ในประเทศและ ต0างประเทศ ค0าใช.จ0ายจากการรับรู. ต.นทุนค0าบริการในอดีตจากผลประโยชน&พนักงาน ตามพระราชบัญญัติ
คุ.มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 จํานวนเงิน 39.60 ล.านบาท เปTนผลให.บริษัทมีอัตราการทํากําไรสุทธิฯต0อรายได.รวม 
ลดลงจากร.อยละ 3.83 เปTนร.อยละ 2.50 
            จึงเรียนช้ีแจงมาพร.อมนําส0งงบการเงิน   เพ่ือเผยแพร0แก0ผู.ลงทุนต0อไป 
 

                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                      (นายกําธร ศิลาอ0อน) 
                                                   กรรมการผู.จัดการใหญ0สายการผลิตและการเงิน 
                                            บริษัท เอส แอนด& พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       
 


