
  

 
ที่ สจญ. 140/2563                                                                                                                         
 
       วันท่ี    13   สิงหาคม   2563 
 
 เรื่อง       ช้ีแจงผลประกอบการบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 

 
เรียน  กรรมการผู้จดัการ  
  ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
              บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") และบริษัทย่อย ได้น าส่งงบการเงินส าหรับไตรมาส 2 
สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 พร้อมช้ีแจงผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  สรุปได้ดังนี้ 
  
            ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

  
             รายได้จากการขายและการให้บริการ 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มรีายได้จากการขายและการให้บริการ จ านวน 969  ล้านบาท 
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 764 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 44.0  สาเหตุหลักสาเหตุหลักเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย  ส่งผลใหร้ัฐบาลไดม้ี มาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อป้อง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั นอกจากนี้ยังมีประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานท่ีเป็นการ
ช่ัวคราว ซึ่งรวมถึงร้านอาหารที่ใหเ้ปิดจ าหน่ายเฉพาะการซื้อกลับบา้นเท่านั้น โดยให้มผีลตั้งแต่วันท่ี 22 มีนาคม 2563 ส่งผล
ให้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ลดลงอย่างมาก ถึงแม้ว่ายอดขายในส่วนของการซื้อกลบับ้านและจดัส่งถึงบ้าน
จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังไมส่ามารถชดเชยรายได้ของการรับประทานในร้านได ้ โดยส่วนธุรกจิหลักร้านอาหารในประเทศ มรีายได้
จากการขายและการบริการ จ านวน 816 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดยีวกันของปีก่อน จ านวน 600 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
42.0   
 จากการหยุดด าเนินการของสายการบิน และการปิดสาขาของธุรกิจร้านอาหารต่างๆ ส่งผลให้ รายได้จากธุรกิจ
ขายส่งอาหารและเบเกอรี่ และผลิตภัณท์รับจ้างผลิต (Food Service) ในไตรมาส 2 ปี 2563 จ านวน 123  ล้านบาท ลดลง 
68 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.4 จากงวดเดียวกันของปีก่อน  

ส่วนธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ มีรายได้จากการขายและการบริการ จ านวน 28 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อน จ านวน 89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 75.7 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการปิด
ร้านอาหารของสาขาในต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 
 
 



  

 
ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 

 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 
จากการด าเนินงานและตามงบการเงินรวมเป็นจ านวน  81  ล้านบาท ลดลงจ านวน 13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.1  
เนื่องจากรายได้จากการขายและการให้บริการหลัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง รวมทั้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการจ านวน 627 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวน 389 ล้านบาทจากในไตรมาส 2 ของปี 2562 
หรือลดลงร้อยละ 38.2 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัท ได้พยายามบริหารจัดการต้นทุนการผลิต และ ควบคุม
การจัดซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสม กับรายได้จากการขายและการให้บริการหลักที่ลดลง ประกอบกับ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายบริหาร รวมจ านวน 401 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวน 325 ล้านบาทจากในไตรมาส 2 
ของปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 44.8 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการบริษัทมี ควบคุมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆและ
การเจรจาขอส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า และการ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย  มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า เป็นผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราการท าก าไร EBITDA  
ต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.3  เป็นร้อยละ 8.2 
 

ต้นทุนทางการเงิน  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 17 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2563 ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

จากหนี้สินตามสัญญาเช่า เนื่องจากมีการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติใช้ 
 

ก าไรสุทธิ 
จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ ไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิจากการ

ด าเนินงานและตามงบการเงินรวมเท่ากับ 51  ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยส าคัญจากงวดเดียวกันของปีก่อน 66 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 457.0 จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
 
             ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2563 
 
             รายได้จากการขายและการให้บริการ 

ในครึ่งปีแรกของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จ านวน 2,433 ล้าน
บาท ลดลงอย่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 1,042 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.0 ต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย ส่งผลให้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ลดลง 
โดยส่วนธุรกิจร้านอาหารในประเทศ มีรายได้จากการขายและการบริการ มีจ านวน 2,055 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน จ านวน 826 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.7  
 รายได้จากธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่ ในไตรมาส 2 ปี 2563 มีจ านวน 266  ล้านบาท ลดลง 79 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 22.8 จากผลกระทบของจากการหยุดด าเนินการของสายการบิน และการปิดสาขาของธุรกิจร้านอาหารต่างๆ 

ส่วนธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ มีรายได้จากการขายและการบริการ จ านวน 103 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อน จ านวน 129 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 55.6  โดยสาเหตุหลักมาจากการปิดร้านอาหารของสาขาใน
ต่างประเทศ 

 



  

 
 
ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 

 ในครึ่งปีแรกของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 
จากการด าเนินงานและตามงบการเงินรวมเป็นจ านวน 272 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.0 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการจ านวน 1,539 ล้านบาท ลดลง เป็นจ านวน 474 
ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 23.6 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัท ได้พยายามบริหาร
จัดการต้นทุนการผลิต และ ควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสม กับรายได้จากการขายและการให้บริการหลักที่ลดลง 
ประกอบกับ บริษัทมีต้นทุนในการจัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมเป็นจ านวน 976 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวน 
437 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 30.9  เนื่องจากการบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ
และการเจรจาขอส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า และการลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด  
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า เป็นผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราการท าก าไร EBITDA  
ต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.4  เป็นร้อยละ 11.0 
 

ต้นทุนทางการเงิน  
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 36  ล้านบาท ส าหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2563 ซึ่งเป็นดอกเบี้ย

ที่เกิดขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เนื่องจากมีการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติใช้เริ่มต้นในปี 2563 
 
ก าไรสุทธิ 

            ในครึ่งปีแรกของปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มขีาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานและตามงบการเงินรวมเท่ากับ 78 
ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยส าคัญจากงวดเดียวกันของปีก่อน 165 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 188.7  จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้น ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 
            จึงเรียนช้ีแจงมาพร้อมน าส่งงบการเงิน   เพื่อเผยแพรแ่ก่ผูล้งทุนต่อไป 
 
 
                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
   
 
                                      (นายก าธร ศิลาอ่อน) 
                                                   กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลติและการเงิน 
                                            บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)       
 


