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ท่ี สจญ.  136/2560 
 
       วันท่ี   13  พฤศจิกายน  2560 
 
 เรื่อง       ช้ีแจงผลประกอบการบริษัท เอส แอนด) พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

เรียน  กรรมการผู2จดัการ  
  ตลาดหลักทรัพย)แห4งประเทศไทย 

              บริษัท เอส แอนด) พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท")  และบริษัทย4อย ได2นําส4งงบการเงินสําหรับงวด   3  เดือน  
และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 พร2อมช้ีแจงผลประกอบการของบริษัทฯ และ   บริษัทย4อย  สรุปได2ดังน้ี 
 
 ผลประกอบการสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 30  กันยายน  2560 (ไตรมาสท่ี 3 ) 
             รายได#จากการขายและการให#บริการ 

บริษัทฯ และบริษัทย4อย มีรายได2จากการขายและการให2บริการ จํานวน  2,075 ล2านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป>ก4อน
จํานวน 44  ล2านบาท หรือลดลงร2อยละ 2.1 เน่ืองจากการเติบโตของยอดขายต4อร2านเดิมของร2านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ (Same 
Store Sales) ลดลงร2อยละ  3.2 และ 7.2 ตามลําดับ จากการชะลอตัวของการบริโภคในประเทศ รวมถึงการเติบโตของยอดขายต4อร2านเดิม
ของธุรกิจร2านอาหารในต4างประเทศท่ีลดลงร2อยละ 21.0 เน่ืองจากการแข4งขันท่ีสูงข้ึนของธุรกิจร2านอาหารและสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัใน
ประเทศสิงคโปร)  

 

รายได#จําแนกตามช)องทางการจัดจําหน)าย 
ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 เปลี่ยนแปลง 

ป, 2560 ป, 2559 บาท 

ธุรกิจร2านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ 1,615  1,652  (37) 

ธุรกิจขายส4งอาหารและเบเกอรี ่ 231  233  (1) 

ธุรกิจร2านอาหารในต4างประเทศ 219  225  (6) 

อ่ืน ๆ 10  9  0  

รวม 2,075  2,119  (44) 

 
กําไรก)อนหักดอกเบ้ียจ)าย ภาษีและค)าเสื่อมราคา (EBITDA) 
ในไตรมาส 3 ป> 2560 บริษัทมีกําไรก4อนหักดอกเบ้ียจ4าย ภาษีและค4าเสื่อมราคา (EBITDA) ตามงบการเงินเปVนจํานวน 260  ล2าน

บาท ลดลงจากไตรมาส 3 ของป>ก4อน เปVนจํานวนเงิน 5 ล2านบาทหรอืลดลงในอัตราร2อยละ 2.0  โดยยงัคงมีอัตราการทํากําไร EBITDA 
เท4ากับช4วงเดียวกันกับป>ก4อนท่ีอัตราร2อยละ 12.5 ซ่ึงเปVนผลจากความสามารถในควบคุมต2นทุนการผลติท่ีดีข้ึน ถึงแม2ว4าบริษัทจะมคี4าใช2จ4าย
ในการขายและในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของป>ก4อนถึง 26 ล2านบาท (คิดเปVนร2อยละ 3.3) ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากรายจ4าย 
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พนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปรับค4าแรงข้ันต่ําและการจ2างงานเพ่ิมข้ึนจากการขยายสาขา รวมท้ังค4าเช4าท่ีเพ่ิมข้ึนจากสาขาเดิมบางส4วนและจาก
การขยายสาขาใหม4  
               

กําไรก)อนหักดอกเบ้ียจ)าย ภาษีและค)าเสื่อมราคา 
(EBITDA) 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 เปลี่ยนแปลง   

ป, 2560 ป, 2559 บาท % 

EBITDA ตามงบการเงิน 260 265 (5) (1.9) 

อัตราการทํากําไร EBITDA (ร2อยละ) 12.5 12.5   0.0  
            

 

                 กําไรสุทธิ 
ณ สิ้นไตรมาส 3 ป> 2560 บริษัทฯและบริษัทย4อยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 144  ล2านบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของป>ก4อน  

23 ล2านบาท คิดเปVนร2อยละ 18.6  ส4งผลให2อัตราการทํากําไรเพ่ิมข้ึนจากร2อยละ 5.7 เปVนร2อยละ 6.9 
 

กําไรสุทธิ 
ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 เปลี่ยนแปลง   

ป, 2560 ป, 2559 บาท % 

กําไรสุทธิตามงบการเงิน 144 121 23  18.6  

อัตราการทํากําไรสุทธิตามงบฯ (ร2อยละ) 6.9 5.7   1.2  

 
 ผลประกอบการสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30  กันยายน  2560 
             รายได#จากการขายและการให#บริการ 

ในช4วง 9 เดือนแรกของป> 2560 บริษัทฯ และบริษัทย4อย มีรายได2จากการขายและการให2บริการ จํานวน  5,706 ล2านบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันของป>ก4อนจํานวน  32 ล2านบาท หรือลดลงร2อยละ  0.6  โดยยอดขายของธุรกิจร2านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศเติบโต
เพ่ิมข้ึนร2อยละ 0.4  จากการขยายสาขาในร2านอาหารและร2านเบเกอรี่ภายใต2แบรนด) S&P โดยในช4องทางการจําหน4ายค2าปลีกในประเทศ มี
อัตราการเติบโตลดลงเล็กน2อยจากงวดเดียวกันของป>ก4อนร2อยละ 2.5 จากยอดขายท่ีลดลงในซุปเปอร)มาร)เก็ตและห2างค2าปลีก ตามท่ีกล4าวไป
แล2วข2างต2น ท้ังน้ีสัดส4วนของรายได2จากการขายและการให2บริการระหว4างในประเทศและต4างประเทศของ 9 เดือนแรกของป> 2560 เท4ากับ 
ร2อยละ 88.4  และร2อยละ 11.6  ตามลําดับ  

 

รายได#จําแนกตามช)องทางการจัดจําหน)าย 
9 เดือน 9 เดือน เปลี่ยนแปลง 

ป, 2560 ป, 2559 บาท 

ธุรกิจร2านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ 4,462  4,444  18  

ธุรกิจขายส4งอาหารและเบเกอรี ่ 552  566  (14) 

ธุรกิจร2านอาหารในต4างประเทศ 662  698  (36) 

อ่ืน ๆ 30  30  (0) 

รวม 5,706   5,738  (32) 

 



-3- 

 

 
กําไรก)อนหักดอกเบ้ียจ)าย ภาษีและค)าเสื่อมราคา (EBITDA) 
ใน 9 เดือนแรกของ ป> 2560 บริษัทมีกําไรก4อนหักดอกเบ้ียจ4าย ภาษีและค4าเสื่อมราคา (EBITDA) ตามงบการเงินเปVนจํานวน 

668  ล2านบาท ลดลงในอัตราร2อยละ 10.2 เน่ืองจากในไตรมาส 2 ของป> 2559 บริษัทรับรู2กําไรท่ีเกิดข้ึนครั้งเดียวจากการขายเงินลงทุนใน
บริษัท เอสดีดสิทริบิวเตอร)ส(ประเทศไทย) จํากัด เปVนจํานวนเงิน 84.5  ล2านบาท  

ซ่ึงหากพิจารณาถึงกําไรจากการดาํเนินงานใน 9 เดือนแรกของ ป> 2560 เทียบกับ 9 เดือนแรก ของป> 2559 บริษัทมีอัตราการทํา
กําไร EBITDA เพ่ิมข้ึนจากป>ก4อนท่ีร2อยละ 11.5 เปVน ร2อยละ 11.7   

 

กําไรก)อนหักดอกเบ้ียจ)าย ภาษีและค)าเสื่อมราคา 
(EBITDA) 

9 เดือน 9 เดือน เปลี่ยนแปลง   

ป, 2560 ป, 2559 บาท % 

EBITDA ตามงบการเงิน 668 744 (76.0) (10.2) 

อัตราการทํากําไร EBITDA (ร2อยละ) 11.7 13.0   (1.3) 

EBITDA จากการดําเนินงานปกต ิ 668 660 8.0  1.2  

อัตราการทํากําไร EBITDA (ร2อยละ) 11.7 11.5   0.2  

 
กําไรสุทธิ 
ใน 9 เดือนแรกของ ป> 2560 บริษัทฯและบริษัทย4อยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 305 ล2านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป>ก4อน  

41 ล2านบาท คิดเปVนร2อยละ 11.8 จากการรับรู2กําไรท่ีเกิดข้ึนครั้งเดียวจากการขายเงินลงทุนในบริษัท เอสดีดิสทริบิวเตอร)ส(ประเทศไทย) 
จํากัด ตามท่ีได2กล4าวไปแล2วข2างต2น  

ซ่ึงหากพิจารณาถึงกําไรสุทธิจากการดําเนินงานใน 9 เดือนแรกของ ป> 2560 พบว4ากําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของป>ก4อนเปVน
จํานวนเงิน 22 ล2านบาท คิดเปVนร2อยละ 7.8 ส4งผลให2อัตราการทํากําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากร2อยละ 4.9 เปVนร2อยละ 5.3 

 

กําไรสุทธิ 
9 เดือน 9 เดือน เปลี่ยนแปลง   

ป, 2560 ป, 2559 บาท % 

กําไรสุทธิตามงบการเงิน 305 346 (41.0) (11.8) 

อัตราการทํากําไรสุทธิตามงบฯ (ร2อยละ) 5.3 6.0   (0.7) 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกต ิ 305 283 22.0  7.8  

อัตราการทํากําไรจากสุทธิจากการดําเนินงาน (ร2อยละ) 5.3 4.9   0.4  
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                  งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด 

   ณ สิ้นไตรมาส 3 ป> 2560 บริษัทและบริษัทย4อยมีสินทรัพย)รวม 3,620 ล2านบาท โดยมาจากการลดลงของสินทรัพย)หมุนเวียน
จํานวน 96  ล2านบาท จากมูลค4าสินทรัพย)รวม ณ สิ้นป> 2559 ท่ี  3,714 ล2านบาท ในขณะท่ีสินทรัพย)ระยะยาวยังอยู4ในระดับเดียวกันกับสิ้นป>
ท่ีแล2ว ซ่ึงสาเหตุหลักมาจาก : 

1. การเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท4าเงินสด จํานวน 70 ล2านบาท ซ่ึงมาจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีดีข้ึน ซ่ึง
เปVนผลจากการติดตามลูกหน้ีการค2าท่ีเกินกําหนดชําระหน้ีได2มีประสิทธิภาพมากข้ึนและการบริหารจัดการเจ2าหน้ีการค2าท่ีดี
ข้ึน  

2. การลดลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย)เพ่ือค2าในกองทุนเป]ดตราสารหน้ีจํานวน 200  ล2านบาท 
3. การเพ่ิมข้ึนสินค2าคงเหลือ จํานวน 48  ล2านบาท ส4วนใหญ4เปVนการเพ่ิมข้ึนของขนมไหว2พระจันทร)เพ่ือเตรียมการขายในช4วง

เทศกาลไว2พระจันทร) 
 

             บริษัทมีหน้ีสินรวม 1,280  ล2านบาท ณ สิ้นไตรมาส 3 ป> 2560 ลดลง 13  ล2านบาท จากหน้ีสินรวม ณ สิ้นป> 2559 จํานวน 1,293 
ล2านบาท โดยมาจากการลดลงของหน้ีสินหมุนเวียนจํานวน 20 ล2านบาท ซ่ึงเกิดจากการจ4ายชําระหน้ีเงินกู2ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
รวมถึงการลดลงของภาษีเงินได2นิติบุคคลค2างจ4าย ในขณะท่ีหน้ีสินไม4หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากป>ก4อนเล็กน2อยจากภาระผูกพันผลประโยชน)
พนักงาน 
 

            บริษัทมีส4วนของผู2ถือหุ2นลดลงจํานวน 81 ล2านบาท จาก 2,421  ล2านบาท เปVน 2,340 ล2านบาท ส4วนใหญ4เกิดจากการจ4ายเงินป̂น
ผล 378 ล2านบาท ซ่ึงเปVนการจ4ายเงินป̂นผลจากการดําเนินงานสําหรับป> 2559 จํานวน 344 ล2านบาท โดยได2จ4ายเมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 
2560 และการจ4ายเงินป̂นผลระหว4างกาลจากผลการดําเนินงานสาํหรับงวดหกเดือนของป> 2560 จํานวน 34 ล2านบาท ซ่ึงบริษัทได2จ4ายเงินป̂น
ผลดังกล4าวในวันท่ี 13 กันยายน 2560 

              บริษัทและบริษัทย4อยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 549 ล2านบาท เพ่ิมข้ึน 73 ล2านบาทจากป>ก4อนมาจาก (1) การ
เพ่ิมข้ึนของกําไรก4อนหักภาษีจากการดําเนินการ จํานวน 21  ล2านบาท (ไม4รวมกําไรท่ีเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว) (2) การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการค2า
และลูกหน้ีอ่ืนจํานวน 84  ล2านบาท (3) การเพ่ิมข้ึนของเจ2าหน้ีการค2าและเจ2าหน้ีอ่ืน 88  ล2านบาท (4) การลดลงของเงินมัดจําระยะยาวและ
การลดลงของสินทรัพย)หมุนเวียนอ่ืนจํานวน 33 ล2านบาทและ 50 ล2านบาท ตามลําดับ 
              
              บริษัทและบริษัทย4อยมีกระแสเงินสดจ4ายจากการกิจกรรมลงทุนจํานวน 108 ล2านบาท  มาจากเงินสดรับ-จ4ายจากการขายเงิน
ลงทุนช่ัวคราว จํานวน 200 ล2านบาท และเงินสดจ4ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย)ถาวร สินทรัพย)ไม4มีตัวตนและสิทธิการเช4า จํานวน 294 ล2านบาท 
 

             บริษัทมีเงินสดจ4ายสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 385 ล2านบาท ส4วนใหญ4มาจาก (1) เงินสดจ4ายคืนเงินกู2ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน จํานวน 8 ล2านบาท (2) เงินป̂นผลจ4ายจํานวน 375 ล2านบาท 
 

จึงเรียนช้ีแจงมาพร2อมนําส4งงบการเงิน   เพ่ือเผยแพร4แก4ผู2ลงทุนต4อไป 
 

                                            ขอแสดงความนับถือ 
 
                                       (นายกําธร ศิลาอ4อน) 
                                         กรรมการผู2จดัการใหญ4สายการผลิตและการเงิน 
                                                บริษัท เอส แอนด) พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       


