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ท่ี สจญ 119/2561                                                                                                                         
 
       วันท่ี     09   พฤศจิกายน  2561 
 

 เร่ือง       ช้ีแจงผลประกอบการบริษัท เอส แอนด( พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

เรียน  กรรมการผู1จัดการ  
  ตลาดหลักทรัพย(แห3งประเทศไทย 

              บริษัท เอส แอนด( พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท")  และบริษัทย3อย ได1นําส3งงบการเงินประจําป6 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน
2561 และ 2560 พร1อมช้ีแจงผลประกอบการของบริษัทฯ และ   บริษัทย3อย  สรุปได1ดังน้ี 
 
 ภาวะเศรษฐกิจไทย ในไตรมาส 3 ป� 2561 
 

              เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 3 ของป6 2561 ยังคงเติบโตได1ดีต3อเน่ืองจากภาคการส3งออกท่ีเข1มแข็ง ในขณะท่ีอัตราการเติบโตของ
ภาคการท3องเท่ียวชะลอตัวจากจํานวนนักท3องเท่ียวชาวจีนท่ีลดลง สืบเน่ืองจากเหตุการณ(เรือท3องเท่ียวล3มท่ีจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงส3งผลต3อความ
เช่ือม่ันในมาตรฐานความปลอดภัยของการท3องเท่ียวไทย ประกอบกับการอ3อนค3าของเงินหยวนจากผลกระทบของนโยบายกีดกันทางการค1า
ของสหรัฐ ทําให1นักท3องเท่ียวชาวจีนลดลงอย3างต3อเน่ือง อย3างไรก็ตามการใช1จ3ายภาคเอกชนท้ังด1านการบริโภคและการลงทุนมีแนวโน1มดีขั้น
จากการจ1างงานท่ีขยายตัวเพ่ิมขึ้นและรายได1ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมเร่ิมขยายตัวดีข้ึนตามปริมาณผลผลิตสินค1าเกษตรท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  
 

 

            ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย&อย สําหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  2561 
  

             รายได/จากการขายและการให/บริการ 
 

ในไตรมาสท่ี 3 ป6 2561 บริษัทฯ และบริษัทย3อย มีรายได1จากการขายและการให1บริการ จํานวน 2,083 ล1านบาท เพ่ิมข้ึนจาก
งวดเดียวกันของป6ก3อนจํานวน 8 ล1านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร1อยละ 0.4 จากจํานวนร1านอาหารและร1านเบเกอร่ีภายในประเทศและต3างประเทศ 
รวมท้ังส้ิน 520 สาขา  โดยยอดขายต3อร1านเดิม (Same Store Sales) ของร1านอาหารและร1านเบเกอร่ีภายใต1แบรนด( S&P จํานวน 476  
สาขา เติบโตเพ่ิมขึ้นร1อยละ 3.2 และ ร1อยละ 3.3  ตามลําดับ ส3วนธุรกิจร1านอาหารในต3างประเทศ การเติบโตของยอดขายต3อร1านเดิมในประ
ลดลงร1อยละ 4.1 จากการแข3งขันท่ีสูงข้ึนของธุรกิจร1านอาหารในประเทศสิงคโปร( จีนและอังกฤษ 

 
ด1านรายได1จากธุรกิจขายส3งอาหารและเบเกอร่ี ในไตรมาส 3 ป6 2561 มีจํานวน 236 ล1านบาท เพ่ิมข้ึน 5 ล1านบาท หรือร1อยละ 

2.2  เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนในซุปเปอร(มาร(เก็ตและห1างค1าปลีกจากผลิตภัณฑ(อาหารแช3แข็งและผลิตภัณฑ(ไส1กรอก รวมถึงผลิตภัณท(
รับจ1างผลิต  
 



-2- 

 

 
รายได�จําแนกตามช�องทางการจัดจําหน�าย 

ไตรมาส 3 
ป� 2561 

ไตรมาส 3 
ป� 2560 

เปล่ียนแปลง 
บาท 

% 

ธุรกิจร�านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ 1,690 1,615 75 4.7 

ธุรกิจขายส$งอาหารและเบเกอรี่ 236 231 5 2.2 

ธุรกิจร�านอาหารในต$างประเทศ 153 219 (66) (30.14) 

อ่ืน ๆ 4 10 (6) (60.0) 

รวม 2,083 2,075 8 0.4 

 
กําไรก&อนหักดอกเบี้ยจ&าย ภาษีและค&าเส่ือมราคา (EBITDA) 
 

 ในไตรมาสท่ี 3 ป6 2561 บริษัทมีกําไรก3อนหักดอกเบ้ียจ3าย ภาษีและค3าเสื่อมราคา (EBITDA) จากการดําเนินงานและตามงบ
การเงินรวมเป[นจํานวน 268 ล1านบาท ลดลงในอัตราร1อยละ 1.4 เป[นผลจากยอดขายท่ีลดลงจากธุรกิจร1านอาหารในประเทศสิงคโปร(และ
อังกฤษ รวมถึงมีภาระต1นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับบริษัทมีค3าใช1จ3ายในการขายและบริหารท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนของธุรกิจร1านอาหาร
และเบเกอร่ีในประเทศจากค3าเช3าของสาขาเดิมบางส3วนและจากการขยายสาขาใหม3 อีกท้ังยังมีค3าใช1จ3ายของหน3วยงานสนับสนุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
เป[นผลให1บริษัทมีอัตราการทํากําไร EBITDA  ต3อรายได1รวม ลดลงจากร1อยละ 12.9 เป[นร1อยละ 12.8 
 

     
กําไรสุทธิ 
ในไตรมาส 3 ป6 2561 บริษัทฯและบริษัทย3อยมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานและตามงบการเงินรวมเท3ากับ 148 ล1านบาท เพ่ิมข้ึน

จากงวดเดียวกันของป6ก3อน 4 ล1านบาท คิดเป[นร1อยละ 3.0 จากความสามารถในการวางแผนภาษีท่ีดีขึ้นของบริษัท เป[นผลให1บริษัทมีอัตรา
การทํากําไรสุทธิฯต3อยอดขาย เพ่ิมข้ึนจากร1อยละ 6.8 เป[นร1อยละ 7.1 

 
 

 
กําไรสุทธิ 

ไตรมาส 3 
ป� 2561 

ไตรมาส 3 
ป� 2560 

เปลี่ยนแปลง 
บาท 

% 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงิน 148 144 4.0 3.0 

อัตราการทํากําไรสุทธิต$อรายได�รวม (ร�อยละ) 7.1 6.8 - 0.3 

 
           
 
 

 
กําไรก�อนหักดอกเบ้ียจ�าย ภาษีและค�าเส่ือมราคา (EBITDA) 

ไตรมาส 3 
ป� 2561 

ไตรมาส 3 
ป� 2560 

เปลี่ยนแปลง 
บาท 

% 

EBITDA จากการดําเนินงานตามงบการเงิน 268 272 (4) (1.4) 

อัตราการทํากําไร EBITDA ต$อรายได�รวม (ร�อยละ) 12.8 12.9 - (0.1) 
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              ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย&อย สําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  2561 
 
             รายได/จากการขายและการให/บริการ 

ในช3วง 9 เดือนแรกของป6 2561 บริษัทฯ และบริษัทย3อย มีรายได1จากการขายและการให1บริการ จํานวน  5,669 ล1านบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันของป6ก3อนจํานวน 37 ล1านบาท หรือลดลงร1อยละ 0.7  โดยยอดขายต3อร1านเดิม (Same Store Sales) ของร1านอาหาร
และเบเกอร่ีในประเทศเพ่ิมขึ้นในอัตราร1อยละ 1.2  ส3วนธุรกิจร1านอาหารในต3างประเทศ อัตราส3วนการเติบโตของยอดขายลดลงร1อยละ 9.9 

 
ด1านรายได1จากธุรกิจขายส3งอาหารและเบเกอร่ี ในช3วง 9 เดือนแรก ของป6 2561 มีจํานวน 544  ล1านบาท ลดลง 8 ล1านบาท 

หรือลดลงร1อยละ 1.5  เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงในซุปเปอร(มาร(เก็ตและห1างค1าปลีกจากผลิตภัณฑ(อาหารแช3แข็งและผลิตภัณฑ(ไส1กรอกและ
ผลิตภัณฑ(รับจ1างผลิต  

 
 

 
รายได�จําแนกตามช�องทางการจัดจําหน�าย 

9 เดือน 
ป� 2561 

9 เดือน 
ป� 2560 

เปล่ียนแปลง 
บาท 

% 

ธุรกิจร�านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ 4,604 4,462 142 3.2 

ธุรกิจขายส$งอาหารและเบเกอรี่ 544 552 (8) (1.5) 

ธุรกิจร�านอาหารในต$างประเทศ 495 662 (167) (25.3) 

อ่ืน ๆ 26 30 (4) (13.3) 

รวม 5,669 5,706 (37) (0.7) 

 
กําไรก&อนหักดอกเบี้ยจ&าย ภาษีและค&าเส่ือมราคา (EBITDA) 

 ในช3วง 9 เดือนแรกของป6 2561 บริษัทมีกําไรก3อนหักดอกเบ้ียจ3าย ภาษีและค3าเส่ือมราคา (EBITDA) จากการดําเนินงานและ
ตามงบการเงินรวมเป[นจํานวน 608 ล1านบาท ลดลงในอัตราร1อยละ 9.0 เป[นผลจากยอดขายท่ีลดลงจากธุรกิจร1านอาหารในต3างประเทศ 
ประกอบกับบริษัทมีค3าใช1จ3ายในการขายและบริหารท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้น เป[นผลให1บริษัทมีอัตราการทํากําไร EBITDA  ต3อรายได1รวม ลดลงจาก
ร1อยละ 11.6 เป[นร1อยละ 10.6 

     
 
 
 
 
 

 
กําไรก�อนหักดอกเบ้ียจ�าย ภาษีและค�าเส่ือมราคา (EBITDA) 

9 เดือน 
ป� 2561 

9 เดือน 
ป� 2560 

เปลี่ยนแปลง 
บาท 

% 

EBITDA จากการดําเนินงานตามงบการเงิน 608 668 (60) (9.0) 

อัตราการทํากําไร EBITDA ต$อรายได�รวม (ร�อยละ) 10.6 11.6 - (1.0) 



-4- 

 

 
กําไรสุทธิ 

            ในช3วง 9 เดือนแรกของป6 2561 บริษัทฯและบริษัทย3อยมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานและตามงบการเงินรวมเท3ากับ 287 ล1านบาท 
ลดลงจากงวดเดียวกันของป6ก3อน 19 ล1านบาท คิดเป[นร1อยละ 6.1  จากยอดขายท่ีลดลงของธุรกิจร1านอาหารในต3างประเทศ รวมท้ังบริษัทมี
ค3าใช1จ3ายในการขายและบริหารท่ีสูงข้ึน ตามท่ีได1กล3าวไปแล1วข1างต1น เป[นผลให1บริษัทมีอัตราการทํากําไรสุทธิฯต3อรายได1รวม ลดลงจากร1อย
ละ 5.3 เป[นร1อยละ 5.0 

 
 

กําไรสุทธิ 
9 เดือน 
ป� 2561 

9 เดือน 
ป� 2560 

เปลี่ยนแปลง 
บาท 

% 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการเงิน 287 305 (18.6) (6.1) 

อัตราการทํากําไรสุทธิต$อรายได�รวม (ร�อยละ) 5.0 5.3 - (0.3) 

 
  งบดุลและงบกระแสเงินสด 

   ในช3วง 9 เดือนแรก ของป6 2561 บริษัทและบริษัทย3อยมีสินทรัพย(รวม จํานวน 3,952 ล1านบาท ลดลง 18  ล1านบาท จาก ณ ส้ิน
ป6 2560 เกิดจากการลดลงของสินทรัพย(หมุนเวียนจํานวน 89 ล1านบาท ในขณะท่ีสินทรัพย(ไม3หมุนเวียนมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากส้ินป6ก3อนเท3ากับ  
71 ล1านบาท ซ่ึงสาเหตุหลักมาจาก : 

 

1. การเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท3าเงินสด จํานวน 39 ล1านบาท   
2. การลดลงของเงินลงทุนช่ัวคราว ในหลักทรัพย(เพ่ือค1าประเภทกองทุนเป]ดตราสารหน้ีจํานวน 131 ล1านบาท 
3. การลดลงลูกหน้ีการค1าและลูกหน้ีอ่ืน จํานวน 44 ล1านบาท เป[นผลจากประสิทธิภาพในการติดตามหน้ีท่ีดีข้ึน 
4. การเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ( จํานวน 98 ล1านบาท จากการซ้ือสินทรัพย(ถาวรประเภทท่ีดิน 

 
             บริษัทมีหน้ีสินรวมเท3ากับ 1,452 ล1านบาท ณ ส้ินไตรมาส 3 ป6 2561 เพ่ิมข้ึน 106  ล1านบาท จากหน้ีสินรวม ณ ส้ินป6 2560 ซ่ึงมา
จากการลดลงของหน้ีสินหมุนเวียนจํานวน 23 ล1านบาท ในขณะท่ีหน้ีสินไม3หมุนเวียนมีจํานวนเพ่ิมขึ้น128 ล1านบาท โดยมาจาก 

1.      การลดลงของหน้ีสินหมุนเวียนประเภทเจ1าหน้ีการค1า จํานวน 42  ล1านบาท 

2.          การลดลงของภาษีเงินได1นิติบุคคลค1างจ3าย จํานวน 12  ล1านบาท 

3.      การเพ่ิมขึ้นของเงินกู1ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพ่ิมขึ้นจํานวน 148 ล1านบาท 

 

            บริษัทมีส3วนของผู1ถือหุ1นลดลงจํานวน 124  ล1านบาท จาก 2,625 ล1านบาท ณ สิ้นป6 2560  เป[น 2,501  ล1านบาท ณ เก1าเดือนแรก 
ของป6 2561 ซ่ึงส3วนใหญ3เป[นผลเงินป̂นผลจ3าย จํานวน 417 ล1านบาท   
 

              บริษัทและบริษัทย3อยมีกระแสเงินสดได1มากจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 609 ล1านบาท เพ่ิมข้ึน 60 ล1านบาทจาก ณ ส้ินป6 
2560 มาจาก  (1) การเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีการค1าและลูกหน้ีอื่น จํานวน 34  ล1านบาท (2) การเพ่ิมข้ึนของสินค1าคงเหลือจํานวน 67  ล1านบาท 
(3) การลดลงของเจ1าหน้ีการค1าและเจ1าหน้ีอ่ืน จํานวน 28  ล1านบาท 
         
              บริษัทและบริษัทย3อยมีกระแสเงินสดใช1ไปจากการกิจกรรมลงทุนจํานวน 306 ล1านบาท  มาจากเงินสดจ3ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย(ถาวร 
สินทรัพย(ไม3มีตัวตนและสิทธิการเช3า จํานวน 431 ล1านบาท 
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   บริษัทและบริษัทย3อยมีกระแสเงินสดใช1ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 246 ล1านบาท มาจากเงินสดรับจาการกู1ยืมเงินระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน 195 ล1านบาท และเงินป̂นผลจ3ายจํานวน 417 ล1านบาท 
 

การวิเคราะห<อัตราส&วนทางการเงิน 

 

อัตราส�วนทางการเงิน 9 เดือน 
ป� 2561 

9 เดือน 
ป� 2560 

อัตรากําไรข้ันต�น (ร�อยละ) 44.1 45.7 
อัตรากําไรสุทธิ (ร�อยละ) 5.1 5.4 
อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (ร�อยละ) 19.7 18.7 
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย@สิน (ร�อยละ) 12.7 12.3 
สินทรัพย@หมุนวียนต$อหน้ีสินหมุนเวียน (เท$า) 1.5 1.6 
อัตราส$วนหน้ีสินต$อส$วนของผู�ถือหุ�น (เท$า) 0.6 0.5 

*เปรียบเทียบเต็มป6 
 
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต1นในช3วง 9 เดือนแรกของป6 2561 ลดลงจาก ร1อยละ 45.7  ในช3วง 9 เดือนแรกของป6 2560  เป[นร1อยละ 

44.1 จากการเพ่ิมข้ึนของราคาต1นทุนวัตถุดิบท่ีใช1ในการผลิต  อัตรากําไรสุทธิของบริษัทลดลงจากร1อยละ 5.4 เป[น ร1อยละ 5.1  โดยสาเหตุ
หลักมาจากผลประกอบการของร1านอาหารในต3างประเทศและการเพ่ิมข้ึนของค3าใช1จ3ายขายและบริหาร 

 
อัตราผลตอบแทนต3อผู1ถือหุ1นเปรียบเทียบเต็มป6เพ่ิมข้ึนจากร1อยละ 18.7  ในช3วง 9 เดือนแรกของป6 2560 เป[นร1อยละ 19.7   

ในช3วง 9 เดือนแรกของป6 2561 เช3นเดียวกัน อัตราผลตอบแทนต3อสินทรัพย(เปรียบเทียบเต็มป6เพ่ิมข้ึนจากร1อยละ 12.3  ในช3วง 9 เดือนแรก
ของป6 2560 เป[นร1อยละ 12.7   ในช3วง 9 เดือนแรกของป6 2561  

 
อัตราส3วนสินทรัพย(หมุนเวียนต3อหน้ีสินหมุนเวียนลดลงจาก 1.6 เท3า ณ สิ้นป6 2560 เป[น 1.5 เท3า ในช3วง 9 เดือนแรกของป6 2561 

ส3วนใหญ3มาจากการลดลงของเงินลงทุนช่ัวคราว อัตราส3วนหน้ีสินต3อส3วนของผู1ถือหุ1นเพ่ิมขึ้นจาก 0.5 เท3า ณ สิ้นป6 2560 เป[น 0.6  เท3า 
ในช3วง 9 เดือนแรกของป6 2561  ส3วนใหญ3มาจากเงินกู1ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

 
            จึงเรียนชี้แจงมาพร1อมนําส3งงบการเงิน   เพ่ือเผยแพร3แก3ผู1ลงทุนต3อไป 
 

                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                      (นายกําธร ศิลาอ3อน) 
                                                   กรรมการผู1จัดการใหญ3สายการผลิตและการเงิน 
                                            บริษัท เอส แอนด( พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       


