
 
 
ที่ สจญ 125/2562                                                                                                                         
 
       วันท่ี     8   พฤศจิกายน   2562 
 

 เรื่อง       ช้ีแจงผลประกอบการบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ  
  ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
              บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท")  และบริษัทย่อย ได้น าส่งงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันท่ี 
30 กันยายน  2562 และ 2561 พร้อมช้ีแจงผลประกอบการของบริษัทฯ และ   บริษัทย่อย  สรุปได้ดังนี้ 
  

             ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2562 
  

             รายได้จากการขายและการให้บริการ 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จ านวน 1,972.71  ล้าน
บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 110.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.29  จากจ านวนร้านอาหารและร้านเบ
เกอรี่ภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยยอดขายต่อร้านเดิม (Same Store Sales) ของร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ใน
ประเทศภายใต้แบรนด์ S&P  ลดลงร้อยละ 4.00 

ส่วนธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ มีรายได้จากการขายและการบริการ ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 
จ านวน 42.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.82  โดยสาเหตุหลักมาจากจ าหน่ายหุ้นของบริษัทท้ังหมดที่ถือใน บริษัท ภัทรา 
ไฟร์ ไทย คูซีน พีทีอี จ ากัด (“Patara”) และบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอี จ ากัด  (“SKC”) เป็นจ านวนร้านอาหาร 11 สาขา 
ในประเทศสิงคโปร์ ณ ไตรมาส 4 ปี 2561  

 ด้านรายได้จากธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่ ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีจ านวน 197.04  ล้านบาท ลดลง 39.59 
ล้านบาท หรือร้อยละ 16.73 เนื่องจากยอดขายที่ลดลงในซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างค้าปลีกจากผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม
รับประทาน  รวมถึงผลิตภัณท์รับจ้างผลิต  

 
ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 

 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทมีก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จากการด าเนินงาน
และตามงบการเงินรวมเป็นจ านวน  239.61 ล้านบาท ลดลงจ านวน 28.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.63  เนื่องจากบริษัท
มีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการจ านวน 1,130.86  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.84 ในไตรมาส 3 ของปี 2561 เป็น
ร้อยละ 57.32 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ  ประกอบกับบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นของธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศจากค่าเช่าของสาขาเดิมบางส่วนและจากการขยายสาขาใหม่ เป็นผลให้
บริษัทมีอัตราการท าก าไร EBITDA  ต่อรายได้รวม ลดลงจากร้อยละ 12.78  เป็นร้อยละ 12.03 
 
 



ก าไรสุทธิ 
ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานและตามงบการเงินรวมเท่ากับ 140.83  

ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6.98  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.72 จากยอดขายที่ลดลงของธุรกิจร้านอาหารใน
ประเทศ และต่างประเทศ เป็นผลให้บริษัทมีอัตราการท าก าไรสุทธิฯต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 7.07 

 
            ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2562 
 
             รายได้จากการขายและการให้บริการ 

ในงวด 9 เดือน ของปี 2562 บริษัทฯ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จ านวน 
5,447.87 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 221.06 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.90  จากจ านวน
ร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยยอดขายต่อร้านเดิม (Same Store Sales) ของร้านอาหาร
และร้านเบเกอรี่ในประเทศ ภายใต้แบรนด์ S&P  ลดลงร้อยละ 3.20 

ส่วนธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ มีรายได้จากการขายและการบริการ ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 
จ านวน 151.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.57  โดยสาเหตุหลักมาจากจ าหน่ายหุ้นของบริษัททั้งหมดที่ถือใน บริษัท ภัท
รา ไฟร์ ไทย คูซีน พีทีอี จ ากัด (“Patara”) และบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอี จ ากัด  (“SKC”) เป็นจ านวนร้านอาหาร 11 
สาขา ในประเทศสิงคโปร์ ณ ไตรมาส 4 ปี 2561   

ด้านรายได้จากธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่ ในช่วง 9 เดือน ของปี 2562 มีจ านวน 539.61 ล้านบาท ลดลง 
5.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.99 เนื่องจากยอดขายที่ลดลงในซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างค้าปลีกจากผลิตภัณฑ์พร้อม
รับประทาน   

ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 
 ในงวด 9 เดือน ของปี 2562 บริษัทมีก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จากการ
ด าเนินงานและตามงบการเงินรวมเป็นจ านวน 500.60 ล้านบาท ลดลง 107.70 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.71 เป็นผลจาก
ยอดขายที่ลดลง ประกอบกับบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และ จากการรับรู้ ต้นทุนค่าบริการใน
อดีตจากผลประโยชน์พนักงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้าง  เลิกจ้าง
ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จ านวน 
39.60 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2562  เป็นผลให้บริษัทมีอัตราการท าก าไร EBITDA  ต่อรายได้รวม ลดลงจากร้อยละ 10.61  
เป็นร้อยละ 9.10 

 
ก าไรสุทธิ 

            ในงวด 9 เดือน ของปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานและตามงบการเงินรวมเท่ากับ 
228.50 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 58.35  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.34  จากยอดขายที่ลดลงของธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศและ ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายจากการรับรู้ ต้นทุนค่าบริการในอดีตจากผลประโยชน์พนักงาน ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 จ านวนเงิน 39.60 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทมีอัตราการท าก าไรสุทธิฯ
ต่อรายได้รวม ลดลงจากร้อยละ 5.00  เป็นร้อยละ 4.15 
 
 



 
 
            จึงเรียนช้ีแจงมาพร้อมน าส่งงบการเงิน   เพื่อเผยแพรแ่ก่ผูล้งทุนต่อไป 
 

                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                      (นายก าธร ศิลาอ่อน) 
                                                   กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลติและการเงิน 
                                            บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)       
 


