
 
 
ที่ สจญ 185/2563                                                                                                                        
 
       วันท่ี 13 พฤศจิกายน 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 3
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562 พร้อมช้ีแจงผลประกอบการของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้ 
  

             ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2563 
  

             รายได้จากการขายและการให้บริการ 

ในไตรมาสที่3 ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จ านวน 1,388  ล้านบาท 
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 584 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.6  จากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และความ
เช่ือมั่นของผู้บริโภคที่ยังต่ าอยู่ส่งผลให้ยอดขาย ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม  

ภาพรวมการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ยอดขายปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่แล้ว หลังจากที่รัฐบาล
สามารถควบคุมสถานการณ์ของโรค COVID-19 ได้ดี ประกอบกับร้านอาหารในประเทศเกือบทั้งหมดได้กลับมาเปิดให้บริการ
และยอดขายมีทิศทางที่ฟ้ืนตัวขึ้นแล้ว รวมถึงการผลักดันยอดขายผ่านบริการจัดส่งอาหารเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนธุรกิจหลักร้านอาหารในประเทศ มีรายได้จากการขายและการบริการ จ านวน 1,178 ล้าน
บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน 468 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.5   

 รายได้จากธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่ และผลิตภัณท์รับจ้างผลิต (Food Service) ในไตรมาส 3 ปี 2563 
จ านวน 157 ล้านบาท ลดลง 52 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.1 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากลูกค้าสายการบิน 

ส่วนธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ มีรายได้จากการขายและการบริการ จ านวน 50 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อน จ านวน 61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 55.2  โดยสาเหตุหลักมาจากการปิดร้านอาหารของสาขาใน
ต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 
ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 

 ในไตรมาสที่3 ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 
จากการด าเนินงานและตามงบการเงินรวมเป็นจ านวน 374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 134 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.0  
เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการจ านวน 779 ล้านบาท ลดลงจากร้อยละ 31.1 จากไตร
มาส 3 ของปี 2562 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการ
ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเช่าพื้นที่ ค่าใช้จ่ายทาง
การตลาด และค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆ  



 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายบริหาร รวมจ านวน 440 ล้านบาท ลดลงเป็น
จ านวน 268 ล้านบาทจากในไตรมาส3 ของปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 37.9 จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
 นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อย มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า จ านวน 111 ล้านบาท  เป็นผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็น
ผลให้บริษัทมีอัตราการท าก าไร EBITDA ต่อรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.1 เป็นร้อยละ 26.9 
 

ต้นทุนทางการเงิน  

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 18 ล้านบาท ในไตรมาส3 ปี 2563 ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจาก
หนี้สินตามสัญญาเช่า เนื่องจากมีการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติใช้ 

 
ก าไรสุทธิ 
จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ไตรมาสที่3 ปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานและ

ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 154 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.2 จากงวด
เดียวกันของปีก่อน อัตราการท าก าไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.1 เป็นร้อยละ 11.1  

 
            ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2563 
 
             รายได้จากการขายและการให้บริการ 

ในงวด 9 เดือนของปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ จ านวน 3,822 ล้าน
บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 1,626 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.9 เป็นผลต่อเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย มาตรการล็อกดาวน์และการปิดร้านช่ัวคราว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง มาจากในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563  ท าให้ธุรกิจร้านอาหารในประเทศ มีรายได้จากการขายและการบริการ มี
จ านวน 3,233 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน 1,274 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.3 

รายได้จากธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่ ในไตรมาส 3 ปี 2563 มีจ านวน 422  ล้านบาท ลดลง 152 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 26.5 จากผลกระทบของการปิดสนามบินอยา่งต่อเนื่อง ท าให้ช่องทางการจัดจ าหน่ายฟู้ดเซอรวิส ได้รับผลกระทบ  

ส่วนธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ มีรายได้จากการขายและการบริการ มีจ านวน 153 ล้านบาทลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อน จ านวน 190 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 55.5  โดยสาเหตุหลักมาจากการปิดร้านอาหารของสาขาใน
ต่างประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 
ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 

 ในงวด 9 เดือนของปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 
จากการด าเนินงานและตามงบการเงินรวมเป็นจ านวน 647 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 146 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 29.2 
 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการจ านวน 2,318 ล้านบาท ลดลง เป็นจ านวน 826 
ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 26.3 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้พยายามบริหารจัดการ
ต้นทุนการผลิต และ ควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสม กับรายได้จากการขายและการให้บริการหลักท่ีลดลง บริษัทฯและ
บริษัทย่อย มีต้นทุนในการจัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมเป็นจ านวน 1,416 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวน 705 
ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 33.2 เนื่องจาก บริษัทฯและบริษัทย่อย มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ต่างๆและการเจรจาขอส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า และการลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 



 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อย มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเช่า จ านวน 302 ล้านบาท เป็นผลใหบ้ริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตรา
การท าก าไร EBITDA  ต่อรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.2 เป็นร้อยละ 16.9 
 

ต้นทุนทางการเงิน  

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 51  ล้านบาท ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่งเป็นดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เนื่องจากมีการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติใช้เริ่มต้นในปี 2563 

 
ก าไรสุทธิ 

            จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ในงวด 9 เดือนของปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานและ
ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 76 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยส าคัญจากงวดเดียวกันของปีก่อน 152 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.7  
อัตราการท าก าไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย ลดลงจากร้อยละ 4.2 เป็นร้อยละ 2.0  
 
            จึงเรียนช้ีแจงมาพร้อมน าส่งงบการเงิน   เพื่อเผยแพรแ่ก่ผูล้งทุนต่อไป 
 
 
 

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


