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ท่ี สจญ 028/2561                                                                                                                         
                                                                                                วันท่ี   23  กุมภาพันธ�  2561 
 
 เรื่อง       ช้ีแจงผลประกอบการบริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

เรียน  กรรมการผู3จดัการ  
  ตลาดหลักทรัพย�แห5งประเทศไทย 

              บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท")  และบริษัทย5อย ได3นําส5งงบการเงินประจําป9 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 พร3อมช้ีแจงผลประกอบการของบริษัทฯ และ   บริษัทย5อย  สรุปได3ดังน้ี 
 
 ผลประกอบการประจําปสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2560  
              
             รายได$จากการขายและการให$บริการ 

ในป9 2560 บริษัทฯ และบริษัทย5อย มีรายได3จากการขายและการให3บริการ จํานวน  7,786 ล3านบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดยีวกัน
ของป9ก5อนจํานวน 11  ล3านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร3อยละ 0.1 เน่ืองจากการเติบโตของยอดขายต5อร3านเดมิของร3านอาหารสูงข้ึนในอัตราร3อยละ 
0.4 ในขณะท่ียอดขายต5อร3านเดิมของร3านเบเกอรี่ในประเทศ (Same Store Sales) ลดลงร3อยละ 1.9 สืบเน่ืองจากการชะลอตัวของการ
บริโภคในประเทศ รวมถึงการเติบโตของยอดขายต5อร3านเดมิของธุรกิจร3านอาหารในต5างประเทศท่ีลดลงร3อยละ 11.7 เน่ืองจากการแข5งขันท่ี
สูงข้ึนของธุรกิจร3านอาหารและสภาวะเศรษฐกิจท่ียังคงชะลอตัวต5อเน่ืองในประเทศสิงคโปร�  

ในป9 2560 บริษัทมีรายได3จากช5องทางขายส5งอาหารและเบเกอรี่ลดลง 55 ล3านบาท หรือร3อยละ 6.7 เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง
ในซุปเปอร�มาร�เก็ตและห3างค3าปลกีจากผลติภณัฑ�อาหารแช5แข็ง , ผลิตภณัฑ�ไส3กรอก และ ผลิตภณัฑ�ขนมไหว3พระจันทร�  

ท้ังน้ีสัดส5วนของรายได3จากการขายและการให3บริการระหว5างในประเทศและต5างประเทศของป9 2560 เท5ากับ ร3อยละ 78.3  และ
ร3อยละ 11.2  ตามลําดับ  

 
รายได�จําแนกตามช�องทางการจัดจําหน�าย 

12 เดือน 
ป� 2560 

12 เดือน 
ป� 2560 

เปล่ียนแปลง 
บาท 

% 

ธุรกิจร�านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ 6,098 5,969 130 2.2 

ธุรกิจขายส%งอาหารและเบเกอรี่ 762 817 (55) (6.7) 

ธุรกิจร�านอาหารในต%างประเทศ 873 945 (71) (7.5) 

อื่น ๆ 52 45 7 15.5 

รวม 7,786 7,775 11 0.1 
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กําไรก)อนหักดอกเบ้ียจ)าย ภาษีและค)าเสื่อมราคา (EBITDA) 
ในป9 2560 บริษัทมีกําไรก5อนหักดอกเบ้ียจ5าย ภาษีและค5าเสื่อมราคา (EBITDA) ตามงบการเงินเปXนจํานวน 995 ล3านบาท 

เพ่ิมข้ึนในอัตราร3อยละ 4.8 เน่ืองจากในไตรมาส 4 ของป9 2560 บริษัทรับรู3กําไรท่ีเกิดข้ึนครั้งเดียวจากการโอนธุรกิจร3านอาหารไทยใน
ประเทศสหราชอาณาจักร ประกอบด3วยร3านอาหาร “ภัทรา” จํานวน 4 สาขา และทรัพย�สินอ่ืนท่ีเก่ียวข3องให3กับ บริษัท ภัทรา ไฟน� ไทย คู
ซีน จํากัด (PFTC) เปXนจํานวนเงิน 108  ล3านบาท โดยบริษัท เอส แอนด� พี ดีเวลลอปเมนท� โฮลิ้ง จํากัด (ซ่ึงเปXนบริษัทย5อยท่ีถือหุ3นร3อยละ 
100 โดยบริษัท)  และ บริษัท เอ็มเอฟจี อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด (บริษัทย5อยของบริษัท ไมเนอร� อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ถือหุ3น
ใน PFTC ในสัดส5วนร3อยละ 50:50    

ซ่ึงหากพิจารณาถึงกําไร EBITDA จากการดําเนินงานในป9 2560 เทียบกับป9 2559 บริษัทมีอัตราการทํากําไร EBITDA เพ่ิมข้ึนจากป9
ก5อนเล็กน3อยเปXนผลมาจากความสามารถกําไรของบริษัทท่ีเพ่ิมข้ึน   ถึงแม3ว5าบริษัทจะมีค5าใช3จ5ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนจากงวด
เดียวกันของป9ก5อนถึง 88 ล3านบาท (คิดเปXนร3อยละ 3.0) ซ่ึงสาเหตหุลักมาจากรายจ5ายพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปรับค5าแรงข้ันต่ําและการ
จ3างงานเพ่ิมข้ึนจากการขยายสาขา รวมถึงค5าเช5าท่ีเพ่ิมข้ึนจากสาขาเดิมบางส5วนและจากการขยายสาขาใหม5 ถึงแม3ว5าบริษัทจะมีความสามารถ
ในการควบคุมต3นทุนการผลิตท่ีดีข้ึนจากป9ก5อนก็ตาม 

 
กําไรสุทธิ 
ในป9 2560 บริษัทฯและบริษัทย5อยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 484 ล3านบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของป9ก5อน 46 ล3านบาท 

คิดเปXนร3อยละ 10.6 จากการรับรู3กําไรท่ีเกิดข้ึนครั้งเดียวจากการโอนสินทรัพย� ตามท่ีได3กล5าวไปแล3วข3างต3น  
ซ่ึงหากพิจารณาถึงกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในป9 2560 พบว5า บริษัทมีอัตราการทํากําไรสุทธิฯต5อรายได3รวม ร3อยละ 4.8 ซ่ึงเปXน

อัตราเดียวกันกับป9ก5อน  
 

กําไรสุทธิ 
12 เดือน 
ป� 2560 

12 เดือน 
ป� 2560 

เปล่ียนแปลง 
บาท 

% 

กําไรสุทธิตามงบการเงิน 484 438 46 10.6 

อัตราการทํากําไรสุทธิต%อรายได�รวม (ร�อยละ) 6.1 5.5 1 0.5 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ 376 375 1 0.3 

อัตราการทํากําไรสุทธิจากการดําเนินงานต%อรายได�รวม (ร�อยละ) 4.8 4.8 - 0.0 

 
งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด 

   ณ สิ้นป9 2560 บริษัทและบริษัทย5อยมีสินทรัพย�รวม 3,970 ล3านบาท เพ่ิมข้ึน 257 ล3านบาท จากมูลค5าสินทรัพย�รวม ณ สิ้นป9 
2559 ท่ี  3,714 ล3านบาท ในขณะท่ีสินทรัพย�ระยะยาวยังเพ่ิมข้ึนเล็กน3อย ซ่ึงสาเหตุหลักมาจาก : 

1. การเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท5าเงินสด จํานวน 245 ล3านบาท ซ่ึงมาจากการเงินสดท่ีได3จากการขายสินทรัพย�
ของบริษัท เอส แอนด� พี เรสทัวรองท� จํากัด รวมถึงเปXนผลจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีดีข้ึน  

2. การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในการร5วมค3า จํานวน 164  ล3านบาท 

 
กําไรก�อนหักดอกเบ้ียจ�าย ภาษีและค�าเส่ือมราคา (EBITDA) 

12 เดือน 
ป� 2560 

12 เดือน 
ป� 2560 

เปล่ียนแปลง 
บาท 

% 

กําไรสุทธิตามงบการเงิน 995 949 46 4.8 

อัตราการทํากําไรสุทธิต%อรายได�รวม (ร�อยละ) 12.5 12.0 1 0.5 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ 796 747 49 6.5 

อัตราการทํากําไรสุทธิจากการดําเนินงานต%อรายได�รวม (ร�อยละ) 10.1 9.5 1 0.6 
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3. การลดลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� จํานวน 145 ล3านบาท 
 

             บริษัทมีหน้ีสินรวม 1,346 ล3านบาท ณ สิ้นป9 2560 เพ่ิมข้ึน 53  ล3านบาท จากหน้ีสินรวม ณ สิ้นป9 2559 จํานวน 1,293 ล3านบาท 
โดยมาจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินหมุนเวียนประเภทเจ3าหน้ีการค3า จํานวน 35 ล3านบาท   ในขณะท่ีหน้ีสินไม5หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากป9ก5อน
จํานวน 38 ล3านบาท ซ่ึงมาจากกําไรจากการขายสินทรัพย�ให3แก5บริษัท-การร5วมค3ารอการรับรู3จํานวน 28 ล3านบาท 

  

            บริษัทมีส5วนของผู3ถือหุ3นเพ่ิมข้ึนจํานวน  204  ล3านบาท จาก  2,421  ล3านบาท เปXน 2,625 ล3านบาท ซ่ึงส5วนใหญ5เปXนผลมาจาก 
(1) กําไรสุทธิในป9 2560 จํานวน 484 ล3านบาท  (2) การเพ่ิมข้ึนจากกําไรส5วนท่ีเปXนของส5วนได3เสยีท่ีไม5มีอํานาจควบคุมจํานวน 19 ล3านบาท 
(3) เงินปbนผลจ5ายจํานวน 378 ล3านบาท และ (4) กําไรจากการโอนธุรกิจให3แก5บริษัท-การร5วมค3า 80 ล3านบาท 

              บริษัทและบริษัทย5อยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 782 ล3านบาท เพ่ิมข้ึน 76 ล3านบาทจากป9ก5อนมาจากเงินสดจ5าย
ภาษีเงินได3นิติบุคคลท่ีลดลงจํานวน 96 ล3านบาท             

              บริษัทและบริษัทย5อยมีกระแสเงินสดจ5ายจากการกิจกรรมลงทุนจํานวน 163 ล3านบาท ลดลง 179 ล3านบาท  มาจาก (1) เงินสด
รับจากการขายสินทรัพย�ถาวร เพ่ิมข้ึน145 ล3านบาท (2)  เงินสดจ5ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย�ถาวร สินทรัพย�ไม5มีตัวตน และสิทธิการเช5า ลดลง 
จํานวน 195 ล3านบาท (3) เงินสดจ5ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการร5วมค3า เพ่ิมข้ึน 148 ล3านบาท (4) เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนให3แก5บริษัท-
การร5วมค3า เพ่ิมข้ึน จํานวน 179 ล3านบาท  
 

             บริษัทมีเงินสดจ5ายสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 397 ล3านบาท ลดลง 77 ล3านบาท ส5วนใหญ5มาจาก (1) เงินปbนผลจ5ายลดลง 
จํานวน 113 ล3านบาท  
 

การวิเคราะห8อัตราส)วนทางการเงิน 

อัตราส�วนทางการเงิน 31-ธค-60 31-ธค-60 

อัตรากําไรขั้นต�น (ร�อยละ) 45.3 44.7 

อัตรากําไรสุทธิ (ร�อยละ) 6.1 5.5 

อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงาน (ร�อยละ) 4.8 4.8 

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (ร�อยละ) 19.2 17.8 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย: (ร�อยละ) 12.6 11.6 

สินทรัพย:หมุนเวียนต%อหน้ีสินหมุนเวียน (เท%า) 1.6 1.4 

อัตราส%วนหน้ีสินต%อส%วนของผู�ถือหุ�น (เท%า) 0.5 0.5 

 

บริษัทมีอัตรากําไรข้ันต3นเพ่ิมข้ึนจากร3อยละ 44.7 ในป9 2559 เปXนร3อยละ 45.3 ในป9 2560 โดยมีสาเหตุหลักความสามารถในการ

ควบคุมต3นทุนการผลติท่ีดีข้ึนของธุรกิจ อัตรากําไรสุทธิตามการรายงานของบริษัทเพ่ิมข้ึนจากร3อยละ 5.5 ในป9 2559 เปXนร3อยละ 6.1 ในป9 

2560 โดยเปXนผลมาจากกําไรจากรายการท่ีเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียวในการโอนธุรกิจให3แก5บริษัท-การร5วมค3าในป9 2560 ซ่ึงหากไม5นับรวมรายการ

ท่ีเกิดข้ึนเพียงครั้งเดยีวดังกล5าว อัตรากําไรสุทธิจากการดาํเนินงานเท5ากับ ร3อยละ 4.8 ซ่ึงเปXนอัตราเดยีวกับป9ก5อน เน่ืองจากในป9 2560 

บริษัทมีภาระค5าใช3จ5ายในการขายและบรหิารท่ีสูงข้ึน 
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อัตราผลตอบแทนต5อผู3ถือหุ3นเพ่ิมข้ึนจากร3อยละ 17.8 ในป9 2559 เปXนร3อยละ 19.2 ในป9 2560 เช5นเดียวกัน อัตราผลตอบแทนต5อ

สินทรัพย�เพ่ิมข้ึนจากร3อยละ 11.6 ในป9 2559 เปXนร3อยละ 12.6 ในป9 2560 ซ่ึงอัตราส5วนท้ังสองเพ่ิมข้ึนจากระดับปกติ เน่ืองจากกําไรสทุธิของ

ป9 2560 เปXนกําไรสุทธิท่ีรวมรายการท่ีเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว หากไม5นับรวมรายการท่ีเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียวดังกล5าว อัตราผลตอบแทนต5อผู3ถือ

หุ3นเท5ากับร3อยละ 14.9 และอัตราผลตอบแทนต5อสินทรัพย�จากการดําเนินงานปกติเท5ากับร3อยละ 9.8 ซ่ึงเปXนอัตราท่ีลดลงจากป9ก5อนเลก็น3อย 

อัตราส5วนหน้ีสินต5อส5วนของผู3ถือหุ3นในป9 2560 เท5ากับป9 2559 ท่ีระดับ 0.5 เท5า อัตราส5วนสินทรัพย�หมุนเวียนต5อหน้ีสินหมุนเวียน

เพ่ิมข้ึนจาก 1.4 เท5า ณ สิ้นป9 2559 เปXน 1.6 เท5า ณ สิ้นป9 2560 ส5วนใหญ5มาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท5าเงินสด การ

เพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการค3าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน และเงินสดรับจากการโอนธุรกิจแก5บริษัท-การร5วมค3า รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทท่ี

ดีข้ึนตลอดป9 2560  

 

จึงเรียนช้ีแจงมาพร3อมนําส5งงบการเงิน   เพ่ือเผยแพร5แก5ผู3ลงทุนต5อไป 
 

                                            ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                          (นายกําธร ศิลาอ5อน) 
                                                                             กรรมการผู3จัดการใหญ5สายการผลิตและการเงิน 
                                                                             บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       


