
-1- 

 

 
                                                      
 
 
 
ท่ี สจญ 029/2561                                                                                                                         
 
       วันท่ี    27 กุมภาพันธ� 2562 
 

 เร่ือง       ช้ีแจงผลประกอบการบริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

เรียน  กรรมการผู3จัดการ  
  ตลาดหลักทรัพย�แห5งประเทศไทย 

              บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท")  และบริษัทย5อย ได3นําส5งงบการเงินประจําป9 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 พร3อมช้ีแจงผลประกอบการของบริษัทฯ และ   บริษัทย5อย  สรุปได3ดังน้ี 
 
             ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย�อย ประจําป� 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

  

             รายได)จากการขายและการให)บริการ 
 

ในรอบป9 2561 ท่ีผ5านมาบริษัทฯ และบริษัทย5อย มีรายได3จากการขายและการให3บริการ จํานวน 7,608  ล3านบาท ลดลงจากป9 
2560 จํานวน 177 ล3านบาท คิดเป@นร3อยละ 2.3 โดยสาเหตุหลักมาจากจําหน5ายหุ3นของบริษัทท้ังหมดท่ีถือใน บริษัท ภัทรา ไฟร� ไทย คูซีน 
พีทีอี จํากัด (“Patara”) และบริษัท เอส เค เคเทอร่ิง พีทีอี จํากัด  (“SKC”) เป@นจํานวนร3านอาหาร 11 สาขา ในไตรมาส 4 ป9 2561  และ
รวมถึงรายได3จากการขายท่ีหายไปเน่ืองจากการโอนธุรกิจร3านอาหารไทยในประเทศสหราชอาณาจักร ประกอบด3วยร3านอาหาร “ภัทรา” 
จํานวน 4 สาขา ในไตรมาส 4 ป9 2560  

 
หากพิจารณาจากร3านผลประกอบการของร3านอาหารและร3านเบเกอร่ีภายในประเทศและต5างประเทศท่ีบริษัทเปQดดําเนินการอยู5

รวมท้ังส้ิน 526  สาขา พบว5า ยอดขายต5อร3านเดิม (Same Store Sales) ของร3านอาหารและร3านเบเกอร่ีภายใต3แบรนด� S&P จํานวน 486  
สาขา ลดลงร3อยละ 0.6 ในขณะท่ียอดขายรวมเพ่ิมขึ้นร3อยละ 0.9 ส5วนการเติบโตของยอดขายต5อร3านเดิมของร3านอาหารในประเทศกัมพูชา 
จีน และภูมิภาคยุโรป จํานวน 17 สาขา ลดลงร3อยละ 11.7 จากการแข5งขันท่ีสูงขึ้นของธุรกิจร3านอาหารในประเทศจีนและอังกฤษ  

 
ด3านรายได3จากธุรกิจขายส5งอาหารและเบเกอร่ี ในป9 2561 มีจํานวน 773 ล3านบาท เพ่ิมข้ึน 11 ล3านบาท หรือร3อยละ 1.5 

เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลิตภัณท�รับจ3างผลิต  
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รายได�จําแนกตามช�องทางการจัดจําหน�าย 

12 เดือน 
ป� 2561 

12 เดือน 
ป� 2560 

เปล่ียนแปลง 
บาท 

% 

ธุรกิจร�านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ 6,184 6,098 86 1.4 

ธุรกิจขายส#งอาหารและเบเกอรี่ 773 762 11 1.5 

ธุรกิจร�านอาหารในต#างประเทศ 620 873 (253) (29.0) 

อ่ืน ๆ 31 52 (21) (40.2) 

รวม 7,608 7.,786 (177) (2.3) 

            
   กําไรก�อนหักดอกเบี้ยจ�าย ภาษีและค�าเส่ือมราคา (EBITDA) 
 
 ในป9 2561 บริษัทมีกําไรก5อนหักดอกเบ้ียจ5าย ภาษีและค5าเส่ือมราคา (EBITDA) ตามงบการเงินรวมเป@นจํานวน 827 ล3านบาท 
ลดลงในอัตราร3อยละ 16.9 เน่ืองจากในไตรมาส 4 ของป9 2560 บริษัทรับรู3กําไรท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวจากการโอนธุรกิจร3านอาหารไทยใน
ประเทศสหราชอาณาจักร ประกอบด3วยร3านอาหาร “ภัทรา” จํานวน 4 สาขา และทรัพย�สินอ่ืนท่ีเก่ียวข3องให3กับ บริษัท ภัทรา ไฟน� ไทย คู
ซีน จํากัด (PFTC) เป@นจํานวนเงิน 108 ล3านบาท  
 
               หากพิจารณา EBITDA จากการดําเนินงานปกติ พบว5า อัตราการทํากําไร EBITDA ต5อรายได3รวมลดลงจากร3อยละ 11.1 เป@น 
10.7  ซ่ึงเป@นผลจากยอดขายท่ีลดลงจากธุรกิจร3านอาหารในประเทศอังกฤษ สวิสเซอร�แลนด� และจีน  
 
                บริษัทมีต3นทุนในการผลิตจํานวน 4,274 ล3านบาท หรือคิดเป@นร3อยละ 56.2 ของรายได3จากการขาย หรือเพ่ิมข้ึนร3อยละ 0.4 
จากป9ก5อน  ซ่ึงเป@นผลจากราคาวัตถุดิบหลักท่ีปรับตัวข้ึนรวมถึงค5าแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปรับเพ่ิมค5าแรงขั้นตํ่าท่ีมีผลบังคับใช3ตั้งแต5วันท่ี  
1 เมษายน 2561 
 
                 บริษัทมีค5าใช3จ5ายในการขายและบริหาร ประเภทค5าใช3จ5ายบุคคลากร ค5าเช5า และ ค5าเสื่อมราคาและค5าใช3จ5ายส5งเสริมการขาย 
จํานวน 2,925 ล3านบาท ลดลงจากป9ก5อนร3อยละ 5.0 หรือคิดเป@นจํานวนเงิน 163 ล3านบาท เป@นผลจากการจําหน5ายหุ3นท้ังหมดท่ีถือใน 
บริษัท ภัทรา ไฟร� ไทย คูซีน พีทีอี จํากัด (“Patara”) และบริษัท เอส เค เคเทอร่ิง พีทีอี จํากัด (“SKC”) เป@นจํานวนร3านอาหาร 11 สาขา
และการโอนกิจการร3าน “ภัทรา” จํานวน 4 สาขาในประเทศอังกฤษตามท่ีกล5าวไปแล3วข3างต3น 

     
 
 
 

 
กําไรก�อนหักดอกเบ้ียจ�าย ภาษีและค�าเส่ือมราคา (EBITDA) 

12 เดือน 
ป� 2561 

12 เดือน 
ป� 2560 

เปลี่ยนแปลง 
บาท 

% 

EBITDA ตามงบการเงิน 827 995 (168) (16.9) 

อัตราการทํากําไร EBITDA ตามงบการเงินต#อรายได�รวม (ร�อยละ) 10.7 12.5 - (1.7) 

EBITDA จากการดําเนินงาน 827 887 (60) (6.8) 

อัตราการทํากําไร EBITDA จากการดําเนินงานต#อรายได�รวม (ร�อยละ) 10.7 11.1 - (0.4) 
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กําไรสุทธิ  
ในป9 2561 บริษัทฯและบริษัทย5อยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท5ากับ 400 ล3านบาท ลดลงจากป9ก5อนจํานวน 84 ล3านบาท หรือ

ร3อยละ 17.4 เน่ืองจากบริษัทรับรู3กําไรท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวจากการโอนธุรกิจร3านอาหารไทยในประเทศสหราชอาณาจักรและทรัพย�สินอ่ืนท่ี
เก่ียวข3องตามท่ีกล5าวไปแล3ว  

 
บริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน เพ่ิมขึ้นจาก 376 ล3านบาท ในป9 2560 เป@น 400 ล3านบาท ในป9 2561 หรือเพ่ิมขึ้นร3อยละ 6.5 

ซ่ึงเป@นผลจากการจัดต้ัง “บริษัท เอสแอนด�พี เทรนน่ิง จํากัด” และส5วนแบ5งกําไรจากบริษัทย5อยเพ่ิมขึ้นจากป9ก5อน เป@นผลให3บริษัทมีอัตรา
การทํากําไรสุทธิฯจาการดําเนินงานต5อยอดขาย เพ่ิมขึ้นจากร3อยละ 4.7 ในป9 2560 เป@นร3อยละ 5.2 ในป9 2561 

 
กําไรสุทธิ 

12 เดือน 
ป� 2561 

12 เดือน 
ป� 2560 

เปลี่ยนแปลง 
บาท 

% 

กําไรสุทธิตามงบการเงิน 400 484 (84) (17.4) 

อัตราการทํากําไรสุทธิตามงบการเงินต#อรายได�รวม (ร�อยละ) 5.2 6.1 - (0.9) 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 400 376 24 6.5 

อัตราการทํากําไรสุทธิจากการดําเนินงานต#อรายได�รวม (ร�อยละ) 5.2 4.7 - 0.5 

 
  งบดุลและงบกระแสเงินสด 

   ในป9 2561 บริษัทและบริษัทย5อยมีสินทรัพย�รวม จํานวน 4,040 ล3านบาท เพ่ิมขึ้น 69 ล3านบาท จาก ณ ส้ินป9 2560 เกิดจากการ
ลดลงของสินทรัพย�หมุนเวียนจํานวน 6 ล3านบาท ในขณะท่ีสินทรัพย�ไม5หมุนเวียนมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากส้ินป9ก5อนเท5ากับ 74 ล3านบาท ซ่ึงสาเหตุ
หลักมาจาก : 

 

1. การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท5าเงินสด จํานวน 13 ล3านบาท   
2. การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนช่ัวคราว ในหลักทรัพย�เพ่ือค3าประเภทกองทุนเปQดตราสารหน้ีจํานวน 29 ล3านบาท 
3. การลดลงลูกหน้ีการค3าและลูกหน้ีอ่ืน จํานวน 19 ล3านบาท เป@นผลจากประสิทธิภาพในการติดตามหน้ีท่ีดีข้ึน 
4. การเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ� จํานวน 87 ล3านบาท จากการซ้ือสินทรัพย�ถาวรประเภทท่ีดิน 
5. การลดลงของสิทธิกาเช5า จํานวน 26 ล3านบาท จากการตัดจําหน5ายสิทธิการเช5าของร3านอาหารในประเทศอังกฤษ 

 
             บริษัทมีหน้ีสินรวมเท5ากับ 1,450 ล3านบาท ณ ส้ินป9 2561 เพ่ิมขึ้น 105  ล3านบาท จากหน้ีสินรวม ณ สิ้นป9 2560 ซ่ึงมาจากการ
ลดลงของหน้ีสินหมุนเวียนจํานวน 12 ล3านบาท ในขณะท่ีหน้ีสินไม5หมุนเวียนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 117 ล3านบาท โดยมาจาก 

1.      การลดลงของหน้ีสินหมุนเวียนประเภทเจ3าหน้ีการค3า จํานวน 30  ล3านบาท 

2.          การเพ่ิมขึ้นของเงินกู3ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพ่ิมข้ึนจํานวน 141 ล3านบาท 

 

            บริษัทมีส5วนของผู3ถือหุ3นลดลงจํานวน 36  ล3านบาท จาก 2,625 ล3านบาท ณ ส้ินป9 2560  เป@น 2,589  ล3านบาท ณ ส้ินป9 2561 
ซ่ึงส5วนใหญ5เป@นผลเงินปaนผลจ5าย จํานวน 417  ล3านบาท   
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              บริษัทและบริษัทย5อยมีกระแสเงินสดได3มากจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 795 ล3านบาท เพ่ิมข้ึน 13 ล3านบาทจาก ณ ส้ินป9 
2560 มาจากเงินจ5ายภาษีเงินได3ท่ีลดลง จํานวน 25  ล3านบาท        
   
              บริษัทและบริษัทย5อยมีกระแสเงินสดใช3ไปจากการกิจกรรมลงทุนจํานวน 535 ล3านบาท  มาจากเงินสดจ5ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุน
ชั่วคราว จํานวน สินทรัพย�ถาวร สินทรัพย�ไม5มีตัวตนและสิทธิการเช5า จํานวน 501 ล3านบาท 
 

             บริษัทและบริษัทย5อยมีกระแสเงินสดใช3ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 255 ล3านบาท มาจากเงินสดรับจาการกู3ยืมเงินระยะยาว
จากสถาบันการเงิน 161 ล3านบาท และเงินปaนผลจ5ายจํานวน 417 ล3านบาท 
 

การวิเคราะห7อัตราส�วนทางการเงิน 

 

อัตราส�วนทางการเงิน 12 เดือน 
ป� 2561 

12 เดือน 
ป� 2560 

อัตรากําไรข้ันต�น (ร�อยละ) 43.8 45.3 
อัตรากําไรสุทธิ (ร�อยละ) 5.2 6.1 
อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (ร�อยละ) 15.4 19.2 
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย@สิน (ร�อยละ) 10.0 12.6 
สินทรัพย@หมุนวียนต#อหน้ีสินหมุนเวียน (เท#า) 1.6 1.6 
อัตราส#วนหน้ีสินต#อส#วนของผู�ถือหุ�น (เท#า) 0.6 0.5 

*เปรียบเทียบเต็มป9 
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต3นในป9 2561 ลดลงจาก ร3อยละ 45.3 เป@นร3อยละ 43.8 จากการเพ่ิมข้ึนของราคาต3นทุนวัตถุดิบท่ีใช3ในการ

ผลิตและค5าจ3างแรงงานในการผลิต  อัตรากําไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินลดลงจากร3อยละ 6.1 เป@น ร3อยละ 5.2  โดยสาเหตุการรับรู3กําไร
คร้ังเดียวจากการโอนกิจการในประเทศอังกฤษ ในไตรมาส 4 ของป9ก5อน รวมถึงผลประกอบการของร3านอาหารในต5างประเทศและรายได3จาก
ธุรกิจขายส5งอาหารและเบเกอร่ีท่ีลดลง 

 
อัตราผลตอบแทนต5อผู3ถือหุ3นเปรียบเทียบเต็มป9ลดลงจากร3อยละ 19.2  ในป9 2560 เป@นร3อยละ 15.3   ในป9 2561 เช5นเดียวกัน 

อัตราผลตอบแทนต5อสินทรัพย�เปรียบเทียบเต็มป9ลดลงจากร3อยละ 12.6  ในป9 2560 เป@นร3อยละ 10.0   ในป9 2561  
 
อัตราส5วนสินทรัพย�หมุนเวียนต5อหน้ีสินหมุนเวียนอยู5ในระดับเดียวกับป9ก5อนท่ี 1.6 เท5า  ในป9 2561 อัตราส5วนหน้ีสินต5อส5วนของผู3

ถือหุ3นเพ่ิมข้ึนจาก 0.5 เท5า ณ ส้ินป9 2560 เป@น 0.6  เท5า ในป9 2561  ส5วนใหญ5มาจากเงินกู3ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
 

            จึงเรียนชี้แจงมาพร3อมนําส5งงบการเงิน   เพ่ือเผยแพร5แก5ผู3ลงทุนต5อไป 
 

                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
                                      (นายวิทูร ศิลาอ5อน) 
                                                                ประธานเจ3าหน3าท่ีบริหาร 
                                            บริษัท เอส แอนด� พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       


