เลขที่ FC201811/02
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อง คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร - ชี้แจงกำไร (ขำดทุน) สุทธิ สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
เรี ยน กรรมกำรและผูจ้ ดั กำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฟู้ด แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ฯ) ขอชี้แจงผลกำรดำเนินงำนต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
สำหรับงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั มีขำดทุนสุ ทธิ ส่วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จำนวน 94.01
ล้ำนบำท ลดลง 393.45 ล้ำนบำท หรื อขำดทุนลดลงคิดเป็ นร้อยละ 81 เมื่อเปรี ยบเทียบช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งมีขำดทุน
สุทธิจำนวน 487.46 ล้ำนบำท
สำเหตุหลักของกำรเปลี่ยนแปลงมีดงั นี้
1. บริ ษทั ฯ มี รำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำรรวมสำหรับงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน
172.03 ล้านบำท ลดลงจำนวน 17.66 ล้ำนบำท หรื อร้อยละ 9 เมื่อเปรี ยบเทียบกับรำยได้จำกกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องของงวด
ก่อน ซึ่งมีรำยได้รวมจำนวน 189.69 ล้ำนบำท ข้อมูลรำยได้จำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจ แสดงได้ดงั นี้

รายได้ จาแนกตามส่ วนงานธุรกิจ
ธุรกิจเกี่ยวกับการขายอาหารและเครื่ องดื่ม
รายได้จากการให้บริ การที่ปรึ กษา
รวม

ไตรมาส 3
ปี 2561
(ล้ านบาท)
172.0
0.7
172.7

ไตรมาส 3
ปี 2560
(ล้ านบาท)
189.7
2.3
191.9

เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
(ล้ านบาท)
(17.7)
(1.6)
(19.2)

เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
(ร้ อยละ)
(9.3%)
(69.5%)
(10.0%)

โดยมีรำยละเอียดดังนี้
 กลุ่มร้ำนอำหำรบริ กำรเร็ ว (Quick Service Restaurants) มีรำยได้ลดลงจำนวนประมำณ 5.63 ล้ำนบำท โดยมำจำก
-

รำยได้จำกกำรขำยภำยในประเทศ ลดลงจำนวน 2.6 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นผลจำกกำรปิ ดสำขำที่ไม่ทำกำไรลงจำนวน 7
สำขำ อันเนื่องจำกกำรชะลอตัวของกำรบริ โภคและกำรแข่งขันที่รุนแรงในตลำดร้ำนอำหำรบริ กำรเร็ ว อย่ำงไรก็
ตำมบริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นพัฒนำผลิตภัณฑ์ รักษำคุณภำพพร้อมทั้งขยำยสำขำอย่ำงมีกำไร โดยได้เปิ ดสำขำใหม่
จำนวน 2 สำขำในช่วงไตรมำสที่ผำ่ นมำ

-

รำยได้จำกกำรขำยในกัมพูชำ ลดลง จำนวน 3 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นผลมำจำกผูบ้ ริ โภคมีตวั เลือกที่หลำกหลำยจำกกำร
เพิ่มขึ้นของร้ำนอำหำรแบรนด์ต่ำงๆ มำกขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม ได้มีกำรเปิ ดสำขำโดมิโน่ ส์ กัมพูชำ จำนวน 3
สำขำตั้งแต่ไตรมำสสำมปี ที่แล้ว
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กลุ่ มร้ ำนอำหำรไลฟ์ สไตล์ (Life Style Restaurants) มี รำยได้รวมลดลง 9.5 ล้ำนบำทเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับช่ วง
เดี ยวกันของปี ก่อน ซึ่ งเป็ นผลจำกผูเ้ ช่ำต้องกำรพื้นที่ ไปขยำยในธุ รกิ จอื่น จึ งไม่ได้ต่อสัญญำเช่ำในเดือนกันยำยน 2560 จำนวน 3
ร้ำนในทำเลซีน สเปซ ย่ำนทองหล่อ
2. ต้นทุ นขำยสำหรับงวดปั จจุบนั มีจำนวนรวม 66.8 ล้ำนบำทซึ่ งคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 39 ของยอดขำย เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับงวดก่อน ซึ่ งมีจำนวน 70.4 ล้ำนบำทซึ่ งคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 37 ของยอดขำย โดยอัตรำต้นทุนขำยเพิ่มขึ้นจำก
ช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน คิดเป็ นร้อยละ 2 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรกระตุน้ ยอดขำยโดยกำรจัดรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยอย่ำงเข้มข้น
โดยเฉพำะแบรนด์ โดมิโน่ส์ พิซซ่ำ
3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร สำหรั บงวดปั จจุ บัน มี จำนวน 80.1 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 386 ล้ำนบำท หรื อคิ ดเป็ น
ร้อยละ 83 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึ่ งมีจำนวน 466.4 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำยจ่ำยที่ไม่เป็ น
ตัวเงิ นและไม่เกิดขึ้นประจำ ได้แก่ ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนใน Red Planet Hotels Limited จานวน 314.3 ล้าน
บาท และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมเพิ่มเติมจานวน 78.7 ล้านบาท ซึ่งรับรู ้ในไตรมาสสามปี ก่อน
ในขณะที่งวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - เครื่ องหมายการค้า
จานวน 8 ล้านบาทและ จานวน 26.4 ล้านบาทตามลาดับ จากการประเมินมูลค่าปั จจุบนั ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึง
4. ต้นทุนทำงกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั มีจำนวน 15 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำนวน 3.4 ล้ำนบำท จำกงวดเดียวกันของปี
ก่อนซึ่งมีจำนวน 11.6 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ที่เพิ่มขึ้น

จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

นำยเอ สัจเดว์
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
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