
การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2557 
 
ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2557 

 
ในปี 2557 บรษิทั สรุพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย มรีำยไดจ้ำกกำรขำยรวม จ ำนวน 4,981 ลำ้น

บำท ลดลงจำกปีก่อน 688 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 12 เมื่อเทยีบกบัปี 2556 สดัสว่นตน้ทุนขำยต่อยอดขำยในปี 
2557 เท่ำกบัรอ้ยละ 89 ลดลงจำกปี 2556 ทีต่น้ทุนขำยต่อยอดขำย เท่ำกบัรอ้ยละ 94  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี ำไรสทุธริวม เท่ำกบั 329 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อน 234 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 244 เมื่อเทยีบกบัปี 2556 โดยเป็นก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 172 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 
2556 ทีม่ผีลขำดทุนสทุธใินสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 8 ลำ้นบำท  

ในปี 2557 ภำวะอุตสำหกรรมกำรผลติกุง้แช่แขง็ในประเทศยงัคงมปีรมิำณลดลง เนื่องจำกภำวะโรคตำยดว่น 
(EMS: Early Mortality Syndrome) ท ำใหป้รมิำณวตัถุดบิกุง้ลดลงอย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2554 ทัง้นี้ปรมิำณวตัถุดบิกุง้
ขำวแวนนำไมของประเทศไทย ในปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 ประมำณรอ้ยละ 17 จำกผลกระทบดงักล่ำวท ำใหบ้รษิทั
ตอ้งมกีำรปรบัตวัในดำ้นกำรผลติและกำรขำย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์วตัถุดบิ โดยไดพ้จิำรณำกำรรบัค ำสัง่ซือ้
จำกลกูคำ้ใหเ้หมำะสมกบักำรผลติ โดยค ำนึงถงึควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรจำกกำรขำยสนิคำ้เป็นส ำคญั รวมถงึกำร
พฒันำและเสนอขำยสนิคำ้ใหม่ทีใ่ชว้ตัถุดบิกุง้ลดลง และสนิคำ้ใหม่ทีใ่ชว้ตัถุดบิประเภทอื่นทดแทน สง่ผลใหผ้ล
ประกอบกำรโดยรวมยงัอยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจ และผลประกอบกำรของทุกหน่วยธุรกจิปรบัตวัดขีึน้มำก เมื่อเทยีบกบัปี 
2556  

ในปี 2557 บญัชลีกูหนี้อื่น เพิม่ขึน้ 18 ลำ้นบำท เน่ืองจำกมกีำรเพิม่ขึน้ของลกูหนี้ตำมสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ จ ำนวน 15 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดม้กีำรท ำ Forward Contract เพื่อ
ป้องกนัควำมเสีย่งเรื่องอตัรำแลกเปลีย่น  และมกีำรจ่ำยล่วงหน้ำค่ำน ำเขำ้สนิคำ้บำงรำยกำร ซึง่เป็นกำรจ่ำยตำม
เงื่อนไขสญัญำทำงธุรกจิ จ ำนวน 5 ลำ้นบำท 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อย ชอืบรษิทั โมบำย โลจสิตกิส ์จ ำกดั เพื่อสนบัสนุนกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรขำย โลจิ
สตกิส ์ขนสง่ และคลงัสนิคำ้ 
 
ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
 
 กำรวเิครำะผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2557 และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มี
ดงันี้ 
  
รายได ้

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยไดร้วม จ ำนวน 5,183 ลำ้นบำท ลดลง 660 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 11 เมื่อ
เทยีบกบัปี 2556  กำรลดลงของรำยไดร้วม มสีำเหตุหลกัมำจำก 

- รำยไดจ้ำกกำรขำย ลดลง 688 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2556  เน่ืองจำกปรมิำณกำรขำยทีล่ดลง สำเหตุ
เกดิจำกบรษิทัไดล้ดก ำลงักำรผลติสนิคำ้ประเภทกุง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์กำรขำดแคลน
วตัถุดบิกุง้ในประเทศ โดยยอดขำยกลุ่มสนิคำ้พรอ้มรบัประทำน ลดลงรอ้ยละ 13 และกลุ่มสนิคำ้พรอ้มปรุง 
ลดลงรอ้ยละ 36  
- ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธ ิเพิม่ขึน้ 27 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2556 เน่ืองจำกในปี 2557ค่ำเงนิบำท

แขง็ค่ำขึน้เมื่อเทยีบกบัเงนิเยน แต่บรษิทัไดม้กีำรป้องกนัควำมเสีย่งโดยกำรท ำ Forward Contract ไว้
ล่วงหน้ำจงึสง่ผลใหบ้รษิทัมกี ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 
ค่าใช้จ่าย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มตีน้ทนุขำยรวมและค่ำใชจ้่ำยรวม จ ำนวน 4,826 ลำ้นบำท ลดลง 935 ลำ้นบำท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 16 เมื่อเทยีบกบัปี 2556 โดยมสีำระส ำคญัดงันี้ 



- ตน้ทุนขำย ลดลง 915 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 17 เมื่อเทยีบกบัปี 2556  เน่ืองจำกบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย ลดก ำลงักำรผลติลงรอ้ยละ 17  แต่บรษิทัไดม้กีำรพฒันำและเสนอขำยสนิคำ้ใหมท่ีใ่ชว้ตัถุดบิกุง้
ลดลง มกีำรหำแหล่งวตัถุดบิจำกต่ำงประเทศเพื่อใชท้ดแทนวตัถุดบิในประเทศ รวมทัง้พฒันำสนิคำ้ใหม่ที่
ใชว้ตัถุดบิประเภทอื่นทดแทน มกีำรควบคุมกำรผลติใหอ้ยูใ่นปรมิำณทีเ่หมำะสมกบัค ำสัง่ซือ้ โดยจะ
ค ำนึงถงึอตัรำกำรท ำก ำไรจำกกำรขำยสนิคำ้เป็นส ำคญั สง่ผลใหส้ดัสว่นตน้ทุนขำยต่อยอดขำย ลดลงจำก
รอ้ยละ 94 ในปี 2556 เหลอื รอ้ยละ 89 ในปี 2557 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร ลดลง  20 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรสง่ออกลดลงตำม
ปรมิำณกำรขำย   

 
ความสามารถในการท าก าไร 

 
จำกกำรบรหิำรงำนทีม่กีำรตดิตำมอย่ำงต่อเนื่องทัง้ในดำ้นกำรผลติ  กำรขำย กำรบรหิำรสนิคำ้คงเหลอื กำร

หำแหล่งวตัถุดบิใหม่ ๆ  และกำรพฒันำสนิคำ้ใหม่ ในปี 2557  ส่งผลใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี ำไรสุทธริวม 329 
ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 244 เมื่อเทยีบกบัปี 2556 โดยเป็นส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิัทฯ จ ำนวน 172 ลำ้นบำท 
เพิม่ขึน้ 180 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2556 ทีม่ขีำดทุนสทุธใินสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 8 ลำ้นบำท  

 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  ปี 2557  ปี 2556 

 อตัรำกำรท ำก ำไรขัน้ตน้ (Gross profit margin)                 10.8                  5.5  
 อตัรำกำรท ำก ำไรสทุธ ิ(Net profit)                 6.6                  1.7  
 อตัรำกำรท ำก ำไร EBITDA                11.7                  5.3  
 อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์(ROA)               12.3                  3.0  
 อตัรำผลตอบแทนจำกสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE)                16.0                  4.5  

 
 

ฐานะการเงิน 
 
สินทรพัย ์
  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 3,046 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 117 
ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4 เมื่อเทยีบกบัปี 2556 สำระส ำคญัของกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยร์วม มดีงันี้ 

- ลกูหนี้กำรคำ้รวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 เท่ำกบั 260 ลำ้นบำท ลดลง 23 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 
2556 ลกูหนี้คงคำ้งสว่นใหญ่เป็นลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ จ ำนวน 241 ลำ้นบำท และมลีกูหนี้ทีค่ำ้ง
ช ำระมำกกว่ำ 90 วนั จ ำนวน 0.5 ลำ้นบำท เป็นหนี้ทีเ่กดิจำกกำรขำยสนิคำ้ในประเทศและบรษิทัฯ ไดท้ ำ
กำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูไว ้จ ำนวน 0.7 ลำ้นบำทส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ในประเทศ ทัง้นี้กำรตัง้ค่ำเผื่อ
หนี้สงสยัจะสญู จะพจิำรณำจำกประวตัแิละประสบกำรณ์ในกำรเรยีกเกบ็หนี้ และสถำนะปัจจุบนัของลกูหนี้
คงคำ้ง ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ทัง้ลกูหนี้กำรคำ้ต่ำงประเทศและลกูหนี้กำรคำ้ในประเทศ  
ระยะเวลำกำรเกบ็หนี้เฉลีย่ ส ำหรบังบกำรเงนิรวม ในปี 2557 เทำ่กบั 20 วนั ขณะทีใ่นปี 2556 เท่ำกบั 21 
วนั 

- เงนิลงทุนชัว่ครำว ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 197 ลำ้นบำท เป็นเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ระยะสัน้ 
เป็นกำรบรหิำรเพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีส่งูขึน้ และในอนำคตคำดว่ำจะมกีำรน ำไปใชใ้นกำรลงทุนใน
บรษิทัย่อย 



- ลกูหนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 41 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 18 ลำ้นบำท เน่ืองจำกในปี 2557 มี
ลกูหนี้สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพิม่ขึน้ 15 ลำ้นบำท และมกีำรจ่ำยลว่งหน้ำค่ำสนิคำ้
น ำเขำ้บำงรำยกำรตำมเงื่อนไขทำงธุรกจิ จ ำนวน 5 ลำ้นบำท 

- สนิคำ้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 มจี ำนวน 485 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 29 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 
2556 โดยสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและสนิคำ้ระหว่ำงผลติ เพิม่ขึน้  19 ลำ้นบำท และวตัถุดบิ เพิม่ขึน้ 11 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกมกีำรผลติเพื่อเกบ็สตอ็กรอกำรขำยในช่วงตน้ปี 2558 และมกีำรน ำเขำ้วตัถุดบิเพิม่ขึน้เพื่อทดแทน
กำรขำดแคลนวตัถุดบิในประเทศ สง่ผลใหส้นิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ บรษิทัฯ ไดม้กีำรตัง้ส ำรองค่ำเผือ่กำรลดลง
ของมลูค่ำสนิคำ้ในงบกำรเงนิรวม จ ำนวน 2.5 ลำ้นบำท และในงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัจ ำนวน 1.6 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกบรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกรณีทีร่ำคำขำยทีอ่ำจจะไดร้บัต ่ำกว่ำรำคำทุน เน่ืองจำกกำรรำคำขำยใน
ตลำดต่ำงประเทศมกีำรแขง่ขนัคอ่นขำ้งสงู และปัจจยัรำคำวตัถุดบิในประเทศยงัคงมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ และ
กำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อกำรทิง้ท ำลำยส ำหรบัวสัดุสิน้เปลอืงทีค่ำดวำ่จะยกเลกิกำรผลติ ทัง้นี้บรษิทัฯ พจิำรณำ
แลว้เหน็ว่ำ ค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้ทีต่ัง้ไว ้มคีวำมเหมำะสมและเพยีงพอแลว้  ระยะเวลำกำร
หมุนเวยีนสนิคำ้เฉลีย่ ส ำหรบังบกำรเงนิรวมในปี 2557 เท่ำกบั 39 วนั ขณะทีใ่นปี 2556 เท่ำกบั 34 วนั 
เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่กำรเกบ็สตอ็กส ำหรบัวตัถุดบิน ำเขำ้เพื่อใชใ้นกำรผลติเพิม่ขึน้ 

- ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์สทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 1,454 ลำ้นบำท ลดลง 92 ลำ้นบำท เมื่อ
เทยีบกบัปี 2556  สว่นใหญ่มำจำกค่ำเสือ่มรำคำในปี 2557 จ ำนวน 213 ลำ้นบำท อำคำร เครื่องจกัร และ
อุปกรณ์ เพิม่ขีน้ จ ำนวน 188 ลำ้นบำท และขำยเครื่องจกัรและอุปกรณ์ จ ำนวน 67 ลำ้นบำท 

 
หน้ีสิน 
 
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 913 ลำ้นบำท ลดลง 32 ลำ้นบำท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 3 จำกปี 2556 โดยสำเหตุหลกัมำจำก 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 202 ลำ้นบำท ลดลง 89 ลำ้น
บำท เมื่อเทยีบกบัปี 2556 เน่ืองจำกในปี 2556 บรษิทัย่อยมคีวำมตอ้งกำรใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนเพือ่ใชใ้น
กำรปรบัปรุงกระบวนกำรผลติและไดด้ ำเนินกำรเรยีบรอ้ยแลว้ ท ำใหใ้นปี 2557 ควำมตอ้งกำรใชเ้งนิทุน
หมุนเวยีนลดลง สง่ผลใหก้ำรกูย้มืลดลง 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 198 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 31 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 
2556 ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระหนี้เฉลีย่ ส ำหรบังบกำรเงนิรวม ในปี 2557 เท่ำกบั 15 วนั ขณะทีใ่นปี 
2556 เท่ำกบั 13 วนั 

- เงนิกูย้มืระยะยำว (รวมเงนิกูย้มืทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 77 
ลำ้นบำท ลดลง 41 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัปี 2556  เป็นกำรจ่ำยคนืเงนิกูต้ำมสญัญำ 

- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี) ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 113 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 40 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2556 สว่นใหญ่เป็นกำร
ลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์ส ำหรบักำรผลติ 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
   

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 2,134 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 
150 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 เมื่อเทยีบกบัปี 2556 เน่ืองจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี ำไรสทุธ ิ329 ลำ้นบำท 
และบรษิทัฯ มกีำรจ่ำยเงนิปันผล จ ำนวน 94 ลำ้นบำท และบรษิทัย่อยจ่ำยเงนิปันผลใหก้บัสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจ
ควบคุม 87 ลำ้นบำท   



สภาพคล่อง 
  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ 31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 451 ลำ้นบำท 
เพิม่ขึน้จำกปี 2556 จ ำนวน 182 ลำ้นบำท และมเีงนิลงทุนชัว่ครำวทีล่งทุนในตรำหนี้ระยะสัน้ จ ำนวน 197 ลำ้นบำท จะ
พบว่ำบรษิทัมกีำรบรหิำรจดักำรเงนิทุน และรกัษำสภำพคล่องของบรษิทัอยูใ่นระดบัทีน่่ำพอใจ โดยอตัรำสว่นสภำพ
คล่อง ในปี 2557 เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สำมำรถช ำระคนืเงนิกูไ้ดก้ ำหนดในสญัญำ และ
สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขในสญัญำเงนิกูอ้ย่ำงเคร่งครดั โดยรกัษำอตัรำสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้รวม ได้
ตำมทีส่ถำบนักำรเงนิก ำหนด สว่นดำ้นกำรจดัหำเงนิทุนเพื่อใชห้มุนเวยีนในกจิกำร บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมกีำร
พจิำรณำอย่ำงรอบคอบ และใหม้คีวำมสอดคลอ้งกบักจิกรรมทีน่ ำไปใช ้รวมทัง้หำแหล่งเงนิกูท้ีม่ตีน้ทุนทำงกำรเงนิที่
เหมำะสม 
 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ  ปี 2557  ปี 2556 
 อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio)                  0.4                  0.5  
 อตัรำสว่นทุนหมุนเวยีน (Current Ratio)                  2.2                  1.8  
 วงจรเงนิสด (Cash Cycle) : จ ำนวนวนั                  44                   42  
 ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ (Interest Coverage)               40.8  11.6 

 
 
สรปุ 
  
 ในปี 2557  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี ำไรสทุธริวมส ำหรบัปี จ ำนวน 329 ลำ้นบำท โดยเป็นก ำไรส่วนทีเ่ป็น
ของผูถ้ือหุน้ของบรษิัท 172 ล้ำนบำท และก ำไรต่อหุ้นขัน้พี้นฐำน เท่ำกบั 0.64 บำทต่อหุ้น เพิม่ขึน้จำกปี 2556 ที่มี
ขำดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนเท่ำกบั (0.03) บำทต่อหุน้ แสดงใหเ้หน็ว่ำในปี 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีควำมสำมำรถ
ในกำรท ำก ำไรทีเ่พิม่ขึน้ โดยมกีำรก ำหนดกลยุทธ ์ดำ้นกำรขำย และกำรผลติ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์วตัถุดบิ
ทีเ่ป็นอยู่ และพจิำรณำกำรรบัค ำสัง่ซือ้จำกลกูคำ้ใหเ้หมำะสมกบักำรผลติ โดยค ำนึงถงึควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรจำก
กำรขำยสนิคำ้เป็นส ำคญั มกีำรพฒันำและเสนอขำยสนิคำ้ใหม่ทีใ่ชว้ตัถุดบิกุง้ลดลง รวมทัง้พฒันำสนิคำ้ใหมท่ีใ่ชว้ตัถุดบิ
ประเภทอื่นทดแทน สง่ผลใหผ้ลประกอบกำรโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจ  
 


