
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะการเงิน ปี 2558 
 
ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2558 

 
บรษิทั สรุพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย มรีำยไดจ้ำกกำรขำยรวม จ ำนวน 5,007 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้

จำกปีก่อน 26 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เมื่อเทยีบกบัปี 2557 สดัสว่นตน้ทุนขำยต่อยอดขำยในปี 2558 เท่ำกบั
รอ้ยละ 86 ลดลงจำกปี 2557 ทีต่น้ทุนขำยต่อยอดขำย เท่ำกบัรอ้ยละ 89 โดยมรีำยกำรทีเ่ป็นสำระส ำคญัดงันี้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี ำไรสทุธริวม เท่ำกบั 344 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อน 15 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 4 เมื่อเทยีบกบัปี 2557 โดยเป็นก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 172 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน 0.3 ลำ้น
บำท โดยในปี 2557 มกี ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 172.3 ลำ้นบำท  

ในปี 2558 ภำวะอุตสำหกรรมกำรผลติกุ้งแช่แขง็ในประเทศยงัคงเผชญิปัจจจยัลบหลำยประกำรทัง้ด้ำน
ปัจจยัทำงกำรผลติ (Supply) ทีย่งัคงไดร้บัผลกระทบจำกกำรเกดิโรคตำยด่วน (EMS: Early Mortality Syndrome)  ใน
วตัถุดบิกุง้ ซึง่เป็นเหตุกำรณ์ต่อเนื่องมำตัง้แต่ปลำยปี 2554  ถงึแมว้่ำสถำนกำรณ์วตัถุดบิกุง้จะเริม่ฟ้ืนตวัขึน้บำ้ง แต่
ปรมิำณวตัถุดบิกุง้กย็งัไม่เพยีงพอต่อควำมต้องกำร ส่วนปัจจยัทำงดำ้นควำมต้องกำร (Demand)  เนื่องจำกปัญหำ
ภำวะเศรษฐกจิและภำวะตลำดของประเทศคู่คำ้ รวมทัง้ผลกระทบจำกมำตรกำรทำงกำรคำ้ของประเทศคู่คำ้ เช่น กลุ่ม
สหภำพยุโรปได้ออกใบเตอืนแก่ประเทศไทยในเรื่องกำรท ำประมงผดิกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม 
(Illegal, Unregulated and Unreported : IUU) รวมทัง้ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ไดอ้อกมำตรกำรป้องกนักำรใชแ้รงงงำนที่
ไม่เป็นธรรม ท ำใหภ้ำพรวมอุตสำหกรรมกำรผลติและสง่ออกกุง้แช่แขง็และแปรรูปของประเทศไทย อยู่ในภำวะทีล่ดลง 
จำกปัจจยัดงักล่ำวขำ้งตน้สง่ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัในกำรผลติและสง่ออกสนิคำ้กุง้แชแ่ขง็และแปรรปู โดยรำยได้
จำกกำรขำย ตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรลดลง  142  ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ  8 เมื่อเทยีบกบัปี 2557 อย่ำงไรก็
ตำม บรษิทัฯ ไดพ้ยำยำมปรบัตวัในรูปแบบต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรปรบัลดและจ ำกดัปรมิำณกำรผลติสนิคำ้ทีท่ ำจำกวตัถุดบิ
กุง้ลง กำรหำวตัถุดบิอื่นทดแทน รวมทัง้กำรพฒันำสนิคำ้ใหม่ทีใ่ชว้ตัถุดบิประเภทอื่นมำท ำกำรผลติและเสนอขำยต่อ
ลูกค้ำ เป็นต้น ส่วนธุรกจิกำรผลติและแปรรูปสนิค้ำไก่ของบรษิัท สุรพลนิชเิรฟู้ดส ์จ ำกดั ยงัคงขยำยธุรกจิได้ดอีย่ำง
ต่อเนื่อง   

 ในปี 2558 รำยกำรเงนิลงทุนชัว่ครำว ลดลง 88 ลำ้นบำท เนื่องจำกมกีำรขำยคนืหน่วยลงทุนในกองทุน
รวม เพื่อน ำไปใชใ้นกำรลงทุนก่อสรำ้งอำคำรคลงัสนิค้ำและส ำนักงำนของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง คอื บรษิทัโมบำย โลจิ
สตกิส ์จ ำกดั โดยคำดว่ำจะเริม่เปิดด ำเนินกำรไดภ้ำยในไตรมำสที ่3 ของปี 2559   

 
ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
 
 กำรวเิครำะผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัปี 2558 และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มี
ดงันี้ 
  
รายได ้

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยไดร้วม จ ำนวน 5,121 ลำ้นบำท ลดลง 62 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 1 เมื่อ
เทยีบกบัปี 2557  กำรลดลงของรำยไดร้วม มสีำเหตุหลกัมำจำกก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธ ิลดลง 92 ลำ้นบำท 
เมื่อเทยีบกบัปี 2557 เน่ืองจำกในปี 2558 ค่ำเงนิบำทมคีวำมผนัผวน โดยเงนิบำทแขง็ค่ำขึน้เมื่อเทยีบกบัเงนิเยน  แต่
บรษิทั ไดท้ ำ Forward Contract ไวล่้วงหน้ำบำงสว่น สง่ผลใหบ้รษิทัมกี ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นลดลง 

 
ค่าใช้จ่าย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มตีน้ทนุขำยรวมและค่ำใชจ้่ำยรวม จ ำนวน 4,750 ลำ้นบำท ลดลง 76 ลำ้นบำท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 1.6 เมื่อเทยีบกบัปี 2557 โดยมสีำระส ำคญัดงันี้ 



- ตน้ทุนขำย ลดลง 115 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 2.6 เมื่อเทยีบกบัปี 2557 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์รำคำ
วตัถุดบิกุง้ปรบัตวัลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2557 ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ ไดม้กีำรพฒันำสนิคำ้ใหม่ทีใ่ชว้ตัถุดบิ
ประเภทอื่นทดแทนวตัถุดบิกุง้มำกขึน้ มกีำรควบคมุกำรผลติใหอ้ยู่ในปรมิำณทีเ่หมำะสมกบัค ำสัง่ซือ้ โดย
จะค ำนึงถงึอตัรำกำรท ำก ำไรจำกกำรขำยสนิคำ้เป็นส ำคญั สง่ผลใหส้ดัสว่นตน้ทุนขำยต่อยอดขำย ลดลง
จำกรอ้ยละ 89 ในปี 2557 เหลอื รอ้ยละ 86 ในปี 2558 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร เพิม่ขึน้ 38 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรสง่ออกเพิม่ขึน้ 
11 ลำ้นตำมปรมิำณกำรขำย และค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนเพิม่ขึน้ 9 ลำ้นบำท 

 
 
ความสามารถในการท าก าไร 

 
กลุ่มบรษิัทฯ พยำยำมพฒันำกำรด ำเนินงำนและปรบัตวัในรูปแบบต่ำง ๆ  เช่น กำรหำวตัถุดบิอื่นทดแทน 

กำรพฒันำสนิค้ำใหม่ที่ใช้วตัถุดบิอื่นทดแทนวตัถุดบิกุ้ง กำรบรหิำรสนิค้ำคงเหลอื ส่งผลให้ในปี 2558 บรษิัทฯ และ
บรษิัทย่อย มกี ำไรสุทธริวม 344 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 4 เมื่อเทยีบกบัปี 2557 โดยเป็นก ำไรสุทธสิ่วนที่เป็นของ
บรษิทัใหญ่ 172 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน 0.3 ลำ้นบำท โดยในปี 2557 มกี ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 172.3 
ลำ้นบำท 

 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  ปี 2558  ปี 2557 

 อตัรำกำรท ำก ำไรขัน้ตน้ (Gross profit margin)          13.6         10.8  
 อตัรำกำรท ำก ำไรสทุธ ิ(Net profit)          6.9           6.6  
 อตัรำกำรท ำก ำไร EBITDA         12.0         11.7  
 อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์(ROA)        11.0         11.0  
 อตัรำผลตอบแทนจำกสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE)         15.3         16.0  

 
 

ฐานะการเงิน 
 
สินทรพัย ์
  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 3,188 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 141 
ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เมื่อเทยีบกบัปี 2557 สำระส ำคญัของกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยร์วม มดีงันี้ 

- ลกูหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 เท่ำกบั 260 ลำ้นบำท ลดลง 0.1 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 
2557 ลกูหนี้คงคำ้งสว่นใหญ่เป็นลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ จ ำนวน 242 ลำ้นบำท และมลีกูหนี้ทีค่ำ้ง
ช ำระมำกกว่ำ 90 วนั จ ำนวน 0.4 ลำ้นบำท เป็นหนี้ทีเ่กดิจำกกำรขำยสนิคำ้ในประเทศ และบรษิทัฯ ได้
ท ำกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูไว ้จ ำนวน 0.7 ลำ้นบำทส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ในประเทศ ทัง้นี้กำรตัง้ค่ำ
เผื่อหนี้สงสยัจะสญู จะพจิำรณำจำกประวตัแิละประสบกำรณ์ในกำรเรยีกเกบ็หนี้ และสถำนะปัจจุบนัของ
ลกูหนี้คงคำ้ง ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ทัง้ลกูหนี้กำรคำ้ต่ำงประเทศและลกูหนี้กำรคำ้ในประเทศ  
ระยะเวลำกำรเกบ็หนี้เฉลีย่ ส ำหรบังบกำรเงนิรวม ในปี 2558 เท่ำกบั 19 วนั ขณะทีใ่นปี 2557 เท่ำกบั 
20 วนั 



- เงนิลงทุนชัว่ครำว ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 109 ลำ้นบำท เป็นเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ระยะ
สัน้ เป็นกำรบรหิำรเพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีส่งูขึน้ และในอนำคตคำดว่ำจะมกีำรน ำไปใชใ้นกำรลงทุน
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ  

- ลกูหนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 35 ลำ้นบำท ลดลง 6 ลำ้นบำท เน่ืองจำกลกูหนี้สญัญำซือ้
ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ลดลง 16 ลำ้นบำท  กำรจ่ำยลว่งหน้ำค่ำสนิคำ้น ำเขำ้บำงรำยกำรตำม
เงื่อนไขทำงธุรกจิ ลดลง 3 ลำ้นบำท และลกูหนี้ภำษมีลูค่ำเพิม่ เพิม่ขึน้ 14 ลำ้นบำท 

- สนิคำ้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 มจี ำนวน 512 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 27 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 
2557 โดยสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและสนิคำ้ระหว่ำงผลติ เพิม่ขึน้  72 ลำ้นบำท และวตัถุดบิ ลดลง 39 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกมกีำรผลติเกบ็สตอ็กเพือ่รอกำรขำยในช่วงตน้ปี 2559 และมกีำรเกบ็สต๊อกสนิคำ้ซือ้มำขำยไปที่
น ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศมำกขึน้ เพื่อรองรบักำรขำย สง่ผลใหส้นิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ บรษิทัฯ ไดม้กีำรตัง้
ส ำรองค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูคำ่สนิคำ้ในงบกำรเงนิรวม จ ำนวน 8 ลำ้นบำท และในงบกำรเงนิเฉพำะ
บรษิทัจ ำนวน 3 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มคีวำมเสีย่งจำกกรณีทีร่ำคำขำยทีอ่ำจจะไดร้บัต ่ำกว่ำรำคำ
ทุน สำเหตุสว่นหนึ่งมำจำกตลำดต่ำงประเทศมกีำรแขง่ขนัค่อนขำ้งสงู และรำคำวตัถุดบิในประเทศยงัมี
ควำมผนัผวน ทัง้นี้บรษิทัฯ พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำ กำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้ทีต่ัง้ไว ้มคีวำม
เหมำะสมและเพยีงพอแลว้  ระยะเวลำกำรหมุนเวยีนสนิคำ้เฉลีย่ ส ำหรบังบกำรเงนิรวมในปี 2558 
เท่ำกบั 42 วนั ขณะทีใ่นปี 2557 เท่ำกบั 39 วนั เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่กำรเกบ็สตอ็กสนิคำ้
ส ำเรจ็รปูสนิคำ้ระหว่ำงผลติเพิม่ขึน้ 

- ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์สทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 1,668 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 213 ลำ้น
บำท เมื่อเทยีบกบัปี 2557  โดยในปี 2558 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มกีำรซือ้ทีด่นิ เพื่อก่อสรำ้งอำคำร
คลงัสนิคำ้และส ำนกังำน ซือ้เครื่องจกัร และอุปกรณ์ เพิม่ขีน้ รวมทัง้สิน้ 355 ลำ้นบำท มกีำรประเมนิ
รำคำทีด่นิเพิม่ขึน้ 76 ลำ้นบำท ค่ำเสือ่มประจ ำปี จ ำนวน 215 ลำ้นบำท และมกีำรตดัจ ำหน่ำยเครื่องจกัร
และอุปกรณ์สทุธ ิ3 ลำ้นบำท 

 
 
หน้ีสิน 
 
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 825 ลำ้นบำท ลดลง 87 ลำ้นบำท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 10 จำกปี 2557 โดยสำเหตุหลกัมำจำก 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 179 ลำ้นบำท ลดลง 23 ลำ้น
บำท เมื่อเทยีบกบัปี 2557 เน่ืองจำกบรษิทัย่อยมคีวำมตอ้งกำรใชเ้งนิทุนในกำรปรบัปรุงกระบวนกำรผลติ
ลดลงจำกปี 2557 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 185 ลำ้นบำท ลดลง 13 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 
2557 ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระหนี้เฉลีย่ ส ำหรบังบกำรเงนิรวม ในปี 2558 เท่ำกบั 16 วนั ขณะทีใ่นปี 
2557 เท่ำกบั 15 วนั 

- เงนิกูย้มืระยะยำว (รวมเงนิกูย้มืทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 26 
ลำ้นบำท ลดลง 52 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัปี 2557  เป็นกำรจ่ำยคนืเงนิกูต้ำมสญัญำ 

- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี) ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 85 ลำ้นบำท ลดลง 28 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2557 เพรำะมกีำรจ่ำยคนื
เงนิกูต้ำมสญัญำ 
 



ส่วนของผูถื้อหุ้น 
   

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 2,362 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 
228 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เมื่อเทยีบกบัปี 2557 เน่ืองจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี ำไรสทุธ ิ344 ลำ้นบำท 
บรษิทัฯ มกีำรจำ่ยเงนิปันผล จ ำนวน 72.9 ลำ้นบำท และบรษิทัย่อยจ่ำยเงนิปันผลใหก้บัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจ
ควบคุม  159.1 ลำ้นบำท   
 
สภาพคล่อง 
  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 451.6 ลำ้นบำท 
เพิม่ขึน้จำกปี 2557 จ ำนวน 0.9 ลำ้นบำท มเีงนิลงทุนชัว่ครำวทีล่งทุนในตรำหนี้ระยะสัน้ จ ำนวน 109 ลำ้นบำท เป็น
กำรบรหิำรเพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีส่งูขึน้ บรษิทัมกีำรบรหิำรจดักำรเงนิทุน และรกัษำสภำพคล่องของบรษิทัอยู่ใน
ระดบัทีน่่ำพอใจ โดยอตัรำสว่นสภำพคล่อง ในปี 2558 ใกลเ้คยีงกบัปี 2557 ดำ้นกำรจดัหำเงนิทนุเพื่อใชห้มุนเวยีนใน
กจิกำร บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมกีำรพจิำรณำอย่ำงรอบคอบ และใหม้คีวำมสอดคลอ้งกบักจิกรรมทีน่ ำไปใช ้รวมทัง้หำ
แหล่งเงนิกูท้ีม่ตีน้ทุนทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสม 
 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ  ปี 2558  ปี 2557 
 อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio)           0.3  0.4 
 อตัรำสว่นทุนหมุนเวยีน (Current Ratio)           2.3  2.2 
 วงจรเงนิสด (Cash Cycle) : จ ำนวนวนั           45  44 
 ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ (Interest Coverage)        40.4  40.8 

 
 
 
สรปุ 
  
 ในปี 2558  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีก ำไรสุทธริวมส ำหรบัปี จ ำนวน 344 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2557 
จ ำนวน 15 ลำ้นบำท โดยเป็นก ำไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 172 ลำ้นบำท และก ำไรต่อหุน้ขัน้พีน้ฐำน เท่ำกบั 0.64 
บำทต่อหุ้น โดยในปี 2558 บริษัทฯ และบรษิัทย่อย มีกำรปรบัตัวและมกีำรพฒันำสนิค้ำใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์วตัถุดบิปัจจุบนัทีม่คีวำมผนัผวน โดยค ำนึงถงึควำมสำมำรถในกำรผลติ กำรท ำก ำไรจำกกำรขำยสนิคำ้เป็น
ส ำคญั  ส่งผลใหต้้นทุนขำยของบรษิทัและบรษิัทย่อยลดลงจำกปี 2557 และผลประกอบกำรโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่ำ
พอใจ  
 


