
การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2559 
 
ภาพรวมผลการด าเนินงาน ปี 2559 

 
บรษิทั สรุพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรวม จ ำนวน 5,721 ลำ้น

บำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อน 714 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 เมือ่เทยีบกบัปี 2558 สดัสว่นตน้ทนุขำยต่อยอดขำยในปี 
2559 เท่ำกบัรอ้ยละ 84 ลดลงจำกปี 2558 ทีต่น้ทุนขำยต่อยอดขำย เท่ำกบัรอ้ยละ 86  

 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี ำไรสทุธริวม เท่ำกบั 461 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อน 117 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 34 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 โดยเป็นก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 154 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน 17.5 ลำ้น
บำท โดยในปี 2558 มกี ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 172 ลำ้นบำท  

 
ในปี 2559 ภำพรวมธุรกจิกุง้แช่เยอืกแขง็และแปรรูปของประเทศไทยยงัคงเผชญิกบัสถำนกำรณ์ควำมไม่

แน่นอนและปัจจยัลบหลำยประกำร ถงึแมภ้ำพรวมมลูค่ำกำรสง่ออกสนิคำ้กุง้แช่เยอืกแขง็และแปรรปูโดยรวมจะปรบัตวั
สูงขึ้นเมื่อเทยีบกบัปี 2558 แต่ปรมิำณวตัถุดบิกุ้งซึ่งเป็นอุตสำหกรรมต้นน ้ำ ยงัประสบปัญหำด้ำนกำรเพำะเลี้ยง 
ปริมำณผลผลติที่ออกสู่ตลำดยงัไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกบัปรมิำณควำมต้องกำรที่มมีำกขึ้น ส่งผลให้ต้นทุน
วตัถุดบิกุง้ยงัทรงตวัอยูใ่นระดบัสงูต่อเนื่องนบัตัง้แต่กำรเกดิโรคกุง้ตำยด่วน (Early Mortality Syndrome) ตัง้แต่ปี 2555 
เป็นตน้มำ จำกปัจจยัดงักล่ำวขำ้งตน้ สง่ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ ในกำรผลติและสง่ออกสนิคำ้กุง้แช่แขง็และแปร
รูป โดยรำยได้จำกกำรขำย ตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ลดลง 107  ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทยีบกบัปี 
2558 อย่ำงไรกต็ำม ในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดม้กีำรปรบัตวัและปรบัเปลีย่นกำรด ำเนินธุรกจิหลำยประกำร 
เพื่อรกัษำขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและรกัษำกำรเตบิโตทำงธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื  เช่น มกีำรผลกัดนักำรด ำเนินงำน
ดำ้นกำรผลติและจ ำหน่ำยสนิคำ้ประเภทไก่แปรรปูของบรษิทั สรุพลนิชเิรฟู้ดส ์จ ำกดั ใหม้กีำรเตบิโตย่ำงต่อเนื่อง มกีำร
ขยำยกำรด ำเนินงำนไปยงัธุรกจิให้บรกิำรโลจสิติกสแ์บบปรบัอุณหภูม ิภำยใต้กำรบรหิำรงำนของบรษิทั โมบำย โลจิ
สตกิส ์จ ำกดั และมกีำรลงทุนและปรบัปรุงโรงงำนเพื่อขยำยก ำลงักำรผลติในอนำคตของบรษิทั สุรำษฎรซ์ฟู้ีดส์ จ ำกดั 
และบรษิทั สรุพลซพูรมีฟู้ดส ์จ ำกดั รวมถงึกำรจดัตัง้บรษิทั สุรพลไฟน์เนสท ์จ ำกดั เพื่อผลกัดนัและขยำยธุรกจิกำรจดั
จ ำหน่ำยสนิคำ้ส ำหรบัในประเทศและประเทศเพื่อนบำ้น 

  
 กำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัปี 2559 และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
มดีงันี้ 
  
รายได ้

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยไดร้วม จ ำนวน 5,828 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 707 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 
เมื่อเทยีบกบัปี 2558 กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดร้วม มสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร เพิม่ขึน้ 714 ลำ้น
บำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 เน่ืองจำกในปี 2559 ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย คอื บรษิทั สุ
รพลนิชเิรฟู้ดส ์จ ำกดั และบรษิทั สรุำษฎรซ์ฟู้ีสด ์จ ำกดั มรีำยไดจ้ำกกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2558  รวมถงึกำร
มรีำยไดจ้ำกธุรกจิกำรใหบ้รกิำรโลจสิตกิสท์ีด่ ำเนินงำนโดยบรษิทั โมบำย โลจสิตกิส ์จ ำกดั ซึง่เปิดด ำเนินกำรมำตัง้แต่
เดอืนกรกฎำคม 2559 

 
 

ค่าใช้จ่าย 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มตีน้ทนุขำย ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร และค่ำใชจ้่ำยรวม จ ำนวน 5,293 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

543 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 โดยมสีำระส ำคญัดงันี้ 



- ตน้ทุนขำยและตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร เพิม่ขึน้ 467 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 
เน่ืองจำกปรมิำณกำรผลติและกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรทีเ่พิม่ขึน้ 20 ลำ้นบำท จำก
กำรใหบ้รกิำรโลจสิตกิสข์องบรษิทั โมบำย โลจสิตกิส ์จ ำกดั แต่เมื่อเทยีบสดัสว่นตน้ทุนขำยต่อยอดขำย 
จะพบว่ำ สดัสว่นตน้ทุนขำยต่อยอดขำย ลดลงจำกรอ้ยละ 86 ในปี 2558 เหลอืรอ้ยละ 84 ในปี 2559 

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร เพิม่ขึน้ 74 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 
สำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรสง่ออก เพิม่ขึน้ 7 ลำ้นบำท ตำมปรมิำณกำรสง่ออกทีเ่พิม่ขึน้ และ
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน เพิม่ขึน้ 52 ลำ้นบำท 

- กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรวจิยัและพฒันำของบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรภำยใต้ฝ่ำยวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ ์ 
ในปี 2559 มคี่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรวจิยัและพฒันำ ค่ำใชจ้่ำยดำ้นบคุลำกรในหน่วยงำนกำรวจิยัและพฒันำ
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ทีไ่ดช้ ำระแลว้และทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวนประมำณ 10 ลำ้นบำท 
นอกจำกนี้มกีำรเขำ้รว่มโครงกำรกบัส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต ิ(สวทช.) เพื่อ
ศกึษำทดลองเกีย่วกบักำรพฒันำเทคโนโลยกีำรผลติและแปรรปูผลติภณัฑ ์และนวตักรรมต่ำงๆ เพื่อ
น ำมำใชก้บับรษิทัฯ ในอนำคต ทัง้นี้ กำรด ำเนินงำนจะครอบคลุมทัง้ในดำ้นกำรพฒันำสนิคำ้ปัจจุบนั และ
กำรเพิม่สนิคำ้ใหม่เพื่อตอบสนองกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศ 

 
ความสามารถในการท าก าไร 

 
ในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดม้กีำรพฒันำธุรกจิปัจจุบนั และขยำยกำรด ำเนินธุรกจิใหม่เพิม่เตมิ เพื่อ

รกัษำขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและรกัษำกำรเตบิโตทำงธรุกจิอยำ่งยัง่ยนื  สง่ผลใหใ้นปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย มกี ำไรสุทธริวม 461 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 34 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 โดยเป็นก ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิัท
ใหญ่ 154 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน 17.5 ลำ้นบำท โดยในปี 2558 มกี ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 172 ลำ้น
บำท 

 
 
 
 
 
 
 

 
ฐานะการเงิน 
 
สินทรพัย ์
  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 3,594 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 406 
ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 สำระส ำคญัของกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยร์วม มดีงันี้ 

- ลกูหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 เทำ่กบั 227 ลำ้นบำท ลดลง 34 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2558 
ลกูหนี้คงคำ้งสว่นใหญ่เป็นลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ จ ำนวน 206 ลำ้นบำท และมลีกูหนี้ทีค่ำ้งช ำระ
มำกกว่ำ 90 วนั จ ำนวน 0.3 ลำ้นบำท เป็นหนี้ทีเ่กดิจำกกำรขำยสนิคำ้ในประเทศ และบรษิทัฯ ไดท้ ำกำร
ตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ในประเทศ จ ำนวน 0.7 ลำ้นบำท ทัง้นี้กำรตัง้ค่ำเผือ่หนี้
สงสยัจะสญู จะพจิำรณำจำกประวตัแิละประสบกำรณ์ในกำรเรยีกเกบ็หนี้ และสถำนะปัจจุบนัของลกูหนี้

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร  ปี 2559  ปี 2558 
 อตัรำกำรท ำก ำไรขัน้ตน้ (Gross profit margin)               16.2          13.6  
 อตัรำกำรท ำก ำไรสทุธ ิ(Net profit)              8.1           6.9  
 อตัรำกำรท ำก ำไร EBITDA              13.5          12.0  
 อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์(ROA)             16.1          12.2  
 อตัรำผลตอบแทนจำกสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE)              19.2          15.3  



คงคำ้ง ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ทัง้ลกูหนี้กำรคำ้ต่ำงประเทศและลกูหนี้กำรคำ้ในประเทศ  
ระยะเวลำกำรเกบ็หนี้เฉลีย่ ส ำหรบังบกำรเงนิรวม ในปี 2559 เทำ่กบั 16 วนั ขณะทีใ่นปี 2558 เท่ำกบั 
19 วนั 

- เงนิลงทุนชัว่ครำว ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 31 ลำ้นบำท เป็นเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ระยะสัน้ 
เป็นกำรบรหิำรเพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีส่งูขึน้ และในอนำคตคำดว่ำจะมกีำรน ำไปใชใ้นกำรลงทุน
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ  

- ลกูหนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 64 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 30 ลำ้นบำท เน่ืองจำกลกูหนี้
ภำษมีลูค่ำเพิม่ เพิม่ขึน้ 21 ลำ้นบำท  และลกูหนี้สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพิม่ขึน้ 9 
ลำ้นบำท   

- สนิคำ้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 มจี ำนวน 493 ลำ้นบำท ลดลง 19 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 
2558 โดยสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและสนิคำ้ระหว่ำงผลติ ลดลง 63 ลำ้นบำท วตัถุดบิ เพิม่ขึน้ 34 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกมกีำรเกบ็สตอ็กเพื่อใชส้ ำหรบักำรผลติสนิคำ้ในชว่งตน้ปี 2560 และสนิคำ้ระหว่ำงทำงเพิม่ขึน้ 
11 ลำ้นบำท เนื่องจำกสนิคำ้อยูร่ะหว่ำงกำรน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ บรษิทัฯ ไดม้กีำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อ
กำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้ในงบกำรเงนิรวม จ ำนวน 10 ลำ้นบำท และในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร จ ำนวน 
4 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวำมเสีย่งจำกกรณีทีร่ำคำสทุธทิีจ่ะไดร้บัต ่ำกว่ำตน้ทุน
สนิคำ้คงเหลอื สำเหตุสว่นหนึ่งมำจำกตลำดต่ำงประเทศมกีำรแขง่ขนัค่อนขำ้งสงู และรำคำวตัถุดบิหลกั
ในประเทศยงัมคีวำมผนัผวน ทัง้นี้บรษิทัฯ พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำ กำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้
ทีต่ัง้ไวม้คีวำมเหมำะสมและเพยีงพอแลว้  ระยะเวลำกำรหมุนเวยีนสนิคำ้เฉลีย่ ส ำหรบังบกำรเงนิรวมใน
ปี 2559 เท่ำกบั 38 วนั ขณะทีใ่นปี 2558 เท่ำกบั 42 วนั เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยของบรษิทัฯ 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 

- ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์สทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 1,879 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 212 ลำ้น
บำท เมื่อเทยีบกบัปี 2558  โดยในปี 2559 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มกีำรก่อสรำ้งอำคำร ซือ้เครือ่งจกัร 
และอุปกรณ์ เพิม่ขึน้ รวมทัง้สิน้ 489 ลำ้นบำท ค่ำเสือ่มประจ ำปี จ ำนวน 221 ลำ้นบำท มกีำรตดัจ ำหน่ำย
เครื่องจกัรและอุปกรณ์สทุธ ิ16 ลำ้นบำท และโอนรำยกำรทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ไปบญัชี
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน จ ำนวน 32 ลำ้นบำท  เน่ืองจำกบรษิทัน ำทรพัยส์นิดงักล่ำวซึง่เป็นฟำรม์
เพำะเลีย้งกุง้ไปใหบุ้คคลทีส่ำมเช่ำโดยมสีญัญำเช่ำเป็นเวลำ 3 ปี 

 
หน้ีสิน 
 
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 1,148 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 322 ลำ้น
บำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 39 จำกปี 2558 โดยสำเหตุหลกัมำจำก 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 227 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 48 ลำ้น
บำท เมื่อเทยีบกบัปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวำมตอ้งกำรเงนิทุนเพื่อใชใ้นกำรบรหิำร
สภำพคล่องและซือ้วตัถุดบิเพื่อใชใ้นกำรผลติ 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 179 ลำ้นบำท ลดลง 7 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2558 
ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระหนี้เฉลีย่ ส ำหรบังบกำรเงนิรวม ในปี 2559 เทำ่กบั 14 วนั ขณะทีใ่นปี 2558 
เท่ำกบั 16 วนั 



- เงนิกูย้มืระยะยำว (รวมเงนิกูย้มืทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 226 
ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 201 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2558 เป็นกำรท ำสญัญำเงนิกูร้ะยะยำวของบรษิทัย่อย
แห่งหนึ่ง เพื่อใชส้ ำหรบักำรก่อสรำ้งอำคำรคลงัสนิคำ้และอำคำรส ำนกังำน 

- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี) ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 71 ลำ้นบำท ลดลง 14 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2558 เน่ืองจำกมกีำรจ่ำยคนื
เงนิกูต้ำมสญัญำ 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
   

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 2,446 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 
84 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.6 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี ำไรสทุธ ิ461 ลำ้นบำท 
บรษิทัฯ มกีำรจำ่ยเงนิปันผล จ ำนวน 116 ลำ้นบำท บรษิทัย่อยจำ่ยเงนิปันผลใหก้บัสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม  
236 ลำ้นบำท และมขีำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์
พนกังำนสทุธจิำกภำษเีงนิได ้จ ำนวน 18 ลำ้นบำท 
 
สภาพคล่อง 
  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 675 ลำ้น
บำท เพิม่ขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 223 ลำ้นบำท มเีงนิลงทุนชัว่ครำวทีล่งทุนในตรำหนี้ระยะสัน้ จ ำนวน 31 ลำ้นบำท 
เป็นกำรบรหิำรเพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีส่งูขึน้ บรษิทัมกีำรบรหิำรจดักำรเงนิทุน และรกัษำสภำพคล่องของบรษิทัอยู่
ในระดบัทีน่่ำพอใจ โดยอตัรำสว่นสภำพคล่อง ในปี 2559 ใกลเ้คยีงกบัปี 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรพจิำรณำ
กำรจดัหำเงนิทุนเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนอย่ำงรอบคอบ และควำมสอดคลอ้งกบักจิกรรมทีน่ ำไปใช ้รวมทัง้จดัหำ
แหล่งเงนิกูท้ีม่ตีน้ทุนทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสม 

 
 
 
 
 
 

 
 
สรปุ 
  
 ในปี 2559  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีก ำไรสุทธริวมส ำหรบัปี จ ำนวน 461 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2558 
จ ำนวน 117 ลำ้นบำท โดยเป็นก ำไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 154 ลำ้นบำท และก ำไรต่อหุน้ขัน้พีน้ฐำน เท่ำกบั 0.57 
บำทต่อหุน้ โดยในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดม้กีำรปรบัตวัและปรบัเปลีย่นกำรด ำเนินธุรกจิหลำยประกำร เพื่อ
รกัษำขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและรกัษำกำรเตบิโตทำงธุรกจิอย่ำงยัง่ยนืและเพื่อใหผ้ลประกอบกำรโดยรวมของ
กลุ่มบรษิทัอยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจ  

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ  ปี 2559  ปี 2558 
 อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio)  0.5 0.3 
 อตัรำสว่นทุนหมุนเวยีน (Current Ratio)  2.0 2.3 
 วงจรเงนิสด (Cash Cycle) : จ ำนวนวนั 40 45 
 ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ (Interest Coverage) 46.1 40.4 


