
การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2560 
 
ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

 
บรษิทั สรุพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย มกี ำไรสุทธใินปี 2560 เท่ำกบั 195 ลำ้นบำท (2559 : 461 ลำ้น

บำท) ลดลงจำกปี 2559 จ ำนวน 266 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 58 โดยเป็นขำดทุนสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิัทใหญ่ จ ำนวน 8 
ลำ้นบำท (2559: ก ำไรสทุธ ิ154 ลำ้นบำท)  

วตัถุดบิหลกัในกำรผลิตสนิค้ำของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยคอืไก่และกุ้ง ในปี 2560 ต้นทุนวตัถุดบิไก่ปรบัสูงขึ้น 
เน่ืองจำกมคีวำมตอ้งกำรซือ้วตัถุดบิไก่เพิม่ขึน้ ตำมกำรขยำยตวัของกำรบรโิภคสนิคำ้ไก่ ขณะที่สถำนกำรณ์ผลผลติวตัถุดบิกุง้
ในประเทศไทย ในปี 2560 ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2559 ส่งผลให้ต้นทุนรำคำวตัถุดิบกุ้งยงัทรงตวัอยู่ในระดบัสูงต่อเนื่อง
นับตัง้แต่กำรเกดิโรคกุ้งตำยด่วน (Early Mortality Syndrome) อย่ำงไรกต็ำมในปี 2560 บรษิัทฯและบรษิทัย่อยได้มกีำร
ปรบัตวัและปรบัเปลี่ยนกำรด ำเนินธุรกจิหลำยประกำร เพื่อรกัษำขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและรกัษำกำรเติบโตทำง
ธุรกิจในระยะยำว ได้แก่ กำรปรับปรุงพื้นที่กำรผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยของสินค้ำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สนิคำ้แปรรปูทีม่มีลูค่ำเพิม่ทัง้กลุ่มสนิคำ้ทีเ่ป็นอำหำรทะเลและสนิคำ้ไก่แปรรูป ซึง่มโีอกำสทำงธุรกจิมำก
ขึน้ บรษิัทฯ และบรษิทัย่อยจงึมกีำรลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์เพิม่เติม จ ำนวน 586 ล้ำนบำท และมกีำรท ำวจิยัและ
พฒันำผลติภณัฑใ์นเชงิพำณิชย ์ทัง้ในดำ้นกำรปรบัปรุงสนิคำ้ปัจจุบนัและกำรพฒันำสนิคำ้ใหม่เพิม่เตมิ 

บริษัทฯ และบรษิัทย่อยมีกำรปรบัเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำในประเทศ โดยจดัตัง้บริษัท       
สรุพลไฟน์เนสท ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 เพื่อเป็นตวัแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้
ทีผ่ลติโดยกลุ่มบรษิทัฯ ส ำหรบัตลำดในประเทศและประเทศเพื่อนบำ้น และมกีำรแสวงหำสนิคำ้จำกผูผ้ลติรำยอื่นทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ เพื่อมำจ ำหน่ำยในตลำดดงักล่ำวดว้ย   

 
ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร  
 
รายได้จากการขายและบริการ ในปี 2560 

ปี 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มรีำยไดจ้ำกกำรขำย จ ำนวน 5,524 ลำ้นบำท (2559 : 5,715 ลำ้นบำท) ลดลง 191
ลำ้นบำท หรอืลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทยีบกบัปี 2559  เนื่องจำกโรงงำนแห่งหนึ่งในจงัหวดัปรำจนีบุรีได้หยุดกำรผลติสนิค้ำ
ประเภทกุ้งเพื่อเปลี่ยนมำผลติสนิคำ้ประเภทไก่แปรรูปแทน โดยในปี 2560 โรงงำนดงักล่ำวยงัอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและ
ปรบัปรุง ท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ประเภทกุง้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยลดลง อย่ำงไรกต็ำมกำรก่อสรำ้งโรงงำนเพื่อ
ผลติสนิคำ้ไก่แปรรปูไดแ้ลว้เสรจ็ เมื่อช่วงปลำยปี 2560 และสำมำรถผลติสนิคำ้เชงิพำณิชยไ์ดใ้นเดอืนธนัวำคม 2560 

ปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร ซึง่มำจำกกำรใหบ้รกิำรด้ำนคลงัสนิคำ้และจดัส่งโดย
บรษิทั โมบำย โลจสิตกิส ์จ ำกดั จ ำนวน 32 ลำ้นบำท (2559 : 6 ลำ้นบำท) เพิม่ขึน้จำกปี 2559 จ ำนวน 26 ลำ้นบำท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 414 เมื่อเทยีบกบัปี 2559  สำเหตุทีร่ำยจำกกำรใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้ เน่ืองจำกบรษิทั โมบำย โลจสิตกิส ์จ ำกดั ได้
ใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้เตม็จ ำนวน 12 เดอืน ขณะทีปี่ 2559 บรษิทัดงักล่ำวไดเ้ริม่ด ำเนินงำนในช่วงกลำงปี ประกอบกบักำรเพิม่
รปูแบบกำรใหบ้รกิำรใหม่ทีห่ลำกหลำยมำกขึน้ เช่น กำรจดัและกระจำยสนิคำ้เป็นหน่วยย่อย กำรคดัแยกสนิคำ้ เป็นตน้ 

  
อตัราก าไรขัน้ต้น 

 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ ปี 2560 คอื 13% เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 16% สำเหตุทีอ่ตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ปี 2560 ลดลง เกดิจำกสำเหตุส ำคญัดงันี้ 

1. เงนิบำทแขง็ค่ำขึน้เมื่อเทยีบกบัเงนิเยน ท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรสง่ออกเมื่อแปลงเป็นเงนิบำท มมีลูค่ำลดลง  

2. ตน้ทุนวตัถุดบิหลกัปรบัตวัสงูขึน้ เน่ืองจำกปรมิำณวตัถุดบิกุง้และวตัถุดบิไก่ ยงัไม่เพยีงพอกบัควำมตอ้งกำรใน
ตลำด  

  
ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 



ปี 2560 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมตี้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร จ ำนวน 565 ล้ำนบำท 
(2559 : จ ำนวน 488 ล้ำนบำท) เพิม่ขึน้ 77 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 16 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 โดยมีรำยกำรที่เป็น
สำระส ำคญัดงันี้ 

1. บนัทกึผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของทรพัย์สนิ และผลขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 
จ ำนวน 23 ลำ้นบำท อนัเป็นผลสบืเนื่องจำกกำรหยุดกำรผลติสนิคำ้ประเภทกุง้ของโรงงำนในจงัหวดัปรำจนีบุร ี

2. บนัทึกกำรตัง้ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลง เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ ำนวน 34 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นผลจำกกำร
ทดลองกำรผลติสนิคำ้ไก่แปรรูปในช่วงทดลองกำรใชง้ำนเครื่องจกัรและทดลองกำรผลติของโรงงำนในจงัหวดั
ปรำจนีบุร ีซึง่ด ำเนินกำรก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ ในช่วงปลำยปี 2560  

3. บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมตี้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยปี 2560 ลดลงจ ำนวน 37 ลำ้นบำท ซึง่ลดลงตำมยอดขำย
สนิคำ้ทีล่ดลง 
 

ความสามารถในการท าก าไร 
ในปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำรปรับตัวและปรบัเปลี่ยนกำรด ำเนินธุรกิจหลำยประกำร เพื่อรกัษำขีด

ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและรกัษำกำรเตบิโตทำงธุรกจิในระยะยำว สง่ผลใหม้กี ำไรสทุธเิท่ำกบั 195 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 
2559 จ ำนวน 266 ล้ำนบำท (2559: 461 ล้ำนบำท) หรอืลดลงร้อยละ 58 โดยเป็นขำดทุนสุทธสิ่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่
จ ำนวน 8 ลำ้นบำท (2559: ก ำไรสทุธ ิ154 ลำ้นบำท)  

 
 
 
 
 
 

 
 
ฐานะการเงิน 
สินทรพัย ์

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน 3,625 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 32 ลำ้นบำท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.9 เมื่อเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559  สำระส ำคญัของกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยร์วม มดีงันี้ 

1. ลกูหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 234 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 7 ลำ้นบำท ลกูหนี้คงคำ้งสว่นใหญ่เป็น
ลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ จ ำนวน 207 ลำ้นบำท โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีะยะเวลำกำรเกบ็หนี้เฉลีย่ 
ในปี 2560 เท่ำกบั 15 วนั ขณะทีใ่นปี 2559 เท่ำกบั 16 วนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มกีำรบนัทกึค่ำเผื่อหนี้
สงสยัจะสญู เน่ืองจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยในกำรพจิำรณำใหว้งเงนิสนิเชื่อแก่ลกูคำ้อย่ำงเคร่งครดั 
และมกีำรตดิตำมหนี้สนิและเรยีกเกบ็หนี้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

2. สนิคำ้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 มจี ำนวน 430 ลำ้นบำท ลดลง 62 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัเกดิจำก
สนิคำ้ส ำเรจ็รูปและวตัถุดบิคงเหลอืลดลง จ ำนวน 43 ลำ้นบำท เนื่องจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรบรหิำร
จดักำรเกบ็สนิค้ำคงเหลอือย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อลดต้นทุนกำรจดัเกบ็ โดยระยะเวลำกำรหมุนเวยีนสนิค้ำ
เฉลีย่รวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในปี 2560 เท่ำกบั 35 วนั ขณะทีใ่นปี 2559 เท่ำกบั 38 วนั 

3. บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดม้กีำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสนิคำ้ จ ำนวน 46 ลำ้นบำท (2559: 10 
ลำ้นบำท) ซึง่สนิค้ำทีม่กีำรตัง้ส ำรองดงักล่ำวส่วนใหญ่เป็นสนิคำ้ไก่แปรรูปที่ เกดิจำกกำรทดลองผลติทีโ่รงงำน
ปรำจนีบุร ีซึง่มตีน้ทุนกำรผลติทีส่งู  

4. ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์สุทธ ิจ ำนวน 2,199 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 320 ลำ้นบำท เนื่องจำกบรษิทัฯ และบรษิัท
ย่อย มกีำรก่อสรำ้งอำคำร ซือ้เครื่องจกัร และอุปกรณ์ เพิม่ขึน้ จ ำนวน 586 ลำ้นบำท ค่ำเสื่อมประจ ำปี จ ำนวน 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร ปี 2560 ปี 2559 
 อตัรำกำรท ำก ำไรขัน้ตน้ (Gross profit margin)   12.2 16.2 
 อตัรำกำรท ำก ำไรสทุธ ิ(Net profit) 3.5 8.1 
 อตัรำกำรท ำก ำไร EBITDA  9.4 13.5 
 อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์(ROA) 5.4 13.6 
 อตัรำผลตอบแทนจำกสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE)  8.2 19.2 



233 ล้ำนบำท มีกำรบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของทรพัย์สนิและขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตัด
จ ำหน่ำยเครื่องจกัรและอุปกรณ์เหล่ำน้ี จ ำนวน 33 ลำ้นบำท 

 
หน้ีสิน 
 
 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มหีนี้สนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน 1,306 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 159 ลำ้นบำท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 จำกปี 2559 โดยมรีำยกำรทีเ่ป็นสำระส ำคญัดงันี้ 

1. เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 137 ลำ้นบำท ลดลง 90 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัวนัที ่31 ธนัวำคม 
2559   

2. เจำ้หนี้กำรคำ้ 2560 จ ำนวน 195 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 16 ลำ้นบำท ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระหนี้เฉลีย่ของบรษิทัฯ
และบรษิทัย่อย ส ำหรบัในปี 2560 เท่ำกบั 14 วนั เท่ำกบัปี 2559 

3. เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (รวมเงนิกู้ยมืที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี) จ ำนวน 483 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 256 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้ำท ำสญัญำเงินกู้ระยะยำวเพื่อใช้ส ำหรบักำร
ก่อสรำ้งอำคำร และลงทุนซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีโ่รงงำนจงัหวดัปรำจนีบุร ี 

4. หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ (รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี) จ ำนวน 50 
ลำ้นบำท ลดลง 20 ลำ้นบำท เน่ืองจำกมกีำรจ่ำยคนืเงนิกูต้ำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
   

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน 2,319 ลำ้นบำท ลดลง 127 ลำ้น
บำท หรอืลดลงรอ้ยละ 5 เนื่องจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี ำไรสุทธ ิ195 ลำ้นบำท บรษิทัฯ มกีำรจ่ำยเงนิปันผล จ ำนวน 
81 ลำ้นบำท บรษิทัย่อยจ่ำยเงนิปันผลใหก้บัสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม จ ำนวน 244 ลำ้นบำท   
 
สภาพคล่อง 
  

ปี 2560 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมกีระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 538 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 
2559 จ ำนวน 161 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี ำไรสุทธลิดลง บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดใชไ้ป
ในกจิกรรมลงทุน ในปี 2560 จ ำนวน 494 ลำ้นบำท โดยเป็นเงนิสดจ่ำยเพื่อซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ จ ำนวน 532 ลำ้นบำท 
ซึง่สว่นใหญ่เป็นกำรช ำระเงนิค่ำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ของโรงงำนผลติไก่แปรรูปทีจ่งัหวดัปรำจนีบุร ีบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ จ ำนวน 217 ลำ้นบำท โดยเป็นเงนิปันผลจ่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ ำนวน 81 
ลำ้นบำท และเงนิปันผลจ่ำยใหก้บัสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมจ ำนวน 244 ลำ้นบำท 

ในปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรบรหิำรจดักำรเงนิทุน และหำแหล่งเงนิกูท้ีม่ตี้นทุนทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสม
และรกัษำสภำพคล่องของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย โดยอตัรำส่วนสภำพคล่องทำงกำรเงนิ ในปี 2560 ใกล้เคยีงกบัปี 2559 
สรุปไดด้งันี้ 
 

อตัรำสว่นทำงบกำรเงนิ ปี 2560 ปี 2559 
 อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio)  0.6 0.5 
 อตัรำสว่นทุนหมุนเวยีน (Current Ratio)  1.9 2.0 
 วงจรเงนิสด (Cash Cycle) : จ ำนวนวนั 36 40 
 ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ (Interest Coverage) 15.3 46.1 


