
การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2561 
 
ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

 
บรษิทั สรุพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย”) มกี ำไรสุทธใินปี 2561 เท่ำกบั 

114 ลำ้นบำท (2560 : 195 ลำ้นบำท) ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 81 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 42 โดยเป็นขำดทุน
สทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ จ ำนวน 65 ลำ้นบำท (2560: ขำดทุนสทุธ ิ8 ลำ้นบำท) สว่นรำยไดจ้ำกกำรขำย มจี ำนวน 
4,981 ลำ้นบำท (2550 : 5,524 ลำ้นบำท) ลดลง 543 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 10 เมื่อเทยีบกบัปี 2560 สำเหตุ
ส ำคญัเป็นผลจำกกำรลดลงในรำยได้จำกกำรขำยในตลำดญี่ปุ่นลดลง เน่ืองจำกปจัจยัดำ้นกำรก ำลงัซื้อและภำวะกำร
แข่งขนัดำ้นรำคำทีสู่งขึน้ ขณะทีร่ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร จำกบรษิทั โมบำย โลจสิตกิส ์จ ำกดั ซึง่ ใหบ้รกิำรคลงัสนิค้ำ
และจดัสง่ มรีำยได ้92 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้อย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกปี 2560 จ ำนวน 60 ลำ้นบำทหรอืรอ้ยละ 188 

 
ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรลงทุนปรบัปรุงโรงงำน จ ำนวน 2 แห่ง คอื โรงงำนแห่งหนึ่งในบรษิทั 

สุรพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) และโรงงำนแห่งหน่ึงในบรษิทั สุรพลนิชเิรฟู้ดส ์จ ำกดั และมกีำรลงทุนซื้อเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติม เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิ้นประมำณ 788 ล้ำนบำท เพื่อเพิม่ประสทิธิภำพและขยำยกำรผลิต และ
ปรบัปรุงเนื่องจำกโครงสรำ้งอำคำรและอุปกรณ์เดมิใชง้ำนมำเป็นระยะเวลำนำน โดยกำรปรบัปรุงโรงงำนของบรษิทั สุ
รพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ในเดอืนกรกฏำคม 2561 และสำมำรถไดร้บัค ำสัง่ซือ้สนิคำ้จำกลูกคำ้รำย
ใหม่ในยุโรปทนัท ีขณะทีโ่รงงำนของบรษิทั สุรพลนิชเิรฟู้ดส ์จ ำกดั ด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ในเดอืนธนัวำคม 2561 กลุ่ม
บรษิทัประเมนิว่ำ โรงงำนทีป่รบัปรุงแลว้เสรจ็ในปี 2561 จะมปีระสทิธภิำพกำรผลติเพิม่มำกขึน้ สำมำรถบรหิำรจดักำร
ตน้ทุนกำรผลติไดด้ขี ึน้ ซึง่จะเป็นปจัจยัสนับสนุนทีส่ ำคญัต่อกำรปรบัปรุงผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของกลุ่มบรษิทั
ในปี 2562 
 

โดยภำพรวมไก่และกุง้ ปี 2561 มรีำคำเฉลีย่ลดลงจำกปี 2560 ส่งผลใหต้้นทุนกำรผลติสนิค้ำลดลง บรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยต้องเผชญิกบัปจัจยัลบบำงประกำร คอื ค่ำเงนิบำทแขง็ค่ำมำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง คอื  
บรษิทั สรุพลซพูรมีฟู้ดส ์จ ำกดั ไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงโรงงำนแลว้เสรจ็สมบูรณ์ แต่ยงัไม่สำมำรถผลติไดเ้ตม็ก ำลงักำร
ผลติตำมทีค่ำดกำรณ์ไว ้สง่ผลใหต้น้ทุนกำรผลติยงัอยู่ในระดบัสงู ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ต้นของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยปี 
2561 เท่ำกบัรอ้ยละ 11 ลดลงจำกปี 2560 รอ้ยละ 1 อย่ำงไรกต็ำมตัง้แต่ไตรมำส 4 ปี 2561 เป็นตน้มำ บรษิทัสรุพลซพู
รมีฟู้ดส ์จ ำกดั ไดร้บัค ำสัง่ซือ้สนิคำ้เพิม่ขึน้ และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง   
 
ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
 
รายได้จากการขายและบริการ ในปี 2561 

ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยไดจ้ำกกำรขำย จ ำนวน 4,981 ลำ้นบำท (2560 : 5,524 ลำ้นบำท) 
ลดลง 543 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 10 เมื่อเทยีบกบัปี 2560  สำเหตุส ำคญัคอื มลูค่ำกำรสง่ออกสนิคำ้ไก่แปรรูปของ
บรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง คอื บรษิทั สรุพลนิชเิรฟู้ดส ์จ ำกดั ลดลงเน่ืองจำกค ำสัง่ซือ้จำกลูกคำ้ญี่ปุ่นลดลง แต่ควำมสำมำรถ
ในกำรท ำก ำไรของบรษิัทนี้ เมื่อพจิำรณำจำกอตัรำก ำไรขัน้ต้น สูงกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ เนื่องจำกมกีำรบรหิำรจดักำร
ภำยในอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ตน้ทุนกำรผลติ 

 



ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีำยได้จำกกำรให้บรกิำร ซึ่งเป็นรำยได้จำกกำรให้บรกิำรโลจสิตกิสข์อง
บรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง คอื  บรษิทั โมบำย โลจสิตกิส ์จ ำกดั จ ำนวน 92 ลำ้นบำท (2560 : 32 ลำ้นบำท) เพิม่ขึน้จำกปี 
2560 จ ำนวน 60 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 188 เมื่อเทยีบกบัปี 2560  เนื่องจำกลูกคำ้มคีวำมไวว้ำงใจในบรกิำรที่
ไดร้บัจำกบรษิทัแห่งนี้เพิม่ขึน้ มคีวำมตอ้งกำรใชบ้รกิำรเพิม่ขึน้ทัง้บรกิำรหลกั คอื รบัฝำกเกบ็สนิคำ้ และบรกิำรเพิม่เตมิ
อื่น เช่น บรกิำรจดัสง่และกระจำยสนิคำ้ เป็นตน้  
 
อตัราก าไรขัน้ต้น 

 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ปี 2561 เท่ำกบัรอ้ยละ 11 ลดลงจำกปี 2560 รอ้ยละ 1 สำเหตุ
ส ำคญั คอื บรษิทั สุรพลซูพรมีฟู้ดส ์จ ำกดั ได้ด ำเนินกำรปรบัปรุงโรงงำนแล้วเสรจ็สมบูรณ์ แต่ยงัไม่สำมำรถผลติได้
เตม็ก ำลงักำรผลติ และกำรไดร้บัค ำสัง่ซือ้จำกลกูคำ้ล่ำชำ้กว่ำทีค่ำดกำรณ์ไว ้สง่ผลใหต้น้ทุนกำรผลติยงัอยู่ในระดบัสงู 

 
ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมตีน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร จ ำนวน 482 ลำ้นบำท 
(2560 : จ ำนวน 565 ลำ้นบำท) ลดลง 83 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 15 เมื่อเทยีบกบัปี 2560 โดยมรีำยกำรทีเ่ป็น
สำระส ำคญัดงันี้ 

1. บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมตี้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย ลดลงจ ำนวน 36 ลำ้นบำท ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำย
สนิคำ้ทีล่ดลง 

2. บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร ลดลงจ ำนวน 46 ลำ้นบำท สำเหตุส ำคญัเกดิจำกกำร
ลดลงของขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสนิทรพัย์ และขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยอำคำรและ
อุปกรณ์ จ ำนวน 31 ลำ้นบำท เน่ืองจำกในปี 2560 โรงงำนแห่งหนึ่งในจงัหวดัปรำจนีบุรไีดห้ยุดกำรผลติ
สนิค้ำประเภทกุ้งแปรรูป ในปี 2560 จงึมกีำรบนัทึกขำดทุนดงักล่ำวจ ำนวน 29 ล้ำนบำท  ภำยหลงั
จำกนัน้ ได้ปรบัปรุงโรงงำนเพื่อเน้นกำรผลติสนิค้ำประเภทไก่แปรรูป ในนำมบรษิทั สุรพลซูพรมีฟู้ดส ์
จ ำกดัแทน 
 

ความสามารถในการท าก าไร 
ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีำรลงทุนสรำ้งโรงงำนและปรบัปรุงโรงงำนหลำยแห่งเพื่อเพิม่ก ำลงักำร

ผลิต และเพื่อปรบัปรุงโครงสร้ำงอำคำรที่เก่ำและด้อยสภำพ ท ำให้มีต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำเสื่อมรำคำเพิ่มขึ้น 
ประกอบกบักำรบรหิำรจดักำรเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติในช่วงเริม่ต้นกำรผลติใหม่ ยงัต้องใชเ้วลำพฒันำระดบั
ประสทิธภิำพกำรผลติใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำย สง่ผลใหม้กี ำไรสทุธเิท่ำกบั 114 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 81 ลำ้น
บำท (2560: 195 ลำ้นบำท) หรอืลดลงรอ้ยละ 42 โดยเป็นขำดทุนสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ จ ำนวน 64 ลำ้นบำท 
(2560: ขำดทุนสทุธ ิ8 ลำ้นบำท)  

 
 
 

 
 
 
 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร ปี 2561 ปี 2560 
 อตัรำกำรท ำก ำไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin)               10.9  12.2 
 อตัรำกำรท ำก ำไรสทุธ ิ(Net Profit)              2.2  3.5 
 อตัรำกำรท ำก ำไร EBITDA               8.8  9.4 
 อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์(ROA)              2.8  5.4 
 อตัรำผลตอบแทนจำกสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE)               5.1  8.2 



 
 
ฐานะการเงิน 
สินทรพัย ์

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 4,391 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 765 
ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 21 เมื่อเทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560  สำระส ำคญัของกำรเปลี่ยนแปลงใน
สนิทรพัยร์วม มดีงันี้ 

1. ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เท่ำกบั 225 ลำ้นบำท  ลดลง 9 ลำ้นบำท ลูกหนี้คงคำ้งส่วน
ใหญ่เป็นลูกหนี้ทีย่งัไม่ถึงก ำหนดช ำระ จ ำนวน 199 ล้ำนบำท มรีะยะเวลำกำรเกบ็หนี้เฉลีย่ ในปี 2561 
เท่ำกบั 17 วนั ขณะทีใ่นปี 2560 เท่ำกบั 15 วนั ทัง้นี้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบำยกำรพจิำรณำให้
วงเงนิสนิเชื่อแก่ลกูคำ้อย่ำงเคร่งครดั และมกีำรตดิตำมหนี้สนิและเรยีกเกบ็หนี้อย่ำงใกลช้ดิ   

2. สนิคำ้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เท่ำกบั 523 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 93 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัเกดิ
จำกสนิคำ้ส ำเรจ็รูปและวตัถุดบิคงเหลอืเพิม่ขึน้ จ ำนวน 76 ลำ้นบำท เนื่องจำกมกีำรปรบัปรุงโรงงำนซึง่
แล้วเสร็จในปี 2561 ท ำให้มีกำรผลิตและกำรขำย เพิ่มขึ้นส่งผลให้สินค้ำส ำเร็จรูปคงเหลือและ
วตัถุดบิคงเหลอืภำยหลงัจำกปรบัปรุงโรงงำนเพิม่ขึน้  โดยระยะเวลำกำรหมุนเวยีนสนิคำ้เฉลีย่รวม ในปี 
2561 เท่ำกบั 39 วนั ขณะทีใ่นปี 2560 เท่ำกบั 35วนั 

3. ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์สุทธ ิจ ำนวน 2,743 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 544 ลำ้นบำท สำเหตุส ำคญัเกดิจำกใน
ระหว่ำงปี 2561 มกีำรก่อสรำ้งอำคำร ซื้อเครื่องจกัร และอุปกรณ์ เพิม่ขึน้ จ ำนวน 788 ลำ้นบำท มกีำร
บนัทกึสว่นเกนิทุนจำกกำรตรีำคำทรพัยส์นิ 120 ลำ้นบำท และมคี่ำเสื่อมรำคำประจ ำปี จ ำนวน 258 ลำ้น
บำท 

 
หน้ีสิน 
 
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 2,233 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 927 ลำ้น
บำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 71 จำกปี 2560 สำระส ำคญัของกำรเปลีย่นแปลงในหนี้สนิรวม มดีงันี้ 

1. เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 491 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 354 ลำ้นบำท  เป็นกำรกูย้มืเงนิเพื่อ
ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 

2. เจำ้หนี้กำรคำ้  จ ำนวน 200 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 6 ล้ำนบำท ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระหนี้เฉลีย่ในปี 2561 
เท่ำกบั 16 วนั ขณะทีใ่นปี 2560 เท่ำกบั 15 วนั 

3. เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (รวมเงนิกูย้มืทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี) จ ำนวน 895 ลำ้น
บำท เพิม่ขึน้ 413 ล้ำนบำท เนื่องจำกมกีำรท ำสญัญำเงนิกู้ระยะยำวเพื่อใช้ส ำหรบักำรลงทุนปรบัปรุง
โรงงำน และลงทุนซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ใหม่ เพื่อรองรบักำรผลติสนิคำ้ใหล้กูคำ้เพิม่เตมิ  

4. หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน (รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี) 
จ ำนวน 126 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 75 ลำ้นบำท เนื่องจำกมกีำรท ำสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเพื่อซือ้เครื่องจกัร
เพิม่ขึน้ 

 



ส่วนของผูถื้อหุ้น 
   

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มสี่วนของผู้ถอืหุน้รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 2,158 ลำ้นบำท ลดลง 
162 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 7 เนื่องจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี ำไรสุทธ ิ114 ลำ้นบำท บรษิทัฯ มกีำรจ่ำยเงนิ
ปนัผล จ ำนวน 101 ลำ้นบำท บรษิทัย่อยจ่ำยเงนิปนัผลใหก้บัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม จ ำนวน 270 ล้ำนบำท   
และมกีำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิเพิม่ขึน้สทุธ ิ96 ลำ้นบำท 
 
สภาพคล่อง 
  

ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 372 ลำ้นบำท 
ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 200 ลำ้นบำท เน่ืองจำกมกี ำไรสุทธลิดลง มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน ในปี 2561 
จ ำนวน 642 ลำ้นบำท โดยเป็นเงนิสดจ่ำยเพื่อซือ้อำคำรเครื่องจกัรและอุปกรณ์ จ ำนวน 641 ลำ้นบำท ซึง่ส่วนใหญ่เป็น
กำรช ำระเงนิค่ำเครื่องจกัรและอุปกรณ์ มกีระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ จ ำนวน 442 ลำ้นบำท โดยเป็นเงนิ
สดรบัจำกกำรกูย้มืเงนิระยะสัน้และระยะยำวสทุธจิ ำนวน 762 ลำ้นบำท เงนิสดรบัจำกกำรหนี้สนิสญัญำเช่ำกำรเงนิสุทธิ
จ ำนวน 67 ลำ้นบำท เงนิปนัผลจ่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ ำนวน 101 ลำ้นบำท และเงนิปนัผลจ่ำยใหก้บัส่วนได้
เสยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมจ ำนวน 270 ลำ้นบำท 

ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรบรหิำรจดักำรเงนิทุน และหำแหล่งเงนิกู้ทีม่ตี้นทุนทำงกำรเงนิที่
เหมำะสมและรกัษำสภำพคล่องทำงกำรเงนิ โดยอตัรำสว่นสภำพคล่องทำงกำรเงนิ ในปี 2561 สรุปไดด้งันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 กลุ่มบรษิทัประเมนิว่ำ ลกัษณะและรูปแบบกำรด ำเนินธุรกจิหลกั ทัง้ในปจัจุบนัและอนำคต เป็นธุรกจิทีต่้อง
พึง่พำกำรใช้วตัถุดบิหลกั ซึ่งเป็นผลผลติทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ไก่ กุ้ง และปลำ ซึ่งปรมิำณและรำคำมี
ควำมผนัผวนเปลีย่นแปลงตำมสภำพทำงธรรมชำต ิสภำพอำกำศ และควำมตอ้งกำรบรโิภค ดงันัน้ควำมสำมำรถในกำร
แสวงหำวตัถุดบิและกำรบรหิำรจดักำรควบคุมตน้ทุนกำรผลติ จงึมผีลต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร ซึง่กลุ่มบรษิทัได้
บรหิำรจดักำรเรื่องดงักล่ำวโดยพยำยำมแสวงหำและเพิม่จ ำนวนผู้ส่งมอบใหม้ำกขึน้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มปีรมิำณ
วตัถุดิบที่สม ่ำเสมอ ต่อเนื่อง  ให้เพยีงพอต่อกำรผลิต ภำยใต้ต้นทุนที่เหมำะสม และพฒันำกำรผลติโดยใช้วตัถุดิบ
ทดแทน นอกจำกน้ี กำรทีก่ลุ่มบรษิทัมสีดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรส่งออกมำกกว่ำรอ้ยละ 80 ดงันัน้ ปจัจยัทัง้ดำ้นเศรษฐกจิ
และกำรเมอืงทัง้ในและต่ำงประเทศ จะมผีลอย่ำงยิง่ต่อควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ซึง่จะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อรำยไดข้องกลุ่มบรษิทั กลุ่มบรษิทัจงึไดจ้ดักำรควำมเสีย่งดงักล่ำวโดยเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ พจิำรณำรำคำขำยทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ค่ำเงนิบำทในแต่ละช่วงเวลำ และต้องตดิตำมและ
เฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงทัง้ในปจัจุบนัและอนำคตอย่ำงใกลช้ดิ 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ ปี 2561 ปี 2560 
 อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio)  1.0 0.6 
 อตัรำสว่นทุนหมุนเวยีน (Current Ratio)  1.3 1.9 
 วงจรเงนิสด (Cash Cycle) : จ ำนวนวนั 40 36 
 ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ (Interest Coverage) 6.2 15.3 


