การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ ประจาปี 2557
ภาพรวมผลการดาเนิ นงานปี 2557
ในปี 2557 บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย มีรำยได้จำกกำรขำยรวม จำนวน 4,981 ล้ำน
บำท ลดลงจำกปี ก่อน 688 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี 2556 สัดส่วนต้นทุนขำยต่อยอดขำยในปี
2557 เท่ำกับร้อยละ 89 ลดลงจำกปี 2556 ทีต่ น้ ทุนขำยต่อยอดขำย เท่ำกับร้อยละ 94
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำไรสุทธิรวม เท่ำกับ 329 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 234 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 244 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยเป็ นกำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 172 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี
2556 ทีม่ ผี ลขำดทุนสุทธิในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 8 ล้ำนบำท
ในปี 2557 ภำวะอุตสำหกรรมกำรผลิตกุง้ แช่แข็งในประเทศยังคงมีปริมำณลดลง เนื่องจำกภำวะโรคตำยด่วน
(EMS: Early Mortality Syndrome) ทำให้ปริมำณวัตถุดบิ กุง้ ลดลงอย่ำงต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2554 ทัง้ นี้ปริมำณวัตถุดบิ กุง้
ขำวแวนนำไมของประเทศไทย ในปี 2557 ลดลงจำกปี 2556 ประมำณร้อยละ 17 จำกผลกระทบดังกล่ำวทำให้บริษทั
ต้องมีกำรปรับตัวในด้ำนกำรผลิตและกำรขำย เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์วตั ถุดบิ โดยได้พจิ ำรณำกำรรับคำสังซื
่ อ้
จำกลูกค้ำให้เหมำะสมกับกำรผลิต โดยคำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรทำกำไรจำกกำรขำยสินค้ำเป็ นสำคัญ รวมถึงกำร
พัฒนำและเสนอขำยสินค้ำใหม่ทใ่ี ช้วตั ถุดบิ กุง้ ลดลง และสินค้ำใหม่ทใ่ี ช้วตั ถุดบิ ประเภทอื่นทดแทน ส่งผลให้ผล
ประกอบกำรโดยรวมยังอยู่ในระดับทีน่ ่ำพอใจ และผลประกอบกำรของทุกหน่วยธุรกิจปรับตัวดีขน้ึ มำก เมื่อเทียบกับปี
2556
ในปี 2557 บัญชีลกู หนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 18 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้ตำมสัญญำซือ้ ขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ จำนวน 15 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้มกี ำรทำ Forward Contract เพื่อ
ป้ องกันควำมเสีย่ งเรื่องอัตรำแลกเปลีย่ น และมีกำรจ่ำยล่วงหน้ำค่ำนำเข้ำสินค้ำบำงรำยกำร ซึง่ เป็ นกำรจ่ำยตำม
เงื่อนไขสัญญำทำงธุรกิจ จำนวน 5 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อย ชือบริษทั โมบำย โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำรด้ำนกำรขำย โลจิ
สติกส์ ขนส่ง และคลังสินค้ำ
ผลการดาเนิ นงานและความสามารถในการทากาไร
กำรวิเครำะผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2557 และควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มี
ดังนี้
รายได้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรำยได้รวม จำนวน 5,183 ล้ำนบำท ลดลง 660 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 11 เมื่อ
เทียบกับปี 2556 กำรลดลงของรำยได้รวม มีสำเหตุหลักมำจำก
- รำยได้จำกกำรขำย ลดลง 688 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจำกปริมำณกำรขำยทีล่ ดลง สำเหตุ
เกิดจำกบริษทั ได้ลดกำลังกำรผลิตสินค้ำประเภทกุง้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรขำดแคลน
วัตถุดบิ กุง้ ในประเทศ โดยยอดขำยกลุ่มสินค้ำพร้อมรับประทำน ลดลงร้อยละ 13 และกลุม่ สินค้ำพร้อมปรุง
ลดลงร้อยละ 36
- กำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นสุทธิ เพิม่ ขึน้ 27 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจำกในปี 2557ค่ำเงินบำท
แข็งค่ำขึน้ เมื่อเทียบกับเงินเยน แต่บริษทั ได้มกี ำรป้ องกันควำมเสีย่ งโดยกำรทำ Forward Contract ไว้
ล่วงหน้ำจึงส่งผลให้บริษทั มีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
ค่าใช้จ่าย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีตน้ ทุนขำยรวมและค่ำใช้จ่ำยรวม จำนวน 4,826 ล้ำนบำท ลดลง 935 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยมีสำระสำคัญดังนี้

-

ต้นทุนขำย ลดลง 915 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย ลดกำลังกำรผลิตลงร้อยละ 17 แต่บริษทั ได้มกี ำรพัฒนำและเสนอขำยสินค้ำใหม่ทใ่ี ช้วตั ถุดบิ กุง้
ลดลง มีกำรหำแหล่งวัตถุดบิ จำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ทดแทนวัตถุดบิ ในประเทศ รวมทัง้ พัฒนำสินค้ำใหม่ท่ี
ใช้วตั ถุดบิ ประเภทอื่นทดแทน มีกำรควบคุมกำรผลิตให้อยูใ่ นปริมำณทีเ่ หมำะสมกับคำสังซื
่ อ้ โดยจะ
คำนึงถึงอัตรำกำรทำกำไรจำกกำรขำยสินค้ำเป็ นสำคัญ ส่งผลให้สดั ส่วนต้นทุนขำยต่อยอดขำย ลดลงจำก
ร้อยละ 94 ในปี 2556 เหลือ ร้อยละ 89 ในปี 2557

-

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ลดลง 20 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งออกลดลงตำม
ปริมำณกำรขำย

ความสามารถในการทากาไร
จำกกำรบริหำรงำนทีม่ กี ำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่องทัง้ ในด้ำนกำรผลิต กำรขำย กำรบริหำรสินค้ำคงเหลือ กำร
หำแหล่งวัตถุดบิ ใหม่ ๆ และกำรพัฒนำสินค้ำใหม่ ในปี 2557 ส่งผลให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำไรสุทธิรวม 329
ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 244 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยเป็ นส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทฯ จำนวน 172 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ 180 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2556 ทีม่ ขี ำดทุนสุทธิในส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 8 ล้ำนบำท
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
อัตรำกำรทำกำไรขัน้ ต้น (Gross profit margin)
อัตรำกำรทำกำไรสุทธิ (Net profit)
อัตรำกำรทำกำไร EBITDA
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA)
อัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)

ปี 2557
10.8
6.6
11.7
12.3
16.0

ปี 2556
5.5
1.7
5.3
3.0
4.5

ฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำนวน 3,046 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 117
ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2556 สำระสำคัญของกำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์รวม มีดงั นี้
- ลูกหนี้กำรค้ำรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 260 ล้ำนบำท ลดลง 23 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี
2556 ลูกหนี้คงค้ำงส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กำหนดชำระ จำนวน 241 ล้ำนบำท และมีลกู หนี้ทค่ี ำ้ ง
ชำระมำกกว่ำ 90 วัน จำนวน 0.5 ล้ำนบำท เป็ นหนี้ทเ่ี กิดจำกกำรขำยสินค้ำในประเทศและบริษทั ฯ ได้ทำ
กำรตัง้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ จำนวน 0.7 ล้ำนบำทสำหรับลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ ทัง้ นี้กำรตัง้ ค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ จะพิจำรณำจำกประวัตแิ ละประสบกำรณ์ในกำรเรียกเก็บหนี้ และสถำนะปั จจุบนั ของลูกหนี้
คงค้ำง ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ทัง้ ลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศและลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
ระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลีย่ สำหรับงบกำรเงินรวม ในปี 2557 เท่ำกับ 20 วัน ขณะทีใ่ นปี 2556 เท่ำกับ 21
วัน
- เงินลงทุนชัวครำว
่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำนวน 197 ล้ำนบำท เป็ นเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ระยะสัน้
เป็ นกำรบริหำรเพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ และในอนำคตคำดว่ำจะมีกำรนำไปใช้ในกำรลงทุนใน
บริษทั ย่อย

- ลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำนวน 41 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 18 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2557 มี
ลูกหนี้สญ
ั ญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพิม่ ขึน้ 15 ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ
นำเข้ำบำงรำยกำรตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจ จำนวน 5 ล้ำนบำท
- สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีจำนวน 485 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 29 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี
2556 โดยสินค้ำสำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิต เพิม่ ขึน้ 19 ล้ำนบำท และวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ 11 ล้ำนบำท
เนื่องจำกมีกำรผลิตเพื่อเก็บสต็อกรอกำรขำยในช่วงต้นปี 2558 และมีกำรนำเข้ำวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ เพื่อทดแทน
กำรขำดแคลนวัตถุดบิ ในประเทศ ส่งผลให้สนิ ค้ำคงเหลือเพิม่ ขึน้ บริษทั ฯ ได้มกี ำรตัง้ สำรองค่ำเผือ่ กำรลดลง
ของมูลค่ำสินค้ำในงบกำรเงินรวม จำนวน 2.5 ล้ำนบำท และในงบกำรเงินเฉพำะบริษทั จำนวน 1.6 ล้ำนบำท
เนื่องจำกบริษทั ฯ มีควำมเสีย่ งจำกกรณีทร่ี ำคำขำยทีอ่ ำจจะได้รบั ต่ำกว่ำรำคำทุน เนื่องจำกกำรรำคำขำยใน
ตลำดต่ำงประเทศมีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง และปั จจัยรำคำวัตถุดบิ ในประเทศยังคงมีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ และ
กำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อกำรทิง้ ทำลำยสำหรับวัสดุ สิน้ เปลืองทีค่ ำดว่ำจะยกเลิกกำรผลิต ทัง้ นี้บริษทั ฯ พิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำ ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำทีต่ งั ้ ไว้ มีควำมเหมำะสมและเพียงพอแล้ว ระยะเวลำกำร
หมุนเวียนสินค้ำเฉลีย่ สำหรับงบกำรเงินรวมในปี 2557 เท่ำกับ 39 วัน ขณะทีใ่ นปี 2556 เท่ำกับ 34 วัน
เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรเพิม่ กำรเก็บสต็อกสำหรับวัตถุดบิ นำเข้ำเพื่อใช้ในกำรผลิตเพิม่ ขึน้
- ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์สทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำนวน 1,454 ล้ำนบำท ลดลง 92 ล้ำนบำท เมื่อ
เทียบกับปี 2556 ส่วนใหญ่มำจำกค่ำเสือ่ มรำคำในปี 2557 จำนวน 213 ล้ำนบำท อำคำร เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ เพิม่ ขีน้ จำนวน 188 ล้ำนบำท และขำยเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 67 ล้ำนบำท
หนี้ สิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำนวน 913 ล้ำนบำท ลดลง 32 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 3 จำกปี 2556 โดยสำเหตุหลักมำจำก
-

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำนวน 202 ล้ำนบำท ลดลง 89 ล้ำน
บำท เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจำกในปี 2556 บริษทั ย่อยมีควำมต้องกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ใช้ใน
กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและได้ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว ทำให้ในปี 2557 ควำมต้องกำรใช้เงินทุน
หมุนเวียนลดลง ส่งผลให้กำรกูย้ มื ลดลง

-

เจ้ำหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำนวน 198 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 31 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี
2556 ระยะเวลำกำรจ่ำยชำระหนี้เฉลีย่ สำหรับงบกำรเงินรวม ในปี 2557 เท่ำกับ 15 วัน ขณะทีใ่ นปี
2556 เท่ำกับ 13 วัน

-

เงินกูย้ มื ระยะยำว (รวมเงินกูย้ มื ทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำนวน 77
ล้ำนบำท ลดลง 41 ล้ำนบำท เมือ่ เทียบกับปี 2556 เป็ นกำรจ่ำยคืนเงินกูต้ ำมสัญญำ

-

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (รวมหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ) ณ วันที่
31 ธันวำคม 2557 จำนวน 113 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 40 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2556 ส่วนใหญ่เป็ นกำร
ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกำรผลิต

ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จำนวน 2,134 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้
150 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจำกบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำไรสุทธิ 329 ล้ำนบำท
และบริษทั ฯ มีกำรจ่ำยเงินปั นผล จำนวน 94 ล้ำนบำท และบริษทั ย่อยจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจ
ควบคุม 87 ล้ำนบำท

สภาพคล่อง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ 31 ธันวำคม 2557 จำนวน 451 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 จำนวน 182 ล้ำนบำท และมีเงินลงทุนชัวครำวที
่
ล่ งทุนในตรำหนี้ระยะสัน้ จำนวน 197 ล้ำนบำท จะ
พบว่ำบริษทั มีกำรบริหำรจัดกำรเงินทุน และรักษำสภำพคล่องของบริษทั อยูใ่ นระดับทีน่ ่ำพอใจ โดยอัตรำส่วนสภำพ
คล่อง ในปี 2557 เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2556 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สำมำรถชำระคืนเงินกูไ้ ด้กำหนดในสัญญำ และ
สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขในสัญญำเงินกูอ้ ย่ำงเคร่งครัด โดยรักษำอัตรำส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ได้
ตำมทีส่ ถำบันกำรเงินกำหนด ส่วนด้ำนกำรจัดหำเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจกำร บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีกำร
พิจำรณำอย่ำงรอบคอบ และให้มคี วำมสอดคล้องกับกิจกรรมทีน่ ำไปใช้ รวมทัง้ หำแหล่งเงินกูท้ ม่ี ตี น้ ทุนทำงกำรเงินที่
เหมำะสม
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio)
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) : จำนวนวัน
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ (Interest Coverage)

ปี 2557
0.4
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ปี 2556
0.5
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11.6

สรุป
ในปี 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำไรสุทธิรวมสำหรับปี จำนวน 329 ล้ำนบำท โดยเป็ นกำไรส่วนทีเ่ ป็ น
ของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท 172 ล้ำนบำท และกำไรต่อหุ้นขัน้ พี้นฐำน เท่ำกับ 0.64 บำทต่อหุ้น เพิม่ ขึน้ จำกปี 2556 ที่มี
ขำดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำนเท่ำกับ (0.03) บำทต่อหุน้ แสดงให้เห็นว่ำในปี 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีควำมสำมำรถ
ในกำรทำกำไรทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยมีกำรกำหนดกลยุทธ์ ด้ำนกำรขำย และกำรผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์วตั ถุดบิ
ทีเ่ ป็ นอยู่ และพิจำรณำกำรรับคำสังซื
่ อ้ จำกลูกค้ำให้เหมำะสมกับกำรผลิต โดยคำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรทำกำไรจำก
กำรขำยสินค้ำเป็ นสำคัญ มีกำรพัฒนำและเสนอขำยสินค้ำใหม่ทใ่ี ช้วตั ถุดบิ กุง้ ลดลง รวมทัง้ พัฒนำสินค้ำใหม่ทใ่ี ช้วตั ถุดบิ
ประเภทอื่นทดแทน ส่งผลให้ผลประกอบกำรโดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่ำพอใจ

