การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ น ปี 2558
ภาพรวมผลการดาเนิ นงานปี 2558
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย มีรำยได้จำกกำรขำยรวม จำนวน 5,007 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้
จำกปี ก่อน 26 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2557 สัดส่วนต้นทุนขำยต่อยอดขำยในปี 2558 เท่ำกับ
ร้อยละ 86 ลดลงจำกปี 2557 ทีต่ น้ ทุนขำยต่อยอดขำย เท่ำกับร้อยละ 89 โดยมีรำยกำรทีเ่ ป็ นสำระสำคัญดังนี้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำไรสุทธิรวม เท่ำกับ 344 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 15 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยเป็ นกำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 172 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อน 0.3 ล้ำน
บำท โดยในปี 2557 มีกำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 172.3 ล้ำนบำท
ในปี 2558 ภำวะอุตสำหกรรมกำรผลิตกุ้งแช่แข็งในประเทศยังคงเผชิญปั จจจัยลบหลำยประกำรทัง้ ด้ำน
ปั จจัยทำงกำรผลิต (Supply) ทีย่ งั คงได้รบั ผลกระทบจำกกำรเกิดโรคตำยด่วน (EMS: Early Mortality Syndrome) ใน
วัตถุดบิ กุง้ ซึง่ เป็ นเหตุกำรณ์ต่อเนื่องมำตัง้ แต่ปลำยปี 2554 ถึงแม้ว่ำสถำนกำรณ์วตั ถุดบิ กุง้ จะเริม่ ฟื้ นตัวขึน้ บ้ำง แต่
ปริมำณวัตถุดบิ กุง้ ก็ยงั ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร ส่วนปั จจัยทำงด้ำนควำมต้องกำร (Demand) เนื่องจำกปั ญหำ
ภำวะเศรษฐกิจและภำวะตลำดของประเทศคู่คำ้ รวมทัง้ ผลกระทบจำกมำตรกำรทำงกำรค้ำของประเทศคู่คำ้ เช่น กลุ่ม
สหภำพยุโรปได้ออกใบเตือนแก่ประเทศไทยในเรื่องกำรทำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม
(Illegal, Unregulated and Unreported : IUU) รวมทัง้ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้ออกมำตรกำรป้ องกันกำรใช้แรงงงำนที่
ไม่เป็ นธรรม ทำให้ภำพรวมอุตสำหกรรมกำรผลิตและส่งออกกุง้ แช่แข็งและแปรรูปของประเทศไทย อยู่ในภำวะทีล่ ดลง
จำกปั จจัยดังกล่ำวข้ำงต้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ในกำรผลิตและส่งออกสินค้ำกุง้ แช่แข็งและแปรรูป โดยรำยได้
จำกกำรขำย ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรลดลง 142 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2557 อย่ำงไรก็
ตำม บริษทั ฯ ได้พยำยำมปรับตัวในรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ กำรปรับลดและจำกัดปริมำณกำรผลิตสินค้ำทีท่ ำจำกวัตถุดบิ
กุง้ ลง กำรหำวัตถุดบิ อื่นทดแทน รวมทัง้ กำรพัฒนำสินค้ำใหม่ทใ่ี ช้วตั ถุดบิ ประเภทอื่นมำทำกำรผลิตและเสนอขำยต่อ
ลูกค้ำ เป็ นต้น ส่วนธุรกิจกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำไก่ของบริษัท สุรพลนิชเิ รฟู้ดส์ จำกัด ยังคงขยำยธุรกิจได้ดอี ย่ำง
ต่อเนื่อง
ในปี 2558 รำยกำรเงินลงทุนชัวครำว
่
ลดลง 88 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรขำยคืนหน่ วยลงทุนในกองทุน
รวม เพื่อนำไปใช้ในกำรลงทุน ก่อสร้ำงอำคำรคลังสินค้ำและสำนักงำนของบริษทั ย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษทั โมบำย โลจิ
สติกส์ จำกัด โดยคำดว่ำจะเริม่ เปิ ดดำเนินกำรได้ภำยในไตรมำสที่ 3 ของปี 2559
ผลการดาเนิ นงานและความสามารถในการทากาไร
กำรวิเครำะผลกำรดำเนินงำน สำหรับปี 2558 และควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มี
ดังนี้
รายได้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรำยได้รวม จำนวน 5,121 ล้ำนบำท ลดลง 62 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 1 เมื่อ
เทียบกับปี 2557 กำรลดลงของรำยได้รวม มีสำเหตุหลักมำจำกกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นสุทธิ ลดลง 92 ล้ำนบำท
เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจำกในปี 2558 ค่ำเงินบำทมีควำมผันผวน โดยเงินบำทแข็งค่ำขึน้ เมื่อเทียบกับเงินเยน แต่
บริษทั ได้ทำ Forward Contract ไว้ล่วงหน้ำบำงส่วน ส่งผลให้บริษทั มีกำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นลดลง
ค่าใช้จ่าย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีตน้ ทุนขำยรวมและค่ำใช้จ่ำยรวม จำนวน 4,750 ล้ำนบำท ลดลง 76 ล้ำนบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยมีสำระสำคัญดังนี้

-

ต้นทุนขำย ลดลง 115 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจำกสถำนกำรณ์รำคำ
วัตถุดบิ กุง้ ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ขณะเดียวกันบริษทั ฯ ได้มกี ำรพัฒนำสินค้ำใหม่ทใ่ี ช้วตั ถุดบิ
ประเภทอื่นทดแทนวัตถุดบิ กุง้ มำกขึน้ มีกำรควบคุมกำรผลิตให้อยู่ในปริมำณทีเ่ หมำะสมกับคำสังซื
่ อ้ โดย
จะคำนึงถึงอัตรำกำรทำกำไรจำกกำรขำยสินค้ำเป็ นสำคัญ ส่งผลให้สดั ส่วนต้นทุนขำยต่อยอดขำย ลดลง
จำกร้อยละ 89 ในปี 2557 เหลือ ร้อยละ 86 ในปี 2558

-

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร เพิม่ ขึน้ 38 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งออกเพิม่ ขึน้
11 ล้ำนตำมปริมำณกำรขำย และค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเพิม่ ขึน้ 9 ล้ำนบำท

ความสามารถในการทากาไร
กลุ่มบริษัทฯ พยำยำมพัฒนำกำรดำเนินงำนและปรับตัวในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรหำวัตถุดบิ อื่นทดแทน
กำรพัฒนำสินค้ำใหม่ท่ใี ช้วตั ถุดบิ อื่นทดแทนวัตถุดบิ กุ้ง กำรบริหำรสินค้ำคงเหลือ ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวม 344 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยเป็ นกำไรสุทธิส่วนที่เป็ นของ
บริษทั ใหญ่ 172 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อน 0.3 ล้ำนบำท โดยในปี 2557 มีกำไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 172.3
ล้ำนบำท
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
อัตรำกำรทำกำไรขัน้ ต้น (Gross profit margin)
อัตรำกำรทำกำไรสุทธิ (Net profit)
อัตรำกำรทำกำไร EBITDA
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA)
อัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)

ปี 2558
13.6
6.9
12.0
11.0
15.3

ปี 2557
10.8
6.6
11.7
11.0
16.0

ฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 3,188 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 141
ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2557 สำระสำคัญของกำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์รวม มีดงั นี้
-

ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เท่ำกับ 260 ล้ำนบำท ลดลง 0.1 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี
2557 ลูกหนี้คงค้ำงส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กำหนดชำระ จำนวน 242 ล้ำนบำท และมีลกู หนี้ทค่ี ำ้ ง
ชำระมำกกว่ำ 90 วัน จำนวน 0.4 ล้ำนบำท เป็ นหนี้ทเ่ี กิดจำกกำรขำยสินค้ำในประเทศ และบริษทั ฯ ได้
ทำกำรตัง้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ จำนวน 0.7 ล้ำนบำทสำหรับลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ ทัง้ นี้กำรตัง้ ค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จะพิจำรณำจำกประวัตแิ ละประสบกำรณ์ในกำรเรียกเก็บหนี้ และสถำนะปั จจุบนั ของ
ลูกหนี้คงค้ำง ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ทัง้ ลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศและลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
ระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลีย่ สำหรับงบกำรเงินรวม ในปี 2558 เท่ำกับ 19 วัน ขณะทีใ่ นปี 2557 เท่ำกับ
20 วัน

-

เงินลงทุนชัวครำว
่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 109 ล้ำนบำท เป็ นเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ระยะ
สัน้ เป็ นกำรบริหำรเพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ และในอนำคตคำดว่ำจะมีกำรนำไปใช้ในกำรลงทุน
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ

-

ลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 35 ล้ำนบำท ลดลง 6 ล้ำนบำท เนื่องจำกลูกหนี้สญ
ั ญำซือ้
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ลดลง 16 ล้ำนบำท กำรจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำนำเข้ำบำงรำยกำรตำม
เงื่อนไขทำงธุรกิจ ลดลง 3 ล้ำนบำท และลูกหนี้ภำษีมลู ค่ำเพิม่ เพิม่ ขึน้ 14 ล้ำนบำท

-

สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีจำนวน 512 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 27 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี
2557 โดยสินค้ำสำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิต เพิม่ ขึน้ 72 ล้ำนบำท และวัตถุดบิ ลดลง 39 ล้ำนบำท
เนื่องจำกมีกำรผลิตเก็บสต็อกเพือ่ รอกำรขำยในช่วงต้นปี 2559 และมีกำรเก็บสต๊อกสินค้ำซือ้ มำขำยไปที่
นำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศมำกขึน้ เพื่อรองรับกำรขำย ส่งผลให้สนิ ค้ำคงเหลือเพิม่ ขึน้ บริษทั ฯ ได้มกี ำรตัง้
สำรองค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำในงบกำรเงินรวม จำนวน 8 ล้ำนบำท และในงบกำรเงินเฉพำะ
บริษทั จำนวน 3 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษทั ฯ มีควำมเสีย่ งจำกกรณีทร่ี ำคำขำยทีอ่ ำจจะได้รบั ต่ำกว่ำรำคำ
ทุน สำเหตุสว่ นหนึ่งมำจำกตลำดต่ำงประเทศมีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง และรำคำวัตถุดบิ ในประเทศยังมี
ควำมผันผวน ทัง้ นี้บริษทั ฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรตัง้ ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำทีต่ งั ้ ไว้ มีควำม
เหมำะสมและเพียงพอแล้ว ระยะเวลำกำรหมุนเวียนสินค้ำเฉลีย่ สำหรับงบกำรเงินรวมในปี 2558
เท่ำกับ 42 วัน ขณะทีใ่ นปี 2557 เท่ำกับ 39 วัน เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรเพิม่ กำรเก็บสต็อกสินค้ำ
สำเร็จรูปสินค้ำระหว่ำงผลิตเพิม่ ขึน้

-

ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์สทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 1,668 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 213 ล้ำน
บำท เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยในปี 2558 บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีกำรซือ้ ทีด่ นิ เพื่อก่อสร้ำงอำคำร
คลังสินค้ำและสำนักงำน ซือ้ เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพิม่ ขีน้ รวมทัง้ สิน้ 355 ล้ำนบำท มีกำรประเมิน
รำคำทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ 76 ล้ำนบำท ค่ำเสือ่ มประจำปี จำนวน 215 ล้ำนบำท และมีกำรตัดจำหน่ำยเครื่องจักร
และอุปกรณ์สทุ ธิ 3 ล้ำนบำท

หนี้ สิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 825 ล้ำนบำท ลดลง 87 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 10 จำกปี 2557 โดยสำเหตุหลักมำจำก
-

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 179 ล้ำนบำท ลดลง 23 ล้ำน
บำท เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจำกบริษทั ย่อยมีควำมต้องกำรใช้เงินทุนในกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต
ลดลงจำกปี 2557

-

เจ้ำหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 185 ล้ำนบำท ลดลง 13 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี
2557 ระยะเวลำกำรจ่ำยชำระหนี้เฉลีย่ สำหรับงบกำรเงินรวม ในปี 2558 เท่ำกับ 16 วัน ขณะทีใ่ นปี
2557 เท่ำกับ 15 วัน

-

เงินกูย้ มื ระยะยำว (รวมเงินกูย้ มื ทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 26
ล้ำนบำท ลดลง 52 ล้ำนบำท เมือ่ เทียบกับปี 2557 เป็ นกำรจ่ำยคืนเงินกูต้ ำมสัญญำ

-

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (รวมหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ) ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558 จำนวน 85 ล้ำนบำท ลดลง 28 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2557 เพรำะมีกำรจ่ำยคืน
เงินกูต้ ำมสัญญำ

ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 2,362 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้
228 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจำกบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำไรสุทธิ 344 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยเงินปั นผล จำนวน 72.9 ล้ำนบำท และบริษทั ย่อยจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจ
ควบคุม 159.1 ล้ำนบำท
สภาพคล่อง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 451.6 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึน้ จำกปี 2557 จำนวน 0.9 ล้ำนบำท มีเงินลงทุนชัวครำวที
่
ล่ งทุนในตรำหนี้ระยะสัน้ จำนวน 109 ล้ำนบำท เป็ น
กำรบริหำรเพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ บริษทั มีกำรบริหำรจัดกำรเงินทุน และรักษำสภำพคล่องของบริษทั อยู่ใน
ระดับทีน่ ่ำพอใจ โดยอัตรำส่วนสภำพคล่อง ในปี 2558 ใกล้เคียงกับปี 2557 ด้ำนกำรจัดหำเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนใน
กิจกำร บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ และให้มคี วำมสอดคล้องกับกิจกรรมทีน่ ำไปใช้ รวมทัง้ หำ
แหล่งเงินกูท้ ม่ี ตี น้ ทุนทำงกำรเงินทีเ่ หมำะสม
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio)
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) : จำนวนวัน
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ (Interest Coverage)

ปี 2558
0.3
2.3
45
40.4

ปี 2557
0.4
2.2
44
40.8

สรุป
ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวมสำหรับปี จำนวน 344 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2557
จำนวน 15 ล้ำนบำท โดยเป็ นกำไรส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 172 ล้ำนบำท และกำไรต่อหุน้ ขัน้ พีน้ ฐำน เท่ำกับ 0.64
บำทต่ อหุ้น โดยในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำรปรับตัวและมีกำรพัฒนำสินค้ำใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์วตั ถุดบิ ปั จจุบนั ทีม่ คี วำมผันผวน โดยคำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรผลิต กำรทำกำไรจำกกำรขำยสินค้ำเป็ น
สำคัญ ส่งผลให้ต้นทุนขำยของบริษทั และบริษัทย่อยลดลงจำกปี 2557 และผลประกอบกำรโดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่ ำ
พอใจ

