การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ ประจาปี 2559
ภาพรวมผลการดาเนิ นงาน ปี 2559
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม จำนวน 5,721 ล้ำน
บำท เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 714 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 เมือ่ เทียบกับปี 2558 สัดส่วนต้นทุนขำยต่อยอดขำยในปี
2559 เท่ำกับร้อยละ 84 ลดลงจำกปี 2558 ทีต่ น้ ทุนขำยต่อยอดขำย เท่ำกับร้อยละ 86
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำไรสุทธิรวม เท่ำกับ 461 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน 117 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยเป็ นกำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 154 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อน 17.5 ล้ำน
บำท โดยในปี 2558 มีกำไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 172 ล้ำนบำท
ในปี 2559 ภำพรวมธุรกิจกุง้ แช่เยือกแข็งและแปรรูปของประเทศไทยยังคงเผชิญ กับสถำนกำรณ์ควำมไม่
แน่นอนและปั จจัยลบหลำยประกำร ถึงแม้ภำพรวมมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำกุง้ แช่เยือกแข็งและแปรรูปโดยรวมจะปรับตัว
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 แต่ปริมำณวัตถุ ดบิ กุ้งซึ่งเป็ นอุตสำหกรรมต้นน้ ำ ยังประสบปั ญหำด้ำนกำรเพำะเลี้ยง
ปริมำณผลผลิตที่ออกสู่ตลำดยังไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับปริมำณควำมต้องกำรที่มมี ำกขึ้น ส่งผลให้ต้นทุน
วัตถุดบิ กุง้ ยังทรงตัวอยูใ่ นระดับสูงต่อเนื่องนับตัง้ แต่กำรเกิดโรคกุง้ ตำยด่วน (Early Mortality Syndrome) ตัง้ แต่ปี 2555
เป็ นต้นมำ จำกปั จจัยดังกล่ำวข้ำงต้น ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ในกำรผลิตและส่งออกสินค้ำกุง้ แช่แข็งและแปร
รูป โดยรำยได้จำกกำรขำย ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ลดลง 107 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี
2558 อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้มกี ำรปรับตัวและปรับเปลีย่ นกำรดำเนินธุรกิจหลำยประกำร
เพื่อรักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและรักษำกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยังยื
่ น เช่น มีกำรผลักดันกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรผลิตและจำหน่ำยสินค้ำประเภทไก่แปรรูปของบริษทั สุรพลนิชเิ รฟู้ดส์ จำกัด ให้มกี ำรเติบโตย่ำงต่อเนื่อง มีกำร
ขยำยกำรดำเนินงำนไปยังธุรกิจให้บริกำรโลจิสติ กส์แบบปรับอุณหภูมิ ภำยใต้กำรบริหำรงำนของบริษทั โมบำย โลจิ
สติกส์ จำกัด และมีกำรลงทุนและปรับปรุงโรงงำนเพื่อขยำยกำลังกำรผลิตในอนำคตของบริษทั สุรำษฎร์ซฟี ้ ูดส์ จำกัด
และบริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด รวมถึงกำรจัดตัง้ บริษทั สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด เพื่อผลักดันและขยำยธุรกิจกำรจัด
จำหน่ำยสินค้ำสำหรับในประเทศและประเทศเพื่อนบ้ำน
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน สำหรับปี 2559 และควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
มีดงั นี้
รายได้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรำยได้รวม จำนวน 5,828 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 707 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14
เมื่อเทียบกับปี 2558 กำรเพิม่ ขึน้ ของรำยได้รวม มีสำเหตุหลักมำจำกรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร เพิม่ ขึน้ 714 ล้ำน
บำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจำกในปี 2559 ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อย คือ บริษทั สุ
รพลนิชเิ รฟู้ดส์ จำกัด และบริษทั สุรำษฎร์ซฟี ้ ูสด์ จำกัด มีรำยได้จำกกำรขำยทีเ่ พิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2558 รวมถึงกำร
มีรำยได้จำกธุรกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ทด่ี ำเนินงำนโดยบริษทั โมบำย โลจิสติกส์ จำกัด ซึง่ เปิ ดดำเนินกำรมำตัง้ แต่
เดือนกรกฎำคม 2559

ค่าใช้จ่าย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีตน้ ทุนขำย ต้นทุนกำรให้บริกำร และค่ำใช้จ่ำยรวม จำนวน 5,293 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้
543 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยมีสำระสำคัญดังนี้

-

ต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร เพิม่ ขึน้ 467 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2558
เนื่องจำกปริมำณกำรผลิตและกำรขำยทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงต้นทุนกำรให้บริกำรทีเ่ พิม่ ขึน้ 20 ล้ำนบำท จำก
กำรให้บริกำรโลจิสติกส์ของบริษทั โมบำย โลจิสติกส์ จำกัด แต่เมื่อเทียบสัดส่วนต้นทุนขำยต่อยอดขำย
จะพบว่ำ สัดส่วนต้นทุนขำยต่อยอดขำย ลดลงจำกร้อยละ 86 ในปี 2558 เหลือร้อยละ 84 ในปี 2559

-

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร เพิม่ ขึน้ 74 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2558
สำเหตุหลักมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งออก เพิม่ ขึน้ 7 ล้ำนบำท ตำมปริมำณกำรส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน เพิม่ ขึน้ 52 ล้ำนบำท

-

กำรดำเนินงำนด้ำนกำรวิจยั และพัฒนำของบริษทั ฯ จะดำเนินกำรภำยใต้ฝ่ำยวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
ในปี 2559 มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจยั และพัฒนำ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรในหน่วยงำนกำรวิจยั และพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ชำระแล้วและทีอ่ ยู่ระหว่ำงดำเนินกำร จำนวนประมำณ 10 ล้ำนบำท
นอกจำกนี้มกี ำรเข้ำร่วมโครงกำรกับสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) เพื่อ
ศึกษำทดลองเกีย่ วกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่ำงๆ เพื่อ
นำมำใช้กบั บริษทั ฯ ในอนำคต ทัง้ นี้ กำรดำเนินงำนจะครอบคลุมทัง้ ในด้ำนกำรพัฒนำสินค้ำปั จจุบนั และ
กำรเพิม่ สินค้ำใหม่เพื่อตอบสนองกับควำมต้องกำรของลูกค้ำทัง้ ในและต่ำงประเทศ

ความสามารถในการทากาไร
ในปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้มกี ำรพัฒนำธุรกิจปั จจุบนั และขยำยกำรดำเนินธุรกิจใหม่เพิม่ เติม เพื่อ
รักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและรักษำกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยังยื
่ น ส่งผลให้ในปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย มีกำไรสุทธิรวม 461 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยเป็ นกำไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษัท
ใหญ่ 154 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อน 17.5 ล้ำนบำท โดยในปี 2558 มีกำไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 172 ล้ำน
บำท
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
อัตรำกำรทำกำไรขัน้ ต้น (Gross profit margin)
อัตรำกำรทำกำไรสุทธิ (Net profit)
อัตรำกำรทำกำไร EBITDA
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA)
อัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)

ปี 2559
16.2
8.1
13.5
16.1
19.2

ปี 2558
13.6
6.9
12.0
12.2
15.3

ฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 3,594 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 406
ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2558 สำระสำคัญของกำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์รวม มีดงั นี้
-

ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เท่ำกับ 227 ล้ำนบำท ลดลง 34 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2558
ลูกหนี้คงค้ำงส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กำหนดชำระ จำนวน 206 ล้ำนบำท และมีลกู หนี้ทค่ี ำ้ งชำระ
มำกกว่ำ 90 วัน จำนวน 0.3 ล้ำนบำท เป็ นหนี้ทเ่ี กิดจำกกำรขำยสินค้ำในประเทศ และบริษทั ฯ ได้ทำกำร
ตัง้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ จำนวน 0.7 ล้ำนบำท ทัง้ นี้กำรตัง้ ค่ำเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ จะพิจำรณำจำกประวัตแิ ละประสบกำรณ์ในกำรเรียกเก็บหนี้ และสถำนะปั จจุบนั ของลูกหนี้

คงค้ำง ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ทัง้ ลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศและลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
ระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลีย่ สำหรับงบกำรเงินรวม ในปี 2559 เท่ำกับ 16 วัน ขณะทีใ่ นปี 2558 เท่ำกับ
19 วัน
-

เงินลงทุนชัวครำว
่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 31 ล้ำนบำท เป็ นเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ระยะสัน้
เป็ นกำรบริหำรเพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ และในอนำคตคำดว่ำจะมีกำรนำไปใช้ในกำรลงทุน
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ

-

ลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 64 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 30 ล้ำนบำท เนื่องจำกลูกหนี้
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ เพิม่ ขึน้ 21 ล้ำนบำท และลูกหนี้สญ
ั ญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพิม่ ขึน้ 9
ล้ำนบำท

-

สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีจำนวน 493 ล้ำนบำท ลดลง 19 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี
2558 โดยสินค้ำสำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิต ลดลง 63 ล้ำนบำท วัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ 34 ล้ำนบำท
เนื่องจำกมีกำรเก็บสต็อกเพื่อใช้สำหรับกำรผลิตสินค้ำในช่วงต้นปี 2560 และสินค้ำระหว่ำงทำงเพิม่ ขึน้
11 ล้ำนบำท เนื่องจำกสินค้ำอยูร่ ะหว่ำงกำรนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ บริษทั ฯ ได้มกี ำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อ
กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำในงบกำรเงินรวม จำนวน 10 ล้ำนบำท และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จำนวน
4 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีควำมเสีย่ งจำกกรณีทร่ี ำคำสุทธิทจ่ี ะได้รบั ต่ำกว่ำต้นทุน
สินค้ำคงเหลือ สำเหตุสว่ นหนึ่งมำจำกตลำดต่ำงประเทศมีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูง และรำคำวัตถุดบิ หลัก
ในประเทศยังมีควำมผันผวน ทัง้ นี้บริษทั ฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรตัง้ ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ
ทีต่ งั ้ ไว้มคี วำมเหมำะสมและเพียงพอแล้ว ระยะเวลำกำรหมุนเวียนสินค้ำเฉลีย่ สำหรับงบกำรเงินรวมใน
ปี 2559 เท่ำกับ 38 วัน ขณะทีใ่ นปี 2558 เท่ำกับ 42 วัน เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยของบริษทั ฯ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2558

-

ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์สทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 1,879 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 212 ล้ำน
บำท เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยในปี 2559 บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีกำรก่อสร้ำงอำคำร ซือ้ เครือ่ งจักร
และอุปกรณ์ เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ สิน้ 489 ล้ำนบำท ค่ำเสือ่ มประจำปี จำนวน 221 ล้ำนบำท มีกำรตัดจำหน่ำย
เครื่องจักรและอุปกรณ์สทุ ธิ 16 ล้ำนบำท และโอนรำยกำรทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ไปบัญชี
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จำนวน 32 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษทั นำทรัพย์สนิ ดังกล่ำวซึง่ เป็ นฟำร์ม
เพำะเลีย้ งกุง้ ไปให้บุคคลทีส่ ำมเช่ำโดยมีสญ
ั ญำเช่ำเป็ นเวลำ 3 ปี

หนี้ สิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 1,148 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 322 ล้ำน
บำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 39 จำกปี 2558 โดยสำเหตุหลักมำจำก
-

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 227 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 48 ล้ำน
บำท เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจำกบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีควำมต้องกำรเงินทุนเพื่อใช้ในกำรบริหำร
สภำพคล่องและซือ้ วัตถุดบิ เพื่อใช้ในกำรผลิต

-

เจ้ำหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 179 ล้ำนบำท ลดลง 7 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2558
ระยะเวลำกำรจ่ำยชำระหนี้เฉลีย่ สำหรับงบกำรเงินรวม ในปี 2559 เท่ำกับ 14 วัน ขณะทีใ่ นปี 2558
เท่ำกับ 16 วัน

-

เงินกูย้ มื ระยะยำว (รวมเงินกูย้ มื ทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 226
ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 201 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2558 เป็ นกำรทำสัญญำเงินกูร้ ะยะยำวของบริษทั ย่อย
แห่งหนึ่ง เพื่อใช้สำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรคลังสินค้ำและอำคำรสำนักงำน

-

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (รวมหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ) ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559 จำนวน 71 ล้ำนบำท ลดลง 14 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจำกมีกำรจ่ำยคืน
เงินกูต้ ำมสัญญำ

ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 2,446 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้
84 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจำกบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำไรสุทธิ 461 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยเงินปั นผล จำนวน 116 ล้ำนบำท บริษทั ย่อยจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
236 ล้ำนบำท และมีขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
พนักงำนสุทธิจำกภำษีเงินได้ จำนวน 18 ล้ำนบำท
สภาพคล่อง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 675 ล้ำน
บำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2558 จำนวน 223 ล้ำนบำท มีเงินลงทุนชัวครำวที
่
ล่ งทุนในตรำหนี้ระยะสัน้ จำนวน 31 ล้ำนบำท
เป็ นกำรบริหำรเพื่อให้ได้รบั ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ บริษทั มีกำรบริหำรจัดกำรเงินทุน และรักษำสภำพคล่องของบริษทั อยู่
ในระดับทีน่ ่ำพอใจ โดยอัตรำส่วนสภำพคล่อง ในปี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำรพิจำรณำ
กำรจัดหำเงินทุนเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนอย่ำงรอบคอบ และควำมสอดคล้องกับกิจกรรมทีน่ ำไปใช้ รวมทัง้ จัดหำ
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 2559
0.5
2.0
40
46.1

ปี 2558
0.3
2.3
45
40.4

สรุป
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวมสำหรับปี จำนวน 461 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกปี 2558
จำนวน 117 ล้ำนบำท โดยเป็ นกำไรส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 154 ล้ำนบำท และกำไรต่อหุน้ ขัน้ พีน้ ฐำน เท่ำกับ 0.57
บำทต่อหุน้ โดยในปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้มกี ำรปรับตัวและปรับเปลีย่ นกำรดำเนินธุรกิจหลำยประกำร เพื่อ
รักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและรักษำกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยังยื
่ น และเพื่อให้ผลประกอบกำรโดยรวมของ
กลุ่มบริษทั อยู่ในระดับทีน่ ่ำพอใจ

