การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ ประจาปี 2560
ภาพรวมผลการดาเนิ นงาน
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย มีกำไรสุทธิในปี 2560 เท่ำกับ 195 ล้ำนบำท (2559 : 461 ล้ำน
บำท) ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 266 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 58 โดยเป็ นขำดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่ จำนวน 8
ล้ำนบำท (2559: กำไรสุทธิ 154 ล้ำนบำท)
วัตถุ ดบิ หลักในกำรผลิตสินค้ำของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือไก่และกุ้ง ในปี 2560 ต้นทุนวัตถุดบิ ไก่ปรับสูงขึ้น
เนื่องจำกมีควำมต้องกำรซือ้ วัตถุดบิ ไก่เพิม่ ขึน้ ตำมกำรขยำยตัวของกำรบริโภคสินค้ำไก่ ขณะที่สถำนกำรณ์ผลผลิตวัตถุดบิ กุง้
ในประเทศไทย ในปี 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ส่งผลให้ต้นทุนรำคำวัตถุดิบกุ้งยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ต่อเนื่อง
นับตัง้ แต่กำรเกิดโรคกุ้งตำยด่วน (Early Mortality Syndrome) อย่ำงไรก็ตำมในปี 2560 บริษัทฯและบริษทั ย่อยได้มกี ำร
ปรับตัวและปรับเปลี่ยนกำรดำเนินธุรกิจหลำยประกำร เพื่อรักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและรักษำกำรเติบโตทำง
ธุร กิจ ในระยะยำว ได้แ ก่ กำรปรับปรุ ง พื้น ที่กำรผลิต ของบริษัทฯ และบริษัทย่ อ ย เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยของสิน ค้ำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สินค้ำแปรรูปทีม่ มี ลู ค่ำเพิม่ ทัง้ กลุ่มสินค้ำทีเ่ ป็ นอำหำรทะเลและสินค้ำไก่แปรรูป ซึง่ มีโอกำสทำงธุรกิจมำก
ขึน้ บริษัทฯ และบริษทั ย่อยจึงมีกำรลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิม่ เติม จำนวน 586 ล้ำนบำท และมีกำรทำวิจยั และ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ในเชิงพำณิชย์ ทัง้ ในด้ำนกำรปรับปรุงสินค้ำปั จจุบนั และกำรพัฒนำสินค้ำใหม่เพิม่ เติม
บริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีกำรปรับเปลี่ยนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดจำหน่ ำยสินค้ำในประเทศ โดยจัดตัง้ บริษัท
สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อเป็ นตัวแทนในกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำ
ทีผ่ ลิตโดยกลุ่มบริษทั ฯ สำหรับตลำดในประเทศและประเทศเพื่อนบ้ำน และมีกำรแสวงหำสินค้ำจำกผูผ้ ลิตรำยอื่นทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศ เพื่อมำจำหน่ำยในตลำดดังกล่ำวด้วย
ผลการดาเนิ นงานและความสามารถในการทากาไร
รายได้จากการขายและบริการ ในปี 2560
ปี 2560 บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีรำยได้จำกกำรขำย จำนวน 5,524 ล้ำนบำท (2559 : 5,715 ล้ำนบำท) ลดลง 191
ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจำกโรงงำนแห่งหนึ่งในจังหวัดปรำจีนบุรีได้หยุดกำรผลิตสินค้ำ
ประเภทกุ้งเพื่อเปลี่ยนมำผลิตสินค้ำประเภทไก่แปรรูป แทน โดยในปี 2560 โรงงำนดังกล่ำวยังอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและ
ปรับปรุง ทำให้รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำประเภทกุง้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยลดลง อย่ำงไรก็ตำมกำรก่อสร้ำงโรงงำนเพื่อ
ผลิตสินค้ำไก่แปรรูปได้แล้วเสร็จ เมื่อช่วงปลำยปี 2560 และสำมำรถผลิตสินค้ำเชิงพำณิชย์ได้ในเดือนธันวำคม 2560
ปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรำยได้จำกกำรให้บริก ำร ซึง่ มำจำกกำรให้บริกำรด้ำนคลังสินค้ำและจัดส่งโดย
บริษทั โมบำย โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 32 ล้ำนบำท (2559 : 6 ล้ำนบำท) เพิม่ ขึน้ จำกปี 2559 จำนวน 26 ล้ำนบำท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 414 เมื่อเทียบกับปี 2559 สำเหตุทร่ี ำยจำกกำรให้บริกำรเพิม่ ขึน้ เนื่องจำกบริษทั โมบำย โลจิสติกส์ จำกัด ได้
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำเต็มจำนวน 12 เดือน ขณะทีป่ ี 2559 บริษทั ดังกล่ำวได้เริม่ ดำเนินงำนในช่วงกลำงปี ประกอบกับกำรเพิม่
รูปแบบกำรให้บริกำรใหม่ทห่ี ลำกหลำยมำกขึน้ เช่น กำรจัดและกระจำยสินค้ำเป็ นหน่วยย่อย กำรคัดแยกสินค้ำ เป็ นต้น
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรขัน้ ต้นของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ ปี 2560 คือ 13% เปรียบเทียบกับปี 2559 16% สำเหตุทอ่ี ตั รำกำไร
ขัน้ ต้นปี 2560 ลดลง เกิดจำกสำเหตุสำคัญดังนี้
1. เงินบำทแข็งค่ำขึน้ เมื่อเทียบกับเงินเยน ทำให้รำยได้จำกกำรส่งออกเมื่อแปลงเป็ นเงินบำท มีมลู ค่ำลดลง
2. ต้นทุนวัตถุดบิ หลักปรับตัวสูงขึน้ เนื่องจำกปริมำณวัตถุดบิ กุง้ และวัตถุดบิ ไก่ ยังไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรใน
ตลำด
ต้นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร จำนวน 565 ล้ำนบำท
(2559 : จำนวน 488 ล้ำนบำท) เพิม่ ขึน้ 77 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยมีรำยกำรที่เป็ น
สำระสำคัญดังนี้
1. บันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของทรัพย์สนิ และผลขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ ำยเครื่องจักรและอุปกรณ์
จำนวน 23 ล้ำนบำท อันเป็ นผลสืบเนื่องจำกกำรหยุดกำรผลิตสินค้ำประเภทกุง้ ของโรงงำนในจังหวัดปรำจีนบุรี
2. บันทึกกำรตัง้ ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลง เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จำนวน 34 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ เป็ นผลจำกกำร
ทดลองกำรผลิตสินค้ำไก่แปรรูปในช่วงทดลองกำรใช้งำนเครื่องจักรและทดลองกำรผลิตของโรงงำนในจังหวัด
ปรำจีนบุรี ซึง่ ดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ในช่วงปลำยปี 2560
3. บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำยปี 2560 ลดลงจำนวน 37 ล้ำนบำท ซึง่ ลดลงตำมยอดขำย
สินค้ำทีล่ ดลง
ความสามารถในการทากาไร
ในปี 2560 บริษัทฯและบริษัท ย่อย มีกำรปรับตัวและปรับเปลี่ยนกำรดำเนินธุรกิจหลำยประกำร เพื่อ รักษำขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและรักษำกำรเติบโตทำงธุรกิจในระยะยำว ส่งผลให้มกี ำไรสุทธิเท่ำกับ 195 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี
2559 จำนวน 266 ล้ำนบำท (2559: 461 ล้ำนบำท) หรือลดลงร้อยละ 58 โดยเป็ นขำดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
จำนวน 8 ล้ำนบำท (2559: กำไรสุทธิ 154 ล้ำนบำท)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
อัตรำกำรทำกำไรขัน้ ต้น (Gross profit margin)
อัตรำกำรทำกำไรสุทธิ (Net profit)
อัตรำกำรทำกำไร EBITDA
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA)
อัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)

ปี 2560
12.2
3.5
9.4
5.4
8.2

ปี 2559
16.2
8.1
13.5
13.6
19.2

ฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน 3,625 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 32 ล้ำนบำท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สำระสำคัญของกำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์รวม มีดงั นี้
1. ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เท่ำกับ 234 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 7 ล้ำนบำท ลูกหนี้คงค้ำงส่วนใหญ่เป็ น
ลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กำหนดชำระ จำนวน 207 ล้ำนบำท โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลีย่
ในปี 2560 เท่ำกับ 15 วัน ขณะทีใ่ นปี 2559 เท่ำกับ 16 วัน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ำรบันทึกค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ เนื่องจำกบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีนโยบำยในกำรพิจำรณำให้วงเงินสินเชื่อแก่ลกู ค้ำอย่ำงเคร่งครัด
และมีกำรติดตำมหนี้สนิ และเรียกเก็บหนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจำนวน 430 ล้ำนบำท ลดลง 62 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเกิดจำก
สินค้ำสำเร็จรูปและวัตถุดบิ คงเหลือลดลง จำนวน 43 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำรบริหำร
จัดกำรเก็บสินค้ำคงเหลืออย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อลดต้นทุนกำรจัดเก็บ โดยระยะเวลำกำรหมุนเวียนสินค้ำ
เฉลีย่ รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในปี 2560 เท่ำกับ 35 วัน ขณะทีใ่ นปี 2559 เท่ำกับ 38 วัน
3. บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้มกี ำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ จำนวน 46 ล้ำนบำท (2559: 10
ล้ำนบำท) ซึง่ สินค้ำทีม่ กี ำรตัง้ สำรองดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็ นสินค้ำไก่แปรรูปที่ เกิดจำกกำรทดลองผลิตทีโ่ รงงำน
ปรำจีนบุรี ซึง่ มีตน้ ทุนกำรผลิตทีส่ งู
4. ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 2,199 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 320 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษทั ฯ และบริษัท
ย่อย มีกำรก่อสร้ำงอำคำร ซือ้ เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพิม่ ขึน้ จำนวน 586 ล้ำนบำท ค่ำเสื่อมประจำปี จำนวน

233 ล้ำนบำท มีกำรบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของทรัพย์สนิ และขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำ ยและตัด
จำหน่ำยเครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่ำนี้ จำนวน 33 ล้ำนบำท
หนี้ สิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน 1,306 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 159 ล้ำนบำท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 จำกปี 2559 โดยมีรำยกำรทีเ่ ป็ นสำระสำคัญดังนี้
1. เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน จำนวน 137 ล้ำนบำท ลดลง 90 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2. เจ้ำหนี้กำรค้ำ 2560 จำนวน 195 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 16 ล้ำนบำท ระยะเวลำกำรจ่ำยชำระหนี้เฉลีย่ ของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย สำหรับในปี 2560 เท่ำกับ 14 วัน เท่ำกับปี 2559
3. เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (รวมเงินกู้ยมื ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ) จำนวน 483 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้น 256 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้ำทำสัญญำเงินกู้ระยะยำวเพื่อใช้สำหรับกำร
ก่อสร้ำงอำคำร และลงทุนซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทโ่ี รงงำนจังหวัดปรำจีนบุรี
4. หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (รวมหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ) จำนวน 50
ล้ำนบำท ลดลง 20 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรจ่ำยคืนเงินกูต้ ำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน 2,319 ล้ำนบำท ลดลง 127 ล้ำน
บำท หรือลดลงร้อยละ 5 เนื่องจำกบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำไรสุทธิ 195 ล้ำนบำท บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยเงินปั นผล จำนวน
81 ล้ำนบำท บริษทั ย่อยจ่ำยเงินปั นผลให้กบั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม จำนวน 244 ล้ำนบำท
สภาพคล่อง
ปี 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน จำนวน 538 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี
2559 จำนวน 161 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำไรสุทธิลดลง บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไป
ในกิจกรรมลงทุน ในปี 2560 จำนวน 494 ล้ำนบำท โดยเป็ นเงินสดจ่ำยเพื่อซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 532 ล้ำนบำท
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกำรชำระเงินค่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงำนผลิตไก่แปรรูปทีจ่ งั หวัดปรำจีนบุรี บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน จำนวน 217 ล้ำนบำท โดยเป็ นเงินปั นผลจ่ำยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จำนวน 81
ล้ำนบำท และเงินปั นผลจ่ำยให้กบั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมจำนวน 244 ล้ำนบำท
ในปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำรบริหำรจัดกำรเงินทุน และหำแหล่งเงินกูท้ ม่ี ตี ้นทุนทำงกำรเงินทีเ่ หมำะสม
และรักษำสภำพคล่องของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย โดยอัตรำส่วนสภำพคล่องทำงกำรเงิน ในปี 2560 ใกล้เคียงกับปี 2559
สรุปได้ดงั นี้
อัตรำส่วนทำงบกำรเงิน
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio)
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) : จำนวนวัน
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ (Interest Coverage)

ปี 2560
0.6
1.9
36
15.3

ปี 2559
0.5
2.0
40
46.1

