การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ ประจาปี 2561
ภาพรวมผลการดาเนิ นงาน
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย”) มีกำไรสุทธิในปี 2561 เท่ำกับ
114 ล้ำนบำท (2560 : 195 ล้ำนบำท) ลดลงจำกปี 2560 จำนวน 81 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 42 โดยเป็ นขำดทุน
สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ จำนวน 65 ล้ำนบำท (2560: ขำดทุนสุทธิ 8 ล้ำนบำท) ส่วนรำยได้จำกกำรขำย มีจำนวน
4,981 ล้ำนบำท (2550 : 5,524 ล้ำนบำท) ลดลง 543 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2560 สำเหตุ
สำคัญเป็ นผลจำกกำรลดลงในรำยได้จำกกำรขำยในตลำดญี่ปุ่นลดลง เนื่องจำกปจั จัยด้ำนกำรกำลังซื้อและภำวะกำร
แข่งขันด้ำนรำคำทีส่ ูงขึน้ ขณะทีร่ ำยได้จำกกำรให้บริกำร จำกบริษทั โมบำย โลจิสติกส์ จำกัด ซึง่ ให้บริกำรคลังสินค้ำ
และจัดส่ง มีรำยได้ 92 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ อย่ำงเป็ นสำระสำคัญจำกปี 2560 จำนวน 60 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 188
ในปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำรลงทุนปรับปรุงโรงงำน จำนวน 2 แห่ง คือ โรงงำนแห่งหนึ่งในบริษทั
สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และโรงงำนแห่งหนึ่งในบริษทั สุรพลนิชเิ รฟู้ดส์ จำกัด และมีกำรลงทุนซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ใหม่เพิ่มเติม เป็ นจำนวนเงินทัง้ สิ้นประมำณ 788 ล้ำนบำท เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพและขยำยกำรผลิต และ
ปรับปรุงเนื่องจำกโครงสร้ำงอำคำรและอุปกรณ์เดิมใช้งำนมำเป็ นระยะเวลำนำน โดยกำรปรับปรุงโรงงำนของบริษทั สุ
รพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) ดำเนินกำรแล้วเสร็จในเดือนกรกฏำคม 2561 และสำมำรถได้รบั คำสังซื
่ อ้ สินค้ำจำกลูกค้ำรำย
้
ใหม่ในยุโรปทันที ขณะทีโ่ รงงำนของบริษทั สุรพลนิชเิ รฟูดส์ จำกัด ดำเนินกำรแล้วเสร็จในเดือนธันวำคม 2561 กลุ่ม
บริษทั ประเมินว่ำ โรงงำนทีป่ รับปรุงแล้วเสร็จในปี 2561 จะมีประสิทธิภำพกำรผลิตเพิม่ มำกขึน้ สำมำรถบริหำรจัดกำร
ต้นทุนกำรผลิตได้ดขี น้ึ ซึง่ จะเป็ นปจั จัยสนับสนุ นทีส่ ำคัญต่อกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของกลุ่มบริษทั
ในปี 2562
โดยภำพรวมไก่และกุง้ ปี 2561 มีรำคำเฉลีย่ ลดลงจำกปี 2560 ส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำลดลง บริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยต้องเผชิญกับปจั จัยลบบำงประกำร คือ ค่ำเงินบำทแข็งค่ำมำกขึน้ ประกอบกับบริษทั ย่อยแห่งหนึ่ง คือ
บริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด ได้ดำเนินกำรปรับปรุงโรงงำนแล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ยงั ไม่สำมำรถผลิตได้เต็มกำลังกำร
ผลิตตำมทีค่ ำดกำรณ์ไว้ ส่งผลให้ตน้ ทุนกำรผลิตยังอยู่ในระดับสูง ทำให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยปี
2561 เท่ำกับร้อยละ 11 ลดลงจำกปี 2560 ร้อยละ 1 อย่ำงไรก็ตำมตัง้ แต่ไตรมำส 4 ปี 2561 เป็ นต้นมำ บริษทั สุรพลซูพ
รีมฟู้ดส์ จำกัด ได้รบั คำสังซื
่ อ้ สินค้ำเพิม่ ขึน้ และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
ผลการดาเนิ นงานและความสามารถในการทากาไร
รายได้จากการขายและบริการ ในปี 2561
ปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรำยได้จำกกำรขำย จำนวน 4,981 ล้ำนบำท (2560 : 5,524 ล้ำนบำท)
ลดลง 543 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2560 สำเหตุสำคัญคือ มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำไก่แปรรูปของ
บริษทั ย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษทั สุรพลนิชเิ รฟู้ดส์ จำกัด ลดลงเนื่องจำกคำสังซื
่ อ้ จำกลูกค้ำญี่ปุ่นลดลง แต่ควำมสำมำรถ
ในกำรทำกำไรของบริษัทนี้ เมื่อพิจำรณำจำกอัตรำกำไรขัน้ ต้น สูงกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ เนื่องจำกมีกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ต้นทุนกำรผลิต

ปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรำยได้จำกกำรให้บริกำร ซึ่งเป็ นรำยได้จำกกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ของ
บริษทั ย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษทั โมบำย โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 92 ล้ำนบำท (2560 : 32 ล้ำนบำท) เพิม่ ขึน้ จำกปี
2560 จำนวน 60 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 188 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจำกลูกค้ำมีควำมไว้วำงใจในบริกำรที่
ได้รบั จำกบริษทั แห่งนี้เพิม่ ขึน้ มีควำมต้องกำรใช้บริกำรเพิม่ ขึน้ ทัง้ บริกำรหลัก คือ รับฝำกเก็บสินค้ำ และบริกำรเพิม่ เติม
อื่น เช่น บริกำรจัดส่งและกระจำยสินค้ำ เป็ นต้น
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ปี 2561 เท่ำกับร้อยละ 11 ลดลงจำกปี 2560 ร้อยละ 1 สำเหตุ
สำคัญ คือ บริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด ได้ดำเนินกำรปรับปรุงโรงงำนแล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ยงั ไม่สำมำรถผลิตได้
เต็มกำลังกำรผลิต และกำรได้รบั คำสังซื
่ อ้ จำกลูกค้ำล่ำช้ำกว่ำทีค่ ำดกำรณ์ไว้ ส่งผลให้ตน้ ทุนกำรผลิตยังอยู่ในระดับสูง
ต้นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีตน้ ทุนในกำรจัดจำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร จำนวน 482 ล้ำนบำท
(2560 : จำนวน 565 ล้ำนบำท) ลดลง 83 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีรำยกำรทีเ่ ป็ น
สำระสำคัญดังนี้
1. บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย ลดลงจำนวน 36 ล้ำนบำท ตำมรำยได้จำกกำรขำย
สินค้ำทีล่ ดลง
2. บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ลดลงจำนวน 46 ล้ำนบำท สำเหตุสำคัญเกิดจำกกำร
ลดลงของขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ และขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยและตัดจำหน่ ำยอำคำรและ
อุปกรณ์ จำนวน 31 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2560 โรงงำนแห่งหนึ่งในจังหวัดปรำจีนบุรไี ด้หยุดกำรผลิต
สินค้ำประเภทกุ้งแปรรูป ในปี 2560 จึงมีกำรบันทึกขำดทุนดังกล่ำวจำนวน 29 ล้ำนบำท ภำยหลัง
จำกนัน้ ได้ปรับปรุงโรงงำนเพื่อเน้นกำรผลิตสินค้ำประเภทไก่แปรรูป ในนำมบริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์
จำกัดแทน
ความสามารถในการทากาไร
ในปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำรลงทุนสร้ำงโรงงำนและปรับปรุงโรงงำนหลำยแห่ง เพื่อเพิม่ กำลังกำร
ผลิต และเพื่อปรับ ปรุง โครงสร้ำ งอำคำรที่เ ก่ำและด้อยสภำพ ทำให้มีต้น ทุนทำงกำรเงิน และค่ำ เสื่อมรำคำเพิ่มขึ้น
ประกอบกับกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตในช่วงเริม่ ต้นกำรผลิตใหม่ ยังต้องใช้เวลำพัฒนำระดับ
ประสิทธิภำพกำรผลิตให้ได้ตำมเป้ำหมำย ส่งผลให้มกี ำไรสุทธิเท่ำกับ 114 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560 จำนวน 81 ล้ำน
บำท (2560: 195 ล้ำนบำท) หรือลดลงร้อยละ 42 โดยเป็ นขำดทุนสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ จำนวน 64 ล้ำนบำท
(2560: ขำดทุนสุทธิ 8 ล้ำนบำท)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
อัตรำกำรทำกำไรขัน้ ต้น (Gross Profit Margin)
อัตรำกำรทำกำไรสุทธิ (Net Profit)
อัตรำกำรทำกำไร EBITDA
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA)
อัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)

ปี 2561
10.9
2.2
8.8
2.8
5.1

ปี 2560
12.2
3.5
9.4
5.4
8.2

ฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 4,391 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 765
ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 สำระสำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์รวม มีดงั นี้
1. ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 225 ล้ำนบำท ลดลง 9 ล้ำนบำท ลูกหนี้คงค้ำงส่วน
ใหญ่เป็ นลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถึงกำหนดชำระ จำนวน 199 ล้ำนบำท มีระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลีย่ ในปี 2561
เท่ำกับ 17 วัน ขณะทีใ่ นปี 2560 เท่ำกับ 15 วัน ทัง้ นี้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีนโยบำยกำรพิจำรณำให้
วงเงินสินเชื่อแก่ลกู ค้ำอย่ำงเคร่งครัด และมีกำรติดตำมหนี้สนิ และเรียกเก็บหนี้อย่ำงใกล้ชดิ
2. สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 523 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 93 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเกิด
จำกสินค้ำสำเร็จรูปและวัตถุดบิ คงเหลือ เพิม่ ขึน้ จำนวน 76 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรปรับปรุงโรงงำนซึง่
แล้ ว เสร็จ ในปี 2561 ท ำให้ มีก ำรผลิ ต และกำรขำยเพิ่ ม ขึ้น ส่ ง ผลให้ สิน ค้ ำ ส ำเร็จ รู ป คงเหลื อ และ
วัตถุดบิ คงเหลือภำยหลังจำกปรับปรุงโรงงำนเพิม่ ขึน้ โดยระยะเวลำกำรหมุนเวียนสินค้ำเฉลีย่ รวม ในปี
2561 เท่ำกับ 39 วัน ขณะทีใ่ นปี 2560 เท่ำกับ 35วัน
3. ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 2,743 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 544 ล้ำนบำท สำเหตุสำคัญเกิดจำกใน
ระหว่ำงปี 2561 มีกำรก่อสร้ำงอำคำร ซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ เพิม่ ขึน้ จำนวน 788 ล้ำนบำท มีกำร
บันทึกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทรัพย์สนิ 120 ล้ำนบำท และมีค่ำเสื่อมรำคำประจำปี จำนวน 258 ล้ำน
บำท
หนี้ สิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 2,233 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 927 ล้ำน
บำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 71 จำกปี 2560 สำระสำคัญของกำรเปลีย่ นแปลงในหนี้สนิ รวม มีดงั นี้
1. เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน จำนวน 491 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 354 ล้ำนบำท เป็ นกำรกูย้ มื เงินเพื่อ
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
2. เจ้ำหนี้กำรค้ำ จำนวน 200 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 6 ล้ำนบำท ระยะเวลำกำรจ่ำยชำระหนี้เฉลีย่ ในปี 2561
เท่ำกับ 16 วัน ขณะทีใ่ นปี 2560 เท่ำกับ 15 วัน
3. เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (รวมเงินกูย้ มื ทีถ่ ึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ) จำนวน 895 ล้ำน
บำท เพิม่ ขึน้ 413 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรทำสัญญำเงินกู้ระยะยำวเพื่อใช้สำหรับ กำรลงทุนปรับปรุง
โรงงำน และลงทุนซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ เพื่อรองรับกำรผลิตสินค้ำให้ลกู ค้ำเพิม่ เติม
4. หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (รวมหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี )
จำนวน 126 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 75 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเพื่อซือ้ เครื่องจักร
เพิม่ ขึน้

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถอื หุน้ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 2,158 ล้ำนบำท ลดลง
162 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7 เนื่องจำกบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำไรสุทธิ 114 ล้ำนบำท บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยเงิน
ปนั ผล จำนวน 101 ล้ำนบำท บริษทั ย่อยจ่ำยเงินปนั ผลให้กบั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม จำนวน 270 ล้ำนบำท
และมีกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ สุทธิ 96 ล้ำนบำท
สภาพคล่อง
ปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน จำนวน 372 ล้ำนบำท
ลดลงจำกปี 2560 จำนวน 200 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำไรสุทธิลดลง มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในปี 2561
จำนวน 642 ล้ำนบำท โดยเป็ นเงินสดจ่ำยเพื่อซือ้ อำคำรเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 641 ล้ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
กำรชำระเงินค่ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ มีกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน จำนวน 442 ล้ำนบำท โดยเป็ นเงิน
สดรับจำกกำรกูย้ มื เงินระยะสัน้ และระยะยำวสุทธิจำนวน 762 ล้ำนบำท เงินสดรับจำกกำรหนี้สนิ สัญญำเช่ำกำรเงินสุทธิ
จำนวน 67 ล้ำนบำท เงินปนั ผลจ่ำยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จำนวน 101 ล้ำนบำท และเงินปนั ผลจ่ำยให้กบั ส่วนได้
เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมจำนวน 270 ล้ำนบำท
ในปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำรบริหำรจัดกำรเงินทุน และหำแหล่งเงินกู้ทม่ี ตี ้นทุนทำงกำรเงินที่
เหมำะสมและรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงิน โดยอัตรำส่วนสภำพคล่องทำงกำรเงิน ในปี 2561 สรุปได้ดงั นี้
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio)
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
วงจรเงินสด (Cash Cycle) : จำนวนวัน
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ (Interest Coverage)

ปี 2561
1.0
1.3
40
6.2

ปี 2560
0.6
1.9
36
15.3

กลุ่มบริษทั ประเมินว่ำ ลักษณะและรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจหลัก ทัง้ ในปจั จุบนั และอนำคต เป็ นธุรกิจทีต่ ้อง
พึง่ พำกำรใช้วตั ถุดบิ หลัก ซึ่งเป็ นผลผลิตทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ไก่ กุ้ง และปลำ ซึ่งปริมำณและรำคำมี
ควำมผันผวนเปลีย่ นแปลงตำมสภำพทำงธรรมชำติ สภำพอำกำศ และควำมต้องกำรบริโภค ดังนัน้ ควำมสำมำรถในกำร
แสวงหำวัตถุดบิ และกำรบริหำรจัดกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิต จึงมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไร ซึง่ กลุ่มบริษทั ได้
บริหำรจัดกำรเรื่องดังกล่ำวโดยพยำยำมแสวงหำและเพิม่ จำนวนผู้ส่งมอบให้มำกขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มปี ริมำณ
วัตถุดิบที่สม่ ำเสมอ ต่อเนื่อง ให้เพียงพอต่ อกำรผลิต ภำยใต้ต้นทุนที่เหมำะสม และพัฒนำกำรผลิตโดยใช้วตั ถุดิบ
ทดแทน นอกจำกนี้ กำรทีก่ ลุ่มบริษทั มีสดั ส่วนรำยได้จำกกำรส่งออกมำกกว่ำร้อยละ 80 ดังนัน้ ปจั จัยทัง้ ด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรเมืองทัง้ ในและต่ำงประเทศ จะมีผลอย่ำงยิง่ ต่อควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ ซึง่ จะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้ของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทั จึงได้จดั กำรควำมเสีย่ งดังกล่ำวโดยเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ พิจำรณำรำคำขำยทีเ่ หมำะสมกับสถำนกำรณ์ค่ำเงินบำทในแต่ละช่วงเวลำ และต้องติดตำมและ
เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรเปลีย่ นแปลงทัง้ ในปจั จุบนั และอนำคตอย่ำงใกล้ชดิ

