
การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2556 
 
ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2556 

 
บรษิทั สรุพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย มรีำยไดจ้ำกกำรขำยรวมในปี 2556 จ ำนวน 5,669 ลำ้น

บำท ลดลงจำกปีก่อน 799 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 12.4 เมือ่เทยีบกบัปี 2555 สดัสว่นตน้ทนุขำยต่อยอดขำยในปี 
2556 เท่ำกบัรอ้ยละ 94.5 เพิม่ขึน้จำกปี 2555 ทีต่น้ทุนขำยต่อยอดขำยเท่ำกบัรอ้ยละ 87.0 

 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 2556 รวม 96 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน 418 ลำ้นบำท หรอื

ลดลงรอ้ยละ 81.4 เมื่อเทยีบกบัปี 2555 โดยเป็นขำดทุนสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 8 ลำ้นบำท ปัจจยัหลกัที่
สง่ผลต่อกำรด ำเนินงำน คอื กำรขำดแคลนวตัถุดบิกุง้ เนื่องจำกกำรเกดิโรค EMS (Early Mortality Syndrome) ท ำให้
ตน้ทุนกำรผลติสงูขึน้ สง่ผลใหร้ำคำเสนอขำยสนิคำ้ไม่สอดคลอ้งกบัรำคำทีผู่บ้รโิภคตอ้งกำรซือ้   
 
รายได ้
  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยไดร้วมในปี 2556 จ ำนวน 5,843 ลำ้นบำท ลดลง 805 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ย
ละ 12.1 เมื่อเทยีบกบัปี 2555  กำรลดลงของรำยไดร้วม สว่นใหญ่มำจำกยอดขำยทีล่ดลง 799 ลำ้นบำท  
 
ค่าใช้จ่าย 
  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มตีน้ทนุขำยและค่ำใชจ้่ำยในปี 2556 จ ำนวน 5,761 ลำ้นบำท ลดลง 310 ลำ้นบำท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 5.1 เมื่อเทยีบกบัปี 2555  โดยมสีำระส ำคญัดงันี้ 

- ตน้ทุนขำย ลดลง 273 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 4.9 เมื่อเทยีบกบัปี 2555  เน่ืองจำกยอดขำยทีล่ดลง 
แต่หำกเทยีบเป็นสดัสว่นตน้ทุนขำยต่อยอดขำยในปี 2556 เท่ำกบั รอ้ยละ 94.5 เพิม่ขึน้จำกปี 2555 ที่
ตน้ทุนขำยต่อยอดขำยเท่ำกบัรอ้ยละ 87.0 เน่ืองจำกรำคำวตัถุดบิทีป่รบัตวัสงูขึน้มำกจำกกำรขำดแคลน
วตัถุดบิกุง้ ซึง่เป็นผลจำกกำรเกดิโรค EMS  

- ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร ลดลง 35 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 8.1 ค่ำใชจ้่ำยหลกัทีล่ดลง คอื
ค่ำใชจ้่ำยในกำรสง่ออก เน่ืองจำกปรมิำณกำรขำยทีล่ดลง    

- ตน้ทุนทำงกำรเงนิ ลดลง 2 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 20.1 เมือ่เทยีบกบัปี 2555 เน่ืองจำกในปี 2556 
อตัรำดอกเบีย้ลดลง และกำรบรหิำรจดักำรสภำพคล่องทำงกำรเงนิท ำไดด้ขีึน้ ถงึแมว้่ำเงนิกูย้มืจะเพิม่ขึน้  

 
ความสามารถในการท าก าไร 

 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มขีำดทุนสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 8 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 102.6 เมื่อ

เทยีบกบัปี 2555 ซึ่งมกี ำไร จ ำนวน 293 ลำ้นบำท โดยอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 5.5 ลดลงจำกปี 2555 ซึ่ง
เท่ำกบัรอ้ยละ 13.0 

 
ผลตอบแทนต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (ROE) ในปี 2556 เท่ำกบัรอ้ยละ (0.4) ลดลงจำกปี 2555 ซึง่เท่ำกบัรอ้ยละ 13.9  
 

ฐานะการเงิน 
 
สินทรพัย ์
  



บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 2,929 ลำ้นบำท ลดลง 181 ลำ้น
บำท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.8 เมื่อเทยีบกบัปี 2555 สำระส ำคญัของกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์รวม มดีงันี้ 

- ลกูหนี้กำรคำ้รวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 เท่ำกบั 283 ลำ้นบำท ลดลง 87 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 
2555 ลกูหนี้คงคำ้งสว่นใหญ่เป็นลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ จ ำนวน 256 ลำ้นบำท และมลีกูหนี้ทีค่ำ้ง
ช ำระมำกกว่ำ 3 เดอืน จ ำนวน 0.05 ลำ้นบำท และบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูไวเ้ป็น
จ ำนวน 0.3 ลำ้นบำท ทัง้นี้กำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู จะพจิำรณำจำกประสบกำรณ์ในกำรเกบ็หนี้ และ
สถำนะปัจจบุนัของลกูหนี้คงคำ้ง ณ วนัทีใ่นงบดุล  ระยะเวลำกำรเกบ็หนี้เฉลีย่ ในปี 2556 เท่ำกบั 36 วนั 

- สนิคำ้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 มจี ำนวน 456 ลำ้นบำท ลดลง  97 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 
2555  โดยสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและสนิคำ้ระหว่ำงผลติ ลดลง 63 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรขำดแคลนวตัถุดบิ 
สง่ผลใหป้รมิำณกำรผลติลดลงรอ้ยละ 10 นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ไดม้กีำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำ
สนิคำ้ จ ำนวน 3 ลำ้นบำท หรอืลดลง 8 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2555 ทัง้นี้บรษิทัฯ พจิำรณำแลว้เหน็ว่ำ 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้ทีต่ัง้ไว ้มคีวำมเหมำะสมและเพยีงพอแลว้  ระยะเวลำกำรหมุนเวยีน
สนิคำ้เฉลีย่ ในปี 2556 เท่ำกบั 41 วนั  

- ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์สทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 มจี ำนวน 1,546 ลำ้นบำท ลดลง 9 ลำ้นบำท 
เมื่อเทยีบกบัปี 2555  โดยสว่นใหญ่เป็นกำรซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 254 ลำ้นบำท เป็นค่ำ
เสือ่มรำคำ จ ำนวน 206 ลำ้นบำท และขำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 57 ลำ้นบำท 

- สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 มจี ำนวน 24 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 18 ลำ้น
บำท เมื่อเทยีบกบัปี 2555 เป็นผลมำจำกมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่12 เรื่องภำษเีงนิได ้ทีอ่อกโดยสภำ
วชิำชพีบญัชใีนพระบรมรำชปูถมัภ ์สง่ผลใหใ้นปี 2556 ตอ้งท ำกำรบนัทกึสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดั
บญัช ีตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิในขอ้ 3 

 
หน้ีสิน 
 
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 945 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 75 ลำ้นบำท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.6 จำกปี 2555 โดยสำเหตุหลกัมำจำก 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 มจี ำนวน 291 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 106 
ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2555 เน่ืองจำกบรษิทัย่อยมคีวำมตอ้งกำรใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ และมี
ควำมตอ้งกำรใชเ้งนิทุนในกำรปรบัปรุงกระบวนกำรผลติ 

- เจำ้หนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 167 ลำ้นบำท ลดลง 36 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 
2555  ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระหนี้เฉลีย่ ในปี 2556 เท่ำกบั 18 วนั 

- เงนิกูย้มืระยะยำว (รวมเงนิกูย้มืทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 118 
ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 40 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบัปี 2555 เน่ืองจำกบรษิทัย่อยมกีำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนั
กำรเงนิต่ำงประเทศเพื่อใชใ้นกำรลงทุนขยำยกำรผลติ 

- หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี) ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 72 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 28 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัปี 2555 สว่นใหญ่เป็นกำร
ลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์ส ำหรบักำรผลติ 

- หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 49 ลำ้นบำท ลดลง 15 ลำ้นบำท 
เมื่อเทยีบกบัปี 2555 เป็นผลมำจำกมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่12 เรื่องภำษเีงนิได ้ทีอ่อกโดยสภำ



วชิำชพีบญัชใีนพระบรมรำชปูถมัภ ์สง่ผลใหใ้นปี 2556 ตอ้งบนัทกึหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 3 

 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 
   

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีว่นของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวน 1,984 ลำ้นบำท ลดลง 
256 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 11.4 เมื่อเทยีบกบัปี 2555 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรจ่ำยเงนิปันผล จ ำนวน 140 ลำ้น
บำท สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ มจี ำนวนลดลง 111 ลำ้นบำท และบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มผีลขำดทุน
สทุธใินสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในปี 2556 จ ำนวน 8 ลำ้นบำท   
 
สภาพคล่อง 
  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ในปี 2556 ลดลงจำกปี 2555 จ ำนวน 152 ลำ้น
บำท โดยมำจำกเงนิสดสทุธทิีไ่ดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 401 ลำ้นบำท เงนิสดทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมกำรลงทุน 
จ ำนวน 324 ลำ้นบำท รำยกำรหลกัเป็นกำรลงทุนในกำรซือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรผลติ กำรปรบัปรุงอำคำร 
จ ำนวน 188 ลำ้นบำท ซือ้เงนิลงทุนระยะสัน้ จ ำนวน 186 ลำ้นบำท และมเีงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิและเงนิ
ลงทุน จ ำนวน 49 ลำ้นบำท  สว่นเงนิสดทีใ่ชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ จ ำนวน  229  ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นกำรจ่ำยปัน
ผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและใหก้บัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม รวมทัง้สิน้ 347 ลำ้นบำท กำรใชเ้พื่อคนืเงนิกูย้มื
เงนิระยะยำว และสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ จ ำนวน 65 ลำ้นบำท และรบัเงนิสดจำกกำรกูย้มื จ ำนวน 190 ลำ้นบำท 

 
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มอีตัรำสว่นสภำพคล่อง (Current Ratio) ในปี 2556 เท่ำกบั 1.8 เท่ำ ลดลงจำกปี 
2555 ซึง่อยู่ที ่2.1 เท่ำ และมอีตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) เท่ำกบั 0.5 เท่ำ เพิม่ขึน้จำกปี 
2555 ซึง่อยู่ที ่0.4 เท่ำ สำเหตุสว่นหนึ่งมำจำกกำรทีบ่รษิทัย่อยมเีงนิกูร้ะยะสัน้และระยะยำวเพิม่ขึน้เพื่อใช้เป็นเงนิทุน
หมุนเวยีน เพื่อปรบัปรุงกระบวนกำรผลติ และเพื่อขยำยก ำลงักำรผลติ ในขณะทีภ่ำวะกำรแขง่ขนัและรำคำวตัถุดบิมี
กำรปรบัตวัสงูขึน้ สง่ผลใหต้น้ทนุขำยเพิม่ขึน้ และก ำไรลดลง 
 
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยบญัช ี
 
 ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2556 เป็นตน้มำ ผลจำกกำรถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิทีป่รบัปรุง
ใหม่ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรื่องภำษเีงนิได ้ท ำใหบ้รษิทัตอ้งบนัทกึทรพัยส์นิและหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำร
ตดับญัชใีนงบกำรเงนิ ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว จงึตอ้งท ำกำรปรบัปรุงยอ้นหลงัในงบกำรเงนิ ตำมหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 3 
 
 

 
หน่วย : พนับำท 

  งบกำรเงนิรวม 

  31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 1 ม.ค. 2555 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีพิม่ขึน้ 24,324  6,799  8,335  

หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช(ีเพิม่ขึน้) (48,840) (63,387) (47,265) 

สว่นของผูถ้อืหุน้(ลดลง) (24,516) (56,588) (38,930) 

 
 



สรปุ 
  
 ในปี 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มผีลก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี จ ำนวน 96 ลำ้นบำท โดยเป็นขำดทุนส่วนที่
เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 8 ลำ้นบำท ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรลดลงจำกปี 2555 โดยมสีำเหตุส ำคญั คอื กำรเกดิ
โรค EMS ในวตัถุดบิกุง้ ส่งผลใหร้ำคำวตัถุดบิกุ้งและต้นทุนขำยปรบัตวัสูงขึน้มำก อย่ำงไรกต็ำมบรษิัทไดต้ิดตำม
สถำนกำรณ์วตัถุดบิอย่ำงใกล้ชิด และพยำยำมบรหิำรจดักำรและก ำกบัดูแลกำรปฏบิตัิงำนในทุกกจิกรรมอย่ำง เต็ม
ประสทิธภิำพ 
 
 


