การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ ประจาปี 2556
ภาพรวมผลการดาเนิ นงานปี 2556
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย มีรำยได้จำกกำรขำยรวมในปี 2556 จำนวน 5,669 ล้ำน
บำท ลดลงจำกปี ก่อน 799 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 12.4 เมือ่ เทียบกับปี 2555 สัดส่วนต้นทุนขำยต่อยอดขำยในปี
2556 เท่ำกับร้อยละ 94.5 เพิม่ ขึน้ จำกปี 2555 ทีต่ น้ ทุนขำยต่อยอดขำยเท่ำกับร้อยละ 87.0
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 รวม 96 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี ก่อน 418 ล้ำนบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 81.4 เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยเป็ นขำดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 8 ล้ำนบำท ปั จจัยหลักที่
ส่งผลต่อกำรดำเนินงำน คือ กำรขำดแคลนวัตถุดบิ กุง้ เนื่องจำกกำรเกิดโรค EMS (Early Mortality Syndrome) ทำให้
ต้นทุนกำรผลิตสูงขึน้ ส่งผลให้รำคำเสนอขำยสินค้ำไม่สอดคล้องกับรำคำทีผ่ บู้ ริโภคต้องกำรซือ้
รายได้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรำยได้รวมในปี 2556 จำนวน 5,843 ล้ำนบำท ลดลง 805 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อย
ละ 12.1 เมื่อเทียบกับปี 2555 กำรลดลงของรำยได้รวม ส่วนใหญ่มำจำกยอดขำยทีล่ ดลง 799 ล้ำนบำท
ค่าใช้จ่าย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีตน้ ทุนขำยและค่ำใช้จ่ำยในปี 2556 จำนวน 5,761 ล้ำนบำท ลดลง 310 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยมีสำระสำคัญดังนี้
-

ต้นทุนขำย ลดลง 273 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจำกยอดขำยทีล่ ดลง
แต่หำกเทียบเป็ นสัดส่วนต้นทุนขำยต่อยอดขำยในปี 2556 เท่ำกับ ร้อยละ 94.5 เพิม่ ขึน้ จำกปี 2555 ที่
ต้นทุนขำยต่อยอดขำยเท่ำกับร้อยละ 87.0 เนื่องจำกรำคำวัตถุดบิ ทีป่ รับตัวสูงขึน้ มำกจำกกำรขำดแคลน
วัตถุดบิ กุง้ ซึง่ เป็ นผลจำกกำรเกิดโรค EMS

-

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ลดลง 35 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 8.1 ค่ำใช้จ่ำยหลักทีล่ ดลง คือ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งออก เนื่องจำกปริมำณกำรขำยทีล่ ดลง

-

ต้นทุนทำงกำรเงิน ลดลง 2 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 20.1 เมือ่ เทียบกับปี 2555 เนื่องจำกในปี 2556
อัตรำดอกเบีย้ ลดลง และกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องทำงกำรเงินทำได้ดขี น้ึ ถึงแม้ว่ำเงินกูย้ มื จะเพิม่ ขึน้

ความสามารถในการทากาไร
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีขำดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ 8 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 102.6 เมื่อ
เทียบกับปี 2555 ซึ่งมีกำไร จำนวน 293 ล้ำนบำท โดยอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 5.5 ลดลงจำกปี 2555 ซึ่ง
เท่ำกับร้อยละ 13.0
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (ROE) ในปี 2556 เท่ำกับร้อยละ (0.4) ลดลงจำกปี 2555 ซึง่ เท่ำกับร้อยละ 13.9
ฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 2,929 ล้ำนบำท ลดลง 181 ล้ำน
บำท หรือลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปี 2555 สำระสำคัญของกำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์รวม มีดงั นี้
-

ลูกหนี้กำรค้ำรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 283 ล้ำนบำท ลดลง 87 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี
2555 ลูกหนี้คงค้ำงส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กำหนดชำระ จำนวน 256 ล้ำนบำท และมีลกู หนี้ทค่ี ำ้ ง
ชำระมำกกว่ำ 3 เดือน จำนวน 0.05 ล้ำนบำท และบริษทั ฯ ได้ทำกำรตัง้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เป็ น
จำนวน 0.3 ล้ำนบำท ทัง้ นี้กำรตัง้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จะพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บหนี้ และ
สถำนะปั จจุบนั ของลูกหนี้คงค้ำง ณ วันทีใ่ นงบดุล ระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลีย่ ในปี 2556 เท่ำกับ 36 วัน

-

สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีจำนวน 456 ล้ำนบำท ลดลง 97 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี
2555 โดยสินค้ำสำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิต ลดลง 63 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรขำดแคลนวัตถุดบิ
ส่งผลให้ปริมำณกำรผลิตลดลงร้อยละ 10 นอกจำกนี้บริษทั ฯ ได้มกี ำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ
สินค้ำ จำนวน 3 ล้ำนบำท หรือลดลง 8 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2555 ทัง้ นี้บริษทั ฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำทีต่ งั ้ ไว้ มีควำมเหมำะสมและเพียงพอแล้ว ระยะเวลำกำรหมุนเวียน
สินค้ำเฉลีย่ ในปี 2556 เท่ำกับ 41 วัน

-

ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์สทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีจำนวน 1,546 ล้ำนบำท ลดลง 9 ล้ำนบำท
เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรซือ้ ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ จำนวน 254 ล้ำนบำท เป็ นค่ำ
เสือ่ มรำคำ จำนวน 206 ล้ำนบำท และขำยทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ จำนวน 57 ล้ำนบำท

-

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีจำนวน 24 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 18 ล้ำน
บำท เมื่อเทียบกับปี 2555 เป็ นผลมำจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภำษีเงินได้ ทีอ่ อกโดยสภำ
วิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ ส่งผลให้ในปี 2556 ต้องทำกำรบันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชี ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินในข้อ 3

หนี้ สิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 945 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 75 ล้ำนบำท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.6 จำกปี 2555 โดยสำเหตุหลักมำจำก
-

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีจำนวน 291 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 106
ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจำกบริษทั ย่อยมีควำมต้องกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ และมี
ควำมต้องกำรใช้เงินทุนในกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต

-

เจ้ำหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 167 ล้ำนบำท ลดลง 36 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี
2555 ระยะเวลำกำรจ่ำยชำระหนี้เฉลีย่ ในปี 2556 เท่ำกับ 18 วัน

-

เงินกูย้ มื ระยะยำว (รวมเงินกูย้ มื ทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 118
ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 40 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจำกบริษทั ย่อยมีกำรกูย้ มื เงินจำกสถำบัน
กำรเงินต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรลงทุนขยำยกำรผลิต

-

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (รวมหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี ) ณ วันที่
31 ธันวำคม 2556 จำนวน 72 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 28 ล้ำนบำท เมือ่ เทียบกับปี 2555 ส่วนใหญ่เป็ นกำร
ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกำรผลิต

-

หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 49 ล้ำนบำท ลดลง 15 ล้ำนบำท
เมื่อเทียบกับปี 2555 เป็ นผลมำจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภำษีเงินได้ ทีอ่ อกโดยสภำ

วิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ ส่งผลให้ในปี 2556 ต้องบันทึกหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 1,984 ล้ำนบำท ลดลง
256 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจำกบริษทั ฯ มีกำรจ่ำยเงินปั นผล จำนวน 140 ล้ำน
บำท ส่วนของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม มีจำนวนลดลง 111 ล้ำนบำท และบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีผลขำดทุน
สุทธิในส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในปี 2556 จำนวน 8 ล้ำนบำท
สภาพคล่อง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ในปี 2556 ลดลงจำกปี 2555 จำนวน 152 ล้ำน
บำท โดยมำจำกเงินสดสุทธิทไ่ี ด้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน จำนวน 401 ล้ำนบำท เงินสดทีใ่ ช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุน
จำนวน 324 ล้ำนบำท รำยกำรหลักเป็ นกำรลงทุนในกำรซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในกำรผลิต กำรปรับปรุงอำคำร
จำนวน 188 ล้ำนบำท ซือ้ เงินลงทุนระยะสัน้ จำนวน 186 ล้ำนบำท และมีเงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ และเงิน
ลงทุน จำนวน 49 ล้ำนบำท ส่วนเงินสดทีใ่ ช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน จำนวน 229 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็ นกำรจ่ำยปั น
ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และให้กบั ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม รวมทัง้ สิน้ 347 ล้ำนบำท กำรใช้เพื่อคืนเงินกูย้ มื
เงินระยะยำว และสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน จำนวน 65 ล้ำนบำท และรับเงินสดจำกกำรกูย้ มื จำนวน 190 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio) ในปี 2556 เท่ำกับ 1.8 เท่ำ ลดลงจำกปี
2555 ซึง่ อยู่ท่ี 2.1 เท่ำ และมีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity Ratio) เท่ำกับ 0.5 เท่ำ เพิม่ ขึน้ จำกปี
2555 ซึง่ อยู่ท่ี 0.4 เท่ำ สำเหตุสว่ นหนึ่งมำจำกกำรทีบ่ ริษทั ย่อยมีเงินกูร้ ะยะสัน้ และระยะยำวเพิม่ ขึน้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรผลิต และเพื่อขยำยกำลังกำรผลิต ในขณะทีภ่ ำวะกำรแข่งขันและรำคำวัตถุดบิ มี
กำรปรับตัวสูงขึน้ ส่งผลให้ตน้ ทุนขำยเพิม่ ขึน้ และกำไรลดลง
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยบัญชี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2556 เป็ นต้นมำ ผลจำกกำรถือปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินทีป่ รับปรุง
ใหม่ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภำษีเงินได้ ทำให้บริษทั ต้องบันทึกทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำร
ตัดบัญชีในงบกำรเงิน ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว จึงต้องทำกำรปรับปรุงย้อนหลังในงบกำรเงิน ตำมหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3
หน่วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2555

1 ม.ค. 2555

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพิม่ ขึน้

24,324

6,799

8,335

หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี(เพิม่ ขึน้ )

(48,840)

(63,387)

(47,265)

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ลดลง)

(24,516)

(56,588)

(38,930)

สรุป
ในปี 2556 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 96 ล้ำนบำท โดยเป็ นขำดทุนส่วนที่
เป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั 8 ล้ำนบำท ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรลดลงจำกปี 2555 โดยมีสำเหตุสำคัญ คือ กำรเกิด
โรค EMS ในวัตถุดบิ กุง้ ส่งผลให้รำคำวัตถุดบิ กุ้งและต้นทุนขำยปรับตัวสูงขึน้ มำก อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ติดตำม
สถำนกำรณ์ วตั ถุดบิ อย่ำงใกล้ชิด และพยำยำมบริหำรจัดกำรและกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนในทุกกิจกรรมอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ

