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Your Total Quality
ทุกขั้นตอนคุณภ�พเพื่อคุณ

1. ก�รวิจัย และพัฒน�สินค้�
	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นใส่ใจในการลงทุนด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อ

ให้ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย	ปลอดภัยและ	พัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค	

โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบ	 และมาตรฐานการผลิตที่มีความแตกต่างส�าหรับลูกค้าแต่ละรายทั่ว

โลก	รวมถึงมีการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ก�รคัดสรรวัตถุดิบ
	 ทางบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับขบวนการคัดเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างมาก	 เพราะเราใส่ใจ

และตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยของอาหาร	ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งที่

มมีาตรฐานรบัรอง	โดยหน่วยงานราชการทีน่่าเชือ่ถอืและมคีณุภาพ	โดยผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบ

อย่างเข้มงวดภายใต้มาตรฐานการผลติอาหารอกีทัง้กระบวนการตรวจรบัวตัถดุบิ	ณ	โรงงานก่อนรบั

เข้าสู่สายการผลิตของโรงงาน

3. ก�รผลิตสินค้�
	 ผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกผลิตโดยขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	 และมีความทันสมัย	

ภายใต้การควบคุมคุณภาพ	 และระบบการผลิตอาหารให้ปลอดภัยที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

ตามมาตรฐาน	Hazard	Analysis	and	Critical	Control	Points(HACCP),	Good	Manufacturing	

Practice	 (GMP)	และมาตรฐาน	 ISO	22000	และระบบการทวนสอบผลิตภัณฑ์ที่สามารถทวน

สอบกลับได้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ	 ส่วนผสม	 บรรจุภัณฑ์	 ซึ่งเราเน้นเรื่องความปลอดภัย	 และ

คุณภาพที่สม�่าเสมอของอาหาร

4. ระบบ Logistics
	 เพือ่ทีจ่ะส่งมอบสนิค้าคณุภาพถงึมอืผูบ้รโิภค	เราจงึใช้ระบบการจดัเกบ็สนิค้า	และการขนส่ง

ที่ทันสมัย	ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิส�าหรับผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งให้อยู่ในระดับที่ต�่ากว่า	 

-	 18	 องศาเซลเซียส	 โดยเราเน้นการส่งมอบสินค้าอร่อย	 ปลอดภัย	 และมีคุณภาพ	 แก่ผู้บริโภค	 

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

5. ทีมง�นที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ
	 มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นทีมงานบริการลูกค้า	 และทีมฝ่าย

ขายทีส่ามารถให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัสนิค้าทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าแต่ละราย	ประกอบ

กบัผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกลและทนัสมยัของบรษิทั	จงึให้ความส�าคญักบัการพฒันาบคุลากร

เป็นอย่างมาก	เพื่อสร้างทีมงานที่สามารถให้บริการที่ประทับใจอย่างยั่งยืน

6. CSR
	 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ	 ที่ตระหนักถึงความส�าคัญของ

การอยู่ร่วมกันได้ของการด�าเนินธุรกิจ	 และการเป็นอยู่ที่ดีของสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านสังคม	 และ 

สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ	บริษัทมีการจัดโครงการต่างๆ	มากมาย	เพื่อส่งเสริมสังคม	ความเป็นอยู่

ของชมุชน	และการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมตามธรรมชาต	ิเพือ่ให้องค์กรได้เตบิโตไปพร้อมกบัสงัคม	และ

ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	หรือที่เรียกว่า	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)

	 บริษัท	 สุรพลฟู้ดส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	 และ

ปลอดภัย	ที่ได้รับความไว้วางใจ	และความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ	และต่าง

ประเทศมากวา่	30	ป	ีพรอ้มทัง้ไดด้�าเนนิงานภายใตป้รชัญาทีว่า่	“Your Total Quality”	ไดแ้ก	่ 

การบูรณาการคุณภาพในทุกขั้นตอน	 เพื่อมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าโดยทาง

บริษัทมีขั้นตอนการบริหารงานที่เป็นระบบและใส่ใจในทุกๆ	เรื่องโดยเริ่มต้นจาก

Professional

Since 1977
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จุดเด่นในรอบปี

หน่วย: ล้านบาท

2556 2555 2554

สินทรัพย์รวม 2,929.05 3,110.44  3,055.70 
หนี้สินรวม 945.04 870.12 1,076.57 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,984.01 2,240.32 1,979.13 
รายได้จากการขาย 5,668.85 6,468.28 6,264.09 
รายได้รวม 5,843.04 6,648.15 6,354.42 
กำาไรขั้นต้น 312.45 838.71 910.26 
กำาไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (7.62) 293.08 279.29 

อัตราส่วนทางการเงิน
สัดส่วนกำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) (0.13) 4.41 4.40
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (0.36) 13.89 14.81
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) (0.25) 9.51 9.37
กำาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.03) 1.09 1.03
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 7.35 8.30 7.33
หมายเหตุ: เป็นตัวเลขตามงบการเงินรวม

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) กำาไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)

2556
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2554
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	 ในปี	2556	ภาพรวมธุรกิจกุ้งแช่เยือกแข็งและแปรรูปของประเทศไทยและประเทศผู้เพาะเลี้ยงกุ้งสำาคัญของโลกต้องเผชิญ

กับปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบกุ้งอย่างรุนแรง	 การเกิดโรค	EMS	(Early	Mortality	Syndrome)	 ทำาให้ปริมาณวัตถุดิบกุ้งของ

ประเทศไทยลดลงจากปี	2555	ประมาณร้อยละ	50	และราคาวัตถุดิบกุ้งโดยเฉลี่ย	ปรับตัวสูงขึ้นมากเป็นประวัติการณ์	ประมาณ

ร้อยละ	100	เมื่อเทียบกับปี	2555

	 ผลจากปญัหาดงักลา่ว	ทำาใหม้ลูคา่การสง่ออกสินคา้กุง้แชเ่ยอืกแขง็และแปรรูปของประเทศไทย	ลดลงจากป	ี2555	ประมาณ

ร้อยละ	49	สำาหรับบริษัท	สุรพลฟู้ดส์	จำากัด	(มหาชน)	ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ	ในธุรกิจเดียวกัน	ในสถานการณ์

ที่ต้นทุนวัตถุดิบอยู่ในระดับสูงไม่สอดคล้องกับราคาขายและกำาลังซื้อของลูกค้า	 ประกอบกับราคาซื้อวัตถุดิบกุ้งได้ปรับตัวสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	ตลอดเวลา	ทำาให้บริษัทฯ	ต้องเพิ่มความรอบคอบในการรับคำาสั่งซื้อจากลูกค้า	เพราะมีโอกาสสูงมากที่ราคาขาย

ที่ตกลงกับลูกค้าแล้วจะไม่สัมพันธ์กับราคาซื้อวัตถุดิบมาทำาการผลิต	ดังนั้น	 เพื่อเป็นการจำากัดผลกระทบจากการเกิดโรค	EMS	

และจำากัดผลขาดทุน	 ทำาให้บริษัทฯ	 ต้องลดปริมาณการผลิตลงจากปี	2555	 ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 

ลดสิ่งสูญเสีย	รวมถึงการปรับลดค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอนการดำาเนินงานลงให้มากที่สุด

	 บริษทัฯ	ได้พยายามพัฒนาและเสนอขายสินค้าใหม่ที่ใชว้ัตถุดิบกุ้งลดลง	รวมทั้งพัฒนาสินค้าใหม่ที่ใช้วัตถุดิบประเภทอื่นๆ	

ซึง่พบว่า	มมูีลคา่การขายทีเ่พิม่ขึน้พอสมควร	แตย่งัไม่สามารถชดเชยกบัรายไดจ้ากการขายสินคา้ทีผ่ลิตและแปรรูปจากวตัถดุบิ

กุง้ทีต้่องสญูเสยีไป	อยา่งไรกต็าม	บรษิทัตัง้เป้าหมายวา่	จะตอ้งผลกัดนัรายไดจ้ากการขายสนิคา้ประเภทใหม่ๆ 	นี้ใหเ้พ่ิมขึน้อยา่ง

ต่อเนื่องในอนาคต	 ประกอบกับธุรกิจการผลิตและแปรรูปสินค้าไก่ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	 คือ	 บริษัท	 สุรพลนิชิเรฟู้ดส์	 จำากัด	 

ยงัคงขยายธรุกจิและการขายได้อย่างดี	ดังน้ัน	ในภาพรวมการดำาเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ	ยงัคงสามารถเจรญิเตบิโตไดพ้อสมควร

	 ถึงแม้ว่า	 บริษัทฯ	 จะมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงการดำาเนินงานในหลายๆ	 ด้าน	 แต่สิ่งที่บริษัทฯ	 ยังคงยึดถือและ 

ยึดมั่นอยู่เสมอ	ก็คือ	การดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล	คำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	

อย่างเป็นธรรม	 รวมถึงการผลักดันการดำาเนินการในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 อันจะนำามาซึ่งความมั่นคงและ 

การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

	 ท้ายนี้	 ผมทั้งสองในนามคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ 

ด้วยดีเสมอมา	และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทุกท่านตลอดไป

กรุงเทพมหานคร	วันที่	28	กุมภาพันธ์	2557

สาสน์จากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายโกศล	ฉันธิกุล)

ประธานกรรมการ

(นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ข้อมูลทั่วไป
(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556)

ชื่อบริษัท	 บริษัท	สุรพลฟู้ดส์	จำากัด	(มหาชน)	

ที่อยู่	 247	หมู่ที่	1	ถนนเทพารักษ์	ตำาบลเทพารักษ์	อำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	10270

หมายเลขติดต่อ	 สำานักงานใหญ่	 โทร.	0-2385-3038-54	โทรสาร	0-2385-3179

	 งานเลขานุการบริษัท	 โทร.	0-2385-3038-54	หมายเลขภายใน	561

	 	 อีเมล	:	patt@surapon.com

	 งานนักลงทุนสัมพันธ์	 โทร.	0-2385-3038-54	หมายเลขภายใน	215

	 	 อีเมล	:	investor@surapon.com

เลขทะเบียนบริษัท	 0107537000661	

ประเภทธุรกิจ	 ผลิตและจำาหน่ายอาหารแช่เยือกแข็ง

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 SSF

ทุนจดทะเบียน	 270,000,000	บาท	เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว	269,999,000	บาท

ราคาหุ้นที่ตราไว้ (Par Value)	 1.00	บาทต่อหุ้น

วันสิ้นงวดบัญชี	 31	ธันวาคม

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง

94.28%

49%

ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ธุรกิจบริการ

95%

98.17%

50%

99.99%

1%

20%

บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ 
จำากัด 

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ 
จำากัด 

บริษัท สุรพลอะควา 
คัลเจอร์ จำากัด 

บริษัท จันทบุรีมารีน
ฟาร์ม จำากัด 

บริษัท บีเจซี มารีน  
รีซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ 

จำากัด 

บริษัท พุนพิน จำากัด 

บริษัท แชมป์เปี้ยนฟู้ดส์ 
จำากัด 

บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ 
คอนซัลแตนท์ จำากัด
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บริษัทย่อย 
(บริษัทที่ SSF ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม มากกว่าร้อยละ 50.00 ของทุนชำาระแล้ว)
1. บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำากัด (SS)

 ที่ตั้ง	 247	หมู่	1	ถ.เทพารักษ์	ต.เทพารักษ์	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	10270

	 	 โทรศัพท์	 0-2385-3038-54	 โทรสาร	0-2385-3179

 ประเภทธุรกิจ	 ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

 ทุนจดทะเบียน	 40,000,000	บาท	(การถือหุ้นโดย	SSF	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	94.28)

2. บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จำากัด (SAC)

 ที่ตั้ง	 247	หมู่	1	ถ.เทพารักษ์	ต.เทพารักษ์	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	10270

	 	 โทรศัพท์	 	0-2385-3038-54	 	โทรสาร	0-2385-3179

 ประเภทธุรกิจ	 ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง

 ทุนจดทะเบียน	 85,000,000	บาท	(การถือหุ้นโดย	SSF	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	95.00)

3. บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำากัด (CHAMF)

 ที่ตั้ง	 247	หมู่	1	ถ.เทพารักษ์	ต.เทพารักษ์	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	10270

	 	 โทรศัพท์	 	0-2385-3038-54	 	โทรสาร	0-2385-3179

 ประเภทธุรกิจ	 ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง

 ทุนจดทะเบียน	 92,750,000	บาท	(การถือหุ้นโดย	SSF	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	98.17)

4. บริษัท พุนพิน จำากัด (PP)

 ที่ตั้ง	 247	หมู่	1	ถ.เทพารักษ์	ต.เทพารักษ์	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	10270

	 	 โทรศัพท์	 	0-2385-3038-54	 	โทรสาร	0-2385-3179

 ประเภทธุรกิจ	 ผลิตและจำาหน่ายอาหาร

 ทุนจดทะเบียน	 60,000,000	บาท	(การถือหุ้นโดย	SSF	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	99.99)

บริษัทร่วม

(บริษัทที่ SSF ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 20.00 ถึง 50.00 ของทุนชำาระแล้ว)
1. บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำากัด (SUNIF)

 ที่ตั้ง	 22/5	หมู่	4	ถ.เทพารักษ์	ต.บางพลีใหญ่	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	10540

	 	 โทรศัพท์	 	0-2385-5021-4	 	โทรสาร	0-2385-5119

 ประเภทธุรกิจ	 ผลิตและจำาหน่ายอาหารแช่เยือกแข็ง

 ทุนจดทะเบียน	 100,000,000	บาท	(การถือหุ้นโดย	SSF	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	49.00)
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2. บริษัท บีเจซี มารีน รีซอสเซส ดิเวลลอปเม้นท์ จำากัด (BMRD)

 ที่ตั้ง	 247	หมู่	1	ถ.เทพารักษ์	ต.เทพารักษ์	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	10270

	 	 โทรศัพท์	0-2385-3038-54	 โทรสาร	0-2385-3176

 ประเภทธุรกิจ	 ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง

 ทุนจดทะเบียน	 100,000,000	บาท	(การถือหุ้นโดย	SSF	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	50.00)

3. บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอนซัลแตนท์ จำากัด (ICC)

 ที่ตั้ง	 1168/75	ชั้น	26	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	ถ.พระราม	4	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

	 	 โทรศัพท์	0-2679-8184	 โทรสาร	0-2285-6428

 ประเภทธุรกิจ	 นายหน้าประกันภัย

 ทุนจดทะเบียน	 2,000,000	บาท	(การถือหุ้นโดย	SSF	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	20.00)

บุคคลอ้างอิง
1. นายทะเบียนหลักทรัพย	์ บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด	

	 	 โทรศัพท์	0-2229-2800		 โทรสาร	0-2654-5599

2.  ผู้สอบบัญชี	 นางสาวบงกช	อ่ำาเสงี่ยม	ทะเบียนเลขที่	3684	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด

	 	 โทรศัพท์	0-2677-2000		 โทรสาร	0-2677-2222

3.  สถาบันการเงิน	 ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)

	 	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)

หมายเหตุ:	ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)

	 ของบริษัท	ที่แสดงไว้ใน	www.sec.or.th	และ	www.surapon.com
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วุฒิการศึกษา	 •	ปริญญาโท	สาขากฎหมาย		มหาวิทยาลัยซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย

	 	 •	ปริญญาโท	สาขากฎหมาย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 •	ปริญญาตรี	สาขากฎหมาย	(เกียรตินิยมดี)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	หลักสูตร	DCP	รุ่น	18/2002	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 	 •	หลักสูตร	The	Role	of	Chairman	Program	รุ่น	13/2006	

	 	 		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 -ไม่มี-

ตำาแหน่งอื่นๆ		 บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-

	 	 บริษัทจำากัด

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	ยูนิปาล์ม	อินดัสทรี	จำากัด

	 	 •	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท	ทีม	กรุ๊ปออฟคัมปานีส์	จำากัด

	 	 •	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท	ที่ปรึกษา	เอชเอ็นพี	จำากัด

คุณสมบัติกรรมการอิสระ	 •	มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางของประกาศของ

	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์  

	 	 	 และตลาดหลักทรัพย์	รวมทั้งสอดคล้องตามคุณสมบัติของกรรมการ

	 	 	 อิสระตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท

ประวัติการกระทำาผิด	 -ไม่มี-

วันเข้ารับตำาแหน่งกรรมการ	 มีนาคม	2540

  นายโกศล  ฉันธิกุล
	 อายุ	67	ปี

 ตำาแหน่งในบริษัท

	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการบริษัท	

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	มกราคม	2557)
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วุฒิการศึกษา	 •	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 •	ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	หลักสูตร	DCP	รุ่น	5/2001	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 •	กรรมการและที่ปรึกษา	บริษัท	สุรพลนิชิเรฟู้ดส์	จำากัด

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	สุราษฎร์ซีฟู้ดส์	จำากัด

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	สุรพลอะควาคัลเจอร์	จำากัด

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	จันทบุรีมารีนฟาร์ม	จำากัด

ตำาแหน่งอื่นๆ	 บริษัทจดทะเบียน	

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	ไลท์ติ้ง	แอนด์	อีควิปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)

	 	 บริษัทจำากัด	-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิด	 -ไม่มี-

วันเข้ารับตำาแหน่งกรรมการ	 13	ธันวาคม	2520

 นายสิทธิชัย  ไกรสิทธิศิรินทร
	 อายุ	69	ปี

 ตำาแหน่งในบริษัท

	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน	และที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา	 •	ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 •	ปริญญาตรี	สาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	7/2002

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 	 •	หลักสูตร	DCP	รุ่น	41/2004	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 	 •	หลักสูตร	Developing	Corporate	Governance	Policy	2008

	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	สุรพลนิชิเรฟู้ดส์	จำากัด

	 	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	สุราษฎร์ซีฟู้ดส์	จำากัด

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	สุรพลอะควาคัลเจอร์	จำากัด

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	จันทบุรีมารีนฟาร์ม	จำากัด

ตำาแหน่งอื่นๆ		 บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-

	 	 บริษัทจำากัด	-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิด	 -ไม่มี-

วันเข้ารับตำาแหน่งกรรมการ	 13	ธันวาคม	2520

 นายสุรพล  ว่องวัฒนโรจน์
	 อายุ	68	ปี

 ตำาแหน่งในบริษัท

 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน	และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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วุฒิการศึกษา	 •	ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	หลักสูตร	DCP	81/2006	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 -ไม่มี-

ตำาแหน่งอื่นๆ	 บริษัทจดทะเบียน	

	 	 •	กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	และกรรมการสรรหา

	 	 	 และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท	โนเบิลดิเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)

	 	 บริษัทจำากัด	

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	โนเบิล	เอสเตท	จำากัด	

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	คอนติิเนนตัล	ซิตี้	จำากัด	

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	บ้านสุขสบาย	จำากัด	

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	เอส	แอนด์	พี	พร็อพเพอร์ตี้	แมนเนจเมนท์	จำากัด

คุณสมบัติกรรมการอิสระ	 •	มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางของประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ	 

	 	 	 และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย	์รวมทัง้สอดคลอ้ง

	 	 	 ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท

	 	 •	เป็นผู้ที่ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือ 

	 	 	 งบการเงินของบริษัท

ประวัติการกระทำาผิด	 -ไม่มี-

วันเข้ารับตำาแหน่งกรรมการ	 29	เมษายน	2542

 นางบุญเพิ่ม  เจียมธีระนาถ
	 อายุ	65	ปี

 ตำาแหน่งในบริษัท 

	 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	กรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา	 •	มัธยมศึกษา	โรงเรียนอำานวยศิลป์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	หลักสูตร	DAP	รุ่น	6/2003	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 •	กรรมการ	บริษัท	สุราษฎร์ซีฟู้ดส์	จำากัด
	 	 •	กรรมการ	บริษัท	สุรพลอะควาคัลเจอร์	จำากัด
	 	 •	กรรมการ	บริษัท	จันทบุรีมารีนฟาร์ม	จำากัด
ตำาแหน่งอื่นๆ		 บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
	 	 บริษัทจำากัด	
	 	 •	กรรมการ	บริษัท	เอส	เจ	ยูนิเวอร์แซล	จำากัด
ประวัติการกระทำาผิด	 -ไม่มี-
วันเข้ารับตำาแหน่งกรรมการ	 13	ธันวาคม	2520

 นายโชคชัย  เจียงวรีวงศ์
	 อายุ	69	ปี

 ตำาแหน่งในบริษัท

	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน	และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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วุฒิการศึกษา	 •	ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์,	Duke	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 	 •	ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	หลักสูตร	DAP	รุ่น	80/2009	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 	

ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 -ไม่มี-

ตำาแหน่งอื่นๆ	 บริษัทจดทะเบียน	

	 	 •	กรรมการอิสระ	บริษัท	คราวน์	เทค	แอดวานซ์	จำากัด	(มหาชน)

	 	 บริษัทจำากัด	-ไม่มี-

คุณสมบัติกรรมการอิสระ	 •	มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางของประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ	และ 

	 	 	 สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์รวมทัง้สอดคลอ้งตาม 

	 	 	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท

ประวัติการกระทำาผิด	 -ไม่มี-

วันเข้ารับตำาแหน่งกรรมการ	 27	เมษายน	2552

 นายพิษณุ  เหรียญมหาสาร
	 อายุ	65	ปี

 ตำาแหน่งในบริษัท

	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบรรษัทภิบาล

วุฒิการศึกษา	 •	ปริญญาโท	สาขาการค้าระหว่างประเทศ,	Texas	A	and	M

	 	 	 International	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 	 •	ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	หลักสูตร	DAP	รุ่น	75/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 	 •	หลักสูตร	DCP	รุ่น148/2011	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 •	กรรมการ	และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	สุรพลนิชิเรฟู้ดส์	จำากัด

ตำาแหน่งอื่นๆ		 บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-

	 	 บริษัทจำากัด	-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิด	 -ไม่มี-

วันเข้ารับตำาแหน่งกรรมการ	 8	เมษายน	2553	

 นายไพบูลย์  กังวลกิจ
	 อายุ	46	ปี

 ตำาแหน่งในบริษัท

 กรรมการ	และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์
	 อายุ	57	ปี

 ตำาแหน่งในบริษัท

 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา	 •	ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 	 •	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	 •	ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	หลักสูตร	DAP	รุ่น	34/2005	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 	 •	หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	รุ่นที่	13/2013	
	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 -ไม่มี-
ตำาแหน่งอื่นๆ	 บริษัทจดทะเบียน	
	 	 •	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	สตาร์	ซานิทารีแวร์	จำากัด	(มหาชน)	
	 	 •	กรรมการอิสระ	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง	 
	 	 	 บริษัท	กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	(มหาชน)	
	 	 •	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
		 	 	 บริษัท	เกษตรไทย	อินเตอร์เนชั่นแนล	ชูการ์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
	 	 บริษัทจำากัด 
	 	 •	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ดีบีเอ็มที	จำากัด	
	 	 •	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	สหพร	แอนด์	โก	จำากัด	
คุณสมบัติกรรมการอิสระ	 •	มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางของประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ	 
	 	 	 และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์	รวมทัง้สอดคลอ้ง 
	 	 	 ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท
	 	 •	เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
	 	 	 งบการเงินของบริษัท
ประวัติการกระทำาผิด	 -ไม่มี-
วันเข้ารับตำาแหน่งกรรมการ	 14	พฤษภาคม	2552

วุฒิการศึกษา	 •	ปริญญาตรี	สาขาการตลาดระหว่างประเทศ,	Baruch	College	ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	หลักสูตร	DCP	รุ่น	135/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 •	กรรมการ	บริษัท	สุราษฎร์ซีฟู้ดส์	จำากัด

ตำาแหน่งอื่นๆ	 บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-

	 	 บริษัทจำากัด	-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิด	 -ไม่มี-

วันเข้ารับตำาแหน่งกรรมการ	 8	เมษายน	2553	

 นางสาวมาลัย  ว่องวัฒนโรจน์
	 อายุ	58	ปี

 ตำาแหน่งในบริษัท

	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน	และกรรมการบริหารความเสี่ยง
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วุฒิการศึกษา	 •	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	University	of	San	Francisco	ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 	 •	ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 -ไม่มี-

ตำาแหน่งอื่นๆ	 บริษัทจดทะเบียน	

	 	 •	ที่ปรึกษา	บริษัท	สมโพธิ์	เจแปน	นิปปอนโคอะ	ประกันภัย	

	 	 	 (ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	

	 	 บริษัทจำากัด	-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิด	 -ไม่มี-

วันเข้ารับตำาแหน่งกรรมการ	 4	เมษายน	2556	

 นายพุทธพร นิลวรางกูร
	 อายุ	61	ปี

 ตำาแหน่งในบริษัท 

	 กรรมการอิสระ	และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

วุฒิการศึกษา	 •	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

	 	 	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 •	ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ,	Babson	College	ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	 •	หลักสูตร	DCP	รุ่น	163/2012	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 •	กรรมการ	บริษัท	สุราษฎร์ซีฟู้ดส์	จำากัด	

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	สุรพลอะควาคัลเจอร์	จำากัด	

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	จันทบุรีมารีนฟาร์ม	จำากัด	

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	บี	เจ	ซี	มารีน	รีซอสเซส	ดิเวลลอปเม้นท์	จำากัด

ตำาแหน่งอื่นๆ		 บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-

	 	 บริษัทจำากัด	-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิด	 -ไม่มี-

วันเข้ารับตำาแหน่งกรรมการ	 4	เมษายน	2555	

 นายสรพล  ว่องวัฒนโรจน์
	 อายุ	32	ปี

 ตำาแหน่งในบริษัท

	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน	กรรมการบรรษัทภิบาล	และกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ผู้บริหาร
(ข้อมูล	ณ	วันที่	28	กุมภาพันธ์	2557)

1. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

	 อายุ	 68	ปี

 วุฒิการศึกษา	 •	ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 •	ปริญญาตรี	สาขารัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ตำาแหน่งในบริษัท	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

 ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	สุรพลนิชิเรฟู้ดส์	จำากัด

	 	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	สุราษฎร์ซีฟู้ดส์	จำาก้ด

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	สุรพลอะควาคัลเจอร์	จำากัด

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	จันทบุรีมารีนฟาร์ม	จำากัด

3. นางสรณี อึง

	 อายุ	 39	ปี

 วุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

	 	 	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 •	 ปริญญาตรี	สาขาการเงิน,	Boston	College	ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ตำาแหน่งในบริษัท	 ผู้จัดการทั่วไป	กลุ่มธุรกิจพัฒนาธุรกิจ

 ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 •	 กรรมการ	บริษัท	สุรพลนิชิเรฟู้ดส์	จำากัด

	 	 •	 กรรมการ	บริษัท	พุนพิน	จำากัด

4. นายศุภกร  เรืองสิน

	 อายุ	 41	ปี

 วุฒิการศึกษา	 ปริญญาตรี	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 ตำาแหน่งในบริษัท	 ผู้จัดการทั่วไป	กลุ่มธุรกิจปฏิบัติการ

 ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 กรรมการ	บริษัท	สุราษฎร์ซีฟู้ดส์	จำากัด

2. นายสรพล  ว่องวัฒนโรจน์

	 อายุ	 32	ปี

	 วุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

	 	 	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 •	 ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ,	Babson	College	ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ตำาแหน่งในบริษัท	 กรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการทั่วไป	กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการองค์กร

 ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 •	กรรมการ	บริษัท	สุราษฎร์ซีฟู้ดส์	จำากัด

	 	 •	กรรมการ	บริษัท	สุรพลอะควาคัลเจอร์	จำากัด

	 	 •	 กรรมการ	บริษัท	จันทบุรีมารีนฟาร์ม	จำากัด

	 	 •	 กรรมการ	บริษัท	บี	เจ	ซี	มารีน	รีซอสเซส	ดิเวลลอปเม้นท์	จำากัด
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เลขานุการบริษัท
 นายปัตต์  สมชัยกุลทรัพย์์

	 วุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 	 •	 ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 การอบรมบทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท

 •	 หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CPS)	รุ่น	27/2008	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 หลักสูตร	Effective	Minute	Taking	รุ่น	15/2009	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 หลักสูตร	Developing	Corporate	Governance	Policy	2008	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 หลักสูตร	Fundamental	Practice	for	Corporate	Secretary	(FPCS	18)	โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	

6. นางสาวศีลวัน  ไกรสิทธิศิรินทร

	 อายุ	 35	ปี

 วุฒิการศึกษา	 •	 ปริญญาโท	สาขาบัญชี,	University	of	Virginia	ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 	 •	 ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ,	Babson	College	ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ตำาแหน่งในบริษัท	 ผู้จัดการอาวุโส	กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการองค์กร

 ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 •	 กรรมการ	บริษัท	พุนพิน	จำากัด

	 	 •	 กรรมการ	บริษัท	บี	เจ	ซี	มารีน	รีซอสเซส	ดิเวลลอปเม้นท์	จำากัด

5. นายโทมัส อึง

	 อายุ	 43		ปี

 วุฒิการศึกษา	 ปริญญาตรี	สาขาสังคมวิทยา	Polhems	Skolan	College	ประเทศสวีเดน

 ตำาแหน่งในบริษัท	 ผู้จัดการทั่วไป	กลุ่มธุรกิจการค้าต่างประเทศ

 ตำาแหน่งในบริษัทย่อย	 ไม่มี
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รายงานการถือครองหุ้นของกรรมการในบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ
1 มกราคม  

2556
สัดส่วน 

(%)
31 ธันวาคม 

2556
สัดส่วน 

(%)
การเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี 2556

1.	 นายโกศล		ฉันธิกุล 0 - 0 - -ไม่มี-
	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 - 0 - -ไม่มี-
2.	 นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์ 105,441,750 39.05 106,011,350 39.26 เพิ่ม	569,600	หุ้น
	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 6,977,000 2.58 6,957,000 2.58 ลด	20,000	หุ้น
3.	 นายสิทธิชัย	ไกรสิทธิศิรินทร 32,436,000 12.01 32,436,000 12.01 -ไม่มี-
	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 - 0 - -ไม่มี-
4.	 นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์ 30,615,000 11.34 30,615,000 11.34 -ไม่มี-
	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 174,390 0.06 174,390 0.06 -ไม่มี-
5.	 นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาถ 0 - 0 - -ไม่มี-
	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 - 0 - -ไม่มี-
6.		 นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร 0 - 0 - -ไม่มี-
	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 - 0 - -ไม่มี-
7.		 นายสถาพร	โคธีรานุรักษ์ 0 - 0 - -ไม่มี-
	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 - 0 - -ไม่มี-
8.	 นายไพบูลย์	กังวลกิจ 0 - 0 - -ไม่มี-
9.	 นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์ 12,000 0.01 12,000 0.01 -ไม่มี-
10.	 นายสรพล	ว่องวัฒนโรจน์ 1,582,500 0.59 1,582,500 0.59 -ไม่มี-
	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 - 0 - -ไม่มี-
11.	 นายพุทธพร	นิลวรางกูร 0 - 0 - -ไม่มี-
	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 - 0 - -ไม่มี-

รายงานการถือครองหุ้นของผู้บริหารในบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้บริหาร
1 มกราคม  

2556
สัดส่วน 

(%)
31 ธันวาคม 

2556
สัดส่วน 

(%)
การเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี 2556

1.	 นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์ 105,441,750 39.05 106,011,350 39.26 เพิ่ม	569,600	หุ้น
	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 6,977,000 2.58 6,957,000 2.58 ลด	20,000	หุ้น
2.	 นางสรณี	อึง 1,350,000 0.50 1,350,000 0.50 -ไม่มี-
	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 - 0 - -ไม่มี-
3.	 นายศุภกร	เรืองสิน 0 - 0 - -ไม่มี-
	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 - 0 - -ไม่มี-
4.	 นายโทมัส	อึง 0 - 0 - -ไม่มี-
	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,350,000 0.50 1,350,000 0.50 -ไม่มี-
5.	 นายสรพล	ว่องวัฒนโรจน์ 1,582,500 0.59 1,582,500 0.59 -ไม่มี-
	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 - 0 - -ไม่มี-
6.		 นางสาวศีลวัน	ไกรสิทธิศิรินทร 1,000,000 0.37 1,000,000 0.37 -ไม่มี-
	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 - 0 - -ไม่มี-
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะการผลิต
	 ภาวะการผลิตอาหารทะเลแปรรูปในปี	2556	 อยู่ในระดับที่ลดลงมากเม่ือเทียบกับปี	2555	 โดยสาเหตุสำาคัญมาจากการ 

ลดลงของการผลติสนิคา้กุง้แชเ่ยอืกแขง็และแปรรปู	ซึง่ไดรั้บผลกระทบจากการเกดิโรค	EMS	(Early	Mortality	Syndrome)	ทำาให้

ปริมาณวัตถุดิบกุ้งขาวแวนนาไม	ของประเทศไทย	ลดลงจาก	481,950	ตัน	ในปี	2555	เหลือ	244,932	ตัน	ในปี	2556	หรือ 

ลดลงรอ้ยละ	49	และขอ้มลูจากกระทรวงอุตสาหกรรม	พบวา่	ดชันมีลูคา่ผลผลติ	ในชว่ง	11	เดอืนแรกของป	ี2556	เทา่กบั	110.18	

ลดลงมากเมื่อเทียบกับค่าดัชนีในปี	2555	 ที่เท่ากับ	145.25	 ขณะที่อัตราการใช้กำาลังการผลิตก็ลดลงมากเช่นเดียวกัน	 ในช่วง	 

11	เดือนแรกของปี	2556	อัตราการใช้กำาลังการผลิต	เท่ากับ	32.90%	ลดลงจากปี	2555	ที่เท่ากับ	44.84%	

หมายเหตุ:	 1.	ปี	2543	เป็นปีฐาน	ค่าดัชนี	เท่ากับ	100

	 2.	ปี	2556	เป็นข้อมูลในช่วงเดือน	ม.ค.-พ.ย.

ที่มา:	สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะการขาย
	 สินค้าหลักของบริษัทส่วนใหญ่ผลิตจากวัตถุดิบกุ้ง	ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากกุ้งเป็นวัตถุดิบหลัก	สามารถจำาแนกเป็นกลุ่มสินค้า

หลักๆ	ได้	2	ประเภท	คือ	กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง	และกุ้งแปรรูป	

	 ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์	พบว่า	การส่งออกสินค้ากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของไทย	ในปี	2556	มีมูลค่าทั้งสิ้น	28,532	ล้าน

บาท	ลดลง	36.71%	จากปี	2555	โดยสหรัฐฯ	ถือเป็นตลาดส่งออกอันดับ	1	คิดเป็นสัดส่วน	38.84%	รองลงมาคือ	ญี่ปุ่น	สัดส่วน	

25.19%	และสหภาพยุโรป	สัดส่วน	11.04%	ตามลำาดับ
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ตลาดส่งออกสินค้ากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของไทย

ตลาด
มูลค่า (ล้านบาท) อัตราเติบโต (%) สัดส่วน (%)

2554 2555 2556 2556 2556
สหรัฐอเมริกา 21,805 15,359 11,081 -27.85 38.84
ญี่ปุ่น 11,353 11,324 7,187 -36.54 25.19
สหภาพยุโรป	 7,835 5,887 3,151 -46.48 11.04
อาเซียน 1,672 3,187 1,341 -36.71 4.7
อื่นๆ 9,423 9,327 5,772 -38.12 20.33
รวมทุกประเทศ 52,088 45,084 28,532 -36.71 100

	ที่มา:	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

	 สำาหรับการส่งออกสินค้ากุ้งแปรรูป	ในปี	2556	มีมูลค่าทั้งสิ้น	35,036	ล้านบาท	ลดลง	22.63%	จากปี	2555	โดยสหรัฐฯ	

ถือเป็นตลาดส่งออกอันดับ	1	คิดเป็นสัดส่วน	41.53%	รองลงมาคือ	ญี่ปุ่น	สัดส่วน	30.32%	และสหภาพยุโรป	สัดส่วน	17.13%	

ตามลำาดับ

ตลาดส่งออกสินค้ากุ้งแปรรูปของไทย

ตลาด
มูลค่า (ล้านบาท) อัตราเติบโต (%) สัดส่วน (%)

2554 2555 2556 2556 2556
สหรัฐอเมริกา 27,785 18,163 14,549 -19.90 41.53
ญี่ปุ่น 12,510 13,071 10,624 -18.72 30.32
สหภาพยุโรป	 7,829 7,495 6,002 -19.92 17.13
อาเซียน 92 99 59 -40.48 0.17
อื่นๆ 6,390 6,454 3,802 -41.09 10.85
รวมทุกประเทศ 54,606 45,282 35,036 -22.63 100

	ที่มา:	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

	 กล่าวสรุปได้ว่า	ในปี	2556	ธุรกิจกุ้งแช่เยือกแข็งโดยรวมของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์โรค	

EMS	(Early	Mortality	Syndrome)	ทำาใหว้ตัถดุบิกุง้ขาดแคลน	และราคาวตัถดุบิกุง้ปรับตวัสูงขึน้กวา่เทา่ตวั	ภาระตน้ทนุการผลติ

ทีส่งูขึน้ไม่สอดคลอ้งกบัราคาขายสนิคา้และกำาลงัซือ้ของผูบ้รโิภคโดยรวม	สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรบัตวัและปรบัเปลีย่นการ

ดำาเนินงานในรูปแบบต่างๆ	 โดยการปรับลดและจำากัดปริมาณการผลิตสินค้าที่ทำาจากวัตถุดิบกุ้งลง	 การหาวัตถุดิบอ่ืนทดแทน	

รวมทั้งการพัฒนาสินค้าใหม่ที่ใช้วัตถุดิบอื่นมาทำาการผลิตและเสนอขายต่อลูกค้า



18 ร�ยง�นประจำ�ปี 2556

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้	จำาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์	ในระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา	เป็นดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์   บริษัท
2556 2555 2554

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

กลุ่มสินค้าพร้อมรับประทาน 	SSF 1,277,457 20.69 1,361,064 19.53 1,231,915 18.64

	SS 556,292 9.01 821,957 11.79 - -

	SUNIF 3,321,768 53.80 3,339,660 47.91 3,296,984 49.89

กลุ่มสินค้าพร้อมปรุง 	SSF 336,300 5.45 500,943 7.19 505,671 7.65

	SS 145,084 2.35 432,656 6.21 1,230,613 18.62

กลุ่มอื่นๆ 	SSF 436,491 7.07 346,561 4.97 343,475 5.20

	SS 100,550 1.63 167,404 2.40 - -

รวม 6,173,942 100.00 6,970,245 100.00 6,608,658 100.00

หมายเหต	:	 1)	ยอดขายข้างต้นเป็นยอดขายตามงบการเงินเฉพาะแต่ละบริษัท	ยังไม่ได้เป็นงบการเงินรวม

	 2)	สินค้าพร้อมรับประทาน	ได้แก่	ติมซำา	(เช่น	ขนมจีบ	ซาลาเปา	ฮะเก๋า	ฯลฯ)	อาหารสำาเร็จรูปแช่แข็ง	กุ้งซูชิ	 

กุ้งต้มแช่แข็ง	เป็นต้น

	 3)	สินค้าพร้อมปรุง	ได้แก่	กุ้งดิบแช่แข็ง	สินค้าชุบแป้งทอด	เป็นต้น

	 4)	อื่นๆ	เป็นสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำาหน่าย	

	 5)	SSF				=		บริษัท	สุรพลฟู้ดส์	จำากัด	(มหาชน)  

	 	 SS					=		บริษัท	สุราษฎร์ซีฟู้ดส์	จำากัด  

	 	 SUNIF		=		บริษัท	สุรพลนิชิเรฟู้ดส์	จำากัด  

	 6)	บริษัท	สุรพลนิชิเรฟู้ดส์	จำากัด	ผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบไก่เป็นหลัก 
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ภาพรวมการดำาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

	 บริษัท	สุรพลฟู้ดส์	จำากัด	(มหาชน)	ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	2520	ภายใต้ชื่อเดิมว่า	บริษัท	สุรพลซีฟู้ดส์	จำากัด	ต่อมาในปี	2532	

ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ถือเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งที่เข้าจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ในระยะเริ่มแรก	ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท	คือ	อาหารแช่แข็งที่ทำาจากวัตถุดิบทางทะเล	ต่อมาในปี	2539	 

ได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท	 สุรพลซีฟู้ดส์	 จำากัด	(มหาชน)	 เป็นบริษัท	 สุรพลฟู้ดส์	 จำากัด	(มหาชน)	 เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ 

การทำาธุรกิจและประเภทสินค้าที่ได้ขยายไปสู่อาหารแช่เยือกแข็งที่มีความหลากหลายมากขึ้น	 ทั้งอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบทาง

ทะเล	และอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาจากทะเล

	 บริษัทฯ	เป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายอาหารแช่เยือกแข็ง	ทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพร้อมปรุง	(Ready-to-cook)	และกลุ่มพร้อม

รับประทาน	(Ready-to-eat)	 ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ	 อาทิเช่น	GMP,	BRC,	HACCP	

เป็นต้น	ทำาให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความปลอดภัย	(Food	Safety)	และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา	

(Food	Traceability)	โดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

	 บริษัทฯ	ยังได้ลงทุนและจัดตั้งบริษัทย่อยต่างๆ	ทั้งที่ดำาเนินธุรกิจผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง	คือ	บริษัท	สุราษฎร์ซีฟู้ดส์	จำากัด	

และบริษัท	 สุรพลนิชิเรฟู้ดส์	 จำากัด	 และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่ดำาเนินธุรกิจอื่นๆ	 เช่น	 บริษัท	 สุรพลอะควาคัลเจอร์	 จำากัด	 

บริษัท	จันทบุรีมารีนฟาร์ม	จำากัด	และบริษัท	อินดิเพ็นเดนท์	คอนซัลแตนท์	จำากัด	เป็นต้น

	 ตลอดปี	2556	มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ	ได้แก่

	 1.	 ภาวะโรคกุ้งตายด่วน	(EMS:	Early	Mortality	Syndrome)	 ส่งผลให้ปริมาณวัตถุดิบกุ้งลดลงจากปี	2555	ประมาณ	

50%	 ทำาให้ราคาซื้อวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมากเป็นประวัติการณ์	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จำาเป็นต้องหยุดหรือชะลอการผลิตสินค้า 

ท่ีต้องใช้กุ้งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต	คือ	กุ้งดิบและกุ้งต้มแช่แข็ง	เพ่ือบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับราคาขายสินค้า	

บรษิทัฯ	ต้องตัดสินใจลดปริมาณการผลิตของโรงงานกบินทร์บุรีและโรงงานสุราษฎร์ซีฟู้ดส์	เพ่ือจำากัดผลการขาดทุนของท้ัง	2	โรงงาน

ดังกล่าว	 อย่างไรก็ตาม	 สินค้าที่ใช้วัตถุดิบกุ้งเป็นส่วนผสมในสัดส่วนที่น้อย	 ได้แก่	 สินค้าในกลุ่มติมซำา	 และสินค้าไก่แปรรูป	 

ยังคงเจริญเติบโตได้ในระดับที่น่าพอใจ

	 2.	 บริษัทฯ	ได้พัฒนาและผลักดันการขายสินค้าท่ืใช้วัตถุดิบกุ้งในกระบวนการผลิตในสัดส่วนท่ีน้อยลง	โดยพัฒนาสินค้าใหม่

ที่ใช้วัตถุดิบประเภทอื่นๆ	 มาทดแทนเพิ่มขึ้น	 แต่ยังไม่สามารถทดแทนได้เพียงพอกับปริมาณการผลิตและการขายสินค้า 

ที่ใช้วัตถุดิบกุ้งที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่า

	 3.	 ในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	บริษัท	สุรพลอะควาคัลเจอร์	จำากัด	ได้ทดลองการเพาะเลี้ยงกุ้ง	เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน 

ที่มีอยู่	 และเพื่อป้อนวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต	 แต่ผลจากการเกิดโรค	EMS	 ทำาให้การทดลองเพาะเลี้ยงกุ้งยังไม่ประสบ 

ผลสำาเร็จ	และยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

	 4.	 เมื่อวันที่	30	 เมษายน	2556	 บริษัทฯ	 ได้รายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ว่า	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	 คือ	 

บริษัท	พุนพิน	จำากัด	ได้ขายหุ้นถือในบริษัท	แชมป์เปี้ยนฟู้ดส์	จำากัด	ให้กับบริษัท	ริงเกอร์ฮัท	(ประเทศไทย)	จำากัด	ภายหลัง

จากการขายหุ้นดังกล่าวแล้ว	ทำาให้จำานวนหุ้นท่ีบริษัท	พุนพิน	จำากัด	ถือในบริษัท	แชมป์เป้ียนฟู้ดส์	จำากัด	ลดลงจาก	254,997	หุ้น	

เหลือ	5,000	หุ้น	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	1	ของจำานวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำาระแล้ว

	 5.	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร	 โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล	 และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยได้ประกาศ 

ใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 รวมทั้งกำาหนดและสื่อสารขั้นตอนการดำาเนินงาน	 เพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต

คอร์รัปชั่นในองค์กร
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	 บริษัท	 สุรพลฟู้ดส์	 จำากัด	(มหาชน)	 ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมของความเส่ียง 

ท่ีจะเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนต่อการดำาเนินธุรกิจ	บริษัทจึงกำาหนดแนวทางดำาเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงทางธุรกิจท่ีสำาคัญ	ดังน้ี

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
	 เน่ืองจากรายได้หลักของบริษัทมาจากการส่งออก	 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลกระทบต่อผลประกอบการ 

ของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ซึ่งในช่วงต้นปี	2556	เงินบาทได้แข็งค่าขึ้นมาก	ทำาให้การส่งออกได้รับผลกระทบ	

 การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

	 บริษัทติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด	บริษัทมีนโยบายชัดเจนในการดูแล

และป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา	 โดยนำาเคร่ืองมือในการบริหารจัดการมาใช้ในการวางแผนธุรกิจ	 เช่น	

สญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้	(Forward)	การจบัคูข่องการไดม้าและใชไ้ปในสกลุเงินตราตา่งประเทศ	(Direct	Hedge)	

รวมทัง้ได้นำา	Foreign	Exchange	Option	มาใช้	นอกจากนี้บริษัทได้พยายามกระจายการขายไปในหลายสกุลเงินตราต่างประเทศ	

โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละกลุ่ม	 แต่ละประเทศ	 ทั้งนี้	 การกำาหนดสกุลเงินในการค้าขายนั้น	 จะร่วมหารือ

อย่างใกล้ชิดกับลูกค้าแต่ละราย	โดยบริษัทไม่มีนโยบายการเก็งกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	

2. ความเสี่ยงจากกฏหมายและกฎระเบียบทางการค้า
	 การกดีกนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ	มทีัง้การใชม้าตรการทางดา้นภาษศีลุกากร	(Tariff	Barriers)	และมาตรการทีม่ิใชภ่าษี

ศลุกากร	(Non-tariff	Barriers)	ไดแ้ก	่การกำาหนดโควตา้	การกำาหนดมาตรฐานดา้นสุขอนามัย	การกำาหนดระบบมาตรฐานคณุภาพ

ต่างๆ	 มาตรการเหล่านี้ได้ถูกนำามาใช้และมีบทบาทต่อการดำาเนินธุรกิจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ในปี	2556	 มีการกำาหนดระบบ

มาตรฐานฟารม์เพาะเลีย้งกุง้	การปรบัเปลีย่นหลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธทิางภาษขีองกลุม่ประเทศยโุรป	(GSP)	และมาตรการตอ่ตา้น

การใช้แรงงงานที่ไม่เป็นธรรมของสหรัฐอเมริกา	เป็นต้น	หากไม่สามารถปรับตัวหรือปฏิบัติให้สอดคล้องตามระเบียบท่ีกำาหนดได้	

ก็จะกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท

 การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

	 บริษัทได้ติดตามข้อกำาหนดด้านการค้าและกฎหมายของประเทศผู้นำาเข้าอย่างใกล้ชิด	 มีการจัดตั้งหน่วยงานและทีมงาน 

ท่ีทำาหน้าท่ีติดตาม	วิเคราะห์ผลกระทบ	และจัดทำาข้อเสนอแนะในการเตรียมการ	ขณะเดียวกันก็ได้มีการติดต่อส่ือสารกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมทั้งคู่ค้าในต่างประเทศ	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างกัน	ซึ่งจะช่วยให้บริษัท

รับทราบข้อมูลต่างๆ	 อย่างทันท่วงที	 รอบด้าน	 และเมื่อรับทราบและรวบรวมข้อมูลต่างๆ	 แล้ว	 จะนำามาวิเคราะห์และพัฒนา

กระบวนการทำางาน	การควบคุม	การป้องกัน	ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำาหนดต่อไป

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์วัตถุดิบ
	 กระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทต้องพึ่งพาวัตถุดิบทางการเกษตรและประมง	 ซึ่งมีความผันแปรไปตามสภาพภูมิอากาศ	 

สิ่งแวดล้อม	ภัยธรรมชาติ	โรคระบาด	ทั้งที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดกับประเทศแหล่งผลิตวัตถุดิบอื่นๆ	ในปี	2556	เกษตรกร

ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยและประเทศผู้เพาะเลี้ยงสำาคัญอื่นๆ	ประสบปัญหาโรค	EMS	(Early	Mortality	Syndrome)	ทำาให้

ปริมาณวัตถุดิบกุ้งออกสู่ตลาดลดลงมาก	 ราคาวัตถุดิบกุ้งปรับตัวสูงขึ้นมาก	 จึงมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อผลประกอบการ

ของบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยง
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  การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

	 บรษิทัไดเ้ริม่ดำาเนนิธรุกจิฟารม์เพาะเลีย้งกุง้เพือ่ใหส้ามารถผลติวตัถดุบิเองได	้โดยพยายามรกัษาปรมิาณและคณุภาพของ

วัตถุดิบที่จากฟาร์มให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากน้ี	 ยังได้พัฒนาความสามารถในการจัดซื้อ	 จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ	 

ทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น	 และมีนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสูตรการผลิตสินค้าให้สามารถใช้วัตถุดิบทดแทนที่

หลากหลายประเภทมากขึ้น	 จะมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร	 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม	 

ทันต่อเหตุการณ์	เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการจัดเก็บสต็อกวัตถุดิบให้เหมาะสม	และมีประสิทธิภาพ	

	 บริษัทยังได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการทำาสัญญาการจัดซื้อและส่งมอบวัตถุดิบล่วงหน้า	 

(Contract	Farming)	เพื่อสามารถวางแผนการจัดหาวัตถุดิบได้ทันตามกำาหนด	ในราคาที่เหมาะสม

4. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
	 ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและทั่วโลกเกิดความผันผวนและเปล่ียนแปลงไปมาก	 

จงึมโีอกาสในการเกดิภยัธรรมชาตไิดม้ากยิง่ขึน้	ทัง้การเกดิโรคระบาด	และการเกดิอทุกภยั	ในป	ี2556	เกดิเหตอุทุกภยัในจงัหวดั

ปราจนีบรุ	ีแม้วา่ไมท่ำาใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ในชวีติและทรพัยส์นิของบรษิทั	แตก่ก็ระทบตอ่ชมุชนรอบขา้ง	การขนสง่สนิค้าและ

วัตถุดิบพอสมควร

 การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

	 บริษัทได้จัดทำามาตรการป้องกันและรองรับหากเกิดภัยธรรมชาติขึ้น	เพื่อช่วยลดความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	โดย

มีการกำาหนดแผนการติดตามข้อมูล	การวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา	การวางแผน	การแก้ไข	การป้องกัน	และการกู้คืน	

รวมไปถงึการพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหส้ามารถปรับตวัในการบริหารจดัการงานภายใตส้ภาวะวกิฤต	(Crisis	Management)	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
	 หุ้นสามัญ	จำานวน	269,999,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	รายชื่อผู้ถือหุ้น	10	อันดับแรก	

	 (ข้อมูล	ณ	วันที่	31	มกราคม	2557)			

ชื่อ-สกุล จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	 ครอบครัวว่องวัฒนโรจน์ 118,677,850 43.95

	 -	นายสุรพล	 ว่องวัฒนโรจน์	 106,011,350 39.26

	 -	นางสุกัญญา	 ว่องวัฒนโรจน์	 6,957,000 2.58

	 -	นายสรพล	 ว่องวัฒนโรจน์				 1,582,500 0.59

	 -	นายสรภูมิ	 ว่องวัฒนโรจน์						 1,350,000 0.50

	 -	นางสรณี	 อึง												 1,350,000 0.50

	 -	นางสรญา	 สรไกรกิติกูล																 1,350,000 0.50

	 -	นางสาวมาลี	 ว่องวัฒนโรจน์	 65,000 0.02

	 -	นางสาวมาลัย		 ว่องวัฒนโรจน์	 12,000 0.01

2.	 ครอบครัวไกรสิทธิศิรินทร	 35,436,000 13.12

	 -	นายสิทธิชัย		 ไกรสิทธิศิรินทร 32,436,000 12.01

	 -	นางสาวศีลวัน		 ไกรสิทธิศิรินทร	 1,000,000 0.37

	 -	นางสาวศรินทร์	 ไกรสิทธิศิรินทร	 1,000,000 0.37

	 -	นางสาวศันส์รวี	 ไกรสิทธิศิรินทร	 1,000,000 0.37

3.	 ครอบครัวเจียงวรีวงศ์ 34,085,090 12.62

	 -	นายโชคชัย		 เจียงวรีวงศ์ 30,615,000 11.34

	 -	นางจันทร์ทิพย์		 เจียงวรีวงศ์	 174,390 0.06

	 -	นางอารีวรรณ		 เพชรวรกุล	 3,295,700 1.22

4.	 นายอยุทธ์			 ชาญเศรษฐิกุล 13,506,400 5.00

5.	 นายธนาธิป			 พิเชษฐวณิชย์โชค 6,804,600 2.52

6.	 นางสาววรลัญจ์		 แต้ไพสิฐพงษ์ 5,000,000 1.85

		 CREDIT	SUISSE	AG	SINGAPORE	BRANCH 5,000,000 1.85

8.		 HSBC	PRIVATE	BANK	(SUISSE)	SA,	HONG	KONG	BRANCH 3,950,720 1.46

9.		 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด		 3,292,900 1.22

10.		นางสาวอรพรรณ		 อัสสมงคล 3,136,200 1.16

ที่มา:	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
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(ข้อมูล	ณ	วันที่	24	กุมภาพันธ์	2557)

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

กลุ่มธุรกิจปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจการค้าต่างประเทศ กลุ่มธุรกิจพัฒนาธุรกิจ

สายงานขายในประเทศ

ฝ่ายวิจัยและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

สายงานขายต่างประแทศ
สายงานบริหาร 

โรงงานเทพารักษ์

สายงานบริหาร 
โรงงานกบินทร์บุรี

สายงานบริหาร 
โรงงานสุราษฎร์ซีฟู้ดส์

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มธุรกิจการเงินและ 
บริการองค์กร

ฝ่ายการเงิน บัญชี และ
สารสนเทศกลาง

ฝ่ายโลจิสติกส์กลาง

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคลกลาง

กรรมการผู้จัดการ 
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	 และมีคณะกรรมการเฉพาะด้านอีก	5	 คณะ	 ได้แก่	 

คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	 คณะกรรมการบริหาร	 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 และการกำากับดูแลให้การบริหาร

จัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่บริษัท	อยู่ในกรอบแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

	 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ประกอบด้วย

ชื่อ นามสกุล ตำาแหน่ง
จำานวนครั้ง 

ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556
1.	 นายโกศล ฉันธิกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 6/6

2.	 นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ 5/6

3.	 นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร กรรมการ 6/6

4.		 นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ กรรมการ 6/6

5.	 นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ กรรมการอิสระ 6/6

6.	 นายพิษณุ เหรียญมหาสาร กรรมการอิสระ 6/6

7.	 นายสถาพร	 โคธีรานุรักษ์ กรรมการอิสระ 6/6

8.	 นายไพบูลย์ กังวลกิจ กรรมการ 6/6

9.	 นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ 6/6

10.	 นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ 6/6

11.	 นายพุทธพร นิลวรางกูร1/ กรรมการอิสระ 5/5

12.	 นายอดุล อมตวิวัฒน์2/ กรรมการอิสระ 1/1

โดยมีนายปัตต์	สมชัยกุลทรัพย์	ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:		1/	นายพุทธพร	นิลวรางกูร	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	

	 ครั้งที่	36/2556	เมื่อวันที่	4	เมษายน	2556
	 2/	นายอดุล	อมตวิวัฒน์	ออกจากตำาแหน่งตามวาระ	ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	

	 ครั้งที่	36/2556	เมื่อวันที่	4	เมษายน	2556
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานการดำาเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 กฎหมาย	 และ 

ข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแล	 รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน	 และระบบบริหารความเสี่ยง 

ที่รัดกุม	เหมาะสม	และมีประสิทธิภาพ	

	 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ประกอบด้วย

ชื่อ นามสกุล ตำาแหน่ง
จำานวนครั้ง 

ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556
1.		 นายสถาพร	 โคธีรานุรักษ์ ประธาน	 5/5

2.		 นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ กรรมการ 5/5

3.		 นายพิษณุ เหรียญมหาสาร กรรมการ 5/5

โดยมีนางสุรีย์		นันตติกูล		ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 หมายเหตุ:	รายช่ือลำาดับท่ี	1	และ	2	เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าท่ีในการกำากับ	ดูแล	และติดตามการดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ		

	 รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ประกอบด้วย

ชื่อ นามสกุล ตำาแหน่ง
จำานวนครั้ง 

ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556
1.	 นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ ประธาน	 4/4

2.	 นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ 4/4

3.	 นายพิษณุ เหรียญมหาสาร1/ กรรมการ 3/3

4.	 นายอดุล อมตวิวัฒน์1/ กรรมการ 1/1

โดยมีนายปัตต์		สมชัยกุลทรัพย์		ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ:		1/	นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร	ดำารงตำาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล	แทนนายอดุล	อมตวิวัฒน์

														ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2556	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2556

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนมีหนา้ทีส่รรหาผู้ทีส่มควรไดรั้บเลือกตัง้หรือแตง่ตัง้เปน็กรรมการบรษิทัและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกำาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

	 รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ประกอบด้วย

ชื่อ นามสกุล ตำาแหน่ง
จำานวนครั้ง 

ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556
1.	นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ ประธาน 3/3

2.	นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ 3/3

3.	นายพุทธพร นิลวรางกูร1/ กรรมการ 1/1

4.	นายอดุล อมตวิวัฒน์1/ กรรมการ 1/1

โดยมีนายปัตต์		สมชัยกุลทรัพย์		ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

หมายเหตุ:		1/	นายพุทธพร	นิลวรางกูร	ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาฯ	แทนนายอดุล	อมตวิวัฒน์

														ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2556	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2556
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5. คณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมการบริหารมีทำาหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำากับดูแลและบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและ 

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่กำาหนดไว้	 รวมถึงการออกนโยบาย	 กฎระเบียบ	 และแนวทางปฏิบัติต่างๆ	 เพื่อให้การบริหารงาน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ประกอบด้วย

ชื่อ นามสกุล ตำาแหน่ง

1.		 นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธาน

2.		 นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ กรรมการ

3.		 นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ

4.		 นายไพบูลย์ กังวลกิจ กรรมการ

5.		 นายศุภกร เรืองสิน กรรมการ

6.		 นายโทมัส อึง กรรมการ

7.		 นายเชิดศักดิ์ เจริญมงคลสุข กรรมการ

8.		 นายมนไท จูฬติตตะ กรรมการ

9.		 นางสรณี อึง กรรมการ

10.		นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร กรรมการ

11.		นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ

12.		นายจิตรกร ไชยราช กรรมการ

โดยมีนายปัตต์		สมชัยกุลทรัพย์		ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ:	ในปี	2556	มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร	ทั้งสิ้น	17	ครั้ง

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมหีน้าทีก่ำาหนดระบบการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ	ตลอดจนกำากบัดแูลการบรหิาร

จัดการความเสี่ยงขององค์กร	และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง

	 รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ประกอบด้วย

ชื่อ นามสกุล ตำาแหน่ง

1.	นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ ที่ปรึกษา

2.	นายไพบูลย์ กังวลกิจ ประธาน

3.	นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ

4.	นายศุภกร		 เรืองสิน กรรมการ

5.	นายโทมัส อึง กรรมการ

6.	นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ

7.	นางสรณี อึง กรรมการ

8.	นางสาวศีลวัน		 ไกรสิทธิศิรินทร กรรมการ

โดยมีนางอาจรีย์	ไพรีพ่ายฤทธิ์		ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ:	ในปี	2556	มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ทั้งสิ้น	4	ครั้ง
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้มีอำานาจควบคุม 

รายชื่อกรรมการและ
ผู้มีอำานาจควบคุม

SSF
บริษัทย่อย

SS SUNIF PP SAC CHAMF

นายโกศล ฉันธิกุล ///

นายสุรพล	 ว่องวัฒนโรจน์ /, //, X /, //, /// /, //, /// /,	// /, //

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร  /, // /, // /, // /,	// /, //

นายโชคชัย	 เจียงวรีวงศ์ /, // /, // 	/,	//  /, //

นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ /

นายพิษณุ เหรียญมหาสาร /

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ /

นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ /, // /,	//

นายไพบูลย์ กังวลกิจ / /,	//,	X

นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ /, // /,	// /,	// /,	//

นายพุทธพร นิลวรางกูร /

นายจตุพร	 วัชรานาถ  /, //, X  /, //

นายศุภกร เรืองสิน /, //

นางสรณี อึง /, // /, //

นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร /, //

นางสรญา สรไกรกิติกูล /, // /, // /,	//

นายปัตต์ สมชัยกุลทรัพย์ /, //

	หมายเหตุ 	/	=	กรรมการบริษัท 	X	=	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,	กรรมการผู้จัดการ

//	=	กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพัน	 	///	=	ประธานคณะกรรมการ

คำาอธิบายตัวย่อ

SSF		 หมายถึง	บริษัท	สุรพลฟู้ดส์	จำากัด	(มหาชน)

SS	 	 หมายถึง	บริษัท	สุราษฎร์ซีฟู้ดส์	จำากัด	

SUNIF	 หมายถึง	บริษัท	สุรพลนิชิเรฟู้ดส์	จำากัด

PP	 	 หมายถึง	บริษัท	พุนพิน	จำากัด 

SAC		 หมายถึง	บริษัท	สุรพลอะควาคัลเจอร์	จำากัด

CHAMF		 หมายถึง	บริษัท	จันทบุรีมารีนฟาร์ม	จำากัด
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
1. คณะกรรมการบริษัท
						การประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	36/2556	เมื่อวันที่	4	เมษายน	2556	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	จำานวนเงินไม่เกิน	4,490,000	บาท	โดยได้จ่ายจริงเป็น

จำานวน	4,392,000	บาท	มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหา รวมค่าตอบแทน

ปี 2556ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม
1 นายโกศล ฉันธิกุล 960,000	 120,000	 -			 -			 -			 -			 1,080,000	
2 นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ 180,000	 75,000	 -			 -			 -			 10,000	 265,000	
3 นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร 180,000	 90,000	 -			 -			 -			 -			 270,000	
4 นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ 180,000	 90,000	 -			 -			 -			 20,000	 290,000	
5 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ 180,000	 90,000	 180,000	 50,000	 -			 -			 500,000	
6 นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ 180,000	 90,000	 120,000	 25,000	 40,000	 -			 455,000	
7 นายพิษณุ เหรียญมหาสาร 180,000	 90,000	 120,000	 25,000	 15,000	 -			 430,000	
8 นายไพบูลย์ กังวลกิจ	 180,000	 90,000	 -			 -			 -			 -			 270,000	
9 นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ 180,000	 90,000	 -			 -			 -			 -			 270,000	
10 นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์	 180,000	 90,000	 -			 -			 20,000	 -			 290,000	
11 นายพุทธพร	 นิลวรางกูร1/ 120,000	 75,000	 -	 - - 5,000	 200,000	
12 นายอดุล อมตวิวัฒน์1/ 47,000	 15,000	 -			 -			 5,000	 5,000	 72,000	

รวม 2,747,000 1,005,000 420,000 100,000 80,000 40,000 4,392,000 

หมายเหตุ:	1/นายอดุล	อมตวิวัฒน์	ออกจากตำาแหน่งตามวาระ	และนายพุทธพร	นิลวรางกูร	เข้าดำารงตำาแหน่งแทน	ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	36/2556	เมื่อวันที่	4	เมษายน	2556

2. ผู้บริหาร

ค่าตอบแทน
ปี 2556 ปี 2555

จำานวนราย จำานวนเงิน (บาท) จำานวนราย จำานวนเงิน (บาท)
เงินเดือน 5 29,651,400	 5 27,924,000	
โบนัส 5 3,529,475	 5 4,482,281	

ค่าตอบแทนอื่นๆ 5 305,190	 5 313,968	

รวม 5 33,486,065 5 32,720,249 

หมายเหตุ:	 1)	โบนัสประจำาปี	จะจ่ายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

	 2)	ค่าตอบแทนอื่นๆ	ประกอบด้วยค่าน้ำามันรถ	ค่าโทรศัพท์	และค่าเบี้ยเลี้ยง	เป็นต้น
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การกำากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

 การกำากับดูแลกิจการ

	 บริษัท	 สุรพลฟู้ดส์	 จำากัด	(มหาชน)	 ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการบริหารกิจการเพื่อรักษาผลประโยชน์	 

และสรา้งความเชือ่มัน่ใหเ้กดิแกผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย	บริษทัไดจ้ดัทำาและประกาศใชน้โยบายการกำากบัดแูลกจิการเปน็ลายลกัษณ์

อักษรมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2548	 ต่อมาได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฯ	 รวม	9	 คร้ัง	 คร้ังล่าสุดเป็นไปตามมติ 

คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	6/2556	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2556	ปัจจุบันนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	ประกอบด้วย	7	หมวด	

บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายฯ	 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท	 ผลการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	ในรอบปี	2556	สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
	 1.1	 	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ 

การบริหารกิจการ	จำานวนทั้งสิ้น	11	คน	เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	คน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	คน	และกรรมการ

อิสระ	5	คน	ทั้งนี้จำานวนกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงาน	ก.ล.ต.	ที่กำาหนดว่า	 “คณะกรรมการบริษัทต้องมี

กรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด	แต่ต้องไม่น้อยกว่า	3	คน”

	 1.2	 การสรรหากรรมการเป็นไปตามนโยบายการสรรหากรรมการ	 และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือผู้ถือหุ้น	 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	 บริษัทได้เผยแพร่ 

รายละเอียดของนโยบายการสรรหากรรมการ	ทางเว็บไซต์ของบริษัท	ในกรณีการสรรหากรรมการแทนตำาแหน่งท่ีว่างก่อนครบวาระ

จะเปน็ไปตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	สว่นการสรรหากรรมการแทนตำาแหนง่ทีว่า่งตามวาระ	จะเปน็ไปตามมติท่ีประชมุ

ผู้ถือหุ้น	ตลอดปี	2556	ไม่มีการสรรหากรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ

	 1.3	บริษัทได้กำาหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	คือ	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมด	และต้องมคีณุสมบัตเิกีย่วกบัความเป็นอิสระตามขอ้กำาหนดของหนว่ยงานกำากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง	ปจัจบุนั	กรรมการอสิระ

ทุกท่านไม่มีการถือหุ้นของบริษัท	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ	 และไม่ได้ดำารงตำาแหน่งในกิจการ 

ทีมี่ความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืแขง่ขนักบับริษทั	นอกจากนี	้ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษทัทีเ่คยเปน็พนกังานหรอื

หุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ใช้บริการอยู่ในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา

	 1.4	 บริษัทกำาหนดให้กรรมการแต่ละท่านไม่ควรดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน	5	 บริษัท	 สำาหรับวาระ 

การดำารงตำาแหน่งของกรรมการจะเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท	 คือ	 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง	 

ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสามหรือจำานวนที่ใกล้เคียงที่สุด	และเมื่อครบกำาหนดออกตามวาระ	ก็อาจได้รับการ

พิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกก็ได้	สำาหรับการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการเฉพาะด้าน	ให้มีวาระ	2	ปีนับแต่

วันที่ได้รบัการแตง่ตัง้หรอืตามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั	เมือ่ครบกำาหนดออกตามวาระกอ็าจไดร้บัการพจิารณาแตง่ต้ังให้ดำารง

ตำาแหน่งต่อไปได้	 ในปี	2556	ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน	5	บริษัท	ทั้งนี้กรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ในเรื่องการเข้าไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	
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	 1.5	คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี	ในปี	2556	มีการประชุมทั้งสิ้น	6	ครั้ง	เป็นไปตาม

ตารางการประชมุที่ไดก้ำาหนดไวล้ว่งหนา้	กรรมการทกุทา่นไดเ้ขา้ร่วมประชมุอยา่งสม่ำาเสมอ	มากกวา่ร้อยละ	80	ของจำานวนครัง้

ที่มีการประชุม	 บริษัทได้กำาหนดองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ร่วมประชุมและลงมติในวาระนั้น	 

ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด	ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมถึงกรรมการทุกท่าน

ล่วงหน้า	7	 วันก่อนวันประชุม	 และจัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการทุกท่านพิจารณาภายใน	7	 วัน	 ภายหลังเสร็จสิ้นการ

ประชุม	 ในการประชุมทุกครั้ง	 ได้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุม	 โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์การประเมิน	 ที่เสนอโดย	IOD	 

ผลการประเมินโดยเฉลี่ยในปี	2556	เท่ากับ	92.83	จากคะแนนเต็ม	100	

	 1.6	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้าน	จำานวน	5	คณะ	เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลและกลั่นกรองงาน

แทนคณะกรรมการบริษัท	 และจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกคณะ	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 

ในปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม	5	ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	3	ครั้ง	คณะกรรมการ	

บรรษัทภิบาล	4	ครั้ง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	ครั้ง	และคณะกรรมการบริหาร	17	ครั้ง	

	 1.7	 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการพิจารณารายการเกี่ยวโยงที่สำาคัญ

อย่างรอบคอบ	เป็นไปตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	บริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผย

รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้	 ได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้าน 

ผลประโยชน์	ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

	 1.8	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และได้มีการลงชื่อรับทราบและส่ือสารทำาความเข้าใจแก่พนักงาน	 

ผู้บริหาร	และกรรมการ

	 1.9	 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิสัยทัศน์	พันธกิจ	แผนงาน	และเป้าหมายทางธุรกิจประจำาปี	นอกจากน้ี	

ยังได้ติดตามผลการดำาเนินงานทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	และฝ่ายจัดการได้จัดทำารายงานสรุปผลการดำาเนินงาน

ส่งให้กรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกเดือน	ในปี	2556	ฝ่ายจัดการได้นำาเสนอแผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจ	ประจำาปี	2557	และ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	6/2556	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2556

2. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 2.1	 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการดูแลรักษาผลประโยชน์และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 

การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำาคัญ	 รวมถึงสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำาไรร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน	 บริษัทมีนโยบายจ่าย

เงินปันผล	ในอัตราประมาณร้อยละ	60	ของกำาไรสุทธิประจำาปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำาเป็น

ในการใช้เงินลงทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน	 ก็ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่น	 ในปี	2556	

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.52	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	61.10	ของกำาไรสุทธิประจำาปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	

	 2.2	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่องสำาคัญๆ	 และการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

ต่างๆ	 อย่างถูกต้อง	 เพียงพอ	 แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	 ในปี	2556	 บริษัทได้ดำาเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและ 

เป็นการอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น	ดังนี้

1)	 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2556	เรื่องกำาหนดการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556	 ในวันที่	4	 เมษายน	2556	 เวลา	10.00	 น.	ณ	 ห้องศรีนครินทร์	 โรงแรมดุสิต 

ปริน๊เซส	ถนนศรนีครนิทร	์กรงุเทพฯ	รวมทัง้เปดิเผยระเบยีบวาระการประชมุและสาระสำาคญัของวาระการประชมุ	

ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตั้งแต่วันที่มีมติกำาหนดวันประชุม
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2)	 จัดใหม้กีระบวนการจัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ที่โปร่งใส	มีประสิทธภิาพ	และเปน็ไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบั

ที่เกี่ยวข้อง	และดูแลผู้ถือหุ้น	ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง	เพียงพอ	

3)	 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น:	 ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำากับดูแล	 ซึ่งระบุวัน	

เวลา	 สถานที่ประชุม	 ระเบียบวาระการประชุม	 และข้อมูลประกอบการพิจารณาทุกวาระอย่างครบถ้วน 

ตามกฎหมาย	ขอ้กำาหนด	และสอดคล้องกบัแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ถอืหุน้	(AGM	Checklist)	

บริษัทได้เผยแพร่เอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ล่วงหน้ามากกว่า	30	 วันก่อนวันประชุม	 พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์	ดว้ย	บรษิทัไดจ้ดัส่งหนังสือเชญิประชมุในรูปแบบเอกสารพร้อมกบัรายงานประจำาปีในรปูแบบ	

CD-ROM	ไปยงัผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้กอ่นการประชมุตามทีก่ฎหมายกำาหนด	และไดป้ระกาศคำาบอกกลา่วเรียกประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า	3	วัน	และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	3	วัน	ดังนั้น	

ผู้ถือหุ้นจึงได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้า	และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

4)	 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น: บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาเริ่มประชุม	 

2	 ชั่วโมง	 และได้อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมอย่างครบถ้วน	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

ประจำาปี	2556	ประธานกรรมการทำาหน้าที่ประธานการประชุม	โดยมีประธานคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกคณะ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย	 พร้อมทั้งได้เชิญผู้บริหารบริษัท	 ผู้สอบบัญชี	 และท่ีปรึกษา

กฎหมายมาเขา้รว่มชีแ้จงคำาถามจากผูถ้อืหุน้ดว้ย	การดำาเนนิการประชมุเปน็ไปตามลำาดบัระเบยีบวาระการประชมุ	

ไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม	และไม่มีการสลับลำาดับวาระการประชุม

5)	 ก่อนเริม่การประชุม:	ประธานท่ีประชมุไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุรบัทราบจำานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าเขา้รว่มประชมุ	องคป์ระชมุ	

แนะนำากรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษากฎหมาย	และเลขานุการบริษัท	รวมทั้งได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติใน

การลงคะแนน	 การนับคะแนน	 การแจ้งผลการนับคะแนน	 ทั้งนี้	 บริษัทได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

ในการประมวลผลการนบัคะแนน	เพือ่ใหก้ารแจง้ผลการนบัคะแนนเปน็ไปอยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว	โดยมทีีป่รกึษา

กฎหมาย	ทำาหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน	เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและโปร่งใส

6)	 ในระหว่างดำาเนินการประชุม: ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดง

ความคิดเห็นหรอืซักถาม	โดยได้จดัสรรเวลาอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม	และเปดิโอกาสใหก้รรมการและผูบ้รหิาร

ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อซักถามอย่างครบถ้วน	 บริษัทได้บันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่สำาคัญจากผู้ถือหุ้น 

ไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

7)	 ภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ:	ไดเ้ปดิเผยมตทิีป่ระชมุผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรัพยฯ์	ในวนัเดยีว

กบัทีจ่ดัประชมุ	พรอ้มทัง้ไดจ้ดัทำาและจดัส่งรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุน้แกห่น่วยงานกำากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง	

และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท	ภายในระยะเวลา	14	วันนับแต่วันประชุม

8)	 เมื่อมีเหตุการณ์สำาคัญต่างๆ	 เกิดขึ้น	 และบริษัทเห็นว่าเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มีนัยสำาคัญ	บริษัทได้ดำาเนินการ

เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 อย่างครบถ้วน	

เพียงพอ	และเป็นไปตามกำาหนดเวลา	ตามข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแล	

9)	 คณะกรรมการบริษัท	ในการประชุมครั้งที่	2/2556	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2556	ได้มีมติอนุมัตินโยบายการ

อำานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายไว้

ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

	 2.3		บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 โดยได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์

ของบริษัท	ในช่วงระหว่างวันที่	30	กันยายน	ถึง	31	ธันวาคม	2556
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3. การคำานึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	 3.1	 บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	 โดยได้กำากับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า	 

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	 รวมทั้งได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและประมวลจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ	เป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	

	 3.2	 	 บริษัทได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	 รวมทั้งได้จัดทำารายงานผลการดำาเนินการตามนโยบายความ 

รับผิดชอบต่อสังคม	ประจำาปี	2556	โดยเปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

	 3.3	 บริษัทได้กำาหนดประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 ประกอบด้วยข้อปฏิบัติทางจริยธรรมของพนักงานที่มีต่อผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องต่างๆ	โดยได้จัดทำาเป็นคู่มือแจกให้กับพนักงาน	และสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	

	 3.4	 บรษิทัได้กำาหนดชอ่งทางใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถตดิตอ่และแสดงความคดิเหน็มายงัคณะกรรมการตรวจ

สอบ	 ได้ทางไปรษณีย์	 หรืออีเมล	whistle-blowing@surapon.com	ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายว่าด้วยการ

แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน	ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

	 3.5	 บริษัทได้ลงนามแสดงเจตนารมย์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Private	

Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption)	นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท	ยังได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น	 พร้อมทั้งนโยบายอ่ืนๆ	 อีก	3	 ฉบับ	 เพื่อเป็นการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร	 ได้แก่	

นโยบายว่าด้วยการบรจิาคเพือ่การกศุลและเงนิสนบัสนนุ	นโยบายวา่ดว้ยการสนบัสนนุทางการเมอืง	และนโยบายดา้นการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	โดยได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 4.1	 บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศท้ังด้านการเงินและไม่ใช่การเงินท่ีถูกต้อง	เพียงพอ	และทันเวลา	ผ่านช่องทาง 

การสื่อสารต่างๆ	 เช่น	 แบบ	56-1	 แบบ	56-2	(รายงานประจำาปี)	 เว็บไซต์ของบริษัท	 และระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ	เป็นต้น

	 4.2	 บริษัทมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือลบ	 และคำานึงถึงการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน	 

แต่ยังคงตระหนักถึงความจำาเป็นในการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจ	 ทั้งนี้แนวทางการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท	

จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำาหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และสำานักงาน	ก.ล.ต.	บริษัทได้มอบหมาย

ให้ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	

	 4.3	 บริษัทให้ความสำาคัญกับเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	 จึงได้อนุมัตินโยบายการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน	 

เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่สำาคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	 ไปใช้เพื่อประโยชน์ 

ต่อตนเองหรือผู้อื่น	 ทั้งน้ีบริษัทได้สื่อสารให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

นอกจากน้ียงัไดเ้ผยแพรร่ายละเอยีดของนโยบายไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย	ตลอดป	ี2556	ไม่เกดิกรณทีีก่รรมการและผู้บริหาร

มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	นอกจากนี้บริษัทยังกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร	

เปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ	 และกำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานที่ทำางาน

เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำาคัญของบริษัทฯ	ต้องลงนามในสัญญารักษาความลับด้วย	

	 4.4	 บริษัทให้ความสำาคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำารายการระหว่างกัน	 

โดยจะมีการพิจารณาการอนุมัติรายการจะกระทำาอย่างรอบคอบ	ยุติธรรม	และเป็นไปตามปกติของธุรกิจการค้า	และเป็นไปตาม

นโยบายการปอ้งกนัความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน	์นอกจากนีก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งเปดิเผยรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตน

และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	
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	 4.5	 การพจิารณาจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ	จะเปน็ไปตามนโยบายการพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั	โดยพจิารณา

จากหน้าทีค่วามรับผดิชอบ	และคำานึงใหส้อดคลอ้งกับประเภทและขนาดธุรกิจของบริษทั	ตลาด	และคูแ่ขง่ขนั	โดยทีค่า่ตอบแทน

ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
	 5.1	 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีมี่ประสิทธภิาพ	โดยมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน	

เป็นผู้ทำาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ	ให้เป็นไปตามนโยบาย	อำานาจดำาเนินการ	และกฎระเบียบ	ได้อย่างอิสระ	และ

ให้รายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบใน 

การแต่งตั้ง	โยกย้าย	หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

	 5.2	 บริษัทได้กำาหนดนโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	

โดยได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท	 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้

มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 เพื่อสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	 

โดยใช้แบบประเมินที่กำาหนดโดยสำานักงาน	ก.ล.ต.	บริษัทได้เปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ	ความเพียงพอ

และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน	ไว้ในแบบ	56-1	และแบบ	56-2

	 5.3	 บรษิทัใหค้วามสำาคญักบัการบรหิารความเสีย่ง	โดยจดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	และฝา่ยบรหิารความเสีย่ง

ทำาหน้าท่ีในการกำาหนดระบบและประเมินประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียง	รวมถึงบริหารปัจจัยความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบ

ต่อเป้าหมายการดำาเนินงานขององค์กร	 คณะกรรมการบริษัทยังได้กำาหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง	 และคู่มือการบริหาร

ความเสี่ยง	 เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงของทุกหน่วยงาน	 ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบาย 

ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

	 5.4	 บรษิทัไดเ้ขา้รว่มโครงการพฒันาบรษิทัจดทะเบยีนดา้นการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีประจำาป	ี2556	จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	และบริษัท	ทริส	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 เพื่อประเมินและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานด้านการกำากับดูแล

กิจการทีด่ีของบริษัท	ใน	4	ด้าน	ไดแ้ก่	ด้านการกำากบัดแูลกิจการทีด่แีละการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัท	ด้านการบรหิาร

ความเสี่ยง	ด้านการตรวจสอบภายใน	และด้านการควบคุมภายใน

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 6.1	 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมกรรมการในการทำาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยการจัดทำาคู่มือ

กรรมการบริษัท	 ข้อพึงปฏิบัติสำาหรับกรรมการบริษัท	 รวมทั้งให้กรรมการได้เรียนรู้	 เยี่ยมชมกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย 

อย่างสม่ำาเสมอ	และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน	

	 6.2	 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	 โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในหัวข้อ

ต่างๆ	ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการทำาหน้าท่ีกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ในปี	2556	มีกรรมการท่ีเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม	ได้แก่	

1)	 นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	เข้าร่วมประชุม	The	2nd	National	Director	Conference	2013:	Board	Leadership	

Evolution	เมื่อเดือนมิถุนายน	2556	จัดโดย	IOD

2)	 นายสถาพร	โคธีรานุรักษ์	เข้ารับการอบรมในหลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	รุ่นที่	13/2013	

จัดโดย	IOD	และได้เข้าร่วมสัมมนา	CG	Forum	3/2556	ในหัวข้อ	“Conflict	of	Interest	:	Fighting	abusive	

RPT”	จัดโดยสำานักงาน	กลต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	

3)	 นายไพบูลย์	 กังวลกิจ	 เข้าร่วมการอบรมหัวข้อ	Steps	toward	Systematic	Risk	Management	 จัดโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4)	 นายสรพล	ว่องวัฒนโรจน์	เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ	“อนาคตความร่วมมือภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต”	

เมื่อเดือนสิงหาคม	2556	จัดโดย	IOD

	 6.3	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี	เป็นรายคณะและเป็นรายบุคคล	ทั้งนี้	บริษัทได้

ใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมนิฯ	ทีเ่สนอโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์	สำาหรบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานเปน็รายคณะ	โดยผลการประเมนิ

การปฏิบัติงาน	รายคณะ	ในภาพรวมได้คะแนน	89.95	อยู่ในเกณฑ์ดี	และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล	ได้คะแนนเฉลี่ย	87.00	

อยู่ในเกณฑ์ดี	นอกจากนี้ยงัได้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานประจำาปขีองคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกคณะ	โดยมีการอภิปราย

ถึงผลการประเมินฯ	เพื่อนำาความเห็นที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไป	สำาหรับการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารนัน้	จะถกูประเมนิโดยคณะกรรมการประเมนิฯ	ทีแ่ตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั	โดยกรรมการ

ประเมินทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ

	 6.4	 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคญักบัการเตรียมความพร้อมและการพฒันาบคุลากร	โดยเฉพาะบคุลากรในตำาแหนง่

ผู้บริหารระดับสูง	 จึงกำาหนดให้มีการจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่งของบุคลากร	 ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไปจนถึงผู้บริหาร 

ระดับสูงสุด	โดยพิจารณาจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	ความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	ผลการปฏิบัติงาน	และศักยภาพ

ของแต่ละบุคคล	 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	ทำาหน้าที่	 พิจารณาและ

จัดทำาแผนสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา	 จัดทำาแผนการ

สืบทอดงานของผู้บริหารในระดับผู้จัดการทั่วไป

	 6.5	 บริษัทกำาหนดให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง	ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกกลุ่มธุรกิจ	เป็นหน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกัในการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบคุคล	เพือ่ส่งเสรมิใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาความรู	้ศกัยภาพ	ความสามารถ

ตามสายอาชีพและการบริหาร	

7. นโยบายเพื่อเสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายต่างๆ	 เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน	 ให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแล

กิจการของบริษัท	และจะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ	คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่างๆ	และมีผลบังคับ

ใช้แล้ว	เรียงตามลำาดับ	ดังนี้

	 1.	 นโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 2.	 นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 3.	 นโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน

	 4.	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 5.	 ประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ

	 6.	 นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 7.	 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

	 8.	 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 9.	 นโยบายการอำานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

	 10.	 นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

	 11.	 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 12.	 หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

	 ทั้งนี้นโยบายตามที่ระบุถึงข้างต้นทั้งหมด	 ได้รวบรวมไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท	 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท	 

ด้วย	อนึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้ประเมินระดับการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำาปี	2556	

ผลปรากฏว่า	การดำาเนินงานของบริษัท	อยู่ในระดับ	“ดีมาก”
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 ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 บริษัท	 สุรพลฟู้ดส์	 จำากัด	(มหาชน)	 ได้ตระหนักและคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และผู้มีส่วนได้เสีย	

(Stakeholders)	 ทุกภาคส่วน	 และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	 

มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	คณะกรรมการบริษัท	 ในการประชุมครั้งที่	3/2554	 เมื่อวันที่	14	กรกฎาคม	2554	 

จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้	โดยครอบคลุมแนวนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ	ไว้	จำานวน	12	ด้าน	ดังนี้

	 1.	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน

	 2.	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

	 3.	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้	ศักยภาพของพนักงาน

	 4.	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

	 5.	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

	 6.	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

	 7.	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า

	 8.	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้

	 9.	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

	 10.	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและห้ามจ่ายสินบน	เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

	 11.	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม	และการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

	 12.	 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	และการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	

	 ทัง้นี	้บรษิทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความรับผดิชอบตอ่สังคม	รวมทัง้ผลการดำาเนนิงาน	และ

กิจกรรมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในปี	2556	ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

	 นอกจากนี้	 บริษัทยังตระหนักและให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยเมื่อวันที่	27	 มิถุนายน	2554	 

บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	

นอกจากน้ี	คณะกรรมการบริษัทยังได้กำาหนดนโยบายเพื่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ดังนี้

	 1)	 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 2)	 นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเมือง

	 3)	 นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

	 4)	 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 5)	 นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน	 รวมทั้งกำาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

	 	 รายละเอียดของนโยบายข้างต้น	ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

	 บริษัทยังได้กำาหนดรูปแบบและแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	 พร้อมทั้งได้สื่อสาร 

ให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ทั้งนี้	บริษัทยังได้กำาหนดกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่น	รวมทั้งได้กำาหนดระบบและกลไกในการตรวจสอบ	ติดตาม	และควบคุมให้การดำาเนินการ	เป็นไปตามนโยบาย	

ข้อกำาหนด	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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การควบคุมภายใน

	 บริษัท	 สุรพลฟู้ดส์	 จำากัด	(มหาชน)	 ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	 จึงจัดให้มีการประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 เป็นประจำาทุกปี	 สำาหรับปี	2556	 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอ 

ของระบบการควบคมุภายใน	ตามแบบประเมนิของสำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย	์คณะกรรมการ

บรษิทั	มคีวามเหน็ว่า	ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั	มคีวามเพยีงพอและเหมาะสมกบัการดำาเนนิงานในปจัจบุนั	ผูส้อบบญัชี

ไมไ่ดพ้บจดุออ่นของการควบคมุภายในทีม่สีาระสำาคญั	ประกอบกบัฝ่ายจดัการไดส้นบัสนนุใหมี้การพฒันาระบบการควบคมุภายใน

อย่างตอ่เน่ือง	โดยใชห้ลกัการและแนวทางของการควบคมุภายในตามมาตรฐานของ	The	Committee	of	Sponsoring	Organization	

of	the	Treadway	Commission	(COSO)	สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน	ได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment)
	 บรษิทัตระหนักถงึโครงสรา้งองคก์รและสภาพแวดลอ้มทีด่	ีซึง่เปน็รากฐานสำาคญัของระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล	

จึงได้ดำาเนินการ	ดังนี้

•	 กำาหนดนโยบาย	เป้าหมาย	ทิศทางการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจน	วัดผลได้เป็นรูปธรรม	เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	

ตลอดจนกำากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย	โดยจะมีการติดตามผลอย่างสม่ำาเสมอ

•	 กำาหนดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 จัดให้มีการแบ่งแยกตำาแหน่ง 

ประธานกรรมการ	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 เพื่อถ่วงดุลอำานาจระหว่างกัน	 และกำาหนดให้คณะกรรมการบริษัท 

ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการท้ังหมด	และต้องไม่น้อยกว่า	3	คน	นอกจากน้ี

ยังแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ	เพ่ือช่วยพิจารณากล่ันกรองและดำาเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	

•	 สื่อสารนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 นโยบายการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน	 นโยบายการป้องกันความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน	์นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่	นโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน	ตลอดจนจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ	และจัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน	

•	 กำาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร	รวมท้ังกำาหนดคำาบรรยายลักษณะงาน	คู่มือการปฏิบัติงาน	

กฎระเบียบ	 และข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร	 ตลอดจนอำานาจอนุมัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

แต่ละระดับอย่างรัดกุม	เหมาะสม	

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
	 บริษัทตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญ	 

คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	ทำาหน้าท่ีในการดำาเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียง	

โดยมกีารกำาหนดคูม่อืบรหิารความเสีย่ง	และมฝีา่ยบรหิารความเส่ียงทำาหนา้ที่ในการสนบัสนนุ	ส่งเสริม	ใหผู้้บริหารและพนกังาน

ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงที่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ	 รวมทั้งมีการติดตาม 

การบริหารความเสี่ยง	 และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง 

ตามเหตุการณ์	(Event	Risk)	เพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบกับการดำาเนินธุรกิจ
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3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ (Management Control Activities)
	 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ	จึงได้ดำาเนินการ	ดังนี้	

•	 กำาหนดขอบเขต	 อำานาจหน้าที่	 และวงเงินอำานาจอนุมัติรายการของฝ่ายจัดการแต่ละระดับ	 อย่างชัดเจนและเป็น 

ลายลกัษณอ์กัษร	โดยมฝีา่ยการเงนิบญัชแีละสารสนเทศกลางทำาหนา้ทีต่รวจสอบและกำากบัการปฏบิตังิานดา้นเอกสาร

ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขการอนุมัติที่กำาหนดไว้

•	 แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักการควบคุมภายในที่ดี	 ได้แก่	(1)	 ผู้ทำาหน้าที่อนุมัติ	 (2)	 ผู้ทำาหน้าที่บันทึก

รายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	และ	(3)	ผู้ทำาหน้าที่ดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	เพื่อสอบยันความถูกต้อง

•	 การพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 จะดำาเนินการตามข้อบังคับของหน่วยงานกำากับดูแลอย่างเคร่งครัด	 

ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะไม่ออกเสียงลงมติ	และหากเป็นรายการที่มีนัยสำาคัญ	คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา

ให้ความเห็นก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ	 และจะเปิดเผยในรายงานประจำาปีต่อไป	 อนึ่งการพิจารณา 

ทำารายการเกี่ยวโยงนั้น	จะคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญ	

•	 กำาหนดให้ทุกหน่วยงานมีการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	

•	 มคีณะทำางานตดิตามขอ้กำาหนดกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิธรุกจิ	เพือ่ทำาหนา้ที่ในการตดิตาม	ศกึษาผลกระทบ	และ

กำาหนดมาตรการในการจัดการเพื่อลดความเส่ียง	 พร้อมทั้งจัดทำารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 

เพื่อพิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของมาตรการจัดการความเสี่ยง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
	 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง	 บนพื้นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อ 

การตัดสินใจ	รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง	จึงได้ดำาเนินการ	ดังนี้

•	 กำาหนดให้มีการจัดทำาและจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง	 เพียงพอ	 ต่อการตัดสินใจ	 และทุกครั้งที่มีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณา

ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน	

•	 ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	

•	 จดัเกบ็เอกสารประกอบการบันทกึบัญชตีา่งๆ	ไวค้รบถว้น	เปน็หมวดหมู	่รวมทัง้ไดก้ำาหนดระยะเวลาการจดัเกบ็เอกสาร

ให้เป็นตามที่กฎหมายกำาหนด	และผู้สอบบัญชีไม่เคยแจ้งว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

•	 ดำาเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 โดยได้สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ

และตระหนักถึงสาระสำาคัญและบทลงโทษ	นอกจากนี้ยังได้จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

•	 มีระบบการสำารองข้อมูลสารสนเทศ	และจัดทำาแผนการกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ	(Disaster	Recovery	Plan:	DRP)	โดย

ได้จดัเตรยีมสถานทีท่ำางานและอปุกรณค์อมพวิเตอรท์ีจ่ำาเปน็ตอ้งใชใ้นกรณเีกดิเหตภุยัพบิตั	ิตลอดจนมกีารทดสอบการ

ปฏิบัติตามแผนฯ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

•	 เผยแพร่ข้อมูลสำาคัญของบริษัท	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	(www.surapon.com)	อย่างครบถ้วน	และทันเหตุการณ์
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5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
	 บริษัทให้ความสำาคัญในระบบการติดตาม	เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	บรรลุผล

ตามเป้าหมาย	จึงได้ดำาเนินการ	ดังนี้

•	 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชมุเพือ่ตดิตามผลการดำาเนนิงานของฝา่ยจดัการ	พรอ้มทัง้ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะ

ต่อฝ่ายจัดการ

•	 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชมุรว่มกบัผูส้อบบญัช	ีฝา่ยการเงนิบญัชแีละสารสนเทศกลาง	และฝา่ยตรวจสอบภายใน	

เพือ่สอบทานงบการเงนิ	ระบบการควบคมุภายใน	และตดิตามการแกไ้ขปรับปรุงอย่างสม่ำาเสมอ	รวมทัง้รายงานประเดน็

สำาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท	เป็นประจำาทุกไตรมาส

•	 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลมกีารประชมุอยา่งสม่ำาเสมอ	เพือ่กำากบัดแูลและตดิตามการดำาเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการ

•	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทุกไตรมาส	 เพื่อกำากับดูแลและติดตามให้มีการดำาเนินการตามนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความเสี่ยงในองค์กรเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	

•	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนมกีารประชมุเพือ่พจิารณาสรรหาผูท้ีส่มควรไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ	

รวมท้ังพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	

•	 กำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน	สามารถตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ	 โดยให้รายงานผลการดำาเนินงาน

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกไตรมาส	หรือรายงานทันทีเมื่อมีประเด็นสำาคัญ

•	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน	 ซึ่งใช้หลักการประเมินตามระดับความเสี่ยง	 

เพื่อให้มัน่ใจวา่กิจกรรมทีม่คีวามเสี่ยงสงูจะได้รับการตรวจสอบเปน็ลำาดับแรกๆ	และเมือ่ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจพบ

ขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระสำาคญั	จะรายงานใหผู้บ้รหิารทีร่บัผดิชอบกจิกรรมนัน้ๆ	และฝา่ยจดัการทราบทนัท	ีและนำาเสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบหรือขอคำาแนะนำาเพิ่มเติมโดยทันที	 เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทจะ 

บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	กล่าวคือ

-	 ความถูกต้อง	น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน	

-	 การปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	

-	 การมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ	 รวมถึงการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 

ความปลอดภัยของทรัพย์สิน	และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายการเกี่ยวโยงกัน

	 คณะกรรมการบริษัท	 ในการประชุมครั้งที่	4/2549	วันที่	14	กรกฎาคม	2549	 ได้มีมติให้เพิ่มนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	หมวด	2	สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	โดยเพิ่มเป็นข้อ	2.1.6	

และต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	8/2552	เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2552	ได้มีมติให้ปรับปรุงถ้อยคำาเพื่อให้เกิด

ความชัดเจนยิ่งขึ้น	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	 ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 คือ	 “บริษัทมีนโยบาย

จา่ยเงินปนัผลประมาณรอ้ยละ	60	ของกำาไรสทุธปิระจำาปจีากงบการเงินเฉพาะกจิการ	เวน้แต่ในปีใดทีบ่ริษทัมีความจำาเปน็ในการ

ใช้เงินเพ่ือการลงทุนหรือหมุนเวียน	ก็ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอ่ืนได้”

	 ในการประกอบธุรกิจ	 อาจมีรายการระหว่างกันกับบุคคล	 และ/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ซึ่งบริษัทได้ดูแล 

ใหก้ารทำารายการดงักลา่วมคีวามสมเหตสุมผล	คำานงึถงึผลประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของบรษิทัเปน็สำาคญั		และจะเปน็ไปตามขอ้กำาหนด

ของหน่วยงานกำากับดูแล	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบยังทำาหน้าที่สอบทานการทำารายการเกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับ 

การพิจารณาจากคณะกรรมการบรษิทั	ใหเ้ปน็ไปตามขอ้กำาหนดทีเ่กีย่วขอ้ง	และหากรายการใดกระทำากบัผูม้ส่ีวนไดเ้สียกบัผูบ้รหิาร	

ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

	 อน่ึง	ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่4/2551	ไดม้มีตอินมุตักิารทำาธรุกรรมทีเ่ปน็ขอ้ตกลงทางการคา้กบักรรมการ	

ผูบ้รหิาร	หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง	ไวด้งัน้ี	คณะกรรมการบริษทัมีมตเิปน็เอกฉนัทอ์นมัุติในหลักการ	ใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถ

มีรายการระหว่างกันกับกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคตได้	 โดยให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการ 

ทำาธุรกรรมดังกล่าว	 หากธุรกรรมนั้นเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์

เดียวกัน	 ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลท่ีมี 

ความเกี่ยวข้อง	

	 การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และคณะกรรมการกำากับตลาดทุน 

รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	 ทั้งน้ี	 ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกัน	 ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

สำาหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2556
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมผลการดำาเนินงานปี 2556
	 บริษัท	สุรพลฟู้ดส์	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	มีรายได้จากการขายรวมในปี	2556	จำานวน	5,669	ล้านบาท	ลดลง

จากปีก่อน	799	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	12.4	เม่ือเทียบกับปี	2555	สัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายในปี	2556	เท่ากับร้อยละ	94.5	

เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ที่ต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ	87.0

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีกำาไรสุทธิสำาหรับปี	2556	รวม	96	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	418	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	81.4	

เมื่อเทียบกับปี	2555	 โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	8	 ล้านบาท	 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการดำาเนินงาน	 

คือ	การขาดแคลนวัตถุดิบกุ้ง	เนื่องจากการเกิดโรค	EMS	(Early	Mortality	Syndrome)	ทำาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น	ส่งผลให้ราคา

เสนอขายสินค้าไม่สอดคล้องกับราคาที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ	

รายได้

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีรายได้รวมในปี	2556	จำานวน	5,843	ล้านบาท	ลดลง	805	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	12.1	 

เมื่อเทียบกับปี	2555	การลดลงของรายได้รวม	ส่วนใหญ่มาจากยอดขายที่ลดลง	799	ล้านบาท	

ค่าใช้จ่าย

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในปี	2556	จำานวน	5,761	ล้านบาท	ลดลง	310	ล้านบาท	หรือลดลง

ร้อยละ	5.1	เมื่อเทียบกับปี	2555	โดยมีสาระสำาคัญดังนี้

•	 ต้นทุนขาย	ลดลง	273	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	4.9	เม่ือเทียบกับปี	2555	เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง	แต่หากเทียบเป็น

สัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายในปี	2556	เท่ากับ	ร้อยละ	94.5	 เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ที่ต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับ

ร้อยละ	87.0	เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นมากจากการขาดแคลนวัตถุดิบกุ้ง	ซึ่งเป็นผลจากการเกิดโรค	EMS	

•	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ลดลง	35	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	8.1	ค่าใช้จ่ายหลักที่ลดลง	คือค่าใช้จ่ายในการ

ส่งออก	เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง	

•	 ต้นทุนทางการเงิน	ลดลง	2	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	20.1	เมื่อเทียบกับปี	2555	เนื่องจากในปี	2556	อัตราดอกเบี้ย

ลดลง	และการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินทำาได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าเงินกู้ยืมจะเพิ่มขึ้น	

ความสามารถในการทำากำาไร

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	8	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	102.6	เมื่อเทียบกับ 

ปี	2555	ซึ่งมีกำาไร	จำานวน	293	ล้านบาท	โดยอัตรากำาไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	5.5	ลดลงจากปี	2555	ซึ่งเท่ากับร้อยละ	13.0

	 ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(ROE)	ในปี	2556	เท่ากับร้อยละ	(0.4)	ลดลงจากปี	2555	ซึ่งเท่ากับร้อยละ	13.9	
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีสินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	จำานวน	2,929	ล้านบาท	ลดลง	181	ล้านบาท	หรือ

ลดลงร้อยละ	5.8	เมื่อเทียบกับปี	2555	สาระสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวม	มีดังนี้

•	 ลูกหนี้การค้ารวม	ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 เท่ากับ	283	 ล้านบาท	 ลดลง	87	 ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับปี	2555	 

ลกูหนีค้งคา้งสว่นใหญเ่ป็นลกูหนีท้ีย่งัไมถ่งึกำาหนดชำาระ	จำานวน	256	ลา้นบาท	และมลีกูหนีท้ีค่า้งชำาระมากกวา่	3	เดือน	

จำานวน	0.05	 ล้านบาท	 และบริษัทฯ	 ได้ทำาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เป็นจำานวน	0.3	 ล้านบาท	 ทั้งนี้การตั้งค่า 

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	จะพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้	และสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง	ณ	วันที่ในงบดุล	 

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	ในปี	2556	เท่ากับ	36	วัน

•	 สินค้าคงเหลือ	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 มีจำานวน	456	 ล้านบาท	 ลดลง	97	 ล้านบาท	 เม่ือเทียบกับปี	2555	 

โดยสินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต	ลดลง	63	ล้านบาท	 เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ	ส่งผลให้ปริมาณการ

ผลิตลดลงร้อยละ	10	นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้มีการตั้งสำารองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า	จำานวน	3	ล้านบาท	หรือ

ลดลง	8	 ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับปี	2555	 ทั้งน้ีบริษัทฯ	 พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าที่ตั้งไว้	 

มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว	ระยะเวลาการหมุนเวียนสินค้าเฉลี่ย	ในปี	2556	เท่ากับ	41	วัน	

•	 ท่ีดิน	อาคาร	และอุปกรณ์สุทธิ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556	มีจำานวน	1,546	ล้านบาท	ลดลง	9	ล้านบาท	เม่ือเทียบกับ 

ปี	2555	โดยส่วนใหญ่เป็นการซ้ือท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์	จำานวน	254	ล้านบาท	เป็นค่าเส่ือมราคา	จำานวน	206	ล้านบาท	

และขายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	จำานวน	57	ล้านบาท

•	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 มีจำานวน	24	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	18	 ล้านบาท	 

เมื่อเทียบกับปี	2555	 เป็นผลมาจากมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	12	 เรื่องภาษีเงินได้	 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชปูถมัภ	์สง่ผลใหใ้นป	ี2556	ตอ้งทำาการบนัทกึสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัช	ีตามหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินในข้อ	3

หนี้สิน

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีหนี้สินรวม	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 จำานวน	945	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	75	 ล้านบาท	 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.6	จากปี	2555	โดยสาเหตุหลักมาจาก

•	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	มีจำานวน	291	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	106	 ล้านบาท	 

เมื่อเทียบกับปี	2555	 เนื่องจากบริษัทย่อยมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น	 และมีความต้องการใช้เงินทุน 

ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต

•	 เจ้าหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	จำานวน	167	ล้านบาท	ลดลง	36	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปี	2555	ระยะเวลา

การจ่ายชำาระหนี้เฉลี่ย	ในปี	2556	เท่ากับ	18	วัน

•	 เงินกู้ยืมระยะยาว	(รวมเงินกู้ยืมที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	จำานวน	118	ล้านบาท	 

เพิ่มขึ้น	40	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปี	2555	เนื่องจากบริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศเพื่อใช้ 

ในการลงทุนขยายการผลิต

•	 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน	(รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี)	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556	

จำานวน	72	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	28	 ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับปี	2555	 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์

สำาหรับการผลิต

•	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	จำานวน	49	ล้านบาท	ลดลง	15	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับ

ป	ี2555	เป็นผลมาจากมาตรฐานการบัญชี	ฉบบัที	่12	เร่ืองภาษเีงนิได	้ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์	

ส่งผลให้ในปี	2556	ต้องบันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556	จำานวน	1,984	ล้านบาท	ลดลง	256	ล้านบาท	

หรือลดลงร้อยละ	11.4	เมื่อเทียบกับปี	2555	เนื่องจากบริษัทฯ	มีการจ่ายเงินปันผล	จำานวน	140	ล้านบาท	ส่วนของส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอำานาจควบคุม	มีจำานวนลดลง	111	ล้านบาท	และบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีผลขาดทุนสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ

บริษัทในปี	2556	จำานวน	8	ล้านบาท	

สภาพคล่อง

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ในปี	2556	 ลดลงจากปี	2555	 จำานวน	152	 ล้านบาท	 

โดยมาจากเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน	 จำานวน	401	 ล้านบาท	 เงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน	 จำานวน	 

324	 ล้านบาท	 รายการหลักเป็นการลงทุนในการซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต	 การปรับปรุงอาคาร	 จำานวน	 

188	 ล้านบาท	ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น	 จำานวน	186	 ล้านบาท	 และมีเงินสดรับจากการจำาหน่ายทรัพย์สินและเงินลงทุน	 จำานวน 

49	ล้านบาท	ส่วนเงินสดท่ีใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	จำานวน	229	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	

และให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 รวมทั้งสิ้น	347	 ล้านบาท	 การใช้เพื่อคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยาว	 และสัญญาเช่า 

ทางการเงิน	จำานวน	65	ล้านบาท	และรับเงินสดจากการกู้ยืม	จำานวน	190	ล้านบาท

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีอัตราส่วนสภาพคล่อง	(Current	Ratio)	ในปี	2556	เท่ากับ	1.8	เท่า	ลดลงจากปี	2555	ซึ่งอยู่ที่	

2.1	เท่า	และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(Debt	to	Equity	Ratio)	เท่ากับ	0.5	เท่า	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ซึ่งอยู่ที่	0.4	เท่า	

สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทย่อยมีเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	 เพื่อปรับปรุงกระบวน 

การผลติ	และเพ่ือขยายกำาลงัการผลติ	ในขณะทีภ่าวะการแขง่ขนัและราคาวตัถดุบิมีการปรับตวัสูงขึน้	ส่งผลใหต้น้ทนุขายเพิม่ขึน้	

และกำาไรลดลง

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
	 ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	2556	 เป็นต้นมา	 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่	 

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	 เรื่องภาษีเงินได้	 ทำาให้บริษัทต้องบันทึกทรัพย์สินและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใน 

งบการเงิน	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 จึงต้องทำาการปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน	 ตามหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินข้อ	3
หน่วย	:	พันบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 1 ม.ค. 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 24,324	 6,799	 8,335	

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น) (48,840) (63,387) (47,265)

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

สรุป

	 ในปี	2556	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีผลกำาไรสุทธิสำาหรับปี	จำานวน	96	ล้านบาท	โดยเป็นขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น

ของบริษัท	8	ล้านบาท	ความสามารถในการทำากำาไรลดลงจากปี	2555	โดยมีสาเหตุสำาคัญ	คือ	การเกิดโรค	EMS	ในวัตถุดิบกุ้ง	

ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบกุ้งและต้นทุนขายปรับตัวสูงขึ้นมาก	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ได้ติดตามสถานการณ์วัตถุดิบอย่างใกล้ชิด	และ

พยายามบริหารจัดการและกำากับดูแลการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ	 

เป็นอิสระ	ไม่มีข้อจำากัดในการได้รับข้อมูล	รวมทั้งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายจัดการและพนักงานที่เกี่ยวข้อง	

	 ในปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบ	มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	5	ครั้ง	เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี	ผู้ตรวจสอบภายใน	

และฝ่ายจัดการ	4	คร้ัง	ประชุมประจำาปี	1	คร้ัง	ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1	คร้ัง	ซ่ึงกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

ประชุมครบทั้ง	3	ท่านทุกครั้ง	นอกจากนี้ยังได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ	และเดินทางไปเยี่ยมชม

บริษัทย่อย	สรุปสาระสำาคัญ	ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำาไตรมาสและงบการเงินประจำาปี ของบริษัทและบริษัทย่อย
	 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี	ฝ่ายจัดการ	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	เพื่อพิจารณางบการเงินประจำาไตรมาสซึ่งผ่านการสอบทาน

จากผูส้อบบญัช	ีและงบการเงนิประจำาปซีึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชแีล้ว	รวมทัง้พจิารณานโยบายบญัช	ีการเปลีย่นแปลง

นโยบายบัญชีที่สำาคัญของบริษัท	 และรับฟังคำาชี้แจงของฝ่ายจัดการ	 ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ออกงบการเงินต่อไป	 นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1	 คร้ัง	 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ 

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และรับฟังความเห็นของผู้สอบบัญชี

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 บริษัทได้จัดทำางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 มีความถูกต้อง 

ตามที่ควรในสาระสำาคัญ	มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา	ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่าง

เป็นอิสระไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน	

2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
	 พิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	 จากรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส	 

ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำาคัญของบริษัท	 โดยพิจารณาควบคู่กับรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชี	

สำาหรับผลการสอบทานนั้น	 ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 

บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	ที่เพียงพอ	เหมาะสม	และมีประสิทธิผลตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน	

3. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ 
	 พิจารณาสอบทานการปฏบัิตงิานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กำาหนดทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิธรุกจิ	โดยตดิตามจากรายงาน

คณะทำางานตดิตามขอ้กำาหนดกฎหมาย	ที่ไดน้ำาเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	นอกจากน้ีฝ่ายตรวจสอบภายใน	

ไดสุ้ม่สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กำาหนด	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่	บริษทัมีแนวทางและกระบวนการ

ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ	เหมาะสม

4. การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
	 ในรอบปี	2556	 ไม่มีการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ทั้งน้ี	 หากบริษัท 

จะมีการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน	์บริษทัจะมกีระบวนการพจิารณาอยา่งรอบคอบ	

เปน็ธรรม	และเปน็การดำาเนนิการเพือ่ผลประโยชน์โดยรวมของบรษิทัเปน็สำาคญั	รวมทัง้จะมกีารเปดิเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอและ	

ถูกต้อง	
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5. สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน 
	 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาความเป็นอิสระ	ภารกจิ	ขอบเขต	หนา้ที	่และความรับผดิชอบของฝา่ยตรวจสอบภายใน	

รวมทั้งได้สอบทานผลการประเมินตนเองของฝ่ายตรวจสอบภายใน	อนุมัติแผนการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน	 รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 และพิจารณา 

ความเหมาะสมของคุณสมบัติหัวหน้างานตรวจสอบภายในอีกด้วย	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระ	 เพียงพอ	 มีประสิทธิผล

สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำาหนดไว้	และมีการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

6. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง
	 ติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง	 โดยพิจารณาจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อยา่งเปน็อสิระและต่อเนือ่งทกุไตรมาส	คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่	ระบบการบรหิารความเสีย่งมคีวามเหมาะสม	และ

เพียงพอ	

7. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำาปี 2556
	 พิจารณาเสนอคัดเลือกผู้สอบบัญชี	 โดยคำานึงถึงความน่าเชื่อถือ	 เป็นที่ยอมรับ	 ความเป็นอิสระ	 มาตรฐานการทำางาน	 

ความเชี่ยวชาญ	 รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีตามขอบเขตความรับผิดชอบ	 คณะกรรมการตรวจสอบเห็น

สมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท	 

เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี	2556

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2556
	 พิจารณาประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ	ตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลักทรัพยฯ์	

และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อเสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์	“ดีมาก”

	 โดยสรุปแล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นว่า	คณะกรรมการบริษัท	ตลอดจนผู้บริหาร	มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพ	ให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินงานโดยคำานึงถึงหลักการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดี	 มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ	 เหมาะสม	 รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 

ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

(นายสถาพร	โคธีรานุรักษ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาถ)

กรรมการตรวจสอบ

(นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร)

กรรมการตรวจสอบ



45บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อรายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมการบริษัทดูแลรับผิดชอบงบการเงินของบริษัท	 สุรพลฟู้ดส์	 จำากัด	(มหาชน)	 ซึ่งได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน 

การบัญชีไทยและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย	 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีอย่างเหมาะสม	 

ภายใต้การควบคุมของบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานในงบการเงิน 

ต่อคณะกรรมการบรษิทั	และรายงานความเหน็เกีย่วกบัการตรวจสอบไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ปรากฏในรายงาน

ประจำาปี

	 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน 

ของบริษัท	 มีความโปร่งใส	 สามารถสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจได้ในงบการเงินของบริษัท	 สุรพลฟู้ดส์	 จำากัด	(มหาชน) 

ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบงบการเงินสำาหรับปี	 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ 

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ในปี	2556	คือ	นางสาวบงกช	อ่ำาเสงี่ยม	ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่	3684	แห่งบริษัท	เคพีเอ็มจี	

ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		ในปี	2556	มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำานวนเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)

	 -	ค่าสอบบัญชีของบริษัท

	 -	คา่สอบบญัชขีองบรษิทัยอ่ย	จำานวน	6	บรษิทั

1,120,000

1,494,000

ค่าบริการอื่น	(Non	Audit	Fee) -	ไม่มี	-

(นายโกศล	ฉันธิกุล)

ประธานกรรมการ

(นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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รายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
(กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมาย
เหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและเร่ืองอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถกูต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี
 
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัตงิานตรวจสอบเพื่อใหไ้ด้ความเชือ่มั่นอย่างสมเหตสุมผลว่า       
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



47บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

 

 

 
 
รายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
(กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมาย
เหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและเร่ืองอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถกูต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี
 
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัตงิานตรวจสอบเพื่อใหไ้ด้ความเชือ่มั่นอย่างสมเหตสุมผลว่า       
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

  

 

 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงิน
โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 
 
ความเห็น 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามล าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 
โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบ
ต่อกิจการจากการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ตัวเลขเปรียบเทียบที่น ามาแสดงนี้
น ามาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ และส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และหลังจากปรับปรุงรายการ
ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3  
 
 
 
(บงกช  อ่ าเสงี่ยม) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3684 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
21 กุมภาพันธ์ 2557 



48 รายงานประจำาปี 2556

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460
เงินลงทุนชั่วคราว 7 188,559,040 - -
ลูกหนีก้ารค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472
ลูกหนีอ่ื้น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934
สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  13 - - 56,417,657
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

รวมสินทรัพย์ 2,929,052,906 3,110,443,174 3,055,705,260

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
3

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460
เงินลงทุนชั่วคราว 7 188,559,040 - -
ลูกหนีก้ารค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472
ลูกหนีอ่ื้น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934
สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  13 - - 56,417,657
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

รวมสินทรัพย์ 2,929,052,906 3,110,443,174 3,055,705,260

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
3



49บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460
เงินลงทุนชั่วคราว 7 188,559,040 - -
ลูกหนีก้ารค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472
ลูกหนีอ่ื้น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934
สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  13 - - 56,417,657
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

รวมสินทรัพย์ 2,929,052,906 3,110,443,174 3,055,705,260

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
3

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีส้ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม
   ระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 19 291,123,410 185,163,651 236,823,300
เจ้าหนีก้ารค้า 5, 20 167,134,457 202,649,020 208,636,669
เจ้าหนีอ่ื้น 5, 21 154,524,935 184,715,320 189,020,159
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ึง
   ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 19 31,694,175 54,538,800 137,537,560
หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ึงก าหนดช าระ
   ภายในหนึง่ปี 19 18,349,716 10,987,176 4,310,975
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 11,116,991 36,467,674 42,951,118
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 673,943,684 674,521,641 819,279,781

หนีส้ินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19 86,062,525 22,996,000 96,521,780
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 19 53,800,452 32,688,239 8,434,002
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 48,840,459 63,386,930 47,265,096
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 22 82,391,454 76,529,845 105,070,418
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 271,094,890 195,601,014 257,291,296
รวมหนีส้ิน 945,038,574 870,122,655 1,076,571,077

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
4
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460
เงินลงทุนชั่วคราว 7 188,559,040 - -
ลูกหนีก้ารค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472
ลูกหนีอ่ื้น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934
สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  13 - - 56,417,657
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

รวมสินทรัพย์ 2,929,052,906 3,110,443,174 3,055,705,260

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
3

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 23
   ทุนจดทะเบียน 270,000,000 270,000,000 270,000,000 
   ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว 269,999,000 269,999,000 269,999,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 23
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 270,000,000 270,000,000 270,000,000 
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว
      ทุนส ารองตามกฎหมาย 24 27,000,000 27,000,000 27,000,000 
   ยังไม่ได้จัดสรร 760,547,045 908,567,541 743,353,043 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุน้ 254,481,963 252,058,393 232,753,890 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,582,028,008 1,727,624,934 1,543,105,933
ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 401,986,324 512,695,585 436,028,250 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,984,014,332 2,240,320,519 1,979,134,183

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,929,052,906 3,110,443,174 3,055,705,260

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
5



51บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460
เงินลงทุนชั่วคราว 7 188,559,040 - -
ลูกหนีก้ารค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472
ลูกหนีอ่ื้น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934
สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  13 - - 56,417,657
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

รวมสินทรัพย์ 2,929,052,906 3,110,443,174 3,055,705,260

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
3

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 34,661,915 185,221,382 88,954,252
เงินลงทุนชั่วคราว 7 188,548,815 - -
ลูกหนีก้ารค้า 5, 8 196,681,018 210,937,345 190,659,669
ลูกหนีอ่ื้น 5, 9 5,521,800 39,798,231 12,910,997
สินค้าคงเหลือ  10 206,858,376 238,570,475 241,168,275
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 632,271,924 674,527,433 533,693,193

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 17,550,000 17,550,000 17,550,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 233,423,735 244,090,735 276,549,585
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  13 - - 56,417,657
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 14 5,000,000 5,000,000 5,000,000
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  15 513,637,267 523,555,616 531,166,913
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 8,696,506 11,232,881 11,250,431
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 4,136,401 4,662,122 7,916,137
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 782,443,909 806,091,354 905,850,723

รวมสินทรัพย์ 1,414,715,833 1,480,618,787 1,439,543,916

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
6



52 รายงานประจำาปี 2556

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460
เงินลงทุนชั่วคราว 7 188,559,040 - -
ลูกหนีก้ารค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472
ลูกหนีอ่ื้น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934
สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  13 - - 56,417,657
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

รวมสินทรัพย์ 2,929,052,906 3,110,443,174 3,055,705,260

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
3

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีส้ินหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ารค้า 5, 20 83,432,329 110,197,455 105,357,739
เจ้าหนีอ่ื้น 5, 21 65,440,511 86,057,276 78,466,905
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ึง
   ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 19 6,000,000 6,000,000 30,312,000
หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ึงก าหนดช าระ
   ภายในหนึง่ปี 19 1,310,861 1,331,474 2,004,929
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - 11,551,359 8,635,366
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 156,183,701 215,137,564 224,776,939

หนีส้ินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19 9,000,000 15,000,000 42,909,000
หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน 19 722,962 1,049,399 2,593,050
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 20,574,524 35,532,917 28,577,655
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 22 41,548,997 38,615,078 57,371,147
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 71,846,483 90,197,394 131,450,852
รวมหนีส้ิน 228,030,184 305,334,958 356,227,791

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
7



53บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460
เงินลงทุนชั่วคราว 7 188,559,040 - -
ลูกหนีก้ารค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472
ลูกหนีอ่ื้น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934
สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  13 - - 56,417,657
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

รวมสินทรัพย์ 2,929,052,906 3,110,443,174 3,055,705,260

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
3

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 23
   ทุนจดทะเบียน 270,000,000 270,000,000 270,000,000 
   ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว 269,999,000 269,999,000 269,999,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 23
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 270,000,000 270,000,000 270,000,000 
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว
      ทุนส ารองตามกฎหมาย 24 27,000,000 27,000,000 27,000,000 
   ยังไม่ได้จัดสรร 449,710,954 440,732,525 348,764,821 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุน้ 169,975,695 167,552,304 167,552,304 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,186,685,649 1,175,283,829 1,083,316,125

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,414,715,833 1,480,618,787 1,439,543,916

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
8



54 รายงานประจำาปี 2556

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460
เงินลงทุนชั่วคราว 7 188,559,040 - -
ลูกหนีก้ารค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472
ลูกหนีอ่ื้น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934
สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  13 - - 56,417,657
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

รวมสินทรัพย์ 2,929,052,906 3,110,443,174 3,055,705,260

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
3

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2556 2555 2556
(ปรับปรุงใหม)่

รายได้ 
รายได้จากการขาย 5, 25, 34 5,668,854,934 6,468,284,585 2,050,248,038
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 100,314,926 98,409,666 25,870,786
รายได้จากการลงทุน 5, 26 14,917,734 14,371,799 210,643,858
รายได้อ่ืน 5, 27 58,952,722 67,088,207 40,937,558
รวมรำยได้ 5,843,040,316 6,648,154,257 2,327,700,240

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 5 5,356,404,500 5,629,570,708 1,962,786,916
ค่าใช้จ่ายในการขาย 5, 28 241,498,597 272,570,227 124,911,222
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5, 29 155,031,624 159,117,385 104,946,349
ต้นทุนทางการเงิน 5, 32 7,872,546 9,850,224 1,297,672
รวมค่ำใช้จ่ำย 5,760,807,267 6,071,108,544 2,193,942,159

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 5, 11 845,765 (2,394,576) -
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 83,078,814 574,651,137 133,758,081
รายได้ภาษีเงินได้ (ภาษีเงินได้) 33 12,658,675 (60,393,718) 15,619,828
ก ำไรส ำหรบัปี 95,737,489 514,257,419 149,377,909

ก ำไรเบ็ดเสรจ็อ่ืน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 2,423,570 - 2,423,391
การตีมูลค่าที่ดินใหม่ - 35,883,965 -
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์
   ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 22 - 31,141,858 -
ก ำไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี - สุทธิจำกภำษี 2,423,570 67,025,823 2,423,391
ก ำไรเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปี 98,161,059 581,283,242 151,801,300

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
9

2555
(ปรับปรุงใหม)่

2,208,568,768
28,908,546

197,818,267
53,059,371

2,488,354,952

1,987,692,468
136,954,817
120,284,566

3,381,179
2,248,313,030

-
240,041,922
(12,870,814)
227,171,108

-
-

18,696,026
18,696,026

245,867,134

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่

31 ธันวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
11



55บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460
เงินลงทุนชั่วคราว 7 188,559,040 - -
ลูกหนีก้ารค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472
ลูกหนีอ่ื้น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934
สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  13 - - 56,417,657
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

รวมสินทรัพย์ 2,929,052,906 3,110,443,174 3,055,705,260

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
3

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2556 2555 2556
(ปรับปรุงใหม)่

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
   ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุน้ของบริษัท (7,621,016) 293,084,182 149,377,909
   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 103,358,505 221,173,237 -

ก ำไรส ำหรบัปี 95,737,489 514,257,419 149,377,909

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็รวม
   ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุน้ของบริษัท (5,197,446) 338,418,431 151,801,300
   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 103,358,505 242,864,811 -

ก ำไรเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปี 98,161,059 581,283,242 151,801,300

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บาท) 35 (0.03) 1.09 0.55

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
10

2555
(ปรับปรุงใหม)่

227,171,108
-

227,171,108

245,867,134
-

245,867,134

0.84

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่

31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
12



56
รายงานประจำาปี 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บรษิัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลง

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ในมูลคา่ยุติธรรม องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่
ที่ออกและ มูลค่าหุ้น ทุนส ารอง  จากการตีราคา ของเงินลงทุน ของ ผู้ถือหุ้นของ ไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว สามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร สินทรัพย์ เผื่อขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 ตำมที่รำยงำนในปีก่อน 269,999,000 270,000,000 27,000,000 717,277,896 288,309,092 - 288,309,092 1,572,585,988 445,478,810 2,018,064,798
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 3 - - - 26,075,147 (55,555,202) - (55,555,202) (29,480,055) (9,450,560) (38,930,615)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 ปรับปรุงใหม่ 269,999,000 270,000,000 27,000,000 743,353,043 232,753,890 - 232,753,890 1,543,105,933 436,028,250 1,979,134,183

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   เงินปันผลใหผู้้ถือหุ้นของบริษัท 36 - - - (153,899,430) - - - (153,899,430) - (153,899,430)
   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (153,899,430) - - - (153,899,430) - (153,899,430)
   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทยอ่ย
   ขายหุ้นของบริษัทย่อยใหก้ับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - - - - - - - 2,018,750 2,018,750
   เงินปันผลของบริษัทย่อยใหก้ับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - - - - - - - (168,216,226) (168,216,226)
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทยอ่ย - - - - - - - - (166,197,476) (166,197,476)
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (153,899,430) - - - (153,899,430) (166,197,476) (320,096,906)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก าไร - - - 293,084,182 - - - 293,084,182 221,173,237 514,257,419
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - 26,029,746 19,304,503 - 19,304,503 45,334,249 21,691,574 67,025,823
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - 319,113,928 19,304,503 - 19,304,503 338,418,431 242,864,811 581,283,242

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 269,999,000 270,000,000 27,000,000 908,567,541 252,058,393 - 252,058,393 1,727,624,934 512,695,585 2,240,320,519

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกำรเงินรวม 

ก าไรสะสม 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11



57
บริษัท สุรพ

ลฟ
ู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
บรษิัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลง รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ในมูลคา่ยุติธรรม องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่
ที่ออกและ มูลค่าหุ้น ทุนส ารอง  จากการตีราคา ของเงินลงทุน ของ ผู้ถือหุ้นของ ไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว สามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร สินทรัพย์ เผื่อขาย ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัท ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 ตำมที่รำยงำนในปีก่อน 269,999,000 270,000,000 27,000,000 891,015,421 312,387,746 - 312,387,746 1,770,402,167 526,506,573 2,296,908,740
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 3 - - - 17,552,120 (60,329,353) - (60,329,353) (42,777,233) (13,810,988) (56,588,221)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 ปรับปรุงใหม่ 269,999,000 270,000,000 27,000,000 908,567,541 252,058,393 - 252,058,393 1,727,624,934 512,695,585 2,240,320,519

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   เงินปันผลใหผู้้ถือหุ้นของบริษัท 36 - - - (140,399,480) - - - (140,399,480) - (140,399,480)
   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (140,399,480) - - - (140,399,480) - (140,399,480)
   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทยอ่ย
   ขายหุ้นของบริษัทย่อยใหก้ับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - - - - - - - (7,497,516) (7,497,516)
   เงินปันผลของบริษัทย่อยใหก้ับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - - - - - - - (206,570,250) (206,570,250)
   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทยอ่ย - - - - - - - - (214,067,766) (214,067,766)
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (140,399,480) - - - (140,399,480) (214,067,766) (354,467,246)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก าไร (ขาดทุน) - - - (7,621,016) - - - (7,621,016) 103,358,505 95,737,489
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - - 2,423,570 2,423,570 2,423,570 - 2,423,570
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - (7,621,016) - 2,423,570 2,423,570 (5,197,446) 103,358,505 98,161,059

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 269,999,000 270,000,000 27,000,000 760,547,045 252,058,393 2,423,570 254,481,963 1,582,028,008 401,986,324 1,984,014,332

(บาท)

งบกำรเงินรวม 
ก าไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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58
รายงานประจำาปี 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บรษิัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ผลต่างจากการ
เปลีย่นแปลง

ทนุเรือนหุน้ สว่นเกนิ สว่นเกนิทนุ ในมลูคา่ยุติธรรม องค์ประกอบอื่น รวมสว่นของ
ทีอ่อกและ มลูคา่หุน้ ทนุส ารองตาม จากการตีราคา ของเงินลงทนุ ของ ผู้ถอืหุน้

หมายเหตุ ช าระแลว้ สามญั กฎหมาย ยังไมไ่ดจ้ัดสรร สนิทรัพย์ เผื่อขาย ส่วนของผู้ถือหุน้ ของบริษัท

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2555 ตำมทีร่ำยงำนในปีก่อน 269,999,000 270,000,000 27,000,000 335,454,400 209,440,380 - 209,440,380 1,111,893,780
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 3 - - - 13,310,421 (41,888,076) - (41,888,076) (28,577,655)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2555 ปรบัปรงุใหม่ 269,999,000 270,000,000 27,000,000 348,764,821 167,552,304 - 167,552,304 1,083,316,125

รำยกำรกับผู้ถอืหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเขำ้สว่นของผู้ถอืหุ้น
   การจดัสรรสว่นทนุให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปนัผลใหผู้้ถอืหุน้ของบริษัท 36 - - - (153,899,430) - - - (153,899,430)
   รวมการจดัสรรสว่นทนุให้ผู้ถอืหุ้น - - - (153,899,430) - - - (153,899,430)
รวมรำยกำรกับผู้ถอืหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเขำ้สว่นของผู้ถอืหุ้น - - - (153,899,430) - - - (153,899,430)

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ส ำหรบัปี
   ก าไร - - - 227,171,108 - - - 227,171,108
   ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น - - - 18,696,026 - - - 18,696,026
รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ส ำหรบัปี - - - 245,867,134 - - - 245,867,134

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555 269,999,000 270,000,000 27,000,000 440,732,525 167,552,304 - 167,552,304 1,175,283,829

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก าไรสะสม 

(บาท)

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผู้ถอืหุน้

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
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59
บริษัท สุรพ

ลฟ
ู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลง รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ในมูลค่ายุติธรรม องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ
ที่ออกและ มูลค่าหุ้น ทุนส ารองตาม จากการตีราคา ของเงินลงทุน ของ ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ช าระแล้ว สามัญ กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร สินทรัพย์ เผื่อขาย ส่วนของผู้ถอืหุน้ ของบริษัท

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 ตำมที่รำยงำนในปีก่อน 269,999,000 270,000,000 27,000,000 434,377,365 209,440,380 - 209,440,380 1,210,816,745
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3 - - - 6,355,160 (41,888,076) - (41,888,076) (35,532,916)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556  ปรับปรุงใหม่ 269,999,000 270,000,000 27,000,000 440,732,525 167,552,304 - 167,552,304 1,175,283,829

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
   เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 36 - - - (140,399,480) - - - (140,399,480)
   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (140,399,480) - - - (140,399,480)
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (140,399,480) - - - (140,399,480)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
   ก าไร - - - 149,377,909 - - - 149,377,909
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - - 2,423,391 2,423,391 2,423,391
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - 149,377,909 - 2,423,391 2,423,391 151,801,300

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 269,999,000 270,000,000 27,000,000 449,710,954 167,552,304 2,423,391 169,975,695 1,186,685,649

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก าไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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60 รายงานประจำาปี 2556

งบกระแสเงินสด
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บรษัิท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
ก ำไรส ำหรับปี 95,737,489 514,257,419 149,377,909 227,171,108
รายการปรับปรุง
คำ่เสือ่มรำคำ 206,372,276 203,578,544 54,534,361 56,343,227
คำ่ตัดจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน 4,089,990 4,135,065 3,158,556 3,075,992
เงินปนัผลรับ - - (199,229,750) (184,783,775)
ผลประโยชนพ์นกังำน 11,650,962 10,325,357 5,072,989 4,268,593
ต้นทนุทำงกำรเงิน 7,872,546 9,850,224 1,297,672 3,381,179
กลบัรำยกำรหนีส้งสยัจะสญู (20,600) (100,360) (20,600) (100,360)
คำ่เผ่ือดอ้ยคำ่เงินลงทนุ (กลบัรำยกำร) - (2,000) 10,667,000 30,438,100
คำ่เผ่ือมลูคำ่สนิคำ้ลดลง (กลบัรำยกำร) (7,682,037) 3,289,866 (3,181,171) (117,963)
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกอัตรำแลกเปลีย่นทียั่งไมเ่กดิขึน้จริง 5,346,568 103,514,214 2,533,030 (6,227,644)
ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรจ ำหนำ่ยและตัดจ ำหนำ่ยทีด่นิ
   อำคำรและอุปกรณ์ 2,381,795 (1,276,154) 745,721 715,111
ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุระยะยำวอ่ืน 6 - - -
ขำดทนุจำกกำรขำยสนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน 132,545 - 2 -
ภำษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่่ำยตัดบญัชี 1,403,932 - 1,292,382 -
ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทย่อยและ
     เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน - (841,593) - (841,593)
สว่นแบง่ขำดทนุ (ก ำไร) จำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม (845,765) 2,394,576 - -
ภำษีเงินได ้(รำยไดภ้ำษีเงินได้) (12,658,675) 60,393,718 (15,619,828) 12,870,814

313,781,032 909,518,876 10,628,273 146,192,789
การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนนิงาน
ลกูหนีก้ำรคำ้ 88,002,746 12,675,228 14,363,131 (22,067,010)
สนิคำ้คงเหลอื 104,161,245 (64,230,103) 34,893,270 2,715,763
ลกูหนีอ่ื้น 29,642,510 (2,298,223) 34,297,031 4,800,228
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (3,013,976) (6,088,474) (1,167,840) 272,904
เจ้ำหนีก้ำรคำ้ (34,760,334) (5,480,836) (27,011,785) 4,839,716
เจ้ำหนีอ่ื้น (46,133,985) (24,420,070) (28,193,556) 1,157,560
จ่ำยผลประโยชนพ์นกังำน (5,787,203) (965,492) (2,139,070) -
เงินสดไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 445,892,035 818,710,906 35,669,454 137,911,950
จ่ำยภำษีเงินได้ (45,369,602) (62,627,589) (11,495,772) (5,006,658)
เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 400,522,433 756,083,317 24,173,682 132,905,292

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

ส ำหรับปสีิน้สดุวันที ่31 ธนัวำคม ส ำหรับปสีิน้สดุวันที ่31 ธนัวำคม

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี้
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61บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บรษัิท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
รับเงินปนัผล 800,000 1,000,000 199,229,750 161,213,650
ซือ้เงินลงทนุชัว่ครำว (185,529,576) - (185,519,576) -
ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (187,722,185) (146,650,030) (39,980,209) (43,822,348)
ขำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 41,468,950 40,007,515 1,102,150 820,248
เงินรับสทุธจิำกกำรขำยเงินลงทนุ 7,608,251 - - -
ขำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย - 2,278,000 - 2,278,000
ขำยเงินลงทนุระยะยำวอ่ืน - 57,002,000 - 57,002,000
ซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน (614,933) (5,785,304) (178,360) (2,611,046)
เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (323,989,493) (52,147,819) (25,346,245) 174,880,504

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ่ำยต้นทนุทำงกำรเงิน (6,821,641) (10,805,920) (1,299,665) (3,393,307)
จ่ำยเงินปนัผลใหผู้้ถอืหุน้ของบริษัท (140,399,480) (153,899,430) (140,399,480) (153,899,430)
จ่ำยเงินปนัผลใหก้บัสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ (206,570,250) (166,786,350) - -
เงินเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงินกูยื้มระยะสัน้
   จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 101,252,349 (176,949,285) - -
จ่ำยช ำระหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน (17,862,187) (10,097,575) (1,687,759) (2,004,929)
เงินสดรับจำกเงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 89,035,000 10,000,000 - -
ช ำระคนืเงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (47,398,750) (153,857,863) (6,000,000) (52,221,000)
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (228,764,959) (662,396,423) (149,386,904) (211,518,666)

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (152,232,019) 41,539,075 (150,559,467) 96,267,130
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ  วันที ่1 มกรำคม 6 420,953,535 379,414,460 185,221,382 88,954,252
เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 6 268,721,516 420,953,535 34,661,915 185,221,382

รำยกำรทีไ่มใ่ช่เงินสด

ในระหว่ำงป ี2556 บริษัทไดซ้ือ้อำคำรและอุปกรณ์ในรำคำทนุรวมจ ำนวนเงิน 46.5 ลำ้นบำท (2555: 50.2 ลา้นบาท) ซึง่ในจ ำนวนนีบ้ริษัทจัดซือ้โดย
เงินสดจ ำนวนเงินรวม 40.0 ลำ้นบำท (2555: 43.8 ลา้นบาท) โดยกำรท ำสญัญำเชำ่ทำงกำรเงินจ ำนวน 1.3 ลำ้นบำท (2555: -ไมม่ี-) และคงคำ้งเปน็
เจ้ำหนีค้ำ่ซือ้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวนเงิน 5.2 ลำ้นบำท (2555: 6.4 ลา้นบาท)

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ในระหว่ำงป ี2556 กลุม่บริษัทไดซ้ือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ในรำคำทนุรวมจ ำนวนเงิน 254.0 ลำ้นบำท (2555: 212.3 ลา้นบาท) ซึง่ในจ ำนวนนี ้กลุม่
บริษัทจัดซือ้โดยเงินสดจ ำนวนเงินรวม 187.7 ลำ้นบำท (2555: 146.7 ลา้นบาท) โดยกำรท ำสญัญำเชำ่ทำงกำรเงินจ ำนวน 52.4 ลำ้นบำท (2555: 45.4
ลา้นบาท) และคงคำ้งเปน็เจ้ำหนีค้ำ่ซือ้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2556 จ ำนวนเงิน 13.9 ลำ้นบำท (2555: 20.2 ลา้นบาท)

ส ำหรับปสีิน้สดุวันที ่31 ธนัวำคม ส ำหรับปสีิน้สดุวันที ่31 ธนัวำคม

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี้
16
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
4 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
5 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 เงินลงทุนชั่วคราว 
8 ลูกหน้ีการค้า  
9 ลูกหน้ีอื่น 
10 สินค้าคงเหลือ   
11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
13 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
19 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
20 เจ้าหน้ีการค้า 
21 เจ้าหน้ีอื่น 
22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
23 ทุนเรือนหุ้น 
24 ส ารอง 
25 ส่วนงานด าเนินงาน 
26 รายได้จากการลงทุน 
27 รายได้อื่น 
28 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
29 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
30 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 
31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
32 ต้นทุนทางการเงิน 
33 ภาษีเงินได้ 
34 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
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หมำยเหตุ        สำรบัญ 
35 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
36 เงินปันผล 
37 เครื่องมือทางการเงิน 
38 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
39 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 
40 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน)  “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย  
 
บริษัทมีสถานที่ตั้งปัจจุบัน ดังน้ี 
 
(ก) ส านักงานจดทะเบียน: ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ   
(ข) โรงงานแห่งที่หน่ึง: ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
(ค) โรงงานแห่งที่สอง: ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 509 หมู่ 9 ต าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือเดือนกันยายน 2532 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ กลุ่มว่องวัฒนโรจน์ กลุ่มไกรสิทธิศิรินทร และกลุ่มเจียงวรีวงศ์ ซึ่งถือหุ้นใน
บริษัทรวมประมาณร้อยละ 65  
 
บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายอาหารทะเล     อาหารส าเร็จรูปและอาหาร         
ก่ึงส าเร็จรูปแช่แข็ง รายละเอียดของบริษัทย่อยทางตรง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 
 
นอกจากน้ีบริษัทได้ร่วมลงทุนโดยผ่านการถือหุ้นของบริษัท พุนพิน จ ากัด   (บริษัทย่อยทางอ้อม) โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 
ชื่อกิจกำร ลักษณะธุรกิจ  ประเทศที ่  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   กิจกำรจัดตั้ง  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
     2556  2555 
บริษัทย่อยทางอ้อม         
บริษัท แชมป์เป้ียนฟู้ดส์ จ ากัด ร้านอาหารญี่ปุ่น  ไทย  1  51 
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ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท  พุนพิน จ ากัด (บริษัทย่อย) เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2556               
ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนในบริษัท แชมเปี้ยนฟู้ดส์ จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) 
จ านวน 249,997 หุ้น ในราคาหุ้นละ 35.43 บาท เป็นจ านวนเงิน 8.9 ล้านบาท บริษัทมิได้มีอ านาจควบคุมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน ดังน้ันบริษัทดังกล่าวจึงมิได้มี
สถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทอีกต่อไป 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน  
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง   
 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1   มกราคม 2556 
ดังต่อไปน้ี   
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นน้ัน มีผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับส าหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่    
1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน ามาใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เก่ียวกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 40 
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า  
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่ส าคัญที่แสดงในงบแสดง
ฐานะทางการเงินดังต่อไปน้ี 
 

- ที่ดินวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม 
- สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม 

 
(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   

 
งบการเงินน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่
ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    
 
ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การ
ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จ านวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ 
 
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่
ได้รับผลกระทบ 
 
ข้อมูลเก่ียวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายการบัญชี            
มีผลกระทบส าคัญต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 การวัดมูลค่าของที่ดิน  
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่

ก าหนดไว้ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37 การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน 
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3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี       
 
ก) ภาพรวม 

 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ 
ดังที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริษัทได้เปล่ียนนโยบายการบัญชีดังน้ี  
 
 การบัญชีภาษีเงินได้ 
 การบัญชีเก่ียวกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 การน าเสนอข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 
รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที่กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน     
ข้อ 3(ข) ถึง 3(ง) ดังน้ี ส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุงใหม่น้ันไม่มีผลกระทบ
ต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
 
ข) การบัญชีภาษีเงินได้ 
  
การเปล่ียนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์และหน้ีสินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน  สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จ านวนภาษีเงินได้ที่
กิจการได้รับคืนหรือต้องจ่ายในอนาคตตามล าดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพย์และหน้ีสินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินน้ัน และขาดทุนทาง
ภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ นโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 4 (ธ)   
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กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2556 เป็นต้นไป ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้ปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมี
ดังต่อไปน้ี 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 31 ธันวาคม 
2556 

 31 ธันวาคม 
2555 

 1  มกราคม 
2555 

 31 ธันวาคม 
2556 

 31 ธันวาคม 
2555 

 1 มกราคม 
2555 

  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีเพิ่มขึ้น  24,324  6,799  8,335  22,065  8,075  13,386 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (เพิ่มขึน้)  (48,840)  (63,387)  (47,265)  (42,639)  (43,608)  (41,963) 
             
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา (ลดลง)  (60,329)  (60,329)  (55,555)  (41,888)  (41,888)  (41,888) 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย (ลดลง) 

  
(606) 

  
- 

  
- 

  
(606) 

  
- 

  
- 

ก าไรสะสมเพิ่มขึ้น   49,493  17,552  26,075  21,920  6,355  13,311 
ส่วนของผู้ถือหุน้ของบรษิัท (ลดลง)  (11,442)  (42,777)  (29,480)  (20,574)  (35,533)  (28,577) 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (ลดลง)  (13,074)  (13,811)  (9,450)  -  -  - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ลดลง)  (24,516)  (56,588)  (38,930)  (20,574)  (35,533)  (28,577) 

 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง) (32,678)  1,927  (15,565)  2,627 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลง (606)  (15,731)  (606)  (4,329) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีลดลง (33,284)  (13,804)  (16,171)  (1,702) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท) 0.12  (0.01)  0.06  (0.01) 

 
ค) การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
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การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงิน
ต่างๆที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการ
น้ันประกอบกิจการ  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ก าหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานและแปลงค่ารายการที่เป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน และรายงาน
ผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  ซึ่งมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  ได้ให้ค านิยามส าหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุล
เงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานของกิจการ 
 
ผู้บริหารก าหนดสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท ดังน้ันการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับ
ผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่อสินทรัพย์ หน้ีสิน และ ก าไรสะสมของกลุ่มบริษัท 
  
ง) การน าเสนอข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 
ตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงาน
ด าเนินงาน นโยบายการบัญชีใหม่เก่ียวกับการแสดงข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานด าเนินงานและนโยบายการบัญชี
เดิมน้ันอธิบายในย่อหน้าถัดไป ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่าน้ันและไม่มี
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือก าไรต่อหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 น าเสนอมุมมองของผู้บริหารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน จึงมีการ
เปล่ียนแปลงการน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนงาน ทั้งน้ีข้อมูลส่วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่
ได้รายงานต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ าเสมอ เพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทน าเสนอข้อมูลส่วน
งานตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 เรื่อง การเสนอข้อมูลทาง
การเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
การเปล่ียนแปลงการน าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานน้ีไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่อข้อมูลส่วนงาน
ที่เคยน าเสนอในงบการเงินของกลุ่มบริษัท 
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4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบัญชีที่น าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 
ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี 

 
(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้
เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม   
 
บริษัทย่อย 
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทมีอ านาจ
ควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการน้ัน เพื่อ
ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย  งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่
วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง  
 
นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจ าเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท
ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะ
ท าให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 
 
บริษัทร่วม (ส่วนได้เสียในตราสารทุนทางบัญชีผู้ลงทุน) 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญโดยมีอ านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิพลอย่าง
มีนัยส าคัญถูกสันนิษฐานว่ามีอยู่เม่ือกลุ่มบริษัทมีอ านาจในการออกเสียงในกิจการอื่นตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง  ร้อย
ละ 50 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสียของบริษัท
ที่ถูกลงทุน) โดยรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการซื้อที่เกิดจากการท ารายการ
ดังกล่าว 
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4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบัญชีที่น าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 
ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี 

 
(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้
เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม   
 
บริษัทย่อย 
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทมีอ านาจ
ควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการน้ัน เพื่อ
ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย  งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่
วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง  
 
นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจ าเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท
ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะ
ท าให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 
 
บริษัทร่วม (ส่วนได้เสียในตราสารทุนทางบัญชีผู้ลงทุน) 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญโดยมีอ านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิพลอย่าง
มีนัยส าคัญถูกสันนิษฐานว่ามีอยู่เม่ือกลุ่มบริษัทมีอ านาจในการออกเสียงในกิจการอื่นตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง  ร้อย
ละ 50 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสียของบริษัท
ที่ถูกลงทุน) โดยรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการซื้อที่เกิดจากการท ารายการ
ดังกล่าว 
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งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในก าไรหรือขาดทุน และ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทที่
ถูกลงทุน ภายหลังจากการปรับปรุงนโยบายการบัญชีให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท นับจากวันที่มี
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ จนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญน้ันสิ้นสุดลง  เม่ือส่วนแบ่งผลขาดทุนที่กลุ่ม
บริษัทได้รับมีจ านวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุนน้ัน  มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่ม
บริษัท จะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพื่อช าระภาระผูกพันแทนในนามของผู้ถูกลงทุน 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผล
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท างบการเงินรวม ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็น
ผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุน
น้ัน ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เม่ือไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน  (บาท) โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้      
ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

สินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ  
 
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน แต่ผลต่าง
ของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดังต่อไปน้ีจะรับรู้เข้าก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
 ตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อขาย (เว้นแต่การด้อยค่า ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เคยรับรู้เข้าก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่ไปเข้าก าไรหรือขาดทุน) 
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(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ 
 
เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน ามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเง่ือนไข การก าหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า 
 

(ง) การป้องกันความเส่ียง 
 
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
คุ้มครองรายการที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า โดยรายการที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน ปรับปรุงด้วยลูกหน้ี/เจ้าหน้ีสุทธิจาก
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมรอตัดบัญชีที่เหลืออยู่ ค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศจะตัดบัญชีเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา รายได้/ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ดังกล่าวและก าไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่คุ้มครองความเสี่ยงจากรายการ
ที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศน้ันจะบันทึกหักกลบลบกับก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการที่
เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

 (จ)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช าระคืนเม่ือทวงถาม   
ถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ได้แสดงแยกต่างหากเป็น “เงินฝากประจ าสถาบันการเงินที่มี
ข้อจ ากัดในการเบิกใช้” ภายใต้ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ี
ในอนาคตของลูกค้า  ลูกหน้ีจะถูกตัดจ าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหน้ีสูญ 

 
(ช) สินค้าคงเหลือ 
  

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 
 
วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อและวัสดุสิ้นเปลืองค านวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าส าเร็จรูป
ค านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่น
เพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุน
สินค้าค านวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ยรวมการปันส่วน
ของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงระดับก าลังการผลิตตามปกติ 
 
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  

 
(ซ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน 
ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 
เงินลงทุนในตราสารทุน 
 
ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบ
ก าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการที่เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
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แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตัดจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าก าไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่
มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการ
ด้อยค่า 
 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินส าหรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่  การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนที่จ าหน่ายไป
และเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด 
 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจาก      
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งน้ีไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือ
ให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน   
 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า   
 
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการ
ก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม 
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แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตัดจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าก าไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่
มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการ
ด้อยค่า 
 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินส าหรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่  การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนที่จ าหน่ายไป
และเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด 
 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจาก      
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งน้ีไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือ
ให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน   
 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า   
 
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการ
ก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม 
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ค่าเส่ือมราคาจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุน ซึ่งค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังน้ี 

 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 5 ถึง 20 ปี 

  
การจัดประเภทใหม่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  มูลค่า
ตามบัญชี ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป 

 
 (ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่
แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งก าหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มี
อยู่จริง ณ วันท่ีมีการตีราคาใหม่หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การ
บูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากน้ีต้นทุนอาจรวมถึงก าไรหรือขาดทุนจากการ
ป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจาก
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซึ่งไม่สามารถท างานได้โดย
ปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์น้ันให้ถือว่า ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึก
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนัยส าคัญแยกต่างหากจากกัน  
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ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก
การจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในก าไรหรือขาดทุน 
เม่ือมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จ านวนเงินที่บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูก
โอนไปยังก าไรสะสม 
 
สินทรัพย์ที่เช่า 
 
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่าน้ันๆ 
ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็น
สินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใด
จะต่ ากว่า  หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  ค่าเช่าที่ช าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส าหรับยอด
คงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ม่ันใจ
ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
รายงาน 
 
มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
ลดลงและรับรู้ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันน้ันแล้ว ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์
ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนส าหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจ านวนที่ลดลงมากกว่า
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ชิ้น
เดียวกันน้ัน   ในกรณีที่มีการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่
จ าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังก าไรสะสมและไม่รวมในการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ าย
สินทรัพย์ 
 
การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
อสังหาริมทรัพย์น้ันจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี  
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ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 
 
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน  อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
น้ัน และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการน้ันได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ าหน่าย
ตามมูลค่าตามบัญชี  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ค่าเสื่อมราคา 
 
ค่าเสื่อมราคาค านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของ
สินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปล่ียนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์  
 
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงได้ดังน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 ถึง 20 ปี 
อาคารห้องเย็นและอุปกรณ์ 5 ถึง 20 ปี 
บ่อเล้ียงกุ้งและส่วนปรับปรุง 5 และ 20 ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 ถึง 20 ปี 
ระบบไฟฟ้าและระบบส่งน้ า 5 ถึง 20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส านักงาน  3 และ 5 ปี 
 
กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 
 
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุด     
ทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ ากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวม
เป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เก่ียวข้องน้ัน  ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
ภายหลังรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าตัดจ าหน่าย   
 

ค่าตัดจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์น้ันตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่
รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือสินทรัพย์น้ันพร้อมที่จะให้ประโยชน์  
 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังน้ี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 และ 10 ปี 
 

วิธีการตัดจ าหน่าย  ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปี
บัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ฏ) สิทธิการเช่า 
 
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
สิทธิการเช่าตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า     
30 ปี 
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(ฐ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า
หรือไม่  ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน   
 
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่เม่ือมีการ
กลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและ  
มีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และ         
มีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า  ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว  ยอดขาดทุนที่บันทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์  หักขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ทางการเงินน้ันๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก าไรหรือขาดทุน 
 
การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส าหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย ค านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่า
ยุติธรรม 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการ
ใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด
ก่อนค านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง
ที่มีต่อสินทรัพย์ ส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ันเก่ียวข้องด้วย 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ   เม่ือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นใน
ภายหลัง  และการเพิ่มขึ้นน้ันสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรง
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ 
ทุกวันที่ท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับ
รายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่า เสื่อมราคาหรือค่าตัด
จ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 
 

(ฑ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการ
บันทึกหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเริ่มแรกและ
ยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริง 
 

(ฒ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 
 

(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่ม
บริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ถูกค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท างานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์ดังกล่าว
ได้มีการคิดลดกระแสเงินลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ทั้งน้ีได้สุทธิจากต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้และ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีระยะเวลา
ครบก าหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย 
 

การค านวณน้ันจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้ 
 

เม่ือมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับต้นทุน
บริการในอดีตของพนักงานรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่
ผลประโยชน์น้ันเป็นสิทธิขาด  ผลประโยชน์ที่เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนทันที  
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กลุ่มบริษัทรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
รายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบ านาญเป็น
ผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานได้เกิดจากการท างานในปัจจุบันและงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์น้ีได้คิดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันและสุทธิจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เก่ียวข้อง อัตราคิดลดเป็น
อัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระพูกพัน
ของบริษัท โดยค านวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
เม่ือพนักงานท างานให้ 
 
หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก าไร หาก
กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่
พนักงานได้ท างานให้ในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 
 

 (ด)  ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้น
อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูก
จ่ายไปเพื่อช าระภาระหน้ีสินดังกล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายใน
อนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ านวนที่อาจประเมินได้ใน
ตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลา
ที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน   
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(ต) รายได้ 
 

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายได้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มี
นัยส าคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว  และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้ว
น้ันหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยส าคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการ
น้ัน ไม่อาจวัดมูลค่าของจ านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า  รายได้จากการให้บริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการ 
 
การลงทุน 

 
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ
จากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
 

รายได้ค่าเช่า 
 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งสิ้นตาม
สัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่าน้ันเกิดขึ้น 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบันทึกในก าไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล    
 
ดอกเบี้ยรับ 
 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง   

 
รายได้เงินชดเชยจากสินค้าส่งออก 
 
รายได้เงินชดเชยจากสินค้าส่งออกรับรู้เป็นรายได้ เม่ือรับรู้รายการขายแล้วโดยได้ส่งมอบ โอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนแล้ว 
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(ถ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหน้ีสินส่วนที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาที่
ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการค้า) และ ขาดทุนจาก
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เก่ียวกับการได้มา  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 

 
(ท) สัญญาเช่าด าเนินงาน  

 
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานบันทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่
ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า  

 
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่าเม่ือ
ได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า 
 
การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงน้ัน 
ขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงน้ันจะน าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท า
ให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์  

 
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และ
ส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่า
การเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ  ให้รับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินในจ านวนที่
เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงน้ัน หลังจากน้ันจ านวนหน้ีสินจะลดลงตาม
จ านวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม
บริษัท 
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(ธ) ภาษีเงินได้ 
  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  ภาษี     
เงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เก่ียวกับรายการ
ที่เก่ียวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหน้ีสินและจ านวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือ
เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก  การรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินในครั้ง
แรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี 
และผลแตกต่างที่เก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับ
รายการในอนาคตอันใกล้    
 
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการ         
ที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้น
รอบระยะเวลาที่รายงาน  
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการ
โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่
ต้องช าระ  กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจาก
การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  
การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต  ข้อมูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของ
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิด
การเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ
ภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษี
ต่างกัน ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันน้ันกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน  
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง  
 

(น) ก าไรต่อหุ้น  
 
กลุ่มบริษัทแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามัญ ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร
หรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัทด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจ าหน่าย
ระหว่างปี  
 

(บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอ านาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการที่
ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล  

 
5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท
หากกลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ
ต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวข้องกัน
น้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1, 11 และ 12 
ส าหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารส าคัญและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันอื่น มีดังน้ี 
 
ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง 

/สัญชำติ 
ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ผู้บริหารส าคัญ ไทย บุคคลที่ มีอ านาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งน้ีรวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ใน
ระดับบริหารหรือไม่) 

Nichirei Foods Inc. ญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย 
Nichirei Australia Pty, Ltd. ออสเตรเลีย ถือหุ้นโดย Nichirei Foods Inc. 
Nichirei Foods U.S.A. Inc. สหรัฐอเมริกา ถือหุ้นโดย Nichirei Foods Inc. 
Nichirei Fresh Inc. ญี่ปุ่น ถือหุ้นโดย Nichirei Foods Inc. 
Nichirei Europe S.A. เนเธอร์แลนด์ ถือหุ้นโดย Nichirei Foods Inc. 
GFPT Nichirei (Thailand)    
   Company Limited ไทย ถือหุ้นโดย Nichirei Foods Inc. 
Ringer Hut Co.,Ltd. ญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทางอ้อม 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ขายสินค้า  ราคาต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ซื้อวัตถุดิบและสินค้า  ราคาตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการซื้อสินค้าจาก

กิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
เงินปันผลรับ  ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายได้จากการให้ความช่วยเหลือ   
   ด้านการจัดการ การขาย และการตลาด  ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค     ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 
ค่าความช่วยเหลือด้านบริการจัดการ   ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 
ค่าความช่วยเหลือด้านการตลาด   ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ  ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาผลตอบแทน และตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด 
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รายการที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินค้า -  -  100,111  208,604 
เงินปันผลรับ -  -  198,430  183,784 
รายได้จากการให้ความช่วยเหลือ         
   ด้านการจัดการ การขาย และ การตลาด -  -  31,427  40,974 
ซื้อวัตถุดิบและสินค้า -  -  456,449  357,903 
        

บริษัทร่วม        
เงินปันผลรับ 800  1,000  800  1,000 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน        
    ในบริษัทร่วม 846  (2,395)  -  - 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 40,143  38,935  37,878  36,960 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 169  125  169  125 

     รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 40,312  39,060  38,047  37,085 
        
บุคคลหรอืกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินค้า  3,500,470  3,566,333  192,956  227,088 
ซื้อวัตถุดิบและสินค้า 90,695  175,221  -  - 
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค     16,608  16,632  -  - 
ค่าความช่วยเหลือด้านบริการจัดการ  4,776  5,885  -  - 
ค่าความช่วยเหลือด้านการตลาด  -  1,057  -  - 
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บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด) ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนมีนาคม  2556 โดย
บริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับบริษัทเป็นจ านวนเงิน  198.4 ล้านบาท (2555: 160.2 ล้านบาท) 
และจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเป็นจ านวนเงิน  206.6 ล้านบาท (2555: 166.8 ล้านบาท)        
ในเดือนมีนาคมและกันยายน 2556 ตามล าดับ 
 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จ ากัด) ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนธันวาคม 2555 โดย
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับบริษัทเป็นจ านวนเงิน 23.6 ล้านบาท และจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคุมเป็นจ านวนเงิน 1.4 ล้านบาทในเดือนมีนาคม 2556 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสามแห่ง (บริษัท              
สุรพลอะควาคัลเจอร์ จ ากัด บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จ ากัด และบริษัท พุนพิน จ ากัด) ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ
เป็นจ านวนเงินรวม 38.9 ล้านบาท (2555: 38.9 ล้านบาท) 
 
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จ ากัด -  -  1,096 , 10,824 
บริษัท พุนพิน จ ากัด -  -  -  551 
บริษัท แชมป์เป้ียนฟู้ดส์ จ ากัด -  -  -  198 
        
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
Nichirei Foods Inc. 94,456  100,063  13,538  5,089 
Nichirei Australia Pty, Ltd. 11,976  8,691  11,976  8,691 
Nichirei Food America Inc. -  2,709  -  2,709 
รวม 106,432  111,463  26,610  28,062 
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ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จ ากัด -  -  128  24,414 
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด -  -  563  638 
บริษัท พุนพิน จ ากัด  -  -  -  16 
บริษัท แชมป์เป้ียนฟู้ดส์ จ ากัด -  -  -  163 
        
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
Ringer Hut Co., Ltd. -  500  -  - 
รวม -  500  691  25,231 
 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จ ากัด -  -  21,137  22,661 
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด -  -  2,105  540 
บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จ ากัด -  -  460  - 
        
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
Nichirei Foods Inc. 12,313  8,510  -  - 
GFPT Nichirei (Thailand)         
   Company Limited  -  1,583  -  - 
Ringer Hut Co., Ltd. -  60  -  60 
รวม 12,313  10,153  23,702  23,261 
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เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จ ากัด -  -  -  22 
บริษัท พุนพิน จ ากัด -  -  -  53 
        
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
Nichirei Foods Inc. 21,518  22,195  -  - 
รวม 21,518  22,195  -  75 
 
สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2531 บริษัทได้ท าสัญญาขายวัตถุดิบหลักกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ 
จ ากัด)โดยบริษัทเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทจะได้รับค่าวัตถุดิบที่จัดหาให้ใน
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด 
 
บริษัทท าสัญญาให้บริการจัดการ การขายและการตลาดกับบริษัทย่อยหลายแห่งเป็นระยะเวลาหน่ึงปี โดย
บริษัทตกลงที่จะให้บริการช่วยเหลือการบริหารงานแก่บริษัทย่อยดังกล่าว สัญญาน้ีอาจบอกเลิกได้โดยฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสัญญาน้ีต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ
หน่ึงป ี  ในการนี้ บริษัทย่อยเหล่าน้ีตกลงที่จะจ่ายค่าบริการจัดการในจ านวนเงินตามที่ระบุในสัญญา 
 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด) ได้ท าสัญญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัท        
นิชิเร  ฟู้ดส์ อิงค์ แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทดังกล่าวจะให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านเทคนิค  ตลอดจน
ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตสินค้าบางชนิด  ภายใต้ข้อก าหนดของสัญญา บริษัทย่อยตกลงจ่ายค่าบริการเป็น
จ านวนร้อยละของมูลค่าขายตามราคาเอฟ โอ บี ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ ส าหรับสินค้าที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น 
ยกเว้นกุ้งชุบแป้ง  ขนมปังแช่แข็ง กุ้งชุบแป้งแช่แข็ง และกุ้งเทมปุระ  สัญญาน้ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 
และสามารถต่ออายุสัญญาได้โดยอัตโนมัติคราวละหน่ึงปี  เว้นแต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะแจ้งยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงสัญญาเป็นเวลาหน่ึงเดือนก่อนถึงวันครบก าหนด 
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เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2538 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด) ได้ท าสัญญารับความ
ช่วยเหลือด้านการบริการจัดการกับบริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทดังกล่าวจะให้ความ
ช่วยเหลือด้านการจัดการและการบริหารงานแก่บริษัทย่อย ทั้งน้ี บริษัทย่อยตกลงจ่ายค่าบริการตามที่ก าหนดใน
สัญญา สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 
 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด) ได้ท าสัญญารับความช่วยเหลือด้านการตลาดกับ 
บริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ แห่งประเทศญี่ปุ่น  ภายใต้ข้อก าหนดตามสัญญา บริษัทย่อยตกลงจะจ่ายค่าบริการใน
อัตรา     ร้อยละของมูลค่าการขายตามราคา เอฟ โอ บี  ณ  ท่าเรือกรุงเทพฯ ส าหรับสินค้าที่ขายแก่อเมริกาเหนือ 
 

6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 239  325  100  100 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 86,892  43,831  3,318  1,245 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 50,887  246,105  31,244  183,876 
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 130,703  130,693  -  - 
รวม 268,721  420,954  34,662  185,221 
 
ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท 262,242  420,776  28,186  185,050 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 6,466  146  6,465  141 
สกุลเงินเยนญ่ีปุ่น 13  32  11  30 
รวม 268,721  420,954  34,662  185,221 
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7 เงินลงทุนชั่วครำว 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนชั่วคราว        
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 188,559  -  188,549  - 
รวม 188,559  -  188,549  - 
 

เงินลงทุนอื่นทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกุลเงินบาท 
 

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายมีดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนชั่วคราว        
หลักทรัพย์เผือ่ขำย        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  -  - 
ซื้อระหว่างปี 310,010  -  310,000  - 
ขายระหว่างปี (124,480)  -  (124,480)  - 
รายการปรับปรุงจากการตีราคา 3,029  -  3,029  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 188,559  -  188,549  - 

 

8 ลูกหน้ีกำรค้ำ  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 5 106,432  111,463  26,610  28,062 
กิจการอื่น ๆ  177,011  259,333  170,371  183,175 
  283,443  370,796  196,981  211,237 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (300)  (300)  (300)  (300) 
สุทธิ  283,143  370,496  196,681  210,937 
         
หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับปี  -  -  -  - 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการค้า มีดังน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ  106,432  53,583  26,601  27,604 
เกินก าหนดช าระ:        
   น้อยกว่า 30 วัน -  57,880  9  446 
 มากกว่า 30 วันถึง 60 วัน -  -  -  12 
 มากกว่า 60 วันถึง 90 วัน -  -  -  - 
 มากกว่า 90 วัน -  -  -  - 
 106,432  111,463  26,610  28,062 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ 106,432  111,463  26,610  28,062 
        
กิจกำรอื่นๆ        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ  150,026  220,572  143,390  157,340 
เกินก าหนดช าระ:        
   น้อยกว่า 30 วัน 26,585  34,480  26,581  25,205 
 มากกว่า 30 วันถึง 60 วัน 280  4,049  280  398 
 มากกว่า 60 วันถึง 90 วัน 67  123  67  123 
 มากกว่า 90 วัน 53  109  53  109 
 177,011  259,333  170,371  183,175 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (300)  (300)  (300)  (300) 
สุทธิ 176,711  259,033  170,071  182,875 
        

รวม 283,143  370,496  196,681  210,937 
 

 โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 65 วัน 
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ยอดลูกหน้ีการค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท 84,057  78,554  85,148  89,060 
สกุลเงินเยนญ่ีปุ่น 151,431  159,216  70,513  68,289 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 47,655  87,491  41,020  34,172 
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย -  25,819  -  - 
สกุลเงินยูโร -  19,416  -  19,416 
รวม 283,143  370,496  196,681  210,937 
 

9 ลูกหน้ีอื่น  
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีเงินปันผล 5 -  -  -  23,570 
ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพิ่ม  11,027  23,545  564  833 
ลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 5 6,873  9,159  1,349  878 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  1,681  3,164  1,033  2,442 
รายได้ค้างรับ  722  2,480  496  752 
อื่น ๆ  2,830  15,830  2,080  11,323 
รวม  23,133  54,178  5,522  39,798 
         
กลับรายการหน้ีสงสัยจะสูญ         
   ส าหรับป ี  (21)  (100)  (21)  (100) 
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10 สินค้ำคงเหลือ  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
สินค้าส าเร็จรูป 220,613  244,727  81,298  111,863 
สินค้าระหว่างผลิต 66,149  104,619  43,259  43,111 
วัตถุดิบ 131,376  124,545  68,992  72,218 
วัสดุหีบห่อและวัสดุสิ้นเปลือง 38,343  47,167  13,704  14,975 
สินค้าระหว่างทาง 2,108  42,584  5  66 
รวม 458,589  563,642  207,258  242,233 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (2,867)  (10,549)  (400)  (3,663) 
สุทธิ 455,722  553,093  206,858  238,570 
 

11  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  23,368  26,763  17,550  17,550 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         
   ตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม 5 846  (2,395)  -  - 
รายได้เงินปันผล 5 (800)  (1,000)  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  23,414  23,368  17,550  17,550 
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปีมีดังนี้ 
 
   งบกำรเงินรวม 
 ลักษณะ ประเทศที่ สัดส่วนความเป็น    มูลค่าตาม       
 ธุรกิจ กิจการ เจ้าของ ทุนช าระแล้ว ราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  การด้อยค่า  ส่วนได้เสีย - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  จัดตั้ง 2556 2555 2556 2555 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทร่วม                          
บริษัท บีเจซี มารีน รีซอสเซส ให้เช่าสินทรัพย์                         
   ดิเวลลอปเม้นท ์จ ากัด และเพาะเลี้ยงกุ้ง ไทย 50 50 94,400 94,400 50,950  50,950  19,200  18,729  -  -  19,200  18,729  -  - 
บริษัท อินดิเพ็นเดนท์  ที่ปรึกษาด้าน                         
   คอนซัลแตนท์ จ ากัด การประกันภัย ไทย 20 20 2,000 2,000 400  400  4,214  4,639  -  -  4,214  4,639  800  1,000 
รวม       51,350  51,350  23,414  23,368  -  - - 23,414  23,368  800  1,000 
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   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลักษณะ ประเทศที่ สัดส่วนความเป็น          
 ธุรกิจ กิจการ เจ้าของ ทุนช าระแล้ว  ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  จัดตั้ง 2556  2555 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทร่วม                         
บริษัท บีเจซี มารีน รีซอสเซส ให้เช่าสินทรัพย์                        
   ดเิวลลอปเม้นท ์จ ากัด และเพาะเลี้ยงกุ้ง ไทย 50  50 94,400  94,400  50,950  50,950  (33,800)  (33,800)  17,150  17,150  -  - 
บริษัท อินดิเพ็นเดนท์  ที่ปรึกษาด้าน                        
   คอนซัลแตนท์ จ ากัด การประกันภัย ไทย 20  20 2,000  2,000  400  400  -  -  400  400  800  1,000 
รวม          51,350  51,350  (33,800)  (33,800)  17,550  17,550  800  1,000 
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บริษัทไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังน้ันจึงไม่มีราคา
ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมซึ่งกลุ่มบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย โดย
แสดงตามสัดส่วนของกลุ่มบริษัท 
 

   สัดส่วนควำม         
 วันที่รำยงำน  เป็นเจ้ำของ  สินทรัพย์รวม  หนี้สินรวม  รำยได้รวม  ก ำไรสุทธ ิ
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ปี 2556            
บริษทั บีเจซี มารีน รีซอสเซส             
   ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 31 ธันวาคม  50  23,765  761  1,327  942 
บริษทั อินดิเพน็เดนท์             
   คอนซัลแตนท์ จ ากัด 31 ธันวาคม  20  126,022  104,949  19,667  1,108 
รวม     149,787  105,710  20,994  2,050 
            
ปี 2555            
บริษทั บีเจซี มารีน รีซอสเซส             
   ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 31 ธันวาคม  50  22,697  635  1,377  1,143 
บริษทั อินดิเพน็เดนท์             
   คอนซัลแตนท์ จ ากัด 31 ธันวาคม  20  136,961  113,000  30,460  4,546 
รวม     159,658  113,635  31,837  5,689 

 

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
      2556  2555 
            (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม      244,091  276,550 
ซื้อเงินลงทุน      -  - 
ค่าเผื่อการด้อยค่า      (10,667)  (21,662) 
จ าหน่าย      -  (10,797) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม      233,424  244,091 
 

เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2555 บริษัทท าสัญญาขายหุ้นของบริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทจ านวน 170,000 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงิน 2.3 ล้านบาท   
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปีมีดังนี้ 
 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลักษณะ 

ธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจ้าของ ทุนช าระแล้ว  ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  2556  2555 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อย                        
บริษัท พุนพิน จ ากัด  จ าหน่ายอาหาร 100  100 30,150  30,150  30,150  30,150  (18,692)  (15,025)  11,458  15,125  -  - 
 ส าเร็จรูปและ                       
 อาหารกึ่ง                       
 ส าเร็จรูปแช่แขง็                       
บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จ ากัด ให้เช่าสินทรัพย์ 95  95 82,786  82,786  199,526  199,526  (184,637)  (177,637)  14,889  21,889  -  - 
 และเพาะเลี้ยงกุ้ง                       
บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จ ากัด ให้เช่าสินทรัพย์ 100  100 79,590  79,590  281,807  281,807  (203,000)  (203,000)  78,807  78,807  -  - 
บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จ ากัด ผู้ส่งออกอาหาร 94  94 40,000  40,000  79,205  79,205  -  -  79,205  79,205  -  23,570 
 ทะเลแช่แขง็                       
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด ผู้ส่งออกอาหาร 49  49 100,000  100,000  49,065  49,065  -  -  49,065  49,065  198,430  160,214 
 แช่แขง็                       
รวม         639,753  639,753  (406,329)   (395,662)   233,424  244,091  198,430  183,784 
 
บริษัทย่อยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
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13    เงินลงทุนระยะยำวอื่น  
 

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดังนี้ 
 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  สัดส่วนความเป็น

เจ้าของ ทุนช าระแล้ว  ราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธ ิ  เงินปนัผลรบั 
  2556  2555 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
 ลักษณะธุรกิจ (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั กลั่นน้ ามันบริสุทธิ์ จ ากัด กลั่นน้ ามันปาล์ม 6.0  6.0 250,000  250,000  15,000  15,000  (15,000)  (15,000)  -  -  -  - 
บริษทั อินอาร์ม กรุ๊พ จ ากัด ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง 10.0  10.0 10,000  10,000  1,000  1,000  (1,000)  (1,000)  -  -  -  - 
บริษทั วิจัยและพัฒนา                        
   การเพาะเลี้ยงกุ้ง จ ากัด วิจัยและพัฒนา 0.4  0.4 30,000  30,000  98  98  (98)  (98)  -  -  -  - 
รวม         16,098  16,098  (16,098)  (16,098)  -  -  -  - 
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14 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
ราคาทุน         
ณ วันที่ 1 มกราคม   220,944  322,061  5,000  5,000 
เพิ่มขึ้น  -  -  -  - 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -  (101,117)  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  220,944  220,944  5,000  5,000 
 

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า         
ณ วันที่ 1 มกราคม   127,873  198,300  -  - 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี  39  48  -  - 
โอนไปท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  -  (70,475)  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  127,912  127,873  -  - 
         
มูลค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วันที่  1 มกรำคม 2555    123,761    5,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ         
   ณ วันที่  1 มกรำคม 2556  93,071  93,071  5,000  5,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556         93,032    5,000   
 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประเมินราคาโดยบริษัท เยนเนอรัล แวลูเอชั่น แอนด์
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน ราคาประเมินจ านวน 110.6 ล้านบาท (2555: 110.6 ล้านบาท) ส าหรับงบการเงินรวม และ 5.3 ล้านบาท 
(2555: 5.3 ล้านบาท) ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ให้เช่าแก่บุคคลที่สาม และที่ดินที่ถือครอง
เพื่อโครงการในอนาคต สัญญาเช่าแต่ละสัญญาประกอบด้วยระยะเวลาเช่าเป็นเวลา  2 ปี สัญญาน้ีจะมีผลบังคับใช้
จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าตามท่ีก าหนดในสัญญา 

 
ในระหว่างปี 2555 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ให้เช่าของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงหมดอายุสัญญาเช่า บริษัทย่อยดังกล่าว
ได้โอนทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีราคาทุนรวม 101.1 ล้านบาท และ ค่าเสื่อมราคาสะสมรวม 
70.5 ล้านบาท ไปยังที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เน่ืองจากกิจการน าทรัพย์สินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน
เอง 
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15 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

 งบกำรเงินรวม 
               เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์   
           ระบบไฟฟ้า    ติดตั้งและ  ระหว่าง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  อาคารห้องเย็น  บ่อเลี้ยงกุ้งและ  เครื่องจักร  และ    เครื่องใช้  ก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ ์  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ ์  ระบบส่งน้ า  ยานพาหนะ  ส านักงาน  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาประเมินใหม ่                    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 409,836  -  -  -  -  -  -  -  -  409,836 
เพิ่มขึ้น 40,738  -  -  -  -  -  -  -  -  40,738 
โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์                    
   เพื่อการลงทุน 33,608  -  -  -  -  -  -  -  -  33,608 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555                    
   และ 1 มกรำคม 2556 484,182  -  -  -  -  -  -  -  -  484,182 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 484,182  -  -  -  -  -  -  -  -  484,182 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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 งบกำรเงินรวม 
               เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์   
           ระบบไฟฟ้า    ติดตั้งและ  ระหว่าง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  อาคารห้องเย็น  บ่อเลี้ยงกุ้งและ  เครื่องจักร  และ    เครื่องใช้  ก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ ์  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ ์  ระบบส่งน้ า  ยานพาหนะ  ส านักงาน  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 58,594  566,367  210,650  -  1,645,885  214,281  47,800  193,969  10,686  2,948,232 
เพิ่มขึ้น -  2,346  1,533  400  71,710  4,268  3,199  6,951  121,846  212,253 
โอน  -  17,771  1,026  -  84,753  7,615  1,285  10,083  (122,533)  - 
โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์                    
   เพื่อการลงทุน 238  11,717  -  23,458  13,557  21,830  443  378  5  71,626 
จ าหน่าย -  (2,437)  (1,710)  -  (87,560)  (941)  (4,986)  (7,431)  (583)  (105,648) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555                    
   และ 1 มกรำคม 2556 58,832  595,764  211,499  23,858  1,728,345  247,053  47,741  203,950  9,421  3,126,463 
เพิ่มขึ้น 110  2,829  631  -  69,364  2,038  9,368  5,764  163,941  254,045 
โอน  -  6,844  1,655  -  126,216  22,483  -  1,257  (158,528)  (73) 
จ าหน่าย (8)  (17,050)  (2,132)  -  (69,274)  (3,565)  (3,589)  (18,306)  -  (113,924) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 58,934  588,387  211,653  23,858  1,854,651  268,009  53,520  192,665  14,834  3,266,511   
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 งบกำรเงินรวม 
               เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์   
           ระบบไฟฟ้า    ติดตั้งและ  ระหว่าง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  อาคารห้องเย็น  บ่อเลี้ยงกุ้งและ  เครื่องจักร  และ    เครื่องใช้  ก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ ์  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ ์  ระบบส่งน้ า  ยานพาหนะ  ส านักงาน  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเสื่อมราคาสะสม                    
ราคาทุน                    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 25,022  311,875  138,169  -  1,074,865  123,065  28,628  146,525  -  1,848,149 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 2,381  28,170  7,601  71  129,092  10,843  7,029  18,345  -  203,532 
โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์                    
   เพื่อการลงทุน -  11,717  -  23,454  12,916  21,681  351  356  -  70,475 
จ าหน่าย -  (2,436)  (1,709)  -  (50,446)  (920)  (4,934)  (6,518)  -  (66,963) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555                    
   และ 1 มกรำคม 2556 27,403  349,326  144,061  23,525  1,166,427  154,669  31,074  158,708  -  2,055,193 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 2,367  27,378  7,620  79  135,518  11,231  8,054  14,086  -  206,333 
จ าหน่าย (8)  (8,096)  (1,849)  -  (32,262)  (2,505)  (3,096)  (9,392)  -  (57,208) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 29,762  368,608  149,832  23,604  1,269,683  163,395  36,032  163,402  -  2,204,318 
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 งบกำรเงินรวม 
               เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์   
           ระบบไฟฟ้า    ติดตั้งและ  ระหว่าง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  อาคารห้องเย็น  บ่อเลี้ยงกุ้งและ  เครื่องจักร  และ    เครื่องใช้  ก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ ์  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ ์  ระบบส่งน้ า  ยานพาหนะ  ส านักงาน  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                    
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555                    
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 443,408  254,492  72,481  -  570,125  91,216  14,012  42,205  10,686  1,498,625 
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  895  -  5,160  5,239  -  11,294 
 443,408  254,492  72,481  -  571,020  91,216  19,172  47,444  10,686  1,509,919 
                    

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ                    
   1 มกรำคม 2556                    
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 515,611  244,289  67,438  333  528,238  92,384  11,924  42,509  9,421  1,512,147 
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -  2,149  -  -  33,680  -  4,743  2,733  -  43,305 
 515,611  246,438  67,438  333  561,918  92,384  16,667  45,242  9,421  1,555,452 
                    

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556                    
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 513,354  219,779  5,339  254  583,644  104,614  6,987  28,689  14,834  1,477,494 
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -  -  56,482  -  1,324  -  10,501  574  - - 68,881 
 513,354  219,779  61,821  254  584,968  104,614  17,488  29,263  14,834  1,546,375   
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
             เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์   
         ระบบไฟฟ้า    ติดตั้งและ  ระหว่าง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  อาคารห้องเย็น  เครื่องจักร  และ    เครื่องใช้  ก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ ์  และอุปกรณ ์  ระบบส่งน้ า  ยานพาหนะ  ส านักงาน  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาประเมินใหม ่                  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 250,360  -  -  -  -  -  -  -  250,360 
เพิ่มขึ้น -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556 250,360  -  -  -  -  -  -  -  250,360 
เพิ่มขึ้น -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 250,360  -  -  -  -  -  -  -  250,360 
                  
ราคาทุน                  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 11,400  211,425  109,146  471,539  65,571  11,995  54,720  4,203  939,999 
เพิ่มขึ้น -  829  578  14,308  466  51  2,762  31,227  50,221 
โอน -  5,196  114  21,913  1,898  1,286  2,518  (32,925)  - 
จ าหน่าย -  (2,193)  (495)  (15,057)  (62)  (976)  (4,228)  -  (23,011) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556 11,400  215,257  109,343  492,703  67,873  12,356  55,772  2,505  967,209 
เพิ่มขึ้น 110  1,982  480  12,510  487  1,135  4,456  25,303  46,463 
โอน -  3,906  67  12,681  293  -  481  (17,428)  - 
จ าหน่าย (8)  (6,463)  (646)  (13,341)  (600)  (624)  (1,944)  -  (23,626) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 11,502  214,682  109,244  504,553  68,053  12,867  58,765  10,380  990,046 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
             เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์   
         ระบบไฟฟ้า    ติดตั้งและ  ระหว่าง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  อาคารห้องเย็น  เครื่องจักร  และ    เครื่องใช้  ก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ ์  และอุปกรณ ์  ระบบส่งน้ า  ยานพาหนะ  ส านักงาน  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเสื่อมราคาสะสม                  
ราคาทุน                  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 7,641  139,879  76,853  336,003  45,054  7,970  45,792  -  659,192 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 516  11,119  3,292  32,257  3,478  1,420  4,261  -  56,343 
โอน -  -  -  -  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย -  (2,192)  (495)  (13,635)  (60)  (976)  (4,164)  -  (21,522) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556 8,157  148,806  79,650  354,625  48,472  8,414  45,889  -  694,013 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 504  10,606  3,302  30,698  3,183  1,564  4,678  -  54,535 
โอน -  -  -  -  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย (8)  (6,238)  (646)  (12,206)  (600)  (165)  (1,916)  -  (21,779) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 8,653  153,174  82,306  373,117  51,055  9,813  48,651  -  726,769   
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
             เครื่องตกแต่ง  สินทรัพย์   
         ระบบไฟฟ้า    ติดตั้งและ  ระหว่าง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  อาคารห้องเย็น  เครื่องจักร  และ    เครื่องใช้  ก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ ์  และอุปกรณ ์  ระบบส่งน้ า  ยานพาหนะ  ส านักงาน  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                   
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555                  
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 254,119  71,546  32,293  135,536  20,517  4,025  8,591  4,203  530,830 
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  337  -  337 
 254,119  71,546  32,293  135,536  20,517  4,025  8,928  4,203  531,167 
                  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ                  
   1 มกรำคม 2556                  
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 253,603  66,451  29,693  136,521  19,401  2,533  9,883  2,505  520,590 
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -  -  -  1,557  -  1,409  -  -  2,966 
 253,603  66,451  29,693  138,078  19,401  3,942  9,883  2,505  523,556 
                  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556                  
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 253,209  61,508  26,938  130,112  16,998  1,516  10,114  10,380  510,775 
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -  -  -  1,324  -  1,538  -  -  2,862 
 253,209  61,508  26,938  131,436  16,998  3,054  10,114  10,380  513,637 
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ที่ดินซึ่งแสดงในราคาประเมินมีรายละเอียดดังนี้ 
 
    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
บริษัท ปีที่ประเมินรำคำล่ำสุด วิธีกำรประเมิน  รำคำประเมิน  รำคำทุน  รำคำประเมิน  รำคำทุน 
    (พันบาท) 
บริษัท สุรพลฟู้ดส ์จ ากัด (มหาชน) 2554 วิธีเปรียบเทียบกับ  250,360  40,920  250,360  40,920 
     ราคาตลาด         
บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จ ากัด 2554 วิธีเปรียบเทียบกับ  12,000  1,546  -  - 
  ราคาตลาด         
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด 2555 วิธีเปรียบเทียบกับ  188,214  43,765  -  - 
  ราคาตลาด         
บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จ ากัด 2554 วิธีเปรียบเทียบกับ  33,608  29,491  -  - 
  ราคาตลาด         
    484,182  115,722  250,360  40,920 
 
กลุ่มบริษัทได้บันทึกราคาที่ดินที่ใช้ในการด าเนินงานในราคาประเมิน โดยอาศัยข้อมูลจากผู้ประเมินราคาอิสระตามรายงานการประเมินราคา ลงวันที่ 3 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2554 
และ 19 ธันวาคม 2555 
 
ราคาทรัพย์สินก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้หักค่าเสื่อมราคาเต็มจ านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2556 มีจ านวน 1,396.7         
ล้านบาท ส าหรับกลุ่มบริษัท และ 456.6 ล้านบาท ส าหรับบริษัท (2555: 1,335.1 ล้านบาท ส าหรับกลุ่มบริษัท และ 436.4 ล้านบาท ส าหรับบริษัท) 
 
บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจ ากัดที่ก าหนดในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว เช่น การไม่จ านองที่ดินและอาคารเพิ่มเติม (ดูหมายเหตุข้อ 19) 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 
 งบกำรเงินรวม 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 29,259  -  29,259 
เพิ่มขึ้น 5,785  -  5,785 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556 35,044  -  35,044 
เพิ่มขึ้น 615  -  615 
จ าหน่าย (705)  -  (705) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 34,954  -  34,954 
      

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 13,980  -  13,980 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 3,326  -  3,326 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556 17,306  -  17,306 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 3,507  -  3,507 
จ าหน่าย (132)  -  (132) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 20,681  -  20,681 
      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 15,279  -  15,279 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556 17,738  -  17,738 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 14,273  -  14,273   



111บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
 

 66 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 24,136 
เพิ่มขึ้น 2,611 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556 26,747 
เพิ่มขึ้น 179 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 26,926 
  
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 12,886 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 2,628 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556 15,514 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 2,715 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 18,229 
  
มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 11,250 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556 11,233 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 8,697 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้   
 

  งบกำรเงินรวม 
  สินทรัพย์  หนี้สิน 
  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  1 มกราคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  1 มกราคม 
  2556  2555  2555  2556  2555  2555 
      (พันบาท)     
รวม  53,133  22,136  29,441  (77,649)  (78,724)  (68,371) 
การหักกลบรายการของภาษี   (28,809)  (15,337)  (21,106)  28,809  15,337  21,106 
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี   24,324  6,799  8,335  (48,840)  (63,387)  (47,265) 

 

  งบกำรเงินฉพำะกิจกำร 
  สินทรัพย์  หนี้สิน 
  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  1 มกราคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  1 มกราคม 
  2556  2555  2555  2556  2555  2555 
      (พันบาท)     
รวม  22,065  8,075  13,386  (42,639)  (43,608)  (41,963) 
การหักกลบรายการของภาษี   (22,065)  (8,075)  (13,386)  22,065  8,075  13,386 
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี   -  -  -  (20,574)  (35,533)  (28,577) 



113บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
 

 68 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 มีดังน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  
   บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน   
 ณ วันที่ 

 1 มกรำคม 
2556   

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2556  
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการค้า (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 60  -  -  60 
ลูกหน้ีอื่น (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 67  (4)  -  63 
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่า) 1,886  (1,518)  -  368 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผือ่การด้อยค่า) 4,883  -  -  4,883 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13,286  889  -  14,175 
ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์ 338  333  -  671 
ยอดขาดทุนยกไป 1,616  31,297  -  32,913 
รวม 22,136  30,997  -  53,133 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินลงทุนเผื่อขาย (การปรับมูลค่า) -  -  (606)  (606) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          
   (จากความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา) (191)  (30)  -  (221) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม) (76,822)  -  -  (76,822) 
ก าไรที่ยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์ (1,711)  1,711  -  - 
รวม (78,724)  1,681  (606)  (77,649) 
สุทธิ (56,588)  32,678  (606)  (24,516) 
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 งบกำรเงินรวม  
   บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน   
 ณ วันที่ 

 1 มกรำคม 
2555   

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2555  
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการค้า (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 60  -  -  60 
ลูกหน้ีอื่น (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 86  (19)  -  67 
สินค้าคงเหลือ  (ค่าเผื่อการลดมูลค่า) 1,390  496  -  1,886 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผือ่การด้อยค่า) 4,883  -  -  4,883 
ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์ 1,203  (865)  -  338 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18,570  1,475  (6,759)  13,286 
ยอดขาดทุนยกไป 3,249  (1,633)  -  1,616 
รวม 29,441  (546)  (6,759)  22,136 
  
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์         
   (จากความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา) (112)  (79)  -  (191) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม) (67,850)  -  (8,972)  (76,822) 
ก าไรที่ยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์ (409)  (1,302)  -  (1,711) 
รวม (68,371)  (1,381)  (8,972)  (78,724) 
สุทธิ (38,930)  (1,927)  (15,731)  (56,588) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน   
 ณ วันที่ 

 1 มกรำคม 
2556   

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2556  
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการค้า (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 60  -  -  60 
ลูกหน้ีอื่น (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 67  (4)  -  63 
สินค้าคงเหลือ  (ค่าเผื่อการลดมูลค่า) 688  (613)  -  75 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 7,260  551  -  7,811 
ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์ -  479  -  479 
ยอดขาดทุนยกไป -  13,577  -  13,577 
รวม 8,075  13,990  -  22,065 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
 เงินลงทุนเผื่อขาย (การปรับมูลค่า)  เงินลงทุน
เผื่อขาย 

-  -  (606)  (606) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

       
   (จากความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา) (117)  (28)  -  (145) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม) (41,888)  -  -  (41,888) 
ก าไรที่ยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์ (1,603)  1,603  -  - 
รวม (43,608)  1,575  (606)  (42,639) 

)) สุทธิ (35,533)  15,565  (606)  (20,574) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

  บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน   
 ณ วันที่ 

 1 มกรำคม 
2555   

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2555  
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการค้า (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 60  -  -  60 
ลูกหน้ีอื่น (ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 86  (19)  -  67 
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่า) 711  (23)  -  688 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 10,786  803  (4,329)  7,260 
ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์ 530  (530)  -  - 
ยอดขาดทุนยกไป 1,213  (1,213)  -  - 
รวม 13,386  (982)  (4,329)  8,075 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 
      

   (จากความแตกต่างของค่าเสื่อมราคา) (75) 
75 

 (42)  -  (117) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ่ม) (41,888)  -  -  (41,888) 
ก าไรที่ยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์ -   (1,603)  -  (1,603) 
รวม (41,963)  (1,645)  -  (43,608) 
สุทธิ (28,577)  (2,627)  (4,329)  (35,533) 
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18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
สิทธิการเช่า - สุทธิ 2,249  2,479  2,249  2,479 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญช ี 1,908  5,312  277  516 
เงินฝากประจ าสถาบันการเงิน        
   ที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 2,000  2,000  -  - 
เงินมัดจ าและอื่น ๆ 2,200  5,504  1,610  1,667 
รวม 8,357  15,295  4,136  4,662 
 

(ก) สิทธิการเช่า 
 

บัญชีน้ีได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า โดยบริษัทท าสัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับบริษัทใน
ประเทศแห่งหน่ึง สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2566 
 

(ข) เงินฝากประจ าสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 
 

บัญชีน้ีได้แก่ เงินฝากประจ าสถาบันการเงินของบริษัทย่อยกับสถาบันการเงินในประเทศจ านวนเงิน 2.0 ล้านบาท       
(2555: 2.0 ล้านบาท) ซึ่งใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินดังกล่าว 

 
19 หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร        
 ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน -  -  -  - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน        
 ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 291,123  185,164  -  - 
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืม        
   ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 291,123  185,164  -  - 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        
   ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        
 ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 31,694  54,539  6,000  6,000 
 31,694  54,539  6,000  6,000 
        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่        
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18,350  10,987  1,311  1,331 
 341,167  250,690  7,311  7,331 
        
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        
 ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 86,063  22,996  9,000  15,000 
 86,063  22,996  9,000  15,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 53,800  32,688  723  1,049 
 139,863  55,684  9,723  16,049 
        
รวม 481,030  306,374  17,034  23,380 

 

 

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคมได้ดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  322,817  239,703  6,000  6,000 
ครบก าหนดหลังจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 86,063  22,996  9,000  15,000 
รวม 408,880  262,699  15,000  21,000 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.87 ต่อปี ถึงร้อยละ 2.90 ต่อปี (2555:   
ตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.83 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.89 ต่อปี) 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
สถาบันการเงินในประเทศ 22,996  31,000  15,000  21,000 
สถาบันการเงินต่างประเทศ 94,761  46,535  -  - 
 117,757  77,535  15,000  21,000 
หัก ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (31,694)  (54,539)  (6,000)  (6,000) 
สุทธิ 86,063  22,996  9,000  15,000 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

สถาบันการเงินในประเทศ 
 

บริษัทได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึง มีก าหนดระยะเวลา 5 ปี ถึง 7 ปี เงินกู้ยืมดังกล่าว
มีอัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ า (MLR) ถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ าหักด้วย    
ร้อยละ 1 ต่อปี และมีก าหนดช าระทุกเดือนจนถึงปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมมีจ านวนเงิน 
15 ล้านบาท (2555: 21 ล้านบาท) 
 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึงจ านวน  10 ล้านบาท ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ า (MLR) หักด้วยร้อยละ 1.5 ต่อปี ส าหรับปีแรก อัตราดอกเบี้ย       
เงินกู้ยืมขั้นต่ า (MLR) หักด้วยร้อยละ 1.25 ต่อปี ส าหรับปีที่สอง และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ า  (MLR) หักด้วย   
ร้อยละ 1.0 ต่อปี ส าหรับระยะเวลาหลังจากน้ัน เงินกู้ยืมมีก าหนดช าระคืนทุกเดือนงวดละ 0.17 ล้านบาท โดยเริ่ม
ช าระงวดแรกต้ังแต่เดือนมกราคม 2556 จนถึงเดือนธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมมี
จ านวนเงิน 8 ล้านบาท (2555 : 10 ล้านบาท) 
 

สถาบันการเงินต่างประเทศ 
  
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึงจ านวน 250 ล้านเยน และ 270 ล้าน
เยน ก าหนดระยะเวลา 3 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี ส าหรับปีแรกและหกเดือนนับจากครบปีแรก 
และร้อยละ 1.6 ต่อปีส าหรับระยะเวลาหลังจากน้ัน เงินกู้ยืมมีก าหนดช าระคืนทุกหกเดือนงวดละ 62.5 ล้านเยน เริ่ม
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 จนถึงเดือนมีนาคม 2556 ส าหรับเงินกู้ยืมจ านวนที่หน่ึง และ 67.5 ล้านเยน เริ่มตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2554 จนถึงเดือนเมษายน 2556 ส าหรับเงินกู้ยืมจ านวนที่สอง เงินกู้ยืมจ านวนดังกล่าวช าระแล้วทั้งจ านวนใน
ปี 2556 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมมีจ านวนเงิน 46.5 ล้านบาท) 
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ในเดือนเมษายน 2556 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจ านวน  100 ล้านเยน  
มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.1 ต่อปี ส าหรับปีแรกและหกเดือนนับจากครบปีแรก 
และร้อยละ 1.2 ต่อปีส าหรับระยะเวลาหลังจากน้ัน เงินกู้ยืมมีก าหนดช าระคืนทุกหกเดือนงวดละ 25 ล้านเยน เริ่ม
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 จนถึงเดือนเมษายน 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมมีจ านวนเงิน 31.6 
ล้านบาท  
  

ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจ านวนที่สอง 
200 ล้านเยน   มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.2 ต่อปี ส าหรับปีแรกและหกเดือนนับ
จากครบปีแรก และร้อยละ 1.3 ต่อปีส าหรับระยะเวลาหลังจากน้ัน เงินกู้ยืมมีก าหนดช าระคืนทุกหกเดือนงวดละ 50 
ล้านเยน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือเงิน
กู้ยืมมีจ านวนเงิน 63.2 ล้านบาท  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้มีจ านวนเงินรวม 1,685.1 ล้านบาท และ 12.2 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ส าหรับกลุ่มบริษัท และ 1,157.5 ล้านบาท ส าหรับบริษัท (2555: 1,771.2 ล้านบาท และ 12.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา ส าหรับกลุ่มบริษัท และ 1,155.2 ล้านบาท ส าหรับบริษัท)  
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจ ากัดที่ก าหนดในสัญญาเงินกู้ยืม เช่น การรักษา
อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี การไม่จ านองที่ดินและ
อาคารเพิ่มเติม (ดูหมายเหตุข้อ 15) เป็นต้น 
 

วงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยส่วนใหญ่ค้ าประกันโดยบริษัทและ/หรือบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง 
 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2556  2555 
 มูลค่าอนาคต

ของจ านวน
เงินขั้นต่ าที่
ต้องจ่าย 

  
 
 

ดอกเบี้ย 

 มูลค่าปัจจุบัน
ของจ านวน
เงินขั้นต่ าที่
ต้องจ่าย 

 มูลค่าอนาคต
ของจ านวน
เงินขั้นต่ าที่
ต้องจ่าย 

  
 
 

ดอกเบี้ย 

 มูลค่าปัจจุบัน
ของจ านวน
เงินขั้นต่ าที่
ต้องจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 21,206  (2,856)  18,350  12,829  (1,842)  10,987 
ครบก าหนดช าระหลังจาก            
   หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าป ี 57,529  (3,729)  53,800  35,235  (2,547)  32,688 
รวม 78,735  (6,585)  72,150  48,064  (4,389)  43,675 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555 
 มูลค่าอนาคต

ของจ านวน
เงินขั้นต่ าที่
ต้องจ่าย 

  
 
 

ดอกเบี้ย 

 มูลค่าปัจจุบัน
ของจ านวน
เงินขั้นต่ าที่
ต้องจ่าย 

 มูลค่าอนาคต
ของจ านวน
เงินขั้นต่ าที่
ต้องจ่าย 

  
 
 

ดอกเบี้ย 

 มูลค่าปัจจุบัน
ของจ านวน
เงินขั้นต่ าที่
ต้องจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 1,415  (104)  1,311  1,500  (169)  1,331 
ครบก าหนดช าระหลังจาก            
   หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าป ี 789  (66)  723  1,092  (43)  1,049 
รวม 2,204  (170)  2,034  2,592  (212)  2,380 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยหลายแห่งท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทในประเทศ    
หลายแห่งเพื่อซื้อรถยนต์ รถยก เครื่องจักรและอุปกรณ์ สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลาเช่าสิ้นสุดจนถึงปี 2561 โดยมี
อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.18 ถึง 14.84 ต่อปี ในปี 2556 (2555: ระหว่างร้อยละ 2.29 ถึง 13.38 ต่อปี) และ
สัญญาส่วนใหญ่ก าหนดมีช าระคืนภายใน 36 เดือน และ 60 เดือน เริ่มต้ังแต่เดือนเมษายน 2552 
 
กรรมสิทธ์ิในรถยนต์ รถยก เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินน้ีจะโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท
และบริษัทย่อยต่อเม่ือบริษัทและบริษัทย่อยได้ช าระเงินงวดสุดท้ายแล้ว 
 
ยอดหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม จัดประเภทสกุลเงินตราได้ดังน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท 105,146  133,675  17,034  23,380 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา -  878  -  - 
สกุลเงินเยนญ่ีปุ่น 375,884  171,821  -  - 
รวม 481,030  306,374  17,034  23,380 
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20 เจ้ำหนี้กำรค้ำ 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 5 12,313  10,153  23,702  23,261 
บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ  154,821  192,496  59,730  86,936 
รวม  167,134  202,649  83,432  110,197 
 
ยอดเจ้าหน้ีการค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท 142,527  192,482  72,820  110,197 
สกุลเงินเยนญ่ีปุ่น 13,033  8,510  27  - 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 11,574  1,657  10,585  - 
รวม 167,134  202,649  83,432  110,197 

 
21 เจ้ำหนี้อื่น 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานค้างจ่าย  29,013  35,474  11,915  11,409 
เจ้าหน้ีอื่น  34,500  48,177  23,743  30,473 
ค่าแรงรายวันและโบนัสค้างจ่าย  53,041  64,646  22,947  34,863 
เจ้าหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 5 21,518  22,195  -  75 
อื่น ๆ  16,453  14,223  6,836  9,237 
รวม  154,525  184,715  65,441  86,057 
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ยอดเจ้าหน้ีอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท 145,415  178,101  63,359  86,057 
สกุลเงินเยนญ่ีปุ่น 5,118  6,614  -  - 
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 3,992  -  2,082  - 
รวม 154,525  184,715  65,441  86,057 

 
22 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ภำระผูกพันในงบแสดงฐำนะกำรเงินส ำหรับ 

       

ผลประโยชน์พนักงาน        
   หลังออกจากงาน 77,587  73,470  39,434  36,903 
   ระยะยาวอ่ืน 4,805  3,060  2,115  1,712 
รวม 82,392  76,530  41,549  38,615 
        
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ       
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ผลประโยชน์พนักงาน 11,650  10,325  5,073  4,269 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
ก าไรจากการประมาณตามหลักการ        
   คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี   -  37,900    -  23,025 

 
กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนักงานตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงานและผลประโยชน์จากการท างาน เป็น
ระยะเวลานานตามข้อนโยบายของบริษัท 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันท่ี 1 มกราคม 76,530  105,070  38,615  57,371 
ผลประโยชน์จ่าย (5,788)  (965)  (2,139)  - 
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 11,650  10,325  5,073  4,269 
ก าไรจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์        
   ประกันภัยที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -  (37,900)  -  (23,025) 
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่  31 ธันวำคม 82,392  76,530  41,549  38,615 
 
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
การรับรู้ภาระผูกพันในช่วงเปล่ียนแปลง -  1,357  -  - 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 8,180  6,148  3,349  2,850 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 3,470  2,820  1,724  1,419 
รวม 11,650  10,325  5,073  4,269 
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ต้นทุนขาย 9,530  7,737  3,988  3,220 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 269  249  167  159 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,851  2,339  918  890 
รวม 11,650  10,325  5,073  4,269 
 
ก าไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
รวมในก าไรสะสม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 37,900  -  23,025  - 
รับรู้ระหว่างปี -  37,900  -  23,025 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม           37,900  37,900          23,025  23,025 
 
ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก) 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (ร้อยละ) 
อัตราคิดลด 4.13 - 4.47  4.13 - 4.47  4.13 - 4.18  4.13 - 4.18 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 3.38 - 7.06  3.38 - 7.06  4.26 - 7.06  4.26 - 7.06 

 
ข้อสมมุติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะไทย 2551 (TMO08) 
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23 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุ้น 2556  2555 
 ต่อหุ้น จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วันที่ 1 มกราคม         
-  หุ้นสามัญ 1 270,000  270,000  270,000  270,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
-  หุ้นสำมัญ 1 270,000  270,000  270,000  270,000 
         หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วันที่ 1 มกราคม         
-  หุ้นสามัญ 1 269,999  269,999  269,999  269,999 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
-  หุ้นสำมัญ 1 269,999  269,999  269,999  269,999 

 

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุ้นในที่ประชุมของบริษัท 
  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
 

24 ส ำรอง 
 

ส ารองประกอบด้วย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ส ารองดังกล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้  
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในกำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่ 
 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนผู้ถือหุ้นของประกอบด้วยผลรวมของการ
เปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการ
ขายหรือจ าหน่าย 
 
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม 
 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า 
 

25 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
กลุ่มบริษัทด าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารส าเร็จรูป และ
อาหารก่ึงส าเร็จรูปแช่แข็ง ดังน้ันฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว ดังน้ัน 
รายได้ ก าไร และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเก่ียวกับส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารทะเลแช่
แข็ง อาหารส าเร็จรูป และอาหารก่ึงส าเร็จรูปแช่แข็ง 

 
26 รำยได้จำกกำรลงทุน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
เงินปันผลรับ 5 -  -  199,230  184,784 
รายได้ค่าเช่า  11,860  9,367  10,197  11,200 
อื่น ๆ  3,058  5,005  1,217  1,834 
รวม  14,918  14,372  210,644  197,818 
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27 รำยได้อื่น 
 

 
28 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
ค่าระวางเรือ  79,730  90,095  21,595  24,074 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  49,355  53,148  43,093  46,956 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  17,481  28,074  17,432  23,110 
ค่าใช้จ่ายในการส่งออก  32,546  35,696  4,619  4,515 
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค 5 16,608  17,690  -  - 
อื่นๆ 5 45,779  47,867  38,172  38,300 
รวม  241,499  272,570  124,911  136,955 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ  43,629  46,287  1,476  1,891 
รายได้จากการให้ความช่วยเหลือด้าน         
    การจัดการ การขายและการตลาด 5 46  -  31,594  40,974 
รายได้เงินชดเชยจากสินค้าส่งออก  2,066  3,276  1,615  1,786 
อื่น ๆ  13,212  17,525  6,253  8,408 
รวม  58,953  67,088  40,938  53,059 
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29 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  106,395  107,396  68,096  64,916 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน  -  -  10,667  30,440 
ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย  14,713  11,983  7,653  7,105 
ค่าความช่วยเหลือด้านบริการจัดการ 5 4,784  5,922  -  - 
อื่น  29,140  33,816  18,530  17,824 
รวม  155,032  159,117  104,946  120,285 

 
30 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ผู้บริหาร        
เงินเดือน 29,652  27,924  29,652  27,924 
อื่น ๆ 10,660  11,136  8,395  9,161 
 40,312  39,060  38,047  37,085 
        พนักงานอื่น        
เงินเดือนและค่าแรง 578,139  522,354  292,382  274,974 
อื่น ๆ 306,022  361,017  111,996  154,502 
 884,161  883,371  404,378  429,476 
        รวม 924,473  922,431  442,425  466,561 
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31 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูป         
   และงานระหว่างท า  (62,584)  40,097  (30,417)  (2,888) 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป  3,924,142  4,269,533  1,010,166  1,050,078 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 30 924,473  922,431  442,424  466,561 
ค่าเสื่อมราคา  206,305  203,579  54,534  56,343 
ค่าตัดจ าหน่าย  4,090  4,135  3,159  3,076 
อื่นๆ  756,509  621,483  712,778  671,762 
รวมต้นทุนขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย         
   และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร   5,752,935  6,061,258  2,192,644  2,244,932 

 
32 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ต้นทุนทางการเงิน        
   สถาบันการเงิน 5,155  9,127  1,089  3,064 
   อื่นๆ 2,718  723  208  317 
รวม 7,873  9,850  1,297  3,381 
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33 รำยได้ภำษีเงินได้ (ภำษีเงินได้) 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
รำยได้ภำษี (ภำษีเงินได้) ของปปีัจจุบัน        
ส าหรับปีปัจจุบัน  (18,442)  (63,887)  -  (15,665) 
ภาษีปีก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป (ต่ าไป) (1,577)  5,421  55  5,421 
 (20,019)  (58,466)  55  (10,244) 
        
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชั่วคราว    32,678  (1,927)  15,565  (2,627) 
รวมรำยได้ภำษี  (ภำษีเงินได้) 12,659  (60,393)  15,620  (12,871) 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 
 

 งบกำรเงินรวม  
 2556  2555 
 

ก่อนภาษี
เงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้  

ก่อนภาษี
เงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ 

 (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 3,029  (606)  2,423  -  -  - 

ก าไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาตร์ประกันภัย
ส าหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน -  -  -  37,900  (6,759)  31,141 

การตีมูลค่าที่ดินใหม่ -  -  -  44,856  (8,972)  35,884 
รวม 3,029  (606)  2,423  82,756  (15,731)  67,025 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง 
 
 งบกำรเงินรวม 
 2556  2555 
 อัตราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อัตราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้รวม          83,079        574,651 
จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20  (16,616)  23     (132,170) 
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี   34,910    80,063 
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี   (3,775)    (13,398) 
ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษี        
   เงินได้รอการตัดบัญชี   (283)    (309) 
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป / (ต่ าไป)   (1,577)    5,421 
รวม (15.2)  12,659  10.5  (60,393) 
 
 
 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555 
 

ก่อนภาษี
เงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้  

ก่อนภาษี
เงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ 

 (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 3,029  (606)  2,423  -  -  - 

ก าไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาตร์ประกันภัย
ส าหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน -  -  -  23,025  (4,329)  18,696 

รวม 3,029  (606)  2,423  23,025  (4,329)  18,696 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555 
 อัตราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อัตราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้รวม       133,758        240,042 
จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20  (26,752)  23  (55,210) 
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี   43,881    43,693 
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี   (3,014)    (9,023) 
ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษี        
   เงินได้รอการตัดบัญชี   1,450    2,248 
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป   55            5,421 
รวม (11.7)        15,620  5.4  (12,871) 
 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554      
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี
ได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 
2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามล าดับ  
 

ทั้งน้ีเป็นที่เชื่อได้ว่ารัฐบาลจะด าเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่11 
ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

34 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ ากัด) ได้รับ
สิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน พ .ศ. 
2520 เก่ียวกับการผลิตอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง และการผลิตอาหารส าเร็จรูปและก่ึงส าเร็จรูปแช่แข็ง ซึ่งพอ
สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 
 

(ก) บริษัทและบริษัทย่อยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมมีก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น  
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(ข) บริษัทย่อยได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมมีก าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ก) 

 
(ค) บริษัทย่อยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
 
 (ง) บริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 

ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 
 
เน่ืองจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อก าหนด
ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
 2556  2555 
 กิจการที่  กิจการที่    กิจการที่  กิจการที่   
 ได้รับการ  ไม่ได้รับ    ได้รับการ  ไม่ได้รับ   
 ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม  ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 
  (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 1,948,328  3,120,873  5,069,201  1,922,980  3,931,208  5,854,188 
ขายในประเทศ 642  1,134,178  1,134,820  867  1,157,291  1,158,158 
ตัดรายการระหว่างกัน (212)  (534,954)  (535,166)  (449)  (543,612)  (544,061) 
รวมรำยได้ 1,948,758  3,720,097  5,668,855  1,923,398  4,544,887  6,468,285 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555 
 กิจการที่  กิจการที่    กิจการที่  กิจการที่   
 ได้รับการ  ไม่ได้รับ    ได้รับการ  ไม่ได้รับ   
 ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม  ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 
  (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 64,569  1,295,108  1,359,677  51,647  1,372,390  1,424,037 
ขายในประเทศ 296  690,275  690,571  144  784,388  784,532 
รวมรำยได้ 64,865  1,985,383  2,050,248  51,791  2,156,778  2,208,569 
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35 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ค านวณจากก าไรส าหรับปีที่เป็น
ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการค านวณดังน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีที่เป็นส่วนของ        
   ผูถ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) (7,621)  293,084  149,378  227,171 
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 269,999  269,999  269,999  269,999 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) (0.03)  1.09  0.55  0.84 

 
36 เงินปันผล 

 
ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 4 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็น
เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 140.4 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
เดือนเมษายน 2556 
 
ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันที่ 4 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็น
เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 153.9 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
เดือนเมษายน 2555 

 
37 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือ
ทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการค้า  
 
การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส าคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี่ยง  ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ม่ันใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 
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การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้ม่ันคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหน้ีและความเชื่อม่ัน
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยังก ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย      
ในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เน่ืองจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่มีอัตรา
คงที่ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม  (ดูหมายเหตุข้อ 19) อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเชื่อว่า
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นสาระส าคัญ ดังน้ัน กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ท าสัญญาเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าว 
 
อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงของหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคมดังน้ี 
 

 

 งบกำรเงินรวม   

 
อัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง 

 ภายใน 1 ปี  หลังจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

 หลังจาก 5 ปี  รวม 
 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ปี 2556          
หมุนเวียน           
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 0.87 – 2.8  291,123  -  -  291,123 

          
ไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1.1 - 6  31,694  86,063  -  117,757 

รวม   322,817  86,063  -  408,880 
          
ปี 2555          
หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 0.83 – 3.89  185,164  -  -  185,164 

          
ไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1.6 - 6  54,539  22,996  -  77,535 

รวม   239,703  22,996  -  262,699 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน
หน่ึงปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เก่ียวข้องกับรายการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวด
ปัจจุบันและงวดถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 
อัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง 

 ภายใน 1 ปี  หลังจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

 หลังจาก 5 ปี  รวม 
 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ปี 2556          
ไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 6  6,000  9,000  -  15,000 

รวม   6,000  9,000  -  15,000 
          
ปี 2555          
ไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 6  6,000  15,000  -  21,000 

รวม   6,000  15,000  -  21,000 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจาก
การมีสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
เงินเยนญี่ปุ่น         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 13  32  11  30 
ลูกหน้ีการค้า 8 151,431  159,216  70,513  68,289 
เจ้าหน้ีการค้า 20 (13,033)  (8,510)  (27)  - 
เจ้าหน้ีอื่น 21 (5,118)  (6,614)  -  - 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 19 (375,884)  (171,821)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน          
   ที่มีควำมเสี่ยง                                       (242,591)  (27,697)  70,497  68,319 
ประมาณการยอดขายสินค้า                                               181,911  161,283  -  26,028 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน                                           (60,680)  133,586  70,497  94,347 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ                                     (312,365)  (271,236)  (51,513)  (94,525) 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ                                (373,045)  (137,650)  18,984  (178) 
                  
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 6,466  146  6,465  141 
ลูกหน้ีการค้า 8 47,655  87,491  41,020  34,172 
เจ้าหน้ีการค้า 20 (11,574)  (1,657)  (10,585)  - 
เจ้าหน้ีอื่น 21 (3,992)  -  (2,082)  - 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 19 -  (878)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน          
   ที่มีควำมเสี่ยง                                       38,555  85,102  34,818  34,313 
ประมาณการยอดขายสินค้า                                               33,298  59,672  20,442  59,672 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน                                           71,853  144,774  55,260  93,985 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ                                     (81,096)  (128,126)  (61,586)  (93,955) 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ                                (9,243)  16,648  (6,326)  30 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 
  (พันบาท) 
เงินยูโร         
ลูกหน้ีการค้า 8 -  19,416  -  19,416 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน          
   ที่มีควำมเสี่ยง                                       -  19,416  -  19,416 
ประมาณการยอดขายสินค้า                                               -  27,890  -  27,890 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน                                           -  47,306  -  47,306 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ                                     -  (47,363)  -  (47,363) 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ                                -  (57)  -  (57) 
         
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย         
ลูกหน้ีการค้า 8 -  25,819  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน          
   ที่มีควำมเสี่ยง                                       -  25,819  -  - 
ประมาณการยอดขายสินค้า                                               -  -  -  - 
ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน                                           -  25,819  -  - 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ                                     -  (13,127)  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ                                -  12,692  -  - 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเชื่อ 
 

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษัทตามเง่ือนไขที่ตกลง
ไว้เม่ือครบก าหนด  
  
ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหน่ึงๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยง
จากสินเชื่อที่เป็นสาระส าคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจ านวนมาก  ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส าคัญจากการเก็บหน้ีไม่ได้ 
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า    
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 
การก าหนดมูลค่ายุติธรรม 
 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัทก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
หรือช าระหน้ีสินกัน ในขณะที่ท้ังสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถต่อรองราคากัน
ได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเก่ียวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและการเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมถูกก าหนดโดยวิธีต่อไปน้ี  ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสมมติฐานในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยใน
หมายเหตุที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์และหน้ีสินน้ันๆ 
 
มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีระยะสั้นอื่นๆ เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ถือไว้เผื่อขาย  พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซื้อ     
ณ วันที่ในรายงาน   มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก าหนดถูกพิจารณาเพื่อความมุ่งหมายในการ
เปิดเผยในงบการเงินเท่าน้ัน 
 
เงินลงทุนในหุ้นทุนซึ่งไม่มีราคาขายในตลาด  มูลค่ายุติธรรมประมาณขึ้นจากสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุนดังกล่าว 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีระยะสั้นอื่นมีราคาตาม
บัญชีของหน้ีสินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากเครื่ องมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดใน
ระยะเวลาอันสั้น 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีจ านวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณจากอัตราดอกเบี้ย
ปัจจุบันในตลาดของสัญญาเช่าที่มีความคล้ายคลึงกัน 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเป็นอัตราท้องตลาด มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม  
 



141บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
 

 96 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน
เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 393.5 ล้านบาท ส าหรับกลุ่มบริษัท และ 113.1 ล้านบาท ส าหรับบริษัทในปี 2556 
(2555: 468.5 ล้านบาท ส าหรับกลุ่มบริษัท และ 240.8 ล้านบาท ส าหรับบริษัท) 

 
38 ภำระผูกพันกับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีระยะเวลา
สัญญาครอบคลุมไม่เกินหน่ึงปี ดังน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ านวนเงินตรา  เทียบเท่า  จ านวนเงินตรา  เทียบเท่า 
สกุลเงิน ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 
 (ล้าน)  (ล้านบาท)  (ล้าน)  (ล้านบาท) 
เยนญ่ีปุ่น 1,006.9  312.4  166.1  51.5 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.5  81.1  1.9  61.6 
รวม   393.5    113.1 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ านวนเงินตรา  เทียบเท่า  จ านวนเงินตรา  เทียบเท่า 
สกุลเงิน ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 
 (ล้าน)  (ล้านบาท)  (ล้าน)  (ล้านบาท) 
เยนญ่ีปุ่น 772.5  271.2  269.2  94.5 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.2  128.1  3.1  94.0 
ยูโร 1.2  47.4  1.2  47.4 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 0.4  13.1  -  - 
รวม   459.8    235.9 
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39 หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 
 
(ก) จากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ าประกันบริษัทและบริษัทย่อยแก่หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เป็นจ านวน

เงินรวมประมาณ 6.5 ล้านบาท ส าหรับกลุ่มบริษัท และ 1.6 ล้านบาท ส าหรับบริษัท 
 
(ข) จากการเข้าร่วมค้ าประกันสินเชื่อที่สถาบันการเงินให้แก่บริษัทย่อยบางแห่งจ านวนเงินรวมประมาณ  382.6 

ล้านบาท 
 
40 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้     

 
กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปน้ี เน่ืองจากยังไม่มีการ
บังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
และก าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปน้ี  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปีท่ีมีผล

บังคับใช้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรบัปรุง 2555) การน าเสนองบการเงนิ 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงนิสด 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนักงาน 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ 
2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 

2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)  เงินลงทุนในบรษิัทร่วม 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย ์ 2557 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2557 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปีท่ีมีผล
บังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรบัปรงุ 
2555) 

ส่วนงานด าเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินทีเ่กิดขึ้นจากการรื้อถอน  
การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกนั 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 2557 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 ส่ิงจูงใจสัญญาเช่าด าเนินงาน 2557 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เก่ียวกับรูปแบบ 

ของกฎหมายตามสัญญาเช่า 
2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์ 2557 
 
ผู้บริหารคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้
และถือปฏิบัติ  โดยผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบ         
ที่มีสาระส าคัญต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ   

 



Your Total Quality
ทุกขั้นตอนคุณภ�พเพื่อคุณ

1. ก�รวิจัย และพัฒน�สินค้�
	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นใส่ใจในการลงทุนด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อ

ให้ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย	ปลอดภัยและ	พัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค	

โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบ	 และมาตรฐานการผลิตที่มีความแตกต่างส�าหรับลูกค้าแต่ละรายทั่ว

โลก	รวมถึงมีการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ก�รคัดสรรวัตถุดิบ
	 ทางบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับขบวนการคัดเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างมาก	 เพราะเราใส่ใจ

และตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยของอาหาร	ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งที่

มมีาตรฐานรบัรอง	โดยหน่วยงานราชการทีน่่าเชือ่ถอืและมคีณุภาพ	โดยผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบ

อย่างเข้มงวดภายใต้มาตรฐานการผลติอาหารอกีทัง้กระบวนการตรวจรบัวตัถดุบิ	ณ	โรงงานก่อนรบั

เข้าสู่สายการผลิตของโรงงาน

3. ก�รผลิตสินค้�
	 ผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกผลิตโดยขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	 และมีความทันสมัย	

ภายใต้การควบคุมคุณภาพ	 และระบบการผลิตอาหารให้ปลอดภัยที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

ตามมาตรฐาน	Hazard	Analysis	and	Critical	Control	Points(HACCP),	Good	Manufacturing	

Practice	 (GMP)	และมาตรฐาน	 ISO	22000	และระบบการทวนสอบผลิตภัณฑ์ที่สามารถทวน

สอบกลับได้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ	 ส่วนผสม	 บรรจุภัณฑ์	 ซึ่งเราเน้นเรื่องความปลอดภัย	 และ

คุณภาพที่สม�่าเสมอของอาหาร

4. ระบบ Logistics
	 เพือ่ทีจ่ะส่งมอบสนิค้าคณุภาพถงึมอืผูบ้รโิภค	เราจงึใช้ระบบการจดัเกบ็สนิค้า	และการขนส่ง

ที่ทันสมัย	ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิส�าหรับผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งให้อยู่ในระดับที่ต�่ากว่า	 

-	 18	 องศาเซลเซียส	 โดยเราเน้นการส่งมอบสินค้าอร่อย	 ปลอดภัย	 และมีคุณภาพ	 แก่ผู้บริโภค	 

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

5. ทีมง�นที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ
	 มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นทีมงานบริการลูกค้า	 และทีมฝ่าย

ขายทีส่ามารถให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัสนิค้าทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าแต่ละราย	ประกอบ

กบัผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกลและทนัสมยัของบรษิทั	จงึให้ความส�าคญักบัการพฒันาบคุลากร

เป็นอย่างมาก	เพื่อสร้างทีมงานที่สามารถให้บริการที่ประทับใจอย่างยั่งยืน

6. CSR
	 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ	 ที่ตระหนักถึงความส�าคัญของ

การอยู่ร่วมกันได้ของการด�าเนินธุรกิจ	 และการเป็นอยู่ที่ดีของสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านสังคม	 และ 

สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ	บริษัทมีการจัดโครงการต่างๆ	มากมาย	เพื่อส่งเสริมสังคม	ความเป็นอยู่

ของชมุชน	และการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมตามธรรมชาต	ิเพือ่ให้องค์กรได้เตบิโตไปพร้อมกบัสงัคม	และ

ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	หรือที่เรียกว่า	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)

	 บริษัท	 สุรพลฟู้ดส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	 และ

ปลอดภัย	ที่ได้รับความไว้วางใจ	และความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ	และต่าง

ประเทศมากวา่	30	ป	ีพรอ้มทัง้ไดด้�าเนนิงานภายใตป้รชัญาทีว่า่	“Your Total Quality”	ไดแ้ก	่ 

การบูรณาการคุณภาพในทุกขั้นตอน	 เพื่อมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าโดยทาง

บริษัทมีขั้นตอนการบริหารงานที่เป็นระบบและใส่ใจในทุกๆ	เรื่องโดยเริ่มต้นจาก
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