รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถือหุนบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(กลุ่ม บริษัท) และของเฉพาะบริษั ท สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน) (บริษัท ) ตามลาดับ ซึงประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท 31 ธันวาคม 2556 งบกาไรขาดทุนเบดเสรจรวมและงบกาไร
ขาดทุนเบดเสรจเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลยนแปลงส่วนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลยนแปลงส่วนของผูถือ
หุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปีสินสุดวันเดยวกัน รวมถึงหมาย
เหตุซึงประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชทสาคัญและเรืองอืนๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบริหารเป็นผูรับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านโดยถูกตองตามท
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกยวกับการควบคุมภายในทผูบริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพือให
สามารถจั ด ทางบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การทปราศจากการแสดงขอมู ล ทขั ด ต่ อ ขอเทจจริ ง อั น เป็ น
สาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ขาพเจาเป็ นผู รับ ผิด ชอบในการแสดงความเหนต่ องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจ การดั ง กล่า วจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ซึงกาหนดใหขาพเจาปฏิบัติตาม
ขอกาหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพือใหไดความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอมูลทขัดต่อขอเทจจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
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การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธการตรวจสอบเพือให้ได้มาซึงหลักฐานการสอบบัญชเกยวกับจานวนเงนและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงน วธการตรวจสอบทเลือกใช้ขึนอยู่กับดุลยพนจของผู้สอบบัญช ซึงรวมถึงการประเมนความเสยงจาก
การแสดงข้อมูลทขัดต่อข้อเทจจรงอันเป็นสาระสาคัญของงบการเงน ไม่ว่าจะเกดจากการทุจรตหรือข้อผดพลาด ในการ
ประเมนความเสยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชพจารณาการควบคุมภายในทเกยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงน
โดยถูกต้องตามทควรของกจการ เพือออกแบบวธการตรวจสอบทเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเหนต่อประสทธผลของการควบคุมภายในของกจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมนความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชทผู้บรหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชทจัดทาขึนโดยผู้บรหาร รวมทังการ
ประเมนการนาเสนองบการเงนโดยรวม
ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชทข้าพเจ้าได้รับเพยงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหนของ
ข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเหนว่า งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการข้างต้นน แสดงฐานะการเงนรวมและฐานะการเงนเฉพาะ
กจการของกลุ่ม บรษัทและบรษัท ตามลาดับ ณ วันท 31 ธันวาคม 2556 ผลการดาเนนงานรวมและผลการดาเนนงาน
เฉพาะกจการ และกระแสเงนสดรวมและกระแสเงนสดเฉพาะกจการ สาหรับปีสนสุดวันเดยวกัน โดยถูกต้องตามทควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
โดยมได้แสดงความเหนอย่างมเงือนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนข้อ 3 ซึงได้อธบายถึงผลกระทบ
ต่อกจการจากการนานโยบายการบัญชใหม่มาถือปฏบัตตังแต่วันท 1 มกราคม 2556 ตัวเลขเปรยบเทยบทนามาแสดงน
นามาจากงบการเงนทตรวจสอบแล้ว ณ วันท และสาหรับปีสนสุดวันท 31 ธันวาคม 2555 และหลังจากปรับปรุงรายการ
ตามทได้อธบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนข้อ 3

(บงกช อาเสงยม)
ผู้สอบบัญชรับอนุญาต
เลขทะเบยน 3684
บรษัท เคพเอมจ ภูมไชย สอบบัญช จากัด
กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จนำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
บริงบแสดงฐำนะกำรเงิ
ษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กันด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงิสินนทรั
สดและรายการเที
พย์หมุนเวียน ยบเท่าเงินสด
เงิเงินนลงทุ
นชัวคราว ยบเท่าเงินสด
สดและรายการเที
ลูเงิกนหนี
า
ลงทุการค้
นชัวคราว
ลูลูกกหนี
น า
หนีอืการค้
สิลูกนหนี
ค้าคงเหลื
อืน อ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ

31 ธันวาคม
312556
ธันวาคม

หมายเหตุ

หมายเหตุ

2556

6
76
5, 87
5,5,9 8
105, 9

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอืน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

10

11
13
11
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17

18

รวมสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
รายงานประจำ
าปี 2556
48หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

3

งบกำรเงินรวม
31
ธันวาคม
งบกำรเงิ
นรวม
312555
ธันวาคม
(ปรับปรุ2555
งใหม่)

1 มกราคม
2555
1 มกราคม
(ปรับปรุ2555
งใหม่)

(บาท)
(ปรั
บปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

268,721,516
188,559,040
268,721,516
283,143,063
188,559,040
23,133,334
283,143,063
455,721,824
23,133,334
1,219,278,777
455,721,824

(บาท)
420,953,535
420,953,535
370,496,094
54,178,470
370,496,094
553,092,655
54,178,470
1,398,720,754
553,092,655

379,414,460
379,414,460
388,180,472
38,757,934
388,180,472
492,152,418
38,757,934
1,298,505,284
492,152,418

1,219,278,777

1,398,720,754

1,298,505,284

23,413,739
23,413,739
93,031,591
1,546,374,977
93,031,591
14,273,026
1,546,374,977
24,323,940
14,273,026
8,356,856
24,323,940
1,709,774,129
8,356,856

23,367,974
23,367,974
93,070,641
1,555,451,732
93,070,641
17,738,072
1,555,451,732
6,798,709
17,738,072
15,295,292
6,798,709
1,711,722,420
15,295,292

26,762,550
56,417,657
26,762,550
123,760,732
56,417,657
1,509,919,223
123,760,732
15,279,136
1,509,919,223
8,334,481
15,279,136
16,726,197
8,334,481
1,757,199,976
16,726,197

1,709,774,129
2,929,052,906

1,711,722,420
3,110,443,174

1,757,199,976
3,055,705,260

2,929,052,906

3,110,443,174

3,055,705,260

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จนำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
บริงบแสดงฐำนะกำรเงิ
ษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กันด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

หนีสินและส่วนของผูถือหุน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงิหนีนสดและรายการเที
ส้ ินหมุนเวียน ยบเท่าเงินสด
เงิเงินนลงทุ
เบิกเกินชันวคราว
บัญชธนาคารและเงินกู้ยืม
ลูกระยะสั
หนีการค้
า
นจากสถาบั
นการเงิน
ลูเจ้กาหนี
อื
น
หนการค้า
สิเจ้นาหนอื
ค้าคงเหลื
น อ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทถึง

31 ธันวาคม
312556
ธันวาคม

หมายเหตุ

หมายเหตุ

2556

1 มกราคม
2555
1 มกราคม
(ปรับปรุ2555
งใหม่)

(บาท)
(ปรั
บปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

268,721,516
188,559,040
283,143,063
291,123,410
23,133,334
167,134,457
455,721,824
154,524,935
1,219,278,777

(บาท)
420,953,535
370,496,094
185,163,651
54,178,470
202,649,020
553,092,655
184,715,320
1,398,720,754

379,414,460
388,180,472
236,823,300
38,757,934
208,636,669
492,152,418
189,020,159
1,298,505,284

19

31,694,175

54,538,800

137,537,560

11
19
13
14
15
16
17
19
18
19

23,413,739
18,349,716
11,116,991
93,031,591
673,943,684
1,546,374,977
14,273,026
24,323,940
86,062,525
8,356,856
53,800,452
1,709,774,129
48,840,459

23,367,974
10,987,176
36,467,674
93,070,641
674,521,641
1,555,451,732
17,738,072
6,798,709
22,996,000
15,295,292
32,688,239
1,711,722,420
63,386,930

26,762,550
4,310,975
56,417,657
42,951,118
123,760,732
819,279,781
1,509,919,223
15,279,136
8,334,481
96,521,780
16,726,197
8,434,002
1,757,199,976
47,265,096

82,391,454
2,929,052,906
271,094,890

76,529,845
3,110,443,174
195,601,014

105,070,418
3,055,705,260
257,291,296

945,038,574

870,122,655

1,076,571,077

6
7
5, 19
8
5,5,920
10
5, 21

กาหนดชาระภายในหนึงปี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนสินตามสัญญาเช่าการเงินทถึงกาหนดชาระ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ภายในหนึงปี
เงินลงทุนระยะยาวอืน
ภาษเงินได้ค้างจ่าย
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
รวมหนีสินหมุนเวียน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนสินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนสินภาษเงินได้รอการตัดบัญช

งบกำรเงินรวม
31
ธันวาคม
งบกำรเงิ
นรวม
312555
ธันวาคม
(ปรับปรุ2555
งใหม่)

ภาระผูนกทรั
พันพผลประโยชน์
พนักงาน
รวมสิ
ย์
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

17
22

รวมหนีสิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์

สินพและส่
สิหนี
นทรั
ย์หมุนวเวีนของผู
ยน ถือหุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
นของผู
ลูส่กวหนี
การค้้ถาือหุน้
เรืออืนหุ
ลูทุกนหนี
น น้
สินทุค้นาจดทะเบี
คงเหลือยน
ทุนทีนออกและช
รวมสิ
ทรัพย์หมุนาระแล้
เวียน ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้

31 ธันวาคม
2556

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2556

หมายเหตุ
6
7
5, 8
5, 23
9
10

วนเกิ
สินส่ทรั
พย์นไมูม่ลหค่มุานหุเวีน้ ยสามั
น ญ
เงิกาไรสะสม
นลงทุนในบริษัทร่วม
สรรแล้
ว
เงินจัดลงทุ
นระยะยาวอื
น
นสมารองตามกฎหมาย
อสังทุหาริ
ทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิยันงไม่อาคารและอุ
ได้จัดสรร ปกรณ์
สิองค์
นทรั
พย์ไม่มีตนของส่
ัวตน วนของผู้ถือหุน้
ประกอบอื
สิรวมส่
นทรัวพนของผู
ย์ภาษีเงิถืนอได้
รอการตัดษบััทญชี
หุนของบริ
สิส่นวนได้
ทรัพเย์สีไยม่ทีหไม่
มุนมเวีีอานาจควบคุ
ยนอืน ม
รวมสิ
ทรัพย์ไม่ถืหอหุมุนเวียน
รวมส่นวนของผู

23
11
13
1424
15
16
17
18

รวมสิ
นทรั
ย์ วนของผูถือหุน
รวมหนี
สินพและส่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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3
รายงานประจำาปี 2556

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
2555
งบกำรเงิ
นรวม
(ปรับปรุงใหม่
)
31
ธั
น
วาคม
(บาท)
2555

1 มกราคม
2555
(ปรับปรุงใหม่)
1 มกราคม
2555

268,721,516
188,559,040
283,143,063
23,133,334
270,000,000
455,721,824
269,999,000
1,219,278,777

(ปรั
บปรุงใหม่)
420,953,535
(บาท)
370,496,094
54,178,470
270,000,000
553,092,655
269,999,000
1,398,720,754

(ปรั
บปรุงใหม่)
379,414,460
388,180,472
38,757,934
270,000,000
492,152,418
269,999,000
1,298,505,284

270,000,000

270,000,000

270,000,000

23,413,739
27,000,000
93,031,591
1,546,374,977
760,547,045
14,273,026
254,481,963
24,323,940
1,582,028,008
8,356,856
401,986,324
1,709,774,129
1,984,014,332

23,367,974
27,000,000
93,070,641
1,555,451,732
908,567,541
17,738,072
252,058,393
6,798,709
1,727,624,934
15,295,292
512,695,585
1,711,722,420
2,240,320,519

26,762,550
56,417,657
27,000,000
123,760,732
1,509,919,223
743,353,043
15,279,136
232,753,890
8,334,481
1,543,105,933
16,726,197
436,028,250
1,757,199,976
1,979,134,183

2,929,052,906
2,929,052,906

3,110,443,174
3,110,443,174

3,055,705,260
3,055,705,260

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์

หมายเหตุ

ทรัพพย์ย์หมุนเวียน
สิสินนทรั
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ทรัพการค้
ย์หมุา นเวียน
ลูสิกนหนี
สดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
ลูเงิกนหนี
อืน
นชัวคราว
สิเงินนค้ลงทุ
าคงเหลื
อ
ลูกหนีนการค้
รวมสิ
ทรัพาย์หมุนเวียน
ลูกหนีอืน
ค้าคงเหลื
สิสินนทรั
พย์ไม่หอมุนเวียน
นทรั
พย์หษมุัทนร่เวีวยมน
เงิรวมสิ
นลงทุ
นในบริ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2556
2555
2555
งบกำรเงิ
น
เฉพำะกิ
จ
กำร
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
31 ธันวาคม
31
ธั
น
วาคม
1 มกราคม
(บาท)
2556
2555
2555
(ปรั420,953,535
บปรุงใหม่)
(ปรั
บปรุงใหม่)
268,721,516
379,414,460
(บาท)
188,559,040
283,143,063
370,496,094
388,180,472
34,661,915
185,221,382
88,954,252
23,133,334
54,178,470
38,757,934
188,548,815
455,721,824
553,092,655
492,152,418
196,681,018
210,937,345 1,298,505,284
190,659,669
1,219,278,777
1,398,720,754
5,521,800
39,798,231
12,910,997
206,858,376
238,570,475
241,168,275
632,271,924
674,527,433
533,693,193
23,413,739
23,367,974
26,762,550

6
7
5, 8
5, 69
107
5, 8
5, 9
10

เงินลงทุนระยะยาวอืน
สินงทรั
พย์มไทรั
ม่หพมุย์นเพืเวีอการลงทุ
ยน น
อสั
หาริ
นในบริษัทปร่กรณ์
วม
ทีเงิดินนลงทุ
อาคารและอุ
ลงทุพนย์ไในบริ
ัทย่อย
สิเงินทรั
ม่มีตัวษตน
ลงทุพนย์ภระยะยาวอื
สิเงินทรั
าษีเงินได้รนอการตัดบัญชี

หาริ
สิอสันงทรั
พย์มไทรั
ม่หพมุย์นเพืเวีอการลงทุ
ยนอืน น
ทีดิน อาคารและอุ
รวมสิ
นทรัพย์ไม่หปมุกรณ์
นเวียน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรันพทรั
ย์ไพม่หย์ มุนเวียนอืน
รวมสิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

11
13
14
1511
1612
1713
1814
15
16
18

รวมสินทรัพย์

93,031,591
17,550,000
1,546,374,977
233,423,735
14,273,026
24,323,940

93,070,641
17,550,000
1,555,451,732
244,090,735
17,738,072
6,798,709

56,417,657
123,760,732
17,550,000
1,509,919,223
276,549,585
15,279,136
56,417,657
8,334,481

5,000,000
8,356,856
513,637,267
1,709,774,129
8,696,506
4,136,401
2,929,052,906
782,443,909

5,000,000
15,295,292
523,555,616
1,711,722,420
11,232,881
4,662,122
3,110,443,174
806,091,354

5,000,000
16,726,197
531,166,913
1,757,199,976
11,250,431
7,916,137
3,055,705,260
905,850,723

1,414,715,833

1,480,618,787

1,439,543,916

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
3
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริบริษัทษัทสุสุรพลฟู
รพลฟู้ดส์้ดส์จำ�จกัำกัดด(มห�ชน)
(มหำชน)และบริ
และบริษษัทัทย่ย่ออยย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

หนีสินและส่วนของผูถือหุน

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2556

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2556

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินส้ลงทุ
นชันวคราว
หนี
ินหมุ
เวียน
ลูกาหนี
การค้าา
เจ้
หนการค้
ลูกาหนี
เจ้
หนอือืนน
ค้าคงเหลืนอกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทถึง
ส่สินวนของเงิ
รวมสิ
นทรัพาระภายในหนึ
ย์หมุนเวียน งปี
กาหนดช

6
7
5,5, 820
5,5, 921
10

หนสินตามสัญญาเช่าการเงินทถึงกาหนดชาระ
สินภายในหนึ
ทรัพย์ไม่งปี
หมุนเวียน
เงินลงทุนได้
นในบริ
ภาษเงิ
ค้างจ่ษายัทร่วม
เงินลงทุสินนระยะยาวอื
รวมหนี
หมุนเวียนน
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดินส้ ินอาคารและอุ
หนี
ไม่หมุนเวียปนกรณ์
ย์ไม่มีตัวตน
เงิสินนทรั
กู้ยพืมระยะยาวจากสถาบั
นการเงิน
สิหนสิ
นทรันพตามสั
ย์ภาษีญเงิญาเช่
นได้ราการเงิ
อการตันดบัญชี
สิหนสิ
นทรันพภาษเงิ
ย์ไม่หนมุได้
นเวีรอการตั
ยนอืน ดบัญช
รวมสิ
ย์ไม่หมุนเวียพนนักงาน
ภาระผูนกทรั
พันพผลประโยชน์

19
11
13
14
15
1619
1719
1817

19

22

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
รวมหนีสิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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3
รายงานประจำาปี 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินน

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
งบกำรเงิ2555
นเฉพำะกิจกำร 2555
(ปรั31บปรุ
ใหม่)
(ปรับ1ปรุมกราคม
งใหม่)
ธันงวาคม

268,721,516
188,559,040
283,143,063
83,432,329
23,133,334
65,440,511
455,721,824
1,219,278,777
6,000,000

(บาท)
2555
(ปรับปรุงใหม่)
420,953,535
(บาท)
370,496,094
110,197,455
54,178,470
86,057,276
553,092,655
1,398,720,754
6,000,000

2555
(ปรับปรุงใหม่)
379,414,460
388,180,472
105,357,739
38,757,934
78,466,905
492,152,418
1,298,505,284
30,312,000

1,310,861
23,413,739
156,183,701
93,031,591
1,546,374,977
14,273,026
9,000,000
24,323,940
722,962
8,356,856
20,574,524
1,709,774,129
41,548,997

1,331,474
23,367,974
11,551,359
-215,137,564
93,070,641
1,555,451,732
17,738,072
15,000,000
6,798,709
1,049,399
15,295,292
35,532,917
1,711,722,420
38,615,078

2,004,929
26,762,550
8,635,366
56,417,657
224,776,939
123,760,732
1,509,919,223
15,279,136
42,909,000
8,334,481
2,593,050
16,726,197
28,577,655
1,757,199,976
57,371,147

71,846,483
2,929,052,906
228,030,184

90,197,394
3,110,443,174
305,334,958

131,450,852
3,055,705,260
356,227,791

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริบริ
ษัทษัทสุรสุพลฟู
้ดส์้ดส์จำ�จกัำกัด ด(มห�ชน)
รพลฟู
(มหำชน)และบริ
และบริษษัทัทย่ย่ออยย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

หมายเหตุ

หนีสินและส่วนของผูถือหุน

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
นของผู
ถือหุน้
เงิส่นวลงทุ
นชั้วคราว
เรือการค้
นหุน้ า
ลูทุกนหนี
นจดทะเบี
ลูกทุหนี
อืน ยน
ทีออกและช
สินทุค้นาคงเหลื
อ าระแล้ว
ส่วนเกินทรั
นมูพลย์ค่หาหุมุน้ นเวียน
รวมสิ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
สิกนาไรสะสม
ทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ดสรรแล้
ว ษัทร่วม
เงินจัลงทุ
นในบริ
ทุนสนารองตามกฎหมาย
เงินลงทุ
ระยะยาวอืน
ไม่ไมด้ทรั
จัดพสรร
อสัยังงหาริ
ย์เพือการลงทุน
ระกอบอืนของส่
ทีองค์
ดิน ปอาคารและอุ
ปกรณ์วนของผู้ถือหุน้
อหุน
สิรวมส่
นทรัพวนของผู
ย์ไม่มีตัวถืตน

31 ธันวาคม
2556
31 ธันวาคม
2556

6
7
5,238
5, 9
10
23

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิรวมหนี
นทรัพย์สิไนม่และส่
หมุนเวีวนของผู
ยนอืน ถือหุน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

11
1324
14
15
16
17
18

รวมสินทรัพย์

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
งบกำรเงิ2555
นเฉพำะกิจกำร
2555
ธันงวาคม
มกราคม
(ปรั31บปรุ
ใหม่)
(ปรับ1ปรุ
งใหม่)
2555
2555
(บาท)
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)

268,721,516
188,559,040
283,143,063
270,000,000
23,133,334
269,999,000
455,721,824

(บาท)
420,953,535
370,496,094
270,000,000
54,178,470
269,999,000
553,092,655

1,219,278,777
270,000,000

1,398,720,754
270,000,000

269,999,000
492,152,418
1,298,505,284
270,000,000

23,413,739
27,000,000
449,710,954
93,031,591
169,975,695
1,546,374,977
1,186,685,649
14,273,026

23,367,974
27,000,000
440,732,525
93,070,641
167,552,304
1,555,451,732
1,175,283,829
17,738,072

26,762,550
27,000,000
56,417,657
348,764,821
123,760,732
167,552,304
1,509,919,223
1,083,316,125
15,279,136

24,323,940
1,414,715,833
8,356,856
1,709,774,129

6,798,709
1,480,618,787
15,295,292
1,711,722,420

8,334,481
1,439,543,916
16,726,197
1,757,199,976

2,929,052,906

3,110,443,174

3,055,705,260

379,414,460
388,180,472
270,000,000
38,757,934

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
3
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
สาหรับปีสินสุดวันท
สาหรับปีสิ้นนสุสุดวันท
2556
2555
2555
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
2556
2555
2556
2555
(บาท)
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)
268,721,516
420,953,535
379,414,460
188,559,040
5,668,854,934 6,468,284,585 2,050,248,038 2,208,568,768
283,143,063
370,496,094
388,180,472
100,314,926
98,409,666
25,870,786 28,908,546
23,133,334
54,178,470
38,757,934
14,917,734
14,371,799 210,643,858 197,818,267
455,721,824
553,092,655
492,152,418
58,952,722
67,088,207
40,937,558 53,059,371
1,219,278,777
1,398,720,754
1,298,505,284
5,843,040,316 6,648,154,257 2,327,700,240 2,488,354,952

หมายเหตุ
หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้
เงินลงทุนชัวคราว
รายได้จากการขาย
ลูกหนีการค้า
กาไรจากอัตราแลกเปลยนสุทธิ
ลูกหนีอืน
รายได้จากการลงทุน
สินค้าคงเหลือ
รายได้อืน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมรำยได
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ค่าใช้จ่าย
นในบริษัทร่วม
ต้เงินนทุลงทุ
นขาย
นระยะยาวอืน
ค่เงิานใช้ลงทุ
จ่ายในการขาย
งหาริ
มทรัพย์เพืหอการลงทุ
น
ค่อสัาใช้
จ่ายในการบริ
าร
ต้ทีนดินทุนอาคารและอุ
ทางการเงินปกรณ์
สินทรัำพใชจ่
ย์ไำม่ยมีตัวตน
รวมค่
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทรัพงย์กไาไร
ม่หมุ(ขาดทุ
นเวียนอื
ส่สิวนนแบ่
น) นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
พย์ไม่นหไดมุนเวียน
กรวมสิ
ำไรก่นอทรั
นภำษเงิ
รายได้ภาษเงินได้ (ภาษเงินได้)
ทรับพปีย์
กรวมสิ
ำไรสนำหรั

6
7
5, 25, 34
5, 8
5, 9
5, 26
10
5, 27

5 11
5, 2813
5, 2914
5, 3215
16
17
5, 1118

23,413,7395,629,570,708
23,367,974
5,356,404,500
1,962,786,916 26,762,550
1,987,692,468
56,417,657
241,498,597 272,570,227 124,911,222 136,954,817
93,031,591 159,117,385
93,070,641
155,031,624
104,946,349123,760,732
120,284,566
1,546,374,977
1,555,451,732
1,509,919,223
7,872,546
9,850,224
1,297,672
3,381,179
14,273,026
17,738,072
15,279,136
5,760,807,267 6,071,108,544 2,193,942,159 2,248,313,030
24,323,940
6,798,709
8,334,481
8,356,856 (2,394,576)
15,295,292 16,726,197
845,765
1,709,774,129 574,651,137
1,711,722,420
83,078,814
133,758,0811,757,199,976
240,041,922

33

12,658,675
(60,393,718) 15,619,828 (12,870,814)
2,929,052,906
3,110,443,174
3,055,705,260
95,737,489 514,257,419
149,377,909
227,171,108

กำไรเบ็ดเสร็จอืน
การเปลยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย
การตมูลค่าทดินใหม่
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
22
กำไรเบ็ดเสร็จอืนสำหรับปี - สุทธิจำกภำษ
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินน
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3
9

2,423,570
-

35,883,965

2,423,391
-

2,423,570
98,161,059

31,141,858
67,025,823
581,283,242

2,423,391
151,801,300

18,696,026
18,696,026
245,867,134

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ว

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
บริงบแสดงฐำนะกำรเงิ
ษท สุรพลฟู้ดส์ จำกดน (มหำชน) และบริษทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุ
วคราว
กำรแบ่
งปันนกชัำไร
(ขำดทุน)
หนีการค้
า ้ถอื หุน้ ของบริษัท
ส่ลูวกนทเป็
นของผู
หนีอืนนของส่วนได้เสยทไม่มอานาจควบคุม
ส่ลูวกนทเป็
สินค้ำหรบปี
าคงเหลือ
กำไรส
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

งบกำรเงินรวม
31งบกำรเงิ
ธันวาคม
31 ธันวาคมงบกำรเงินเฉพำะกิ
1 มกราคม
นรวม
จกำร
หมายเหตุ
2555 สาหรับปีสิ้นนสุ2555
สาหรั2556
บปีสินสุดวันท
สุดวันท
(ปรับปรุงใหม่) 31 (ปรั
บปรุงใหม่)
31 ธันวาคม
ธันวาคม
หมายเหตุ
2556
2555 (บาท) 2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
6
268,721,516
420,953,535
379,414,460
(บาท)
7
188,559,040
5, 8
283,143,063
(7,621,016)
293,084,182370,496,094
149,377,909 388,180,472
227,171,108
5, 9
23,133,334
38,757,934
103,358,505
221,173,23754,178,47010
455,721,824
95,737,489
514,257,419553,092,655
149,377,909 492,152,418
227,171,108
1,219,278,777
1,398,720,754
1,298,505,284

กำรแบ่งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ทรัพนย์ของผู
ไม่หมุ้ถนอื เวีหุยน้ นของบริษัท
ส่สิวนนทเป็
ลงทุนนของส่
ในบริวษนได้
ัทร่วเมสยทไม่มอานาจควบคุม
ส่เงิวนนทเป็
เงินลงทุ
น
กำไรเบ็
ดเสร็นจระยะยาวอื
รวมสำหรบปี
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิ(ขำดทุ
น อาคารและอุ
ปกรณ์นฐำน (บาท)
กำไร
น) ต่อหุนขนพื
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

(5,197,446) 338,418,431 151,801,300 245,867,134
23,413,739
26,762,550
103,358,505
242,864,81123,367,97498,161,059
581,283,242 - 151,801,300 56,417,657
245,867,134
93,031,591
93,070,641
123,760,732
1,546,374,977
1,555,451,732 0.55 1,509,919,223
(0.03)
1.09
0.84
14,273,026
17,738,072
15,279,136
24,323,940
6,798,709
8,334,481
8,356,856
15,295,292
16,726,197
1,709,774,129
1,711,722,420
1,757,199,976

สินทรัพย์

11
13
14
35 15
16
17
18

รวมสินทรัพย์

2,929,052,906

3,110,443,174

3,055,705,260

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินน
10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

55
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

57

58
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

59

บริษัท สุรพลฟูด้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรบปีสนสุ
ิ ดวนท 31 ธนวำคม สำหรบปีสนสุ
ิ ดวนท 31 ธนวำคม
2556
2555
2556
2555
(ปรบปรุงใหม่)
(ปรบปรุงใหม่)
(บาท)

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสำหรบปี
รายการปรับปรุง
ค่ำเสือมรำคำ
ค่ำตดจำหน่ำยสินทรพย์ไม่มตวตน
เงินปันผลรบ
ผลประโยชน์พนกงำน
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กลบรำยกำรหนสงสยจะสูญ
ค่ำเผือด้อยค่ำเงินลงทุน (กลบรำยกำร)
ค่ำเผือมูลค่ำสินค้ำลดลง (กลบรำยกำร)
ขำดทุน (กำไร) จำกอตรำแลกเปลยนทยงไม่เกิดขึนจริง
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยและตดจำหน่ำยทดิน
อำคำรและอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนระยะยำวอืน
ขำดทุนจำกกำรขำยสินทรพย์ไม่มตวตน
ภำษเงินได้หก ณ ทจ่ำยตดบญช
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทย่อยและ
เงินลงทุนระยะยำวอืน
ส่วนแบ่งขำดทุน (กำไร) จำกเงินลงทุนในบริษทร่วม
ภำษเงินได้ (รำยได้ภำษเงินได้)
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดาเนินงาน
ลูกหนกำรค้ำ
สินค้ำคงเหลือ
ลูกหนอืน
สินทรพย์ไม่หมุนเวยนอืน
เจ้ำหนกำรค้ำ
เจ้ำหนอืน
จ่ำยผลประโยชน์พนกงำน
เงินสดได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
จ่ำยภำษเงินได้
เงินสดสุทธิไดมำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึงของงบกำรเงินน

60

รายงานประจำาปี 2556

15

95,737,489

514,257,419

149,377,909

227,171,108

206,372,276
4,089,990
11,650,962
7,872,546
(20,600)
(7,682,037)
5,346,568

203,578,544
4,135,065
10,325,357
9,850,224
(100,360)
(2,000)
3,289,866
103,514,214

54,534,361
3,158,556
(199,229,750)
5,072,989
1,297,672
(20,600)
10,667,000
(3,181,171)
2,533,030

56,343,227
3,075,992
(184,783,775)
4,268,593
3,381,179
(100,360)
30,438,100
(117,963)
(6,227,644)

2,381,795
6
132,545
1,403,932

(1,276,154)
-

745,721
2
1,292,382

715,111
-

(845,765)
(12,658,675)
313,781,032

(841,593)
2,394,576
60,393,718
909,518,876

(15,619,828)
10,628,273

(841,593)
12,870,814
146,192,789

88,002,746
104,161,245
29,642,510
(3,013,976)
(34,760,334)
(46,133,985)
(5,787,203)
445,892,035
(45,369,602)
400,522,433

12,675,228
(64,230,103)
(2,298,223)
(6,088,474)
(5,480,836)
(24,420,070)
(965,492)
818,710,906
(62,627,589)
756,083,317

14,363,131
34,893,270
34,297,031
(1,167,840)
(27,011,785)
(28,193,556)
(2,139,070)
35,669,454
(11,495,772)
24,173,682

(22,067,010)
2,715,763
4,800,228
272,904
4,839,716
1,157,560
137,911,950
(5,006,658)
132,905,292

บริษัท สุรพลฟูด้ ส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรบปีสนสุ
ิ ดวนท 31 ธนวำคม สำหรบปีสนสุ
ิ ดวนท 31 ธนวำคม
2556
2555
2556
2555
(ปรบปรุงใหม่)
(ปรบปรุงใหม่)
(บาท)

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รบเงินปันผล
ซือเงินลงทุนชวครำว
ซือทดิน อำคำรและอุปกรณ์
ขำยทดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินรบสุทธิจำกกำรขำยเงินลงทุน
ขำยเงินลงทุนในบริษทย่อย
ขำยเงินลงทุนระยะยำวอืน
ซือสินทรพย์ไม่มตวตน
เงินสดสุทธิไดมำจำก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน
จ่ำยเงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษท
จ่ำยเงินปันผลให้กบส่วนได้เสยทไม่มอำนำจควบคุม
เงินเบิกเกินบญชธนำคำรและเงินกูย้ ืมระยะสน
จำกสถำบนกำรเงินเพิมขึน (ลดลง)
จ่ำยชำระหนสินตำมสญญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดรบจำกเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบนกำรเงิน
ชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบนกำรเงิน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทยบเท่ำเงินสด ณ วนท 1 มกรำคม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที 31 ธันวำคม

6
6

800,000
(185,529,576)
(187,722,185)
41,468,950
7,608,251
(614,933)
(323,989,493)

1,000,000
(146,650,030)
40,007,515
2,278,000
57,002,000
(5,785,304)
(52,147,819)

199,229,750
(185,519,576)
(39,980,209)
1,102,150
(178,360)
(25,346,245)

161,213,650
(43,822,348)
820,248
2,278,000
57,002,000
(2,611,046)
174,880,504

(6,821,641)
(140,399,480)
(206,570,250)

(10,805,920)
(153,899,430)
(166,786,350)

(1,299,665)
(140,399,480)
-

(3,393,307)
(153,899,430)
-

101,252,349
(17,862,187)
89,035,000
(47,398,750)
(228,764,959)

(176,949,285)
(10,097,575)
10,000,000
(153,857,863)
(662,396,423)

(1,687,759)
(6,000,000)
(149,386,904)

(2,004,929)
(52,221,000)
(211,518,666)

(152,232,019)
420,953,535
268,721,516

41,539,075
379,414,460
420,953,535

(150,559,467)
185,221,382
34,661,915

96,267,130
88,954,252
185,221,382

รำยกำรทีไม่ใช่เงินสด
ในระหว่ำงปี 2556 กลุม่ บริษทได้ซอทดิ
ื น อำคำรและอุปกรณ์ในรำคำทุนรวมจำนวนเงิน 254.0 ล้ำนบำท (2555: 212.3 ล้านบาท) ซึงในจำนวนน กลุม่
บริษทจดซือโดยเงินสดจำนวนเงินรวม 187.7 ล้ำนบำท (2555: 146.7 ล้านบาท) โดยกำรทำสญญำเช่ำทำงกำรเงินจำนวน 52.4 ล้ำนบำท (2555: 45.4
ล้านบาท) และคงค้ำงเป็นเจ้ำหนค่ำซือเครืองจกรและอุปกรณ์ ณ วนท 31 ธนวำคม 2556 จำนวนเงิน 13.9 ล้ำนบำท (2555: 20.2 ล้านบาท)
ในระหว่ำงปี 2556 บริษทได้ซออำคำรและอุ
ื
ปกรณ์ในรำคำทุนรวมจำนวนเงิน 46.5 ล้ำนบำท (2555: 50.2 ล้านบาท) ซึงในจำนวนนบริษทจดซือโดย
เงินสดจำนวนเงินรวม 40.0 ล้ำนบำท (2555: 43.8 ล้านบาท) โดยกำรทำสญญำเช่ำทำงกำรเงินจำนวน 1.3 ล้ำนบำท (2555: -ไม่มี-) และคงค้ำงเป็น
เจ้ำหนค่ำซือเครืองจกรและอุปกรณ์ ณ วนท 31 ธนวำคม 2556 จำนวนเงิน 5.2 ล้ำนบำท (2555: 6.4 ล้านบาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึงของงบกำรเงินน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

62

สำรบัญ
ข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีทีสาคัญ
บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินทีมีภาระดอกเบีย
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรือนหุ้น
สารอง
ส่วนงานดาเนินงาน
รายได้จากการลงทุน
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

รายงานประจำาปี 2556
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมำยเหตุ
35
36
37
38
39
40

สำรบัญ
กาไรต่อหุ้นขนพืนฐาน
เงินปันผล
เครืองมือทางการเงิน
ภาระผูกพนกบกิจการทีไม่เกียวข้องกน
หนีสินทีอาจเกิดขึน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียงไม่ได้ใช้

18
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงนเป็นสวนหนึงของงบการเงนน
งบการเงนนไดรบอนุมตใหออกงบการเงนจากคณะกรรมการเมือวนท 21 กุมภาพนธ 2557
1

ขอมูลทัวไป
บรษท สุรพลฟู้ดส จากด (มหาชน) “บรษท” เป็นนตบุคคลทจดตงขึนในประเทศไทย
บรษทมสถานทตงปัจจุบน ดงน
(ก) สานกงานจดทะเบยน: ตงอยู ณ เลขท 247 หมู 1 ถนนเทพารกษ อาเภอเมือง จงหวดสมุทรปราการ
(ข) โรงงานแหงทหนึง: ตงอยู ณ เลขท 247 หมู 1 ถนนเทพารกษ อาเภอเมือง จงหวดสมุทรปราการ
(ค) โรงงานแหงทสอง: ตงอยู ณ เลขท 509 หมู 9 ตาบลหนองก อาเภอกบนทรบุร จงหวดปราจนบุร
บรษทจดทะเบยนกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เมือเดือนกนยายน 2532
ผูถือหุนรายใหญในระหวางปีไดแก กลุมวองวฒนโรจน กลุมไกรสทธศรนทร และกลุมเจยงวรวงศ ซึงถือหุนใน
บรษทรวมประมาณรอยละ 65
บรษทและบรษทยอยดาเนนธุรกจหลกเกยวกบการผลตและจาหนายอาหารทะเล อาหารสาเรจรูปและอาหาร
กึงสาเรจรูปแชแขง รายละเอยดของบรษทยอยทางตรง ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 ไดเปิดเผยไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนขอ 12
นอกจากนบรษทไดรวมลงทุ น โดยผานการถื อหุนของบรษท พุ นพน จากด (บรษทยอยทางออม) โดยม
รายละเอยดดงน
ชือกิจกำร

บริษัทย่อยทางอ้อม
บรษท แชมป์เปียนฟู้ดส จากด

ลักษณะธุรกิจ

รานอาหารญปุ่น
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ประเทศที
กิจกำรจัดตัง

ไทย

บริษัทถือหุนรอยละ
31 ธนวาคม
31 ธนวาคม
2556
2555
1

51

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ในการประชุมสามัญประจาปีของผูถือหุนของบรษัท พุนพน จากัด (บรษัทย่อย) เมือวันท 30 เมษายน 2556
ผูถือหุนของบรษัทดังกล่าวมมตอนุมัตใหขายเงนลงทุนในบรษัท แชมเปียนฟู้ดส์ จากัด (บรษัทย่อยทางออม)
จานวน 249,997 หุน ในราคาหุนละ 35.43 บาท เป็นจานวนเงน 8.9 ลานบาท บรษัทมไดมอานาจควบคุมทัง
ทางตรงและทางออมในการกาหนดนโยบายทางการเงนและการดาเนนงาน ดังนันบรษัทดังกล่าวจึงมไดม
สถานะเป็นบรษัทย่อยทางออมของบรษัทอกต่อไป
2

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงนนจัดทาขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน รวมถึงแนวปฏบัตทางการบัญชทประกาศใชโดย
สภาวชาชพบัญชฯ (“สภาวชาชพบัญช”) กฎระเบยบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทเกยวของ
สภาวชาชพบัญ ชไดออกและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงนหลายฉบั บ ซึ งเกยวของกั บ การ
ดาเนนงานของกลุ่มบรษัท และมผลบังคับใชตังแต่รอบระยะเวลาบัญชทเรมในหรือหลังวันท 1 มกราคม 2556
ดังต่อไปน
มาตรฐานการรายงานทางการเงน
มาตรฐานการบัญช ฉบับท 12
มาตรฐานการบัญช ฉบับท 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบับท 8

เรือง
ภาษเงนได
ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอัตราแลกเปลยนเงนตรา
ต่างประเทศ
ส่วนงานดาเนนงาน

การปฏบั ต ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรั บ ปรุ ง ใหม่ ข างตนนั น มผลใหเกดการ
เปลยนแปลงนโยบายการบัญชของกลุ่ม บรษัท ผลกระทบจากการเปลยนแปลงไดเปิด เผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนขอ 3
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรับปรุงใหม่ขางตน สภาวชาชพบัญชไดออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบับอืน ๆ ซึงมผลบังคับสาหรับงบการเงนทเรมในหรือหลังวันท
1 มกราคม 2557 เป็นตนไป และไม่ไดมการนามาใชสาหรับการจัดทางบการเงนน มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนทออกและปรับปรุงใหม่ทเกยวกับการดาเนนงานของกลุ่มบรษัทไดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนขอ 40
20
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนีจดทาขึนโดยถือหลกเกณฑ์การบนทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการทีสาคญทีแสดงในงบแสดง
ฐานะทางการเงินดงต่อไปนี
- ทีดินวดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม
- สินทรพย์ทางการเงินเผือขายวดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม
(ค) สกุลเงินทีใช้ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนีจดทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริษท
ข้อมูลทางการเงินทงหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือให้แสดงเป็นหลกพนบาท ยกเว้นที
ระบุไว้เป็นอย่างอืน
(ง)

การประมาณการและใช้วิจารณญาณ
ในการจดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บ ริหารต้องใช้วิจารณญาณ การ
ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึงมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบญชีและการรายงาน
จานวนเงินทีเกียวกบ สินทรพย์ หนีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้อ สมมติ ฐ านที ใช้ ในการจดทางบการเงิ นจะได้รบการทบทวนอย่า งต่ อเนื อง การปรบ
ประมาณการทางบญชีจะบนทึกในงวดบญชีทีประมาณการดงกล่าวได้รบการทบทวนและในงวดอนาคตที
ได้รบผลกระทบ
ข้อ มู ล เกี ยวกบการประมาณความไม่ แ น่ น อนและข้ อ สมมติฐ านที สาคญในการกาหนดนโยบายการบญชี
มีผลกระทบสาคญต่อการรบรู้จานวนเงินในงบการเงินซึงประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37

ราคายุติธรรมของอสงหาริมทรพย์เพือการลงทุน
การวดมูลค่าของทีดิน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนและภาษีเงินได้รอการตดบญชี
การวดมู ล ค่ า ของภาระผู ก พนของผลประโยชน์ พ นกงานที
กาหนดไว้
การตีมูลค่าของเครืองมือทางการเงิน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
3

กำรเปลียนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
ก) ภาพรวม
ตังแต่วันที 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่
ดังทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริษัทได้เปลียนนโยบายการบัญชีดังนี
ท
ท
ท

การบัญชีภาษีเงินได้
การบัญชีเกียวกับผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
การนาเสนอข้อมูลส่วนงานดาเนินงาน

รายละเอียดเกียวกับนโยบายการบัญชีใหม่ทีกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 3(ข) ถึง 3(ง) ดังนี สาหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอืนทีออกและปรับปรุงใหม่นันไม่มีผลกระทบ
ต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
ข) การบัญชีภาษีเงินได้
การเปลียนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์และหนีสินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน สินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จานวนภาษีเงินได้ที
กิจการได้รับคืนหรือต้องจ่ายในอนาคตตามลาดับ ซึงเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพย์และหนีสินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีสินนัน และขาดทุนทาง
ภาษีทียังไม่ได้ใช้ นโยบายการบัญชีเกียวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 4 (ธ)
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชฉบับท 12 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชทเริมตังแต่วันท 1 มกราคม
2556 เป็นต้นไป ผลกระทบจากการเปลยนแปลงได้ปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินม
ดังต่อไปน

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ภาษเงินได้รอการตัดบัญชเพิมขึน
หนสินภาษเงินได้รอการตัดบัญช (เพิมขึน)

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555
2556
2555
2555
(พันบาท)
24,324
6,799
8,335
22,065
8,075
13,386
(48,840)
(63,387)
(47,265)
(42,639)
(43,608)
(41,963)

ส่วนเกินทุนจากการตราคา (ลดลง)
ผลต่างจากการเปลยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย (ลดลง)
กาไรสะสมเพิมขึน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ลดลง)
ส่วนได้เสยทไม่มอานาจควบคุม (ลดลง)
รวมส่วนของผูถือหุน (ลดลง)

(60,329)

(60,329)

(55,555)

(41,888)

(41,888)

(41,888)

(606)
49,493
(11,442)
(13,074)
(24,516)

17,552
(42,777)
(13,811)
(56,588)

26,075
(29,480)
(9,450)
(38,930)

(606)
21,920
(20,574)
(20,574)

6,355
(35,533)
(35,533)

13,311
(28,577)
(28,577)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันท 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)
1,927
(15,565)
2,627
(15,731)
(606)
(4,329)
(13,804)
(16,171)
(1,702)
(0.01)
0.06
(0.01)

ค่าใช้จ่ายภาษเงินได้เพิมขึน (ลดลง)
กาไรขาดทุนเบดเสรจอืนลดลง
กาไรขาดทุนเบดเสรจรวมสาหรับปีลดลง
กาไรต่อหุ้นขันพืนฐานเพิมขึน (ลดลง) (บาท)

(32,678)
(606)
(33,284)
0.12

ค) การบัญชเกยวกับผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอัตราแลกเปลยนเงินตราต่างประเทศ
ตังแต่วันท 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญช ฉบับท 21 (ปรับปรุง 2552) เรือง
ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอัตราแลกเปลยนเงินตราต่างประเทศ
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
การเปลียนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที 21 (ปรับปรุง 2552) เพือเสนอแนวคดของสกุลเงน
ต่างๆทีใช้ในการรายงาน ซึงเป็นสกุลเงนทีพจารณาว่าเป็นสกุลเงนในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกจทีกจการ
นันประกอบกจการ มาตรฐานการบัญชีฉบับที 21 (ปรับปรุง 2552) กาหนดให้กจการ ระบุสกุลเงนทีใช้ในการ
ดาเนนงานและแปลงค่ารายการทีเป็นสกุ ลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงนทีใช้ในการดาเนนงาน และรายงาน
ผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 21 (ปรับปรุง 2552) ซึงมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 21 (ปรับปรุง 2552) ได้ให้คานยามสาหรับเงนตราต่างประเทศคือ เงนตราสกุลอืนนอกเหนือจากสกุล
เงนทีใช้ในการดาเนนงานของกจการ
ผู้บรหารกาหนดสกุลเงนทีใช้ในการดาเนนงานของบรษัทเป็นสกุลเงนบาท ดังนันการถือปฏบัตตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที 21 (ปรับปรุง 2552) สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเรมตังแต่วันที 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับ
ผลกระทบทีมีสาระสาคัญต่อสนทรัพย์ หนีสน และ กาไรสะสมของกลุ่มบรษัท
ง) การนาเสนอข้อมูลส่วนงานดาเนินงาน
ตังแต่วันที 1 มกราคม 2556 กลุ่มบรษัทถือปฏบัตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบับที 8 เรือง ส่วนงาน
ดาเนนงาน นโยบายการบัญชีใหม่เกียวกั บการแสดงข้อมูลเกียวกับส่วนงานดาเนนงานและนโยบายการบัญชี
เดมนันอธบายในย่อหน้าถัดไป ทังนีการเปลียนแปลงดังกล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านันและไม่มี
ผลกระทบต่อสนทรัพย์ หนีสน หรือกาไรต่อหุ้นของกลุ่มบรษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบับที 8 นาเสนอมุมมองของผู้บรหารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน จึงมีการ
เปลียนแปลงการนาเสนอและการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนงาน ทังนีข้อมูลส่วนงานอ้างองจากข้อมูลภายในที
ได้รายงานต่อผู้มีอานาจตัดสนใจสูงสุดด้านการดาเนนงานของกลุ่มบรษัทอย่างสมาเสมอ เพือประเมนผลการ
ดาเนนงานของส่วนงานและเพือจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว ทีผ่ านมากลุ่มบรษัทนาเสนอข้อมูล ส่วน
งานตามส่วนงานธุรกจและส่วนงานภูมศาสตร์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 14 เรือง การเสนอข้อมูลทาง
การเงนจาแนกตามส่วนงาน
การเปลียนแปลงการนาเสนอและการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานนีไม่มีผลกระทบทีมีสาระสาคัญต่อข้อมูลส่วนงาน
ทีเคยนาเสนอในงบการเงนของกลุ่มบรษัท
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
4

นโยบำยกำรบัญชีทีสำคัญ
นโยบายการบญชีทีนาเสนอดงต่อไปนีได้ถือปฏิบติโดยสมาเสมอสาหรบงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน
ยกเว้นทีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรือง การเปลียนแปลงนโยบายบญชี

(ก) เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทและบริษทย่อย (รวมกนเรียกว่า “กลุ่มบริษท”) และส่วนได้
เสียของกลุ่มบริษทในบริษทร่วม
บริษัทย่อย
บริ ษทย่อ ยเป็น กิจ การทีอยู่ ภายใต้ก ารควบคุมของกลุ่ม บริษท การควบคุ มเกิดขึนเมื อกลุ่ม บริ ษทมีอ านาจ
ควบคุมทงทางตรงหรือทางอ้อมในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของกิจการนน เพือ
ได้มาซึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทย่อย งบการเงินของบริษทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นบแต่
วนทีมีการควบคุมจนถึงวนทีการควบคุมสินสุดลง
นโยบายการบญชีของบริษทย่อยได้ถูกเปลียนตามความจาเป็นเพือให้เป็นนโยบายเดี ยวกนกบของกลุ่มบริษท
ผลขาดทุนในบริษทย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปยงส่วนได้เสียทีไม่มีอานาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดงกล่าวจะ
ทาให้ส่วนได้เสียทีไม่มีอานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกตาม
บริษัทร่วม (ส่วนได้เสียในตราสารทุนทางบัญชีผู้ลงทุน)
บริษทร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มบริษทมีอิทธิพลอย่างมีนยสาคญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตดสินใจ
เกียวกบนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานแต่ไม่ถึงระดบทีจะควบคุมนโยบายดงกล่าว การมีอิทธิพลอย่าง
มีนยสาคญถูกสนนิษฐานว่ามีอยู่เมือกลุ่มบริษทมีอานาจในการออกเสียงในกิจการอืนตงแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อย
ละ 50
เงินลงทุนในบริษทร่วมบนทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสียของบริษท
ทีถูกลงทุน) โดยรบรู้รายการเริมแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนทีเกียวข้องกบการซือทีเกิดจากการทารายการ
ดงกล่าว
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในกาไรหรือขาดทุน และ กาไรขาดทุนเบดเสรจอืนของบริษัทที
ถูกลงทุน ภายหลังจากการปรับปรุงนโยบายการบัญชีให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท นับจากวันทีมี
อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ จนถึงวันทีการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญนันสินสุดลง เมือส่วนแบ่งผลขาดทุนทีกลุ่ม
บริษัทได้รับมีจานวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัททีไปลงทุนนัน มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่ม
บริษัท จะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กรณีทีกลุ่มบริษัทมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพือชาระภาระผูกพันแทนในนามของผู้ถูกลงทุน
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายทียังไม่เกิดขึนจริงซึงเป็นผล
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม กาไรทียังไม่เกิดขึนจริงซึงเป็น
ผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่ าทีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการทีถูกลงทุน
นัน ขาดทุนทียัง ไม่เ กิดขึ นจริงถู กตัด รายการในลักษณะเดีย วกับ กาไรที ยังไม่เกิ ดขึ นจริ ง แต่เ ท่าที เมือไม่ มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึน
(ข) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาเนินงาน (บาท) โดยใช้อัตรา
แลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สินทรัพย์และหนีสินทีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้
ในการดาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลียน ณ วันนัน กาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกาไรหรือ
ขาดทุน
สินทรัพย์และหนีสินทีไม่เป็นตัวเงินซึงเกิดจากรายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึงบันทึกตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกาไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนัน แต่ผลต่าง
ของอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าของรายการดังต่อไปนีจะรับรู้เข้ากาไรขาดทุนเบดเสรจอืน
ท

ตราสารทุนทีถือไว้เพือขาย (เว้นแต่การด้อยค่า ผลต่างจากอัตราแลกเปลียนทีเคยรับรู้เข้ากาไรขาดทุน
เบดเสรจอืนจะถูกจัดประเภทใหม่ไปเข้ากาไรหรือขาดทุน)
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(ค) เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพันธ์
เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพันธ์ไดถูกนามาใชเพือจัดการความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงใน
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดจากกิจกรรมดาเนินงาน เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพันธ์
ไม่ไดมีไวเพือคา อย่างไรกตาม ตราสารอนุพันธ์ทีไม่เขาเงือนไข การกาหนดใหเป็นเครืองมือป้องกันความ
เสียงถือเป็นรายการเพือคา
(ง)

การป้องกันความเสียง
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทมีนโยบายทีจะป้องกันความเสียงของอัตราแลกเปลียนโดยการทาสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ
คุมครองรายการทีเป็นตัวเงินซึงเป็นเงินตราต่างประเทศไวล่วงหนา โดยรายการทีเป็นตัวเงินซึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นเงินบาทดวยอัตราแลกเปลียน ณ วันทีรายงาน ปรับปรุงดวยลูกหนี/เจาหนีสุทธิจาก
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมรอตัดบัญชีทีเหลืออยู่ ค่า ธรรมเนียมในการทาสัญญาซือ
ขายเงินตราต่างประเทศจะตัดบัญชีเป็นรายได/ค่าใชจ่ายตามระยะเวลาของสัญญา รายได/ค่าใชจ่ายตัดบัญชี
ดังกล่าวและกาไรหรือขาดทุนจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนาทีคุมครองความเสียงจากรายการ
ทีเป็นตัวเงินซึงเป็นเงินตราต่างประเทศนันจะบันทึกหักกลบลบกับกาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการที
เป็นตัวเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ

(จ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผือเรียก และเงินลงทุนระยะสันทีมี สภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึงจะตองชาระคืนเมือทวงถาม
ถือเป็นส่วนหนึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีขอจากัดในการเบิกใชไดแสดงแยกต่างหากเป็น “เงินฝากประจาสถาบันการเงินทีมี
ขอจากัดในการเบิกใช” ภายใต “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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(ฉ) ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีหกค่าเผือหนีสงสยจะสูญ
ค่าเผือหนีสงสยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติการชาระหนี และการคาดการณ์เกียวกบการชาระหนี
ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนีจะถูกตดจาหน่ายบญชีเมือทราบว่าเป็นหนีสูญ
(ช) สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รบแล้วแต่ราคาใดจะตากว่า
วตถุดิบ วสดุหีบห่อและวสดุสินเปลืองคานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าสาเรจรูป
คานวณโดยใช้วิธีถวเฉลียถ่วงนาหนก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซือ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอืน
เพือให้สินค้าอยู่ในสถานทีและสภาพปัจจุบน ในกรณีของสินค้าสาเรจรูปและสินค้าระหว่างผลิตทีผลิตเอง ต้นทุน
สินค้าคานวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐานซึงได้รบการปรบปรุงให้ใกล้เคียงกบราคาทุนถวเฉลียรวมการปันส่วน
ของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดบกาลงการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุทธิทีจะได้รบเป็นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกด้วยค่าใช้จ่ายทีจาเป็น
โดยประมาณในการขาย
(ซ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษทย่อยและบริษทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษท บนทึกบญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
ส่วนการบนทึกบญชีเงินลงทุนในบริษทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในตราสารทุน
ตราสารทุนซึงเป็นหลกทรพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากทีถือไว้เพือค้าหรือตงใจถือไว้จนครบ
กาหนดจดประเภทเป็นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลงการรบรู้มูลค่าในครงแรกเงินลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการทีเป็นตวเงิน บนทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
28
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แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน เมือมีการตัดจาหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาไรหรือ
ขาดทุนสะสมทีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้ากาไรหรือขาดทุน ในกรณีทีเป็นเงินลงทุนประเภทที
มีดอกเบีย จะต้องบันทึกดอกเบียในกาไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบียทีแท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผือขายจะใช้ราคาเสนอซือ ณ วันทีรายงาน
การจาหน่ายเงินลงทุน
เมือมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุทธิทีได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกาไรหรือ
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ทีเกียวข้องทีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกาไรหรือ
ขาดทุน
ในกรณีทีกลุ่มบริษัทจาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนทีจาหน่ายไป
และเงินลงทุนทียังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลียถ่วงนาหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทีเหลืออยู่ทังหมด
(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ทีถือครองเพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่ าหรือจาก
มูลค่าทีเพิมขึนหรือทังสองอย่าง ทังนีไม่ได้มีไว้เพือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือ
ให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้น ทุ น รวมค่า ใช้ จ่ า ยทางตรงเพื อให้ไ ด้ ม าซึ งอสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ เ พื อการลงทุ น ต้น ทุน การก่อ สร้า งที กิ จการ
ก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุ นทางตรงอืนเพือให้อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม
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ค่าเสือมราคาจะบันทึกในกาไรหรือขาดทุน ซึงคานวณโดยวิธเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพย์แสดงไดดังน
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

5 ถึง 20 ปี

การจัดประเภทใหม่เป็นทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เมือมการเปลยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพย์โดยจัดประเภทไปเป็นทดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่า
ตามบัญช ณ วันทมการจัดประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป
(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทีเป็นกรรมสิทธิของกิจการ
ทดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดวยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยค่า ยกเวนทดินท
แสดงดวยราคาทตใหม่ ราคาทตใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึงกาหนดจากเกณฑ์การใชงานของสินทรัพย์ทม
อยู่จริง ณ วันทมการตราคาใหม่หักค่าเผือการดอยค่าของสินทรัพย์
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรง ทเกยวของกับการไดมาของสินทรัพย์ ตนทุนของการก่อสรางสินทรัพย์ทกิจการ
ก่อสรางเอง รวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอืนๆ ทเกยวของกับการจัดหาสินทรัพย์
เพือใหสินทรัพย์นันอยู่ในสภาพทพรอมจะใชงานไดตามความประสงค์ ตนทุนในการรือถอน การขนยาย การ
บูรณะสถานทตังของสินทรัพย์และตนทุนการกูยืม นอกจากนตนทุนอาจรวมถึงกาไรหรือขาดทุนจากการ
ป้องกันความเสยงกระแสเงินสดจากการซือทดิน อาคารและอุปกรณ์ทเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึงถูกโอนจาก
งบกาไรขาดทุนเบดเสรจอืน สาหรับเครืองมือทควบคุมโดยลิขสิทธิซอฟแวร์ซึงไม่สามารถทางานไดโดย
ปราศจากลิขสิทธิซอฟแวร์นันใหถือว่า ลิขสิทธิซอฟแวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการทดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทมอายุการใหประโยชน์ไม่เท่ากันตองบันทึก
แต่ละส่วนประกอบทมนัยสาคัญแยกต่างหากจากกัน
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กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายทีดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีได้รบจาก
การจาหน่ายกบมูลค่าตามบญชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรบรู้สุทธิเป็นรายได้อืนในกาไรหรือขาดทุน
เมือมีการขายสินทรพย์ทีตีราคาใหม่ จานวนเงินทีบนทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรพย์จะถูก
โอนไปยงกาไรสะสม
สินทรัพย์ทีเช่า
การเช่าซึงกลุ่มบริษทได้รบส่วนใหญ่ของความเสียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรพย์สินทีเช่านนๆ
ให้จดประเภทเป็นสญญาเช่าการเงิน ส่วนเครืองจกรและอุปกรณ์ทีได้มาโดยทาสญญาเช่าการเงินบนทึกเป็น
สินทรพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนของจานวนเงินขนตาทีต้องจ่ายตามสญญาเช่าแล้วแต่จานวนใด
จะตากว่า หกด้วยค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีชาระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน และส่วนทีจะหกจากหนีตามสญญา เพือทาให้อตราดอกเบียแต่ละงวดเป็นอตราคงที สาหรบยอด
คงเหลือของหนีสิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนทึกโดยตรงในกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทีตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ดาเนินการโดยผู้เชียวชาญในการประเมินราคาทีมีความเป็นอิสระอย่างสมาเสมอ เพือให้มนใจ
ว่าราคาตามบญชีของสินทรพย์ทีได้รบการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสาคญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วนที
รายงาน
มูลค่าของสินทรพย์ส่วนทีตีเพิมขึนจะบนทึกไปยงกาไรขาดทุนเบดเสรจอืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรพย์ ” ในองค์ประกอบอื นของส่วนของผู้ถือหุ้นยกเว้นกรณีทีเคยประเมินมูลค่าของสินทรพย์
ลดลงและรบรู้ขาดทุนในกาไรหรือขาดทุนของสินทรพย์ชินเดียวกนนนแล้ว ในกรณีทีมูลค่าของสินทรพย์
ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบนทึกในกาไรหรือขาดทุนสาหรบมูลค่าทีลดลงเฉพาะจานวนทีลดลงมากกว่า
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพย์ทีเคยบนทึกไว้ครงก่อนในกาไรขาดทุนเบดเสรจอืนของสินทรพย์ชิน
เดี ย วกนนน ในกรณีทีมี ก ารจาหน่ า ยสิน ทรพย์ ที ตี ราคาใหม่ ส่ว นเกิน ทุ น จากการตี ร าคาของสิ น ทรพย์ ที
จาหน่ า ยจะโอนโดยตรงไปยงกาไรสะสมและไม่ ร วมในการคานวณกาไรหรื อ ขาดทุ น จากการจาหน่ าย
สินทรพย์
การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
เมื อมี ก ารเปลียนแปลงการใช้ ง านจากอสงหาริ ม ทรพย์ ทีมี ไ ว้ ใ ช้ ง านไปยงอสงหาริ ม ทรพย์ เ พื อการลงทุ น
อสงหาริมทรพย์นนจะถูกจดประเภทใหม่เป็นอสงหาริมทรพย์เพือการลงทุนด้วยมูลค่าตามบญชี
31
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ต้นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง
ตนทุนในการเปลยนแทนส่วนประกอบจะรับรูเป็นส่วนหนึงของมูลค่าตามบัญชของรายการทดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถามความเป็นไปไดค่อนขางแน่ทกลุ่มบริษัทจะไดรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นัน และสามารถวัดมูลค่าตนทุนของรายการนันไดอย่างน่าเชือถือ ชินส่วนทถูกเปลยนแทนจะถูกตัดจาหน่าย
ตามมูลค่าตามบัญช ตนทุนทเกิดขึนในการซ่อมบารุงทดิน อาคารและอุปกรณ์ทเกิดขึนเป็นประจาจะรับรูใน
กาไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่าเสือมราคา
ค่าเสือมราคาคานวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึงประกอบดวยราคาทุนของ
สินทรัพย์หรือตนทุนในการเปลยนแทนอืน หักดวยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่า เสื อมราคาบั น ทึ ก เป็น ค่ า ใชจ่ ายในกาไรหรื อ ขาดทุ น คานวณโดยวิธเสนตรงตามเกณฑ์ อายุ ก ารใชงาน
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหประโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงไดดังน
ส่วนปรับปรุงทดิน
อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคารหองเยนและอุปกรณ์
บ่อเลยงกุงและส่วนปรับปรุง
เครืองจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าและระบบส่งนา
ยานพาหนะ
เครืองตกแต่ง ติดตังและเครืองใชสานักงาน

20
5 ถึง 20
5 ถึง 20
5 และ 20
5 ถึง 20
5 ถึง 20
5
3 และ 5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสือมราคาสาหรับทดินและสินทรัพย์ทอยู่ระหว่างการก่อสรางและติดตัง
วิธการคิดค่าเสือมราคา อายุการใหประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอยทสุด
ทุกสินรอบปีบัญช และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรพย์ไม่มตวตนอืนๆ ทกลุ่มบริษทซือมาและมอายุการใช้งานจากด แสดงในราคาทุนหกค่าตดจาหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลงการรบรู้รายการจะรบรู้เป็นสินทรพย์เมือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวม
เป็นสินทรพย์ทสามารถระบุได้ทเกยวข้องนน ค่าใช้จ่ายอืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณฑ์ทเกิดขึน
ภายหลงรบรู้ในกาไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าตดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสินทรพย์หรือจานวนอืนทใช้แทนราคาทุนหกด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตดจาหน่ายรบรู้ในกาไรหรือขาดทุนโดยวิธเส้นตรงซึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทคาดว่าจะได้รบ
ประโยชน์ในอนาคตจากสินทรพย์นนตามระยะเวลาทคาดว่าจะได้รบประโยชน์จากสินทรพย์ไม่มตวตนซึงไม่
รวมค่าความนิยม โดยเริมตดจาหน่ายสินทรพย์ไม่มตวตนเมือสินทรพย์นนพร้อมทจะให้ประโยชน์
ระยะเวลาทคาดว่าจะได้รบประโยชน์สาหรบปีปัจจุบนและปีเปรยบเทยบแสดงได้ดงน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 และ 10 ปี

วิธการตดจาหน่าย ระยะเวลาทคาดว่าจะได้รบประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือจะได้รบการทบทวนทุกสินรอบปี
บญชและปรบปรุงตามความเหมาะสม
(ฏ) สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกค่าตดจาหน่ายสะสม
ค่าตัดจาหน่าย
สิทธิการเช่าตดบญชเป็นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน คานวณโดยวิธเส้นตรงตามระยะเวลาของสญญาเช่า
30 ปี
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
(ฐ)

การด้อยค่า
ยอดสินทรพย์ตามบญชี ของกลุ่มบริษท ได้ร บการทบทวน ณ ทุก วนทีรายงานว่ามีข้อ บ่งชี เรืองการด้อยค่ า
หรือไม่ ในกรณีทีมีข้อบ่งชีจะทาการประมาณมูลค่าสินทรพย์ทีคาดว่าจะได้รบคืน
ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ ารบรู้ เ มื อมูล ค่ า ตามบญชี ข องสิ น ทรพย์ ห รื อ มู ลค่ า ตามบญชี ข องหน่ ว ยสิ น ทรพย์ ที
ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจะได้รบคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบนทึกในกาไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมือมีการ
กลบรายการการประเมินมูลค่าของสินทรพย์เพิมของสินทรพย์ชินเดียวกนทีเคยรบรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและ
มีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนีให้รบรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
เมือมี การลดลงในมู ลค่า ยุติธ รรมของสิ นทรพย์ท างการเงิ นเผื อขาย ซึงได้บ นทึก ในส่ วนของผู้ถื อหุ้น และ
มีความชดเจนว่าสินทรพย์ดงกล่าวมีการด้อยค่ า ยอดขาดทุนซึงเคยบนทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบนทึกใน
กาไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรบกบยอดสินทรพย์ทางการเงินดงกล่าว ยอดขาดทุนทีบนทึกในกาไรหรือ
ขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนทีซือกบมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนของสินทรพย์ หกขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรพย์ทางการเงินนนๆ ซึงเคยรบรู้แล้วในกาไรหรือขาดทุน
การคานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รบคืนของสินทรพย์ทางการเงินสาหรบหลกทรพย์เผือขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่า
ยุติธรรม
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รบคืนของสินทรพย์ทีไม่ใช่สินทรพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรพย์
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรพย์หกต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการ
ใช้ของสินทรพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รบในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนโดยใช้อตราคิดลด
ก่อนคานึงภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบน ซึงแปรไปตามเวลาและความเสียง
ทีมีต่อสินทรพย์ สาหรบสินทรพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรบโดยอิสระจากสินทรพย์อืน จะพิจารณามูล
ค่าทีคาดว่าจะได้รบคืนรวมกบหน่วยสินทรพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสินทรพย์นนเกียวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพย์ทางการเงินจะถูกกลบรายการ เมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รบคืนเพิมขึนใน
ภายหลง และการเพิมขึนนนสมพนธ์โดยตรงกบขาดทุนจากการด้อยค่าทีเคยรบรู้ในกาไรหรือขาดทุน สาหรบ
สินทรพย์ทางการเงินทีเป็นตราสารทุนทีจดประเภทเป็นหลกทรพย์เผือขาย การกลบรายการจะถูกรบรู้โดยตรง
ในกาไรขาดทุนเบดเสรจอืน
34
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ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรพย์ทไม่ใช่สินทรพย์ทางการเงินอืนๆ ทเคยรบรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ
ทุกวนททออกรายงานว่ามข้อบ่งชเรืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบรายการ หากมการ
เปลยนแปลงประมาณการทใช้ในการคานวณมูลค่าทคาดว่าจะได้รบคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบ
รายการเพยงเท่าทมูลค่าตามบญชของสินทรพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญชภายหลงหกค่า เสือมราคาหรือค่าตด
จาหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมการบนทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฑ) หนีสินที่มีภาระดอกเบีย
หนสินทมภาระดอกเบยบนทึกเริมแรกในมูลค่ายุติธรรมหกค่าใช้จ่ายทเกยวกบการเกิดหนสิน ภายหลงจากการ
บนทึกหนสินทมภาระดอกเบยจะบนทึกต่อมาโดยวิธราคาทุนตดจาหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนเริมแรกและ
ยอดหนเมือครบกาหนดไถ่ถอนจะบนทึกในกาไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้ วิธอตราดอกเบยท
แท้จริง
(ฒ) เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น
เจ้าหนการค้าและเจ้าหนอืนแสดงในราคาทุน
(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ทกาหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลงออกจากงาน ภาระผูกพนสุทธิของกลุ่ม
บริ ษทจากโครงการผลประโยชน์ท กาหนดไว้ถูก คานวณแยกต่า งหากเป็น รายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตทเกิดจากการทางานของพนกงานในปัจจุบนและในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดงกล่าว
ได้มการคิดลดกระแสเงินลดเพือให้เป็นมูลค่าปัจจุบน ทงนได้สุ ทธิจากต้นทุนบริการในอดตทยงไม่รบรู้และ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรพย์โครงการ อตราคิดลดเป็นอตรา ณ วนทรายงานจากพนธบตรรฐบาลซึงมระยะเวลา
ครบกาหนดใกล้ เ คยงกบระยะเวลาของภาระผู ก พนของกลุ่ม บริ ษ ท และมสกุ ล เงิน เดยวกบสกุ ล เงิ น ของ
ผลประโยชน์ทคาดว่าจะจ่าย
การคานวณนนจดทาโดยนกคณิตศาสตร์ประกนภยทได้รบอนุญาตเป็นประจาทุกปี โดยวิธคิดลดแต่ละหน่วยท
ประมาณการไว้
เมือมการเพิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สดส่วนทเพิมขึนของผลประโยชน์ทเกยวข้องกบต้นทุน
บริ ก ารในอดตของพนกงานรบรู้ ใ นกาไรหรื อขาดทุ น โดยวิธ เส้ น ตรงตามระยะเวลาถวเฉลยจนถึ ง วนท
ผลประโยชน์นนเป็นสิทธิขาด ผลประโยชน์ทเป็นสิทธิขาดจะรบรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุนทนท
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
กลุ่มบริษทรบรู้กาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกการคณิ ตศาสตร์ประกนภยทงหมดทีเกิดขึนใน
รายการกาไรขาดทุ นเบดเสรจอืน และรบรู้ค่า ใช้ จ่ายของโครงการผลประโยชน์ทีกาหนดไว้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพนสุทธิของบริษททีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกงานนอกเหนือจากโครงการบานาญเป็น
ผลประโยชน์ในอนาคตทีพนกงานได้เกิดจากการทางานในปัจจุบนและงวดก่อน ซึงผลประโยชน์นีได้คิดลด
กระแสเงินสดเพือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนและสุทธิจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรพย์ทีเกียวข้อง อตราคิดลดเป็น
อตรา ณ วนทีรายงานจากพนธบตรรฐบาล ซึงมีระยะเวลาครบกาหนดใกล้เคียงกบระยะเวลาของภาระพูกพน
ของบริษท โดยคานวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ กาไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกการคณิตศาสตร์ประกนภยรบรู้ในกาไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพนผลประโยชน์ระยะสนของพนกงานวดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรบรู้เป็นค่าใช้จ่าย
เมือพนกงานทางานให้
หนีสินรบรู้ด้วยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชาระสาหรบการจ่ายโบนสเป็นเงินสดระยะสนหรือการปันส่วนกาไร หาก
กลุ่ม บริ ษ ทมี ภ าระผู ก พนตามกฎหมายหรื อ ภาระผู ก พนโดยอนุ ม านที จะต้ อ งจ่ า ยอนเป็ น ผลมาจากการที
พนกงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพนนีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ด) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนีสินจะรบรู้กต่อเมือกลุ่มบริษทมีภาระหนีสินตามกฎหมายที เกิดขึนในปัจจุบนหรือทีก่อตวขึน
อนเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูก
จ่ายไปเพือชาระภาระหนีสินดงกล่าว ประมาณการหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายใน
อนาคตโดยใช้อตราคิดลดในตลาดปัจจุบนก่อนคานึงถึงภาษีเงินได้ เพือให้สะท้อนจานวนทีอาจประเมินได้ใน
ตลาดปัจจุบนซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อหนีสิน ประมาณการหนีสินส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลา
ทีผ่านไปรบรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
(ต) รายได้
รายได้ทีรบรู้ไมรวมภาษีมูลคาเพิมและแสดงสุทธิจากสวนลดการค้า
การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้ จะรบรู้ในกาไรหรื อขาดทุนเมือได้โอนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสิ นค้าที มี
นยสาคญไปให้กบผู้ซือแล้ว และจะไมรบรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าทีขายไปแล้ว
นนหรือมีความไมแนนอนทีมีนยสาคญในการได้รบประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการ
นน ไมอาจวดมูลคาของจานวนรายได้และต้นทุนทีเกิดขึนได้อยางนาเชือถือ หรือมีความเป็นไปได้คอนข้าง
แนนอนทีจะต้องรบคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรบรู้เมือมีการให้บริการ
การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้คาเชาจากอสงหาริมทรพย์เพือการลงทุน เงินปันผลและดอกเบียรบ
จากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร
รายได้ค่าเช่า
รายได้คาเชาจากอสงหาริมทรพย์เพือการลงทุนรบรู้ในกาไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญญาเชา
คาใช้จายเริมแรกทีเกิดขึนเป็นการเฉพาะเพือให้เกิดสญญาเชารบรู้เป็นสวนหนึงของคาเชาทงสินตาม
สญญา คาเชาทีอาจเกิดขึนรบรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบญชีซึงคาเชานนเกิดขึน
เงินปันผลรบ
เงินปันผลรบบนทึกในกาไรหรือขาดทุนในวนทีกลุมบริษทมีสิทธิได้รบเงินปันผล
ดอกเบียรบ
ดอกเบียรบบนทึกในงบกาไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้เงินชดเชยจากสินค้าส่งออก
รายได้เงินชดเชยจากสินค้าสงออกรบรู้เป็นรายได้ เมือรบรู้รายการขายแล้วโดยได้สงมอบ โอนความเสียงและ
ผลตอบแทนแล้ว
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
(ถ) ต้นทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบียจ่ายของเงินกูยืมและประมาณการหนีสินส่วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาที
ผ่านไป และสิงตอบแทนทีคาดว่าจะตองจ่าย ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินทีรับรูในกาไร
หรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนีการคา) และ ขาดทุนจาก
เครืองมือป้องกันความเสียง รับรูในกาไรหรือขาดทุน
ตนทุนการกูยืมทีไม่ไดเกี ยวกับการไดมา การก่อสรางหรือการผลิตสินทรัพย์ทีเขาเงือนไข รับรูในกาไรหรือ
ขาดทุน โดยใชวิธีอัตราดอกเบียทีแทจริง
(ท) สัญญาเช่าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใตสัญญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที
ไดรับตามสัญญาเช่า จะรับรูในกาไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทังสินตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนตองนามารวมคานวณจานวนเงินขันตาทีตองจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่าเมือ
ไดรับการยืนยันการปรับค่าเช่า
การจาแนกประเภทสัญญาเช่า
ณ วันทีเริมตนขอตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าขอตกลงดังกล่าวประกอบดวยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ทีมีลั กษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏิบัติตามขอตกลงนั น
ขึนอยู่กับการใชสินทรัพย์ทีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง และขอตกลงนันจะนาไปสู่สิทธิในการใชสินทรัพย์ ถาทา
ใหกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย์
ณ วันทีเริมตนขอตกลง หรือ มีการประเมินขอตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสาหรับสัญญาเช่า และ
ส่วนทีเป็นองค์ประกอบอืนโดยใชมูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษั ทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่า
การเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนดังกล่าวไดอย่างน่าเชือถือ ใหรับรูสินทรัพย์และหนีสินในจานวนที
เท่ากั บมู ลค่า ยุติ ธรรมของสิน ทรั พย์ ทีมี ลั กษณะเฉพาะเจาะจงนัน หลังจากนันจานวนหนี สิน จะลดลงตาม
จานวนทีจ่าย และตนทุนทางการเงินตามนัยจากหนี สินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบียเงินกูยืมส่วนเพิมของกลุ่ม
บริษัท
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
(ธ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษเงินได้สาหรบปีประกอบด้วยภาษเงินได้ของงวดปัจจุบนและภาษเงินได้รอการตดบญช ภาษ
เงินได้ของงวดปัจจุบนและภาษเงินได้รอการตดบญชรบรู้ในกาไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนทเกยวกบรายการ
ทเกยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการทรบรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกาไรขาดทุนเบดเสรจอืน
ภาษเงินได้ของงวดปัจจุบนได้แก่ภาษทคาดว่าจะจ่ายชาระหรือได้รบชาระ โดยคานวณจากกาไรหรือขาดทุน
ประจาปีทต้องเสยภาษ โดยใช้อตราภาษทประกาศใช้หรือทคาดว่ามผลบงคบใช้ ณ วนทรายงาน ตลอดจนการ
ปรบปรุงทางภาษทเกยวกบรายการในปีก่อนๆ
ภาษเงินได้รอการตดบญชบนทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชวคราวทเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบญชของ
สินทรพย์และหนสินและจานวนทใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษ ภาษเงินได้รอการตดบญชจะไม่ถูกรบรู้เมือ
เกิดจากผลแตกต่างชวคราวต่อไปน การรบรู้ค่าความนิยมในครงแรก การรบรู้สินทรพย์หรือหนสินในครง
แรกซึงเป็นรายการทไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนนไม่มผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบญชหรือทางภาษ
และผลแตกต่างทเกยวข้องกบเงินลงทุนในบริษทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มการกลบ
รายการในอนาคตอนใกล้
การวดมูลค่าของภาษเงินได้รอการตดบญชต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษทจะเกิดจากลกษณะวิธการ
ทกลุ่มบริษทคาดว่าจะได้รบผลประโยชน์จากสินทรพย์หรือจะจ่ายชาระหนสินตามมูลค่าตามบญช ณ วนทสิน
รอบระยะเวลาทรายงาน
ภาษเงินได้รอการตดบญชวดมูลค่าโดยใช้อตราภาษทคาดว่าจะใช้กบผลแตกต่างชวคราวเมือมการกลบรายการ
โดยใช้อตราภาษทประกาศใช้หรือทคาดว่ามผลบงคบใช้ ณ วนทรายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษเงินได้ของงวดปัจจุบนและภาษเงินได้รอการตดบญช กลุ่มบริษทต้องคานึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ ทางภาษทไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษทต้องจ่ายเพิมขึน และมดอกเบยท
ต้องชาระ กลุ่มบริษทเชือว่าได้ตงภาษเงินได้ค้างจ่ายเพยงพอสาหรบภาษเงินได้ทจะจ่ายในอนาคต ซึงเกิดจาก
การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจย รวมถึง การตความทางกฏหมายภาษ และจากประสบการณ์ในอดต
การประเมินนอยู่บนพืนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกยวข้องกบการตดสินใจเกยวกบ
เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทาให้กลุ่มบริษทเปลยนการตดสินใจโดยขึนอยู่กบความเพยงพอของ
ภาษเงินได้ค้างจ่ายทมอยู่ การเปลยนแปลงในภาษเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษเงินได้ในงวดทเกิด
การเปลยนแปลง
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สินทรพย์ภาษเงินได้รอการตดบญชและหนสินภาษเงินได้รอการตดบญชสามารถหกกลบได้เมือกิจการมสิทธิ
ตามกฎหมายทจะนาสินทรพย์ภาษเงินได้ของงวดปัจจุบนมาหกกลบกบหนสินภาษเงินได้ของงวดปัจจุบนและ
ภาษเงินได้นประเมินโดยหน่วยงานจดเกบภาษหน่วยงานเดยวกนสาหรบหน่วยภาษเดยวกนหรือหน่วยภาษ
ต่างกน สาหรบหน่วยภาษต่างกนนนกิจการมความตงใจจะจ่ายชาระหนสินและสินทรพย์ภาษเงินได้ของงวด
ปัจจุบนด้วยยอดสุทธิหรือตงใจจะรบคืนสินทรพย์และจ่ายชาระหนสินในเวลาเดยวกน
สินทรพย์ภาษเงินได้รอการตดบญชจะบนทึกต่อเมือมความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพือเสยภาษใน
อนาคตจะมจานวนเพยงพอกบการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชวคราวดงกล่าว สินทรพย์ภาษเงินได้รอการ
ตดบญชจะถูกทบทวน ณ ทุกวนทรายงานและจะถูกปรบลดลงเท่าทประโยชน์ทางภาษจะมโอกาสถูกใช้จริง
(น) กาไรต่อหุ้น
กลุ่มบริษทแสดงกาไรต่อหุ้นขนพืนฐานสาหรบหุ้นสามญ กาไรต่อหุ้นขนพืนฐานคานวณโดยการหารกาไร
หรื อ ขาดทุ นของผู้ ถื อ หุ้ นสามญของกลุ่ม บริ ษ ทด้ว ยจานวนหุ้น สามญถวเฉลยถ่ ว งนาหนกทออกจาหน่ า ย
ระหว่างปี
(บ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ผลการดาเนินงานของส่วนงานทรายงานต่อประธานเจ้าหน้าทบริหารของกลุ่มบริษท (ผู้มอานาจตดสินใจ
สูงสุดด้านการดาเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทเกิดขึนจากส่วนงานดาเนินงานนนโดยตรงรวมถึงรายการท
ได้รบการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
5

บุคคลหรือกิจกำรทีเกียวของกัน
เพือวตถุประสงค์ในการจดทางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทเกยวข้องกนกบกลุ่มบริษท
หากกลุ่มบริษทมอานาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนทงทางตรงและทางอ้อมหรือมอิทธิพลอย่างมสาระสาคญ
ต่อบุคคลหรือกิจการในการตดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบกน หรือกลุ่มบริษทอยู่ภายใต้
การควบคุมเดยวกนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมสาระสาคญเดยวกนกบบุคคลหรือกิจการนน การเกยวข้องกน
นอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ความสมพนธ์ทีมีกบบรษทยอย และบรษทรวมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนข้อ 1, 11 และ 12
สาหรบความสมพนธ์กบผู้บรหารสาคญและบุคคลหรือกจการทีเกียวข้องกนอืน มีดงนี
ชือกิจกำร
ผู้บรหารสาคญ

Nichirei Foods Inc.
Nichirei Australia Pty, Ltd.
Nichirei Foods U.S.A. Inc.
Nichirei Fresh Inc.
Nichirei Europe S.A.
GFPT Nichirei (Thailand)
Company Limited
Ringer Hut Co.,Ltd.

ประเทศทีจัดตัง ลักษณะควำมสัมพันธ์
/สัญชำติ
ไทย
บุ ค คลที มี อ านาจและความรบผดชอบการ
วางแผน สงการและควบคุมกจกรรมตางๆของ
กจการไมวาทางตรงหรือทางอ้อม ทงนีรวมถึง
กรรมการของกลุมบรษท (ไมวาจะทาหน้าทีใน
ระดบบรหารหรือไม)
ญีปุ่น
เป็นผู้ถือหุ้นในบรษทยอย
ออสเตรเลีย ถือหุ้นโดย Nichirei Foods Inc.
สหรฐอเมรกา ถือหุ้นโดย Nichirei Foods Inc.
ญีปุ่น
ถือหุ้นโดย Nichirei Foods Inc.
เนเธอร์แลนด์ ถือหุ้นโดย Nichirei Foods Inc.
ไทย
ญีปุ่น

ถือหุ้นโดย Nichirei Foods Inc.
เป็นผู้ถือหุ้นในบรษทยอยทางอ้อม

นโยบายการกาหนดราคาสาหรบรายการแตละประเภทอธบายได้ดงตอไปนี
รำยกำร
ขายสนค้า
ซือวตถุดบและสนค้า
เงนปันผลรบ
รายได้จากการให้ความชวยเหลือ
ด้านการจดการ การขาย และการตลาด
คาความชวยเหลือด้านเทคนค
คาความชวยเหลือด้านบรการจดการ
คาความชวยเหลือด้านการตลาด
คาตอบแทนผู้บรหารสาคญ

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ราคาต้นทุนบวกกาไรสวนเพม
ราคาตามเงือนไขทางธุรกจปกตเชนเดียวกบรายการซือสนค้าจาก
กจการอืนทีไมเกียวข้องกน
ตามทีประกาศจาย
ราคาทีตกลงกนตามสญญา
ราคาทีตกลงกนตามสญญา
ราคาทีตกลงกนตามสญญา
ราคาทีตกลงกนตามสญญา
ตามหลกเกณฑ์ ทีกาหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พจารณาผลตอบแทน และตามหลกเกณฑ์ทีบรษทกาหนด
41

86

รายงานประจำาปี 2556

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รายการทสาคญกบบุคคลหรือกิจการทเกยวข้องกนสาหรบแต่ละปีสินสุดวนท 31 ธนวาคม สรุปได้ดงน
งบกำรเงินรวม
2556
2555

สาหรับปีสิ้นสุดวันท่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

บริษัทย่อย
ขายสินค้า
เงินปันผลรบ
รายได้จากการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการจดการ การขาย และ การตลาด
ซือวตถุดิบและสินค้า
บริษัทร่วม
เงินปันผลรบ
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษทร่วม

-

-

100,111
198,430

208,604
183,784

-

-

31,427
456,449

40,974
357,903

1,000

800

1,000

800

846

(2,395)

-

-

40,143
169
40,312

38,935
125
39,060

37,878
169
38,047

36,960
125
37,085

3,500,470
90,695
16,608
4,776
-

3,566,333
175,221
16,632
5,885
1,057

192,956
-

227,088
-

ผูบริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารสาคญ
ผลประโยชน์ระยะสนของพนกงาน
ผลประโยชน์หลงออกจากงาน

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสาคญ
บุคคลหรือกิจกำรอืนทีเกียวของกัน
ขายสินค้า
ซือวตถุดิบและสินค้า
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ค่าความช่วยเหลือด้านบริการจดการ
ค่าความช่วยเหลือด้านการตลาด
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษทย่อยแห่งหนึง (บริษท สุรพลนิชิเรฟู้ดส จากด) ไดประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนมนาคม 2556 โดย
บริษทย่อยไดจ่ายเงินปันผลดงกล่าวใหกบบริษทเป็นจานวนเงิน 198.4 ลานบาท (2555: 160.2 ล้า นบาท)
และจ่า ยใหกบส่วนไดเสยทไม่มอานาจควบคุม เป็น จานวนเงิน 206.6 ลานบาท (2555: 166.8 ล้า นบาท)
ในเดือนมนาคมและกนยายน 2556 ตามลาดบ
บริษทย่อยแห่งหนึง (บริษท สุราษฎรซฟู้ดส จากด) ไดประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนธนวาคม 25 55 โดย
บริษทย่อยจ่ายเงินปันผลดงกล่าวใหกบบริษทเป็นจานวนเงิน 23.6 ลานบาท และจ่ายใหกบส่วนไดเสยทไม่ม
อานาจควบคุมเป็นจานวนเงิน 1.4 ลานบาทในเดือนมนาคม 2556
ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 บริ ษ ทมภาระผู ก พนในการจ่ า ยซื อเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทย่ อ ยสามแห่ ง (บริ ษ ท
สุรพลอะควาคลเจอร จากด บริษท จนทบุรมารนฟารม จากด และบริษท พุนพิน จากด) ทยงไม่ไดเรยกชาระ
เป็นจานวนเงินรวม 38.9 ลานบาท (2555: 38.9 ล้านบาท)
ยอดคงเหลือกบกิจการทเกยวของกน ณ วนท 31 ธนวาคม มดงน
ลูกหนีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

บริษัทย่อย
บริษท สุราษฎรซฟู้ดส จากด
บริษท พุนพิน จากด
บริษท แชมป์เปียนฟู้ดส จากด

-

-

1,096
-

94,456
11,976
106,432

100,063
8,691
2,709
111,463

13,538
11,976
26,610

,

10,824
551
198

กิจกำรอืนทีเกียวของกัน

Nichirei Foods Inc.
Nichirei Australia Pty, Ltd.
Nichirei Food America Inc.

รวม
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5,089
8,691
2,709
28,062

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ลูกหนีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

บริษัทย่อย
บริษัท สุราษฎรซฟู้ดส จากัด
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส จากัด
บริษัท พุนพิน จากัด
บริษัท แชมป์เปียนฟู้ดส จากัด

-

-

128
563
-

24,414
638
16
163

-

500
500

691

25,231

กิจกำรอืนทีเกียวของกัน

Ringer Hut Co., Ltd.
รวม

เจ้าหนีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

บริษัทย่อย
บริษัท สุราษฎรซฟู้ดส จากัด
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส จากัด
บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร จากัด

-

-

21,137
2,105
460

22,661
540
-

12,313

8,510

-

-

12,313

1,583
60
10,153

23,702

-

กิจกำรอืนทีเกียวของกัน

Nichirei Foods Inc.
GFPT Nichirei (Thailand)
Company Limited
Ringer Hut Co., Ltd.
รวม

60
23,261
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
เจ้าหนีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม
2556
2555

บริษัทย่อย
บริษท สุราษฎร์ซฟู้ดส์ จากด
บริษท พุนพิน จากด

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

-

-

-

21,518
21,518

22,195
22,195

-

22
53

กิจกำรอืนทีเกียวของกัน

Nichirei Foods Inc.
รวม

สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เมือวนท 7 ตุลาคม 2531 บริษทไดทาสญญาขายวตถุดิบหลกกบบริษทยอยแหงหนึง (บริษท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์
จากด)โดยบริษทเป็นผูจดหาวตถุดิบหลกใหแกบริษทยอยดงกลาว ทงน บริษทจะไดรบคาวตถุดิบทจดหาใหใน
ราคาทตกลงกนซึงใกลเคยงกบราคาตลาด
บริษททาสญญาใหบริการจดการ การขายและการตลาดกบบริษทยอยหลายแหงเป็นระยะเวลาหนึงปี โดย
บริษทตกลงทจะใหบริการชวยเหลือการบริหารงานแกบริษทยอยดงกลาว สญญานอาจบอกเลิกไดโดยฝ่ายใด
ฝ่ายหนึงดวยการแจงเป็นลายลกษณ์อกษรลวงหนา 30 วน มิฉะนนจะถือวาสญญานตออายุโดยอตโนมติครงละ
หนึงปี ในการน บริษทยอยเหลานตกลงทจะจายคาบริการจดการในจานวนเงินตามทระบุในสญญา
บริษทยอยแหงหนึง (บริษท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จากด) ไดทาสญญารบความชวยเหลือดานเทคนิคกบบริษท
นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ แหงประเทศญปุ่น โดยบริษทดงกลาวจะใหความรูและความชวยเหลือดานเทคนิค ตลอดจน
ใหคาปรึกษาเกยวกบการผลิตสินคาบางชนิด ภายใตขอกาหนดของสญญา บริษทยอยตกลงจายคาบริการเป็น
จานวนรอยละของมูลคาขายตามราคาเอฟ โอ บ ณ ทาเรือกรุงเทพฯ สาหรบสินคาทสงออกไปประเทศญปุ่น
ยกเวนกุงชุบแป้ง ขนมปังแชแขง กุงชุบแป้งแชแขง และกุงเทมปุระ สญญานสินสุดวนท 31 ธนวาคม 2545
และสามารถตออายุ ส ญญาไดโดยอตโนมติ ค ราวละหนึ งปี เวนแตฝ่ า ยหนึ งฝ่ า ยใดจะแจงยกเลิ ก หรื อ
เปลยนแปลงสญญาเป็นเวลาหนึงเดือนกอนถึงวนครบกาหนด

45

90

รายงานประจำาปี 2556

75

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
เมื อวั นที 10 กรกฎาคม 2538 บริษั ทยอยแหงหนึ ง (บริ ษัท สุ รพลนิชิ เรฟู้ด ส์ จากั ด) ไดทาสัญ ญารับ ค วาม
ชวยเหลือดานการบริการจัดการกับบริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ แหงประเทศญีปุ่น โดยบริษัทดังกลาวจะใหความ
ชวยเหลือดานการจัดการและการบริหารงานแกบริษัทยอย ทังนี บริษัทยอยตกลงจายคาบริการตามทีกาหนดใน
สัญญา สัญญานีจะมีผลบังคับใชจนกวาฝ่ายใดฝ่ายหนึงจะบอกเลิกดวยการแจงเป็นลายลักษณ์อักษรลวงหนา
บริษัทยอยแหงหนึง (บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จากัด) ไดทาสัญญารับความชวยเหลือดานการตลาดกับ
บริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ แหงประเทศญีปุ่น ภายใตขอกาหนดตามสัญญา บริษัทยอยตกลงจะจายคาบริการใน
อัตรา รอยละของมูลคาการขายตามราคา เอฟ โอ บี ณ ทาเรือกรุงเทพฯ สาหรับสินคาทีขายแกอเมริกาเหนือ
6

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
2556
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคลองสูง
รวม

239
86,892
50,887
130,703
268,721

2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556

(พันบาท)
325
100
43,831
3,318
246,105
31,244
130,693
420,954
34,662

2555
100
1,245
183,876
185,221

ยอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี
งบกำรเงินรวม
2556
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
สกุลเงินเยนญีปุ่น
รวม

262,242
6,466
13
268,721

2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556

(พันบาท)
420,776
28,186
146
6,465
32
11
420,954
34,662

2555
185,050
141
30
185,221
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
7

เงินลงทุนชัวครำว
งบกำรเงินรวม
2556
2555
เงินลงทุนชั่วคราว
ตราสารทุนทเป็นหลักทรัพย์เผือขาย
รวม

188,559
188,559

(พันบาท)

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
188,549
188,549

-

เงินลงทุนอืนทังหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันท 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกุลเงินบาท
รายการเคลือนไหวในระหว่างปีสินสุดวันท 31 ธันวาคม ของตราสารทุนทเป็นหลักทรัพย์เผือขายมดังน
งบกำรเงินรวม
2556
2555
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เผือขำย
ณ วันท 1 มกราคม
ซือระหว่างปี
ขายระหว่างปี
รายการปรับปรุงจากการตราคา
ณ วันที 31 ธันวำคม
8

310,010
(124,480)
3,029
188,559

310,000
(124,480)
3,029
188,549

-

ลูกหนีกำรคำ
หมายเหตุ
กิจการทเกยวข้องกัน
กิจการอืน ๆ
หัก ค่าเผือหนสงสัยจะสูญ
สุทธิ
หนสงสัยจะสูญสาหรับปี

5

งบกำรเงินรวม
2556
2555
106,432
177,011
283,443
(300)
283,143
47

92

-

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

รายงานประจำาปี 2556

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

(พันบาท)
111,463
26,610
259,333
170,371
370,796
196,981
(300)
(300)
370,496
196,681
-

-

28,062
183,175
211,237
(300)
210,937
-

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
การวิเคราะห์อายุของลูกหนีการค้า มีดังนี
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556

2555

106,432

53,583

26,601

27,604

106,432
106,432

57,880
111,463
111,463

9
26,610
26,610

446
12
28,062
28,062

150,026

220,572

143,390

157,340

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ

26,585
280
67
53
177,011
(300)
176,711

34,480
4,049
123
109
259,333
(300)
259,033

26,581
280
67
53
170,371
(300)
170,071

25,205
398
123
109
183,175
(300)
182,875

รวม

283,143

370,496

196,681

210,937

กิจกำรทีเกียวของกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ:
น้อยกว่า 30 วัน
มากกว่า 30 วันถึง 60 วัน
มากกว่า 60 วันถึง 90 วัน
มากกว่า 90 วัน
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุทธิ
กิจกำรอืนๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ:
น้อยกว่า 30 วัน
มากกว่า 30 วันถึง 60 วัน
มากกว่า 60 วันถึง 90 วัน
มากกว่า 90 วัน

(พันบาท)

2556

2555

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตังแต่ 30 วันถึง 65 วัน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ยอดลูกหนการค้า ณ วนท 31 ธนวาคม จดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงน
งบกำรเงินรวม
2556
2555
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเยนญปุ่น
สกุลเงินเหรยญสหรฐอเมริกา
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลย
สกุลเงินยูโร
รวม
9

84,057
151,431
47,655
283,143

(พันบาท)
78,554
159,216
87,491
25,819
19,416
370,496

85,148
70,513
41,020
196,681

89,060
68,289
34,172
19,416
210,937

ลูกหนีอืน

หมายเหตุ
ลูกหนเงินปันผล
ลูกหนภาษมูลคาเพิม
ลูกหนอืน - สุทธิ
คาใช้จายจายลวงหน้า
รายได้ค้างรบ
อืน ๆ
รวม

5
5

งบกำรเงินรวม
2556
2555
(พันบาท)

23,545
9,159
3,164
2,480
15,830
54,178

564
1,349
1,033
496
2,080
5,522

23,570
833
878
2,442
752
11,323
39,798

(21)

(100)

(21)

(100)

49
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

11,027
6,873
1,681
722
2,830
23,133

กลบรายการหนสงสยจะสูญ
สาหรบปี

94

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

-

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
10

สินคำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
2556
2555
สินค้าสาเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วตถุดิบ
วสดุหีบห่อและวสดุสินเปลือง
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผือมูลค่าสินค้าลดลง
สุทธิ

11

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

(พันบาท)
244,727
104,619
124,545
47,167
42,584
563,642
(10,549)
553,093

220,613
66,149
131,376
38,343
2,108
458,589
(2,867)
455,722

81,298
43,259
68,992
13,704
5
207,258
(400)
206,858

111,863
43,111
72,218
14,975
66
242,233
(3,663)
238,570

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

หมายเหตุ
ณ วนที 1 มกราคม
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียในบริษทร่วม
รายได้เงินปันผล
ณ วันที 31 ธันวำคม

5
5

งบกำรเงินรวม
2556
2555
23,368

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)
26,763
17,550
17,550

846
(800)
23,414

(2,395)
(1,000)
23,368

17,550

17,550
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

97

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บรษัทไม่มีเงนลงทุนในตราสารทุนทีบันทึกตามวธีส่วนได้เสียซึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนันจึงไม่มีราคา
ทีเปิดเผยต่อสาธารณชน
ข้อมูลทางการเงนโดยสรุปของบรษัทร่วมซึงกลุ่มบรษัทบันทึกเงนลงทุนในบรษัทดังกล่าวตามวธีส่วนได้เสีย โดย
แสดงตามสัดส่วนของกลุ่มบรษัท
วันทีรำยงำน
ปี 2556
บรษัท บีเจซี มารีน รีซอสเซส
ดเวลลอปเม้นท์ จากัด
31 ธันวาคม
บรษัท อนดเพนเดนท์
คอนซัลแตนท์ จากัด
31 ธันวาคม
รวม
ปี 2555
บรษัท บีเจซี มารีน รีซอสเซส
ดเวลลอปเม้นท์ จากัด
31 ธันวาคม
บรษัท อนดเพนเดนท์
คอนซัลแตนท์ จากัด
31 ธันวาคม
รวม

12

สัดส่วนควำม
เป็นเจำของ สินทรัพย์รวม
(ร้อยละ)

หนีสินรวม รำยไดรวม
(พันบาท)

กำไรสุทธิ

50

23,765

761

1,327

942

20

126,022
149,787

104,949
105,710

19,667
20,994

1,108
2,050

50

22,697

635

1,377

1,143

20

136,961
159,658

113,000
113,635

30,460
31,837

4,546
5,689

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)
244,091
276,550
(10,667)
(21,662)
(10,797)
233,424
244,091

ณ วันที 1 มกราคม
ซือเงนลงทุน
ค่าเผือการด้อยค่า
จาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม

เมือวันที 16 มกราคม 2555 บรษัททาสัญญาขายหุ้นของบรษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จากัด ซึงเป็นบรษัทย่อยของ
บรษัทจานวน 170,000 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนเป็นจานวนเงน 2.3 ล้านบาท
53
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รายงานประจำาปี 2556

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

99
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รายงานประจำาปี 2556

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
14

อสังหำริมทรัพย์เพือกำรลงทุน
งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วนท 1 มกราคม
เพิมขึน
โอนไปทดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที 31 ธันวำคม

220,944
220,944

322,061
(101,117)
220,944

5,000
5,000

5,000
5,000

ค่าเสือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วนท 1 มกราคม
คาเสือมราคาสาหรบปี
โอนไปทดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที 31 ธันวำคม

127,873
39
127,912

198,300
48
(70,475)
127,873

-

-

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกรำคม 2555
ณ วันที 31 ธันวำคม 2555 และ
ณ วันที 1 มกรำคม 2556
ณ วันที 31 ธันวำคม 2556

5,000

123,761
93,071
93,032

93,071

5,000
5,000

5,000

อสงหาริมทรพย์เพือการลงทุน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ประเมินราคาโดยบริษท เยนเนอรล แวลูเอชน แอนด์
คอนซลแตนท์ จากด ซึงเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรพย์ทใช้งานอยูใน
ปัจจุบน ราคาประเมินจานวน 110.6 ล้านบาท (2555: 110.6 ล้านบาท) สาหรบงบการเงินรวม และ 5.3 ล้านบาท
(2555: 5.3 ล้านบาท) สาหรบงบการเงินเฉพาะกิจการ
อสงหาริมทรพย์เพือการลงทุนประกอบด้วยทดิน อาคาร และอุปกรณ์ทให้เชาแกบุคคลทสาม และทดินทถือครอง
เพือโครงการในอนาคต สญญาเชาแตละสญญาประกอบด้วยระยะเวลาเชาเป็นเวลา 2 ปี สญญานจะมผลบงคบใช้
จนกวาฝ่ายใดฝ่ายหนึงจะบอกเลิกด้วยการแจ้งเป็นลายลกษณ์อกษรลวงหน้าตามทกาหนดในสญญา
ในระหวางปี 2555 ทดิน อาคารและอุปกรณ์ทให้เชาของบริษทยอยแหงหนึงหมดอายุสญญาเชา บริษทยอยดงกลาว
ได้โอนทรพย์สินจากอสงหาริมทรพย์เพือการลงทุนซึงมราคาทุนรวม 101.1 ล้านบาท และ คาเสือมราคาสะสมรวม
70.5 ล้านบาท ไปยงทดิน อาคาร และอุปกรณ์ เนืองจากกิจการนาทรพย์สินดงกลาวมาใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน
เอง
56

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
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รายงานประจำาปี 2556

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
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รายงานประจำาปี 2556

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
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รายงานประจำาปี 2556

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

107

108

รายงานประจำาปี 2556

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
16

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รวม

ราคาทุน
ณ วันท 1 มกราคม 2555
เพิมขึ้น
ณ วันที 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556
เพิมขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2556

29,259
5,785
35,044
615
(705)
34,954

-

29,259
5,785
35,044
615
(705)
34,954

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันท 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2556

13,980
3,326
17,306
3,507
(132)
20,681

-

13,980
3,326
17,306
3,507
(132)
20,681

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกรำคม 2555
ณ วันที 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556
ณ วันที 31 ธันวำคม 2556

15,279
17,738
14,273

-

15,279
17,738
14,273
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งบกำรเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
(พันบาท)

รายงานประจำาปี 2556

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันท 1 มกราคม 2555
เพิมขึ้น
ณ วันที 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556
เพิมขึ้น
ณ วันที 31 ธันวำคม 2556

24,136
2,611
26,747
179
26,926

ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันท 1 มกราคม 2555
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที 31 ธันวำคม 2556

12,886
2,628
15,514
2,715
18,229

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกรำคม 2555
ณ วันที 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556
ณ วันที 31 ธันวำคม 2556

11,250
11,233
8,697
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
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รายงานประจำาปี 2556

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รายการเคลือนไหวของสินทรัพย์และหนสินภาษเงินได้รอการตัดบัญชทเกิดขึนในระหว่างปีสินสุดวันท 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 มดังน
งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที
1 มกรำคม
2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนการค้า (ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ)
ลูกหนอืน (ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ)
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผือการลดมูลค่า)
ทดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผือการด้อยค่า)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์
ยอดขาดทุนยกไป
รวม
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผือขาย (การปรับมูลค่า)
ทดิน อาคารและอุปกรณ์
(จากความแตกต่างของค่าเสือมราคา)
ทดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิม)
กาไรทยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์
รวม
สุทธิ

60
67
1,886
4,883
13,286
338
1,616
22,136

(191)
(76,822)
(1,711)
(78,724)
(56,588)

กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบดเสรจอืน
(พันบาท)
(4)
(1,518)
889
333
31,297
30,997

(30)
1,711
1,681
32,678

-

ณ วันที
31 ธันวำคม
2556

60
63
368
4,883
14,175
671
32,913
53,133

(606)

(606)

(606)
(606)

(221)
(76,822)
(77,649)
(24,516)
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

113

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที
1 มกรำคม
2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า (ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ)
ลูกหนีอืน (ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ)
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผือการลดมูลค่า)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผือการด้อยค่า)
ขาดทุนทียังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

60
86
1,390
4,883
1,203
18,570
3,249
29,441

(19)
496
(865)
1,475
(1,633)
(546)

(6,759)
(6,759)

60
67
1,886
4,883
338
13,286
1,616
22,136

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(จากความแตกต่างของค่าเสือมราคา)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิม)
กาไรทียังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์
รวม
สุทธิ

(112)
(67,850)
(409)
(68,371)
(38,930)

(79)
(1,302)
(1,381)
(1,927)

(8,972)
(8,972)
(15,731)

(191)
(76,822)
(1,711)
(78,724)
(56,588)

69

114

กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบดเสรจอืน
(พันบาท)

ณ วันที
31 ธันวำคม
2555

รายงานประจำาปี 2556

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที
1 มกรำคม
2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า (ค่าเผือหนี้สงสัยจะสูญ)
ลูกหนีอืน (ค่าเผือหนี้สงสัยจะสูญ)
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผือการลดมูลค่า)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทียังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์
ยอดขาดทุนยกไป
รวม
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผือขาย (การปรับมูลค่า) เงินลงทุน
ทีดิเผืนอขาย
อาคารและอุปกรณ์
(จากความแตกต่างของค่าเสือมราคา)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิม)
กาไรทียังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์
รวม
สุทธิ

กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบดเสรจอืน
(พันบาท)
-

ณ วันที
31 ธันวำคม
2556

60
67
688
7,260
8,075

(4)
(613)
551
479
13,577
13,990

-

60
63
75
7,811
479
13,577
22,065

-

-

(606)

(606)

(117)
(41,888)
(1,603)
(43,608)
(35,533)

(28)
1,603
1,575
15,565

(606)
(606)

(145)
(41,888)
(42,639)
(20,574)
))
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที
1 มกรำคม
2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า (ค่าเผือหนี้สงสัยจะสูญ)
ลูกหนีอืน (ค่าเผือหนี้สงสัยจะสูญ)
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผือการลดมูลค่า)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทียังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

60
86
711
10,786
530
1,213
13,386

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(จากความแตกต่างของค่าเสือมราคา)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิม)
กาไรทียังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์
รวม
สุทธิ

(75)
(41,888)
75
(41,963)
(28,577)

71
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รายงานประจำาปี 2556

กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบดเสรจอืน
(พันบาท)
(19)
(23)
803
(530)
(1,213)
(982)

(42)

(1,603)
(1,645)
(2,627)

ณ วันที
31 ธันวำคม
2555

(4,329)
(4,329)

60
67
688
7,260
8,075

(4,329)

(117)
(41,888)
(1,603)
(43,608)
(35,533)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
18

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
งบกำรเงินรวม
2556
2555
สิทธิการเช่า - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญช
เงินฝากประจาสถาบันการเงิน
ทมข้อจากัดในการเบิกใช้
เงินมัดจาและอืน ๆ
รวม

2,249
1,908
2,000
2,200
8,357

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

(พันบาท)
2,479
5,312
2,000
5,504
15,295

2,249
277

2,479
516

1,610
4,136

1,667
4,662

(ก) สิทธิการเช่า
บัญ ชนได้ แก่ การจ่ ายค่าตอบแทนสิท ธิก ารเช่า ให้แก่ ผู้ ให้เช่ า โดยบริ ษัท ทาสั ญญาเช่า พื นทอาคารกับบริ ษัท ใน
ประเทศแห่งหนึง สัญญาดังกล่าวมระยะเวลา 30 ปี ซึงจะสินสุดในปี 2566
(ข) เงินฝากประจาสถาบันการเงินทีมีข้อจากัดในการเบิกใช้
บัญชนได้แก่ เงินฝากประจาสถาบันการเงินของบริษัทย่อยกับสถาบันการเงินในประเทศจานวนเงิน 2.0 ล้านบาท
(2555: 2.0 ล้านบาท) ซึงใช้เป็นหลักทรัพย์คาประกันหนังสือคาประกันทออกโดยสถาบันการเงินดังกล่าว
19

หนีสินทีมีภำระดอกเบีย
งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

ส่วนทีหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชธนาคาร
ส่วนทไม่มหลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
ส่วนทไม่มหลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกูยืม
ระยะสันจำกสถำบันกำรเงิน

-

-

-

-

291,123

185,164

-

-

291,123

185,164

-

-
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนทถึงกาหนดชาระภายในหนึงปี
ส่วนทไม่มหลักประกัน

หนสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท
ถึงกาหนดชาระภายในหนึงปี

ส่วนทีไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนทไม่มหลักประกัน
หนสินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

31,694
31,694

54,539
54,539

6,000
6,000

6,000
6,000

18,350
341,167

10,987
250,690

1,311
7,311

1,331
7,331

86,063
86,063
53,800
139,863

22,996
22,996
32,688
55,684

9,000
9,000
723
9,723

15,000
15,000
1,049
16,049

481,030

306,374

17,034

23,380

หนสินทมภาระดอกเบยซึงไม่รวมหนสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาหนดการจ่ายชาระ ณ
วันท 31 ธันวาคมได้ดังน
งบกำรเงินรวม
2556
2555
ครบกาหนดภายในหนึงปี

322,817

(พันบาท)
239,703

ครบกาหนดหลังจากหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี
รวม

86,063
408,880

22,996
262,699

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
6,000

6,000

9,000
15,000

15,000
21,000

ณ วันท 31 ธันวาคม 2556 ตั๋วสัญญาใช้เงินมอัตราดอกเบยระหว่างร้อยละ 0.87 ต่อปี ถึงร้อยละ 2.90 ต่อปี (2555:
ตั๋วสัญญาใช้เงินมอัตราดอกเบยระหว่างร้อยละ 0.83 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.89 ต่อปี)
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

สถาบันการเงินในประเทศ

22,996

(พันบาท)
31,000
15,000

สถาบันการเงินต่างประเทศ

94,761

46,535

117,757
(31,694)
86,063

77,535
(54,539)
22,996

หัก ส่วนทถึงกาหนดชาระภายในหนึงปี
สุทธิ

15,000
(6,000)
9,000

21,000
21,000
(6,000)
15,000

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินในประเทศ
บริษัทได้ทาสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึง มกาหนดระยะเวลา 5 ปี ถึง 7 ปี เงินกู้ยืมดังกล่าว
มอัตราดอกเบยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอัตราดอกเบยเงินกู้ยืมขันตา (MLR) ถึงอัตราดอกเบยเงินกู้ยืมขันตาหักด้วย
ร้อยละ 1 ต่อปี และมกาหนดชาระทุกเดือนจนถึงปี 2559 ณ วันท 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมมจานวนเงิน
15 ล้านบาท (2555: 21 ล้านบาท)
บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทาสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึงจานวน 10 ล้านบาท กาหนด
ระยะเวลา 5 ปี และมอัตราดอกเบยเงินกู้ยืมขันตา (MLR) หักด้วยร้อยละ 1.5 ต่อปี สาหรับปีแรก อัตราดอกเบย
เงินกู้ยืมขันตา (MLR) หักด้วยร้อยละ 1.25 ต่อปี สาหรับปีทสอง และอัตราดอกเบยเงินกู้ยืมขันตา (MLR) หักด้วย
ร้อยละ 1.0 ต่อปี สาหรับระยะเวลาหลังจากนัน เงินกู้ยืมมกาหนดชาระคืนทุกเดือนงวดละ 0.17 ล้านบาท โดยเริม
ชาระงวดแรกตังแต่เดือนมกราคม 2556 จนถึงเดือนธันวาคม 2560 ณ วันท 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมม
จานวนเงิน 8 ล้านบาท (2555 : 10 ล้านบาท)
สถาบันการเงินต่างประเทศ
บริษัทย่อยแห่งหนึงได้ทาสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งหนึงจานวน 250 ล้านเยน และ 270 ล้าน
เยน กาหนดระยะเวลา 3 ปี และมอัตราดอกเบยคงทร้อยละ 1.5 ต่อปี สาหรับปีแรกและหกเดือนนับจากครบปีแรก
และร้อยละ 1.6 ต่อปีสาหรับระยะเวลาหลังจากนัน เงินกู้ยืมมกาหนดชาระคืนทุกหกเดือนงวดละ 62.5 ล้านเยน เริม
ตังแต่เดือนกันยายน 2554 จนถึงเดือนมนาคม 2556 สาหรับเงินกู้ยืมจานวนทหนึง และ 67.5 ล้านเยน เริมตังแต่เดือน
ตุลาคม 2554 จนถึงเดือนเมษายน 2556 สาหรับเงินกู้ยืมจานวนทสอง เงินกู้ยืมจานวนดังกล่าวชาระแล้วทังจานวนใน
ปี 2556 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมมีจานวนเงิน 46.5 ล้านบาท)
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ในเดือนเมษายน 2556 บริษทย่อยแห่งหนึงได้ทาสญญากู้ยืมเงินจากสถาบนการเงินแห่งหนึงจานวน 100 ล้านเยน
มกาหนดระยะเวลา 3 ปี และมอตราดอกเบยคงทร้อยละ 1.1 ต่อปี สาหรบปีแรกและหกเดือนนบจากครบปีแรก
และร้อยละ 1.2 ต่อปีสาหรบระยะเวลาหลงจากนน เงินกู้ยืมมกาหนดชาระคืนทุกหกเดือนงวดละ 25 ล้านเยน เริม
ตงแต่เดือนตุลาคม 2557 จนถึงเดือนเมษายน 2559 ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมมจานวนเงิน 31.6
ล้านบาท
ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษทย่อยแห่งหนึงได้ทาสญญากู้ยืม เงิน จากสถาบนการเงิน แห่ง หนึ งจานวนทสอง
200 ล้านเยน มกาหนดระยะเวลา 3 ปี และมอตราดอกเบยคงทร้อ ยละ 1.2 ต่อปี สาหรบปีแรกและหกเดือนนบ
จากครบปีแรก และร้อยละ 1.3 ต่อปีสาหรบระยะเวลาหลงจากนน เงินกู้ยืมมกาหนดชาระคืนทุกหกเดือนงวดละ 50
ล้านเยน เริมตงแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ยอดคงเหลือเงิน
กู้ยืมมจานวนเงิน 63.2 ล้านบาท
ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 วงเงินสินเชือซึงยงมิได้เบิกใช้มจานวนเงินรวม 1,685.1 ล้านบาท และ 12.2 ล้านเหรยญ
สหรฐอเมริกา สาหรบกลุ่มบริษท และ 1,157.5 ล้านบาท สาหรบบริษท (2555: 1,771.2 ล้านบาท และ 12.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา สาหรับกลุ่มบริษัท และ 1,155.2 ล้านบาท สาหรับบริษัท)
บริษทและบริษทย่อยมข้อผูกพนทจะต้องปฏิบติตามเงือนไขและข้อจากดทกาหนดในสญญาเงินกู้ยืม เช่น การรกษา
อตราส่วนหนสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอตราส่วนความสามารถในการชาระหน การไม่จานองทดินและ
อาคารเพิมเติม (ดูหมายเหตุข้อ 15) เป็นต้น
วงเงินสินเชือของบริษทย่อยส่วนใหญ่คาประกนโดยบริษทและ/หรือบริษททเกยวข้องกนแห่งหนึง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนสินตามสญญาเช่าการเงิน ณ วนท 31 ธนวาคม มรายละเอยดดงน
งบกำรเงินรวม
2556
มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขนตาท
ต้องจ่าย

ครบกาหนดชาระภายในหนึงปี
ครบกาหนดชาระหลงจาก
หนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี
รวม

2555
มูลค่าปัจจุบน
ของจานวน
เงินขนตาท
ต้องจ่าย

ดอกเบย

รายงานประจำาปี 2556

ดอกเบย

(1,842)

10,987

(2,547)
(4,389)

32,688
43,675

21,206

(2,856)

(พันบาท)
18,350
12,829

57,529
78,735

(3,729)
(6,585)

53,800
72,150
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มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขนตาท
ต้องจ่าย

35,235
48,064

มูลค่าปัจจุบน
ของจานวน
เงินขนตาท
ต้องจ่าย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
มูลคาอนาคต
ของจานวน
เงินขนตาท
ต้องจาย

ครบกาหนดชาระภายในหนึงปี
ครบกาหนดชาระหลงจาก
หนึงปีแตไมเกินห้าปี
รวม

2555
มูลคาปัจจุบน
ของจานวน
เงินขนตาท
ต้องจาย

ดอกเบย

มูลคาอนาคต
ของจานวน
เงินขนตาท
ต้องจาย

1,415

(104)

(พันบาท)
1,311

789
2,204

(66)
(170)

723
2,034

ดอกเบย

มูลคาปัจจุบน
ของจานวน
เงินขนตาท
ต้องจาย

1,500

(169)

1,331

1,092
2,592

(43)
(212)

1,049
2,380

ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 บริษทและบริษทยอยหลายแหงทาสญญาเชาการเงินกบบริษทในประเทศ
หลายแหงเพือซือรถยนต์ รถยก เครืองจกรและอุปกรณ์ สญญาเชาดงกลาวมระยะเวลาเชาสินสุดจนถึงปี 2561 โดยม
อตราดอกเบยระหวางร้อยละ 2.18 ถึง 14.84 ตอปี ในปี 2556 (2555: ระหว่างร้อยละ 2.29 ถึง 13.38 ต่อปี) และ
สญญาสวนใหญกาหนดมชาระคืนภายใน 36 เดือน และ 60 เดือน เริมตงแตเดือนเมษายน 2552
กรรมสิทธิในรถยนต์ รถยก เครืองจกรและอุปกรณ์ทซือภายใต้สญญาเชาการเงินนจะโอนเป็นกรรมสิทธิของบริษท
และบริษทยอยตอเมือบริษทและบริษทยอยได้ชาระเงินงวดสุดท้ายแล้ว
ยอดหนสินทมภาระดอกเบย ณ วนท 31 ธนวาคม จดประเภทสกุลเงินตราได้ดงน
งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

สกุลเงินบาท

105,146

(พันบาท)
133,675
17,034

สกุลเงินเหรยญสหรฐอเมริกา
สกุลเงินเยนญปุ่น

375,884

878
171,821

รวม

481,030

306,374

17,034

23,380
23,380
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
20

เจำหนีกำรคำ

หมายเหตุ
กิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการอืน ๆ
รวม

5

งบกำรเงินรวม
2556
2555
12,313
154,821
167,134

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

(พันบาท)
10,153
23,702
192,496
59,730
202,649
83,432

23,261
86,936
110,197

ยอดเจ้าหนีการค้า ณ วันที 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี
งบกำรเงินรวม
2556
2555
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเยนญีปุ่น
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
รวม
21

142,527
13,033
11,574
167,134

(พันบาท)
192,482
72,820
8,510
27
1,657
10,585
202,649
83,432

110,197
110,197

เจำหนีอืน

หมายเหตุ
คาใช้จายดาเนินงานค้างจาย
เจ้าหนีอืน
คาแรงรายวันและโบนัสค้างจาย
เจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
อืน ๆ
รวม

5

งบกำรเงินรวม
2556
2555
29,013
34,500
53,041
21,518
16,453
154,525
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

รายงานประจำาปี 2556

(พันบาท)
35,474
48,177
64,646
22,195
14,223
184,715

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
11,915
23,743
22,947
6,836
65,441

11,409
30,473
34,863
75
9,237
86,057

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ยอดเจ้าหนีอืน ณ วันที 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี
งบกำรเงินรวม
2556
2555
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเยนญีปุ่น
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
รวม
22

145,415
5,118
3,992
154,525

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

(พันบาท)
178,101
63,359
6,614
2,082
184,715
65,441

86,057
86,057

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ภำระผูกพันในงบแสดงฐำนะกำรเงินสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงาน
ระยะยาวอืน
รวม

77,587
4,805
82,392

73,470
3,060
76,530

39,434
2,115
41,549

งบกำรเงินรวม
2556
2555

36,903
1,712
38,615

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

สาหรับปีสิ้นสุดวันท่ 31 ธันวาคม
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรูในกำไรหรือขำดทุน
ผลประโยชน์พนักงาน

11,650

10,325

5,073

4,269
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

รับรูในกำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กาไรจากการประมาณตามหลกการ
คณิตศาสตร์ประกนภยทรบรู้ในระหว่างปี

-

37,900

-

23,025

กลุ่มบริษทและบริษทจดการโครงการบาเหนจบานาญพนกงานตามข้อกาหนดของพระราชบญญติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษยณแก่พนกงานตามสิทธิและอายุงานและผลประโยชน์จากการทางาน เป็น
ระยะเวลานานตามข้อนโยบายของบริษท
การเปลยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนของภาระผูกพนของโครงการผลประโยชน์
งบกำรเงินรวม
2556
2555
ภาระผูกพนของโครงการผลประโยชน์ ณ วนท 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่าย
ต้นทุนบริการปัจจุบนและดอกเบย
กาไรจากการประมาณตามหลกการคณิตศาสตร์
ประกนภยทรบรู้ในกาไรขาดทุนเบดเสรจอืน
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที 31 ธันวำคม

76,530
(5,788)
11,650

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)
105,070
38,615
57,371
(965)
(2,139)
10,325
5,073
4,269

82,392

(37,900)
76,530

41,549

(23,025)
38,615

ค่าใช้จ่ายทรบรู้ในกาไรหรือขาดทุน
งบกำรเงินรวม
2556
2555
การรบรู้ภาระผูกพนในช่วงเปลยนแปลง
ต้นทุนบริการปัจจุบน
ดอกเบยจากภาระผูกพน
รวม

8,180
3,470
11,650
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)
1,357
6,148
3,349
2,850
2,820
1,724
1,419
10,325
5,073
4,269

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ค่าใช้จ่ายทรับรู้ในรายการต่อไปนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกำรเงินรวม
2556
2555
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม

9,530
269
1,851
11,650

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

(พันบาท)
7,737
249
2,339
10,325

3,988
167
918
5,073

3,220
159
890
4,269

กาไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

รวมในกาไรสะสม
ณ วันท 1 มกราคม
รับรู้ระหว่างปี
ณ วันที 31 ธันวำคม

37,900
37,900

37,900
37,900

23,025
23,025

23,025
23,025

ข้อสมมุติห ลักในการประมาณการตามหลั กคณิ ตศาสตร์ประกั นภัย ณ วันทรายงาน (แสดงโดยวิธถัวเฉลยถ่ว ง
นาหนัก)
งบกำรเงินรวม
2556
2555
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต

4.13 - 4.47
3.38 - 7.06

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

(ร้อยละ)
4.13 - 4.47
4.13 - 4.18
3.38 - 7.06
4.26 - 7.06

4.13 - 4.18
4.26 - 7.06

ข้อสมมุติเกยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติทเผยแพร่ทัวไปและตารางมรณะไทย 2551 (TMO08)
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
23

ทุนเรือนหุน
มูลค่าหุ้น
2556
2555
ต่อหุ้น จานวนหุ้น
จานวนเงิน
จานวนหุ้น
จานวนเงิน
(บาท)
(พันหุ้น / พันบาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วนท 1 มกราคม
- หุ้นสามญ
ณ วันที 31 ธันวำคม
- หุนสำมัญ

1

270,000

270,000

270,000

270,000

1

270,000

270,000

270,000

270,000

หุ้นทีออกและชาระแล้ว
ณ วนท 1 มกราคม
- หุ้นสามญ
ณ วันที 31 ธันวำคม
- หุนสำมัญ

1

269,999

269,999

269,999

269,999

1

269,999

269,999

269,999

269,999

ผู้ถือหุ้นสามญจะได้รบสิทธิในการรบเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมสิทธิออกเสยงลงคะแนนหนึง
เสยงต่อหนึงหุ้นในทประชุมของบริษท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบญญติแห่งพระราชบญญติบริษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณทบริษทเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นทจดทะเบยนไว้ บริษทต้องนาค่าหุ้นส่วนเกินนตงเป็นทุนสารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
นจะนาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
24

สำรอง
สารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรือ กาไรสะสม
สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบญญติแห่งพระราชบญญติบริษ ทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษ ทจะต้ องจดสรรทุนสารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหลงจากหกขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม) จนกว่า
สารองดงกล่าวมจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยน เงินสารองนจะนาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
81
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่ำงจำกกำรเปลียนแปลงในกำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่
ผลตางจากการเปลียนแปลงในการตีราคาสินทรพย์ใหมแสดงในสวนผู้ถือหุ้นของประกอบด้วยผลรวมของการ
เปลียนแปลงสุทธิของการตีราคาทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีแสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหมจนกระทงมีการ
ขายหรือจาหนาย
ผลต่ำงจำกกำรเปลียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม
ผลตางจากการเปลียนแปลงในมูลคายุติธรรมแสดงในสวนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลียนแปลงใน
มูลคายุติธรรมของสินทรพย์ทางการเงินเผือขายจนกระทงมีการตดรายการหรือเกิดการด้อยคา
25

ส่วนงำนดำเนินงำน
กลุมบริษทดาเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจาหนายอาหารทะเลแชแข็ง อาหารสาเร็จรูป และ
อาหารกึงสาเร็จรูปแชแข็ง ดงนนฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวากลุมบริษทมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว ดงนน
รายได้ กาไร และสินทรพย์ทงหมดทีแสดงในงบการเงินจึงเกียวกบสวนงานธุรกิจผลิตและจาหนายอาหารทะเลแช
แข็ง อาหารสาเร็จรูป และอาหารกึงสาเร็จรูปแชแข็ง

26

รำยไดจำกกำรลงทุน

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

เงินปันผลรบ
รายได้คาเชา
อืน ๆ
รวม

5

11,860
3,058
14,918

9,367
5,005
14,372

199,230
10,197
1,217
210,644

184,784
11,200
1,834
197,818

82

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

127

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
27

รำยไดอืน

หมายเหตุ
รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ
รายได้จากการให้ความช่วยเหลือด้าน
การจัดการ การขายและการตลาด
รายได้เงินชดเชยจากสินค้าส่งออก
อืน ๆ
รวม
28

5

งบกำรเงินรวม
2556
2555
43,629

(พันบาท)
46,287
1,476

46
2,066
13,212
58,953

3,276
17,525
67,088

31,594
1,615
6,253
40,938

1,891
40,974
1,786
8,408
53,059

ค่ำใชจ่ำยในกำรขำย

หมายเหตุ
ค่าระวางเรือ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายในการส่งออก
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค
อืนๆ
รวม

5
5

งบกำรเงินรวม
2556
2555
79,730
49,355
17,481
32,546
16,608
45,779
241,499
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

(พันบาท)
90,095
21,595
53,148
43,093
28,074
17,432
35,696
4,619
17,690
47,867
38,172
272,570
124,911

24,074
46,956
23,110
4,515
38,300
136,955

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
29

ค่ำใชจ่ำยในกำรบริหำร

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าความช่วยเหลือด้านบริการจัดการ
อืน
รวม
30

5

งบกำรเงินรวม
2556
2555
106,395
14,713
4,784
29,140
155,032

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555

(พันบาท)
107,396
68,096
10,667
11,983
7,653
5,922
33,816
18,530
159,117
104,946

64,916
30,440
7,105
17,824
120,285

ค่ำใชจ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

ผู้บริหาร
เงินเดือน
อืน ๆ
พนักงานอื่น
เงินเดือนและค่าแรง
อืน ๆ
รวม

29,652
10,660
40,312

27,924
11,136
39,060

29,652
8,395
38,047

27,924
9,161
37,085

578,139
306,022
884,161

522,354
361,017
883,371

292,382
111,996
404,378

274,974
154,502
429,476

924,473

922,431

442,425

466,561
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
31

ค่ำใชจ่ำยตำมลักษณะ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

การเปลียนแปลงในสินค้าสาเร็จรูป
และงานระหว่างทา
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองทีใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสือมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
อืนๆ
รวมตนทุนขำย ค่ำใชจ่ำยในกำรขำย
และค่ำใชจ่ำยในกำรบริหำร
32

30

(62,584)
3,924,142
924,473
206,305
4,090
756,509

40,097
4,269,533
922,431
203,579
4,135
621,483

(30,417)
1,010,166
442,424
54,534
3,159
712,778

(2,888)
1,050,078
466,561
56,343
3,076
671,762

5,752,935

6,061,258

2,192,644

2,244,932

ตนทุนทำงกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

ต้นทุนทางการเงิน
สถาบันการเงิน
อืนๆ
รวม

5,155
2,718
7,873
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9,127
723
9,850

1,089
208
1,297

3,064
317
3,381

บริษท สุรพลฟู้ดส์ จำกด (มหำชน) และบริษทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
33

รำยไดภำษเงินได (ภำษเงินได)
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
งบกำรเงินรวม
2556
2555

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

รำยไดภำษ (ภำษเงินได) ของปีปัจจุบน
สาหรบปีปัจจุบน
ภาษปีก่อนๆ ทบนทึกสูงไป (ตาไป)

ภำษเงินไดรอกำรตดบญช
การเปลยนแปลงของผลต่างชวคราว
รวมรำยไดภำษ (ภำษเงินได)

(18,442)
(1,577)
(20,019)

(63,887)
5,421
(58,466)

55
55

(15,665)
5,421
(10,244)

32,678
12,659

(1,927)
(60,393)

15,565
15,620

(2,627)
(12,871)

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบกำรเงินรวม

ก่อนภาษ
เงินได้
การเปลยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย
กาไรจากการประมาณการตาม
หลกคณิตศาตร์ประกนภย
สาหรบโครงการผลประโยชน์
พนกงาน
การตมูลค่าทดินใหม่
รวม

2556
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจาก ก่อนภาษ
ภาษเงินได้ ภาษเงินได้ เงินได้
(พันบาท)

2555
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจาก
ภาษเงินได้ ภาษเงินได้

3,029

(606)

2,423

-

-

-

3,029

(606)

2,423

37,900
44,856
82,756

(6,759)
(8,972)
(15,731)

31,141
35,884
67,025
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก่อนภาษี
เงินได้
การเปลียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย
กาไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
รวม

2556
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจาก ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ เงินได้
(พันบาท)

2555
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

3,029

(606)

2,423

-

-

-

3,029

(606)

2,423

23,025
23,025

(4,329)
(4,329)

18,696
18,696

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบกำรเงินรวม
2556
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ทีไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลแตกต่างชัวคราวทีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีงวดก่อนๆ ทีบันทึกสูงไป / (ตาไป)
รวม

20

(15.2)

87
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2555
(พันบาท)
83,079
(16,616)
34,910
(3,775)
(283)
(1,577)
12,659

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
23

10.5

(พันบาท)
574,651
(132,170)
80,063
(13,398)
(309)
5,421
(60,393)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
อัตราภาษ
(ร้อยละ)
กาไรก่อนภาษเงินไดรวม
จานวนภาษตามอัตราภาษเงินได
รายไดทไม่ตองเสยภาษ
ค่าใชจ่ายตองหามทางภาษ
ผลแตกต่างชัวคราวทไม่รับรูเป็นสินทรัพย์ภาษ
เงินไดรอการตัดบัญช
ภาษงวดก่อนๆ ทบันทึกสูงไป
รวม

20

(11.7)

2555
(พันบาท)
133,758
(26,752)
43,881
(3,014)
1,450
55
15,620

อัตราภาษ
(ร้อยละ)
23

5.4

(พันบาท)
240,042
(55,210)
43,693
(9,023)
2,248
5,421
(12,871)

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชกฤษฎกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับท 530 พ.ศ. 2554
ลงวันท 21 ธันวาคม 2554 ใหลดอัตราภาษเงินไดนิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญช
ไดแก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตรารอยละ 30 เหลืออัตรารอยละ 23 สาหรับรอบระยะเวลาบัญช 2555 ทเริมใน
หรือหลังวันท 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของกาไรสุทธิสาหรับสองรอบระยะเวลาบั ญชถัดมา (2556 และ
2557) ทเริมในหรือหลังวันท 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาดับ
ทังนเป็นทเชือไดว่ารัฐบาลจะดาเนินการแกไขกฎหมายเพือใหอัตราภาษไม่สูงไปกว่ารอยละ 20 สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชทเริ มในหรื อหลั งวันท 1 มกราคม 2558 เป็ นตนไป ทังนเพือใหเป็ นไปตามมติคณะรัฐ มนตรเมือวั นท11
ตุลาคม 2554 ในการเพิมขดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
34

สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติใหบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึง (บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จากัด) ไดรับ
สิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไดรับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.
2520 เกยวกับการผลิตอาหารพรอมรับประทานแช่แขง และการผลิตอาหารสาเรจรูปและกึงสาเรจรูปแช่แขง ซึงพอ
สรุปสาระสาคัญไดดังน
(ก) บริษัทและบริษัทย่อยไดรับยกเวนภาษเงินไดนิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไดจากการประกอบกิจการทไดรับ
การส่งเสริมมกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันทเริมมรายไดจากการประกอบกิจการนัน
88
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
(ข) บริษัทย่อยไดรับลดหย่อนภาษเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 สาหรับกาไรสุทธิทไดจากการประกอบกิจการท
ไดรับการส่งเสริมมกาหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันทสินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ (ก)
(ค) บริษัทย่อยไดรับยกเวนอากรขาเขาสาหรับเครืองจักรทไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ง) บริษัทย่อยไดรับอนุญาตใหหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่าของค่าใชจ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10
ปี นับแต่วันทเริมมรายไดจากการประกอบกิจการ
เนืองจากเป็นกิจการทไดรับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยจะตองปฏิบัติตามเงือนไขและ ขอกาหนด

ตามทระบุไวในบัตรส่งเสริมการลงทุน
รายไดทไดรับการส่งเสริมการลงทุนและทไม่ไดรับการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดดังน
งบกำรเงินรวม
กิจการท
ไดรับการ
ส่งเสริม

2556
กิจการท
ไม่ไดรับ
การส่งเสริม

ขายต่างประเทศ
1,948,328
ขายในประเทศ
642
ตัดรายการระหว่างกัน
(212)
รวมรำยได
1,948,758

3,120,873
1,134,178
(534,954)
3,720,097

กิจการท
ไดรับการ
รวม
ส่งเสริม
(พันบาท)
5,069,201
1,922,980
1,134,820
867
(535,166)
(449)
5,668,855
1,923,398

2555
กิจการท
ไม่ไดรับ
การส่งเสริม

รวม

3,931,208
1,157,291
(543,612)
4,544,887

5,854,188
1,158,158
(544,061)
6,468,285

2555
กิจการท
ไม่ไดรับ
การส่งเสริม

รวม

1,372,390
784,388
2,156,778

1,424,037
784,532
2,208,569

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ขายต่างประเทศ
ขายในประเทศ
รวมรำยได

กิจการท
ไดรับการ
ส่งเสริม

2556
กิจการท
ไม่ไดรับ
การส่งเสริม

64,569
296
64,865

1,295,108
690,275
1,985,383

กิจการท
ไดรับการ
รวม
ส่งเสริม
(พันบาท)
1,359,677
51,647
690,571
144
2,050,248
51,791
89
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บริษท สุรพลฟู้ดส์ จำกด (มหำชน) และบริษทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
35

กำไรต่อหุนขนพืนฐำน
กาไรตอหุ้นขนพืนฐานสาหรบแตละปีสินสุดวนท 31 ธนวาคม 2556 และ 2555 คานวณจากกาไรสาหรบปีทเป็น
สวนของผู้ถือหุ้นสามญของบริษทและจานวนหุ้นสามญทออกจาหนายแล้วระหวางปีโดยแสดงการคานวณดงน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
2556
2555
(พันบาท / พันหุ้น)
กำไร (ขำดทุน) สำหรบปีทเป็นส่วนของ
ผูถือหุนสำมญของบริษท (ขนพืนฐำน)
จำนวนหุนสำมญทออกจำหน่ำยแลว
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน (ขนพืนฐำน) (บาท)

36

(7,621)

293,084

149,378

227,171

269,999
(0.03)

269,999
1.09

269,999
0.55

269,999
0.84

เงินปันผล
ในการประชุมสามญประจาปีผู้ถือหุ้นของบริษทเมือวนท 4 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมมติอนุมติการจดสรรกาไรเป็น
เงินปันผลในอตราหุ้นละ 0.52 บาท เป็นจานวนเงินทงสิน 140.4 ล้านบาท เงินปันผลดงกลาวได้จายให้แกผู้ถือหุ้นใน
เดือนเมษายน 2556
ในการประชุมสามญประจาปีผู้ถือหุ้นของบริษทเมือวนท 4 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมมติอนุมติการจดสรรกาไรเป็น
เงินปันผลในอตราหุ้นละ 0.57 บาท เป็นจานวนเงินทงสิน 153.9 ล้านบาท เงินปันผลดงกลาวได้จายให้แกผู้ถือหุ้นใน
เดือนเมษายน 2555

37

เครืองมือทำงกำรเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กลุมบริษทมความเสยงจากการดาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลยนแปลงอตราดอกเบยและอตราแลกเปลยนเงินตรา
ตางประเทศ และจากการไมปฏิบติตามข้อกาหนดตามสญญาของคูสญญา กลุมบริษทไมมการถือหรือออกเครืองมือ
ทางการเงินทเป็นตราสารอนุพนธ์ เพือการเกงกาไรหรือการค้า
การจดการความเสยงเป็นสวนทสาคญของธุรกิจของกลุมบริษท กลุมบริษทมระบบในการควบคุมให้มความสมดุล
ของระดบความเสยงให้เป็นทยอมรบได้ โดยพิจารณาระหวางต้นทุนทเกิดจากความเสยงและต้นทุนของการจดการ
ความเสยง ฝ่ายบริหารได้มการควบคุมกระบวนการการจดการความเสยงของกลุมบริษทอยางตอเนืองเพือให้มนใจ
วามความสมดุลระหวางความเสยงและการควบคุมความเสยง
90
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษท คือการรกษาระดบเงินทุนใหมนคงเพือรกษานกลงทุน เจาหนและความเชือมน
ของตลาดและก่อใหเกิดการพฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมการกากบดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึงกลุ่มบริษทพิจารณาจากสดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนินงานต่อส่วนของเจาของรวม ซึงไม่รวมส่วน
ไดเสยทไม่มอานาจควบคุม อกทงยงกากบดูแลระดบการจ่ายเงินปันผลใหแก่ผูถือหุนสามญ
ความเส่ยงด้านอัตราดอกเบย
ความเสยงดานอตราดอกเบย หมายถึง ความเสยงทเกิดจากการเปลยนแปลงทจะเกิดในอนาคตของอตราดอกเบย
ในตลาด ซึงส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษท เนืองจากดอกเบยเงินกูยืมทมอตรา
คงท กลุ่มบริษทมความเสยงดานอตราดอกเบยทเกิดจากเงินกูยืม (ดูหมายเหตุขอ 19) อย่างไรกตาม ผูบริหารเชือว่า
กลุ่มบริษทมความเสยงในอตราดอกเบยไม่เป็นสาระสาคญ ดงนน กลุ่มบริษทจึงไม่ไดทาสญญาเพือป้องกนความ
เสยงดงกล่าว
อตราดอกเบยทแทจริงของหนสินทมภาระดอกเบย ณ วนท 31 ธนวาคมดงน

อตราดอกเบย
ทแทจริง
(ร้อยละต่อปี)
ปี 2556
หมุนเวียน
เงินกูยืมจากสถาบนการเงิน
ไม่หมุนเวียน
เงินกูยืมจากสถาบนการเงิน
รวม
ปี 2555
หมุนเวียน
เงินกูยืมจากสถาบนการเงิน
ไม่หมุนเวียน
เงินกูยืมจากสถาบนการเงิน
รวม

ภายใน 1 ปี

รายงานประจำาปี 2556

รวม

0.87 – 2.8

291,123

-

-

291,123

1.1 - 6

31,694
322,817

86,063
86,063

-

117,757
408,880

0.83 – 3.89

185,164

-

-

185,164

1.6 - 6

54,539
239,703

22,996
22,996

-

77,535
262,699
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งบกำรเงินรวม
หลงจาก 1 ปีแต่ หลงจาก 5 ปี
ภายใน 5 ปี
(พันบาท)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

อตราดอกเบย
ทแทจริง
(ร้อยละต่อปี)
ปี 2556
ไม่หมุนเวียน
เงินกูยืมจากสถาบนการเงิน
รวม
ปี 2555
ไม่หมุนเวียน
เงินกูยืมจากสถาบนการเงิน
รวม

ภายใน 1 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลงจาก 1 ปีแต่ หลงจาก 5 ปี
ภายใน 5 ปี
(พันบาท)

รวม

6

6,000
6,000

9,000
9,000

-

15,000
15,000

6

6,000
6,000

15,000
15,000

-

21,000
21,000

ความเสยงจากเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษทมความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงินตราต่างประเทศ ซึงเกิดจากการซือสินคาและการขายสินคาทเป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทไดทาสญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา ซึงรายการดงกล่าวจะมอายุไม่เกิน
หนึงปี เพือป้องกนความเสยงของสินทรพย์และหนสินทางการเงินทเป็นเงินตราต่างประเทศ สญญาซือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา ณ วนทรายงานเป็นรายการทเกยวของกบรายการขายสินคาทเป็นเงินตราต่างประเทศในงวด
ปัจจุบนและงวดถดไป
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจาก
การมีสินทรัพย์และหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศดังนี
งบกำรเงินรวม
2556
2555

หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

เงินเยนญีปุ่น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ทีมีควำมเสียง
ประมาณการยอดขายสินค้า
ยอดรวมควำมเสียงทังสิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสียงคงเหลือสุทธิ
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ทีมีควำมเสียง
ประมาณการยอดขายสินค้า
ยอดรวมควำมเสียงทังสิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสียงคงเหลือสุทธิ

6
8
20
21
19

6
8
20
21
19

13
151,431
(13,033)
(5,118)
(375,884)

32
159,216
(8,510)
(6,614)
(171,821)

11
70,513
(27)
-

30
68,289
-

(242,591)
181,911
(60,680)
(312,365)
(373,045)

(27,697)
161,283
133,586
(271,236)
(137,650)

70,497
70,497
(51,513)
18,984

68,319
26,028
94,347
(94,525)
(178)

6,466
47,655
(11,574)
(3,992)
-

146
87,491
(1,657)
(878)

6,465
41,020
(10,585)
(2,082)
-

141
34,172
-

38,555
33,298
71,853
(81,096)
(9,243)

85,102
59,672
144,774
(128,126)
16,648

34,818
20,442
55,260
(61,586)
(6,326)

34,313
59,672
93,985
(93,955)
30
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
2556
2555

หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556
2555
(พันบาท)

เงินยูโร
ลูกหนีการค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ทีมีควำมเสียง
ประมาณการยอดขายสินค้า
ยอดรวมควำมเสียงทังสิน
สัญญาขายเงินตราตางประเทศ
ยอดควำมเสียงคงเหลือสุทธิ
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
ลูกหนีการค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ทีมีควำมเสียง
ประมาณการยอดขายสินค้า
ยอดรวมควำมเสียงทังสิน
สัญญาขายเงินตราตางประเทศ
ยอดควำมเสียงคงเหลือสุทธิ

8

8

-

19,416

-

19,416

-

19,416
27,890
47,306
(47,363)
(57)

-

19,416
27,890
47,306
(47,363)
(57)

-

25,819

-

-

-

25,819
25,819
(13,127)
12,692

-

-

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสียงทางด้านสินเชือ คือ ความเสียงทีลูกค้าหรือคูสัญญาไมสามารถชาระหนีแกกลุมบริษัทตามเงือนไขทีตกลง
ไว้เมือครบกาหนด
ฝ่ายบริหารได้กาหนดนโยบายทางด้านสินเชือเพือควบคุมความเสียงทางด้านสินเชือดังกลาวโดยสมาเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายทีขอวงเงินสินเชื อในระดับหนึงๆ ณ วันทีรายงานไมพบวามีความเสียง
จากสินเชือทีเป็นสาระสาคัญ ความเสียงสูงสุดทางด้านสินเชือแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน
แตละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรกตาม เนืองจากกลุมบริษัทมีฐานลูกค้าจานวนมาก ฝ่ายบริหารไมได้
คาดวาจะเกิดผลเสียหายทีมีสาระสาคัญจากการเกบหนีไมได้
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ความเสียงจากสภาพคล่อง
กลุมบรษทมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรกษาระดบของเงนสดและรายการเทียบเทา
เงนสดให้เพียงพอตอการดาเนนงานของกลุมบรษทและเพือทาให้ผลกระทบจากความผนผวนของกระแสเงนสด
ลดลง
การกาหนดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบญชีและการเปิดเผยของกลุมบรษทกาหนดให้มีการกาหนดมูลคายุตธรรมทงสนทรพย์และหนีสน
ทางการเงนและไมใชทางการเงน มูลคายุตธรรม หมายถึง จานวนเงนทีผู้ซือและผู้ขายตกลงแลกเปลียนสนทรพย์
หรือชาระหนีสนกน ในขณะทีทงสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตมใจในการแลกเปลียนกนและสามารถตอรองราคากน
ได้อยางเป็นอสระในลกษณะของผู้ทีไมมีความเกียวข้องกน วตถุประสงค์ของการวดมูลคาและการเปิดเผยมูลคา
ยุตธรรมถูกกาหนดโดยวธีตอไปนี ข้อมูลเพมเตมเกียวกบสมมตฐานในการกาหนดมูลคายุตธรรมถูกเปิดเผยใน
หมายเหตุทีเกียวข้องกบสนทรพย์และหนีสนนนๆ
มูลคายุตธรรมของลูกหนีการค้าและลูกหนีระยะสนอืนๆ เป็นมูลคาทีใกล้เคียงกบมูลคาตามบญชี
มูลคายุตธรรมของเงนลงทุนในหลกทรพย์ทีเป็นตราสารทุนทีถือไว้เผือขาย พจารณาโดยอ้างองกบราคาเสนอซือ
ณ วนทีในรายงาน มูลคายุตธรรมของเงนลงทุนทีจะถือไว้จนครบกาหนดถูกพจารณาเพือความมุงหมายในการ
เปิดเผยในงบการเงนเทานน
เงนลงทุนในหุ้นทุนซึงไมมีราคาขายในตลาด มูลคายุตธรรมประมาณขึนจากสนทรพย์สุทธของเงนลงทุนดงกลาว
เงนเบกเกนบญชีธนาคาร เงนกู้ยืมระยะสนจากสถาบนการเงน และเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีระยะสนอืนมีราคาตาม
บญชีของหนีสนทางการเงนใกล้เคี ยงกบมูลคายุตธรรมเนืองจากเครื องมือทางการเงนเหลานีจะครบกาหนดใน
ระยะเวลาอนสน
หนีสนตามสญญาเชาการเงนทีมีอตราดอกเบียคงทีมีจานวนใกล้เคียงกบมูลคายุตธรรมทีประมาณจากอตราดอกเบีย
ปัจจุบนในตลาดของสญญาเชาทีมีความคล้ายคลึงกน
เงนกู้ยืมระยะยาวทีมีอตราดอกเบียลอยตวซึงเป็นอตราท้องตลาด มีราคาตามบญชีใกล้เคียงกบมูลคายุตธรรม
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
มูลคายุติธรรมของสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหน้าซึงถือตามราคาตลาดของสัญญาลวงหน้า ณ วันทรายงาน
เป็นจานวนเงินรวมประมาณ 393.5 ล้านบาท สาหรับกลุมบริษัท และ 113.1 ล้านบาท สาหรับบริษัท ในปี 2556
(2555: 468.5 ล้านบาท สาหรับกลุ่มบริษัท และ 240.8 ล้านบาท สาหรับบริษัท)
38

ภำระผูกพันกับกิจกำรทีไม่เกียวของกัน
ณ วันท 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมยอดคงเหลือสัญญาซือขายเงินตราตางประเทศลวงหน้าโดยมระยะเวลา
สัญญาครอบคลุมไมเกินหนึงปี ดังน

สกุลเงิน
เยนญปุ่น
เหรยญสหรัฐอเมริกา
รวม

งบกำรเงินรวม
จานวนเงินตรา
เทยบเทา
ตางประเทศ
เงินบาท
(ล้าน)
(ล้านบาท)
1,006.9
312.4
2.5
81.1
393.5

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จานวนเงินตรา
เทยบเทา
ตางประเทศ
เงินบาท
(ล้าน)
(ล้านบาท)
166.1
51.5
1.9
61.6
113.1

ณ วันท 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมยอดคงเหลือสัญญาซือขายเงินตราตางประเทศลวงหน้าดังน

สกุลเงิน
เยนญปุ่น
เหรยญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
ดอลลาร์ออสเตรเลย
รวม

งบกำรเงินรวม
จานวนเงินตรา
เทยบเทา
ตางประเทศ
เงินบาท
(ล้าน)
(ล้านบาท)
772.5
271.2
4.2
128.1
1.2
47.4
0.4
13.1
459.8

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จานวนเงินตรา
เทยบเทา
ตางประเทศ
เงินบาท
(ล้าน)
(ล้านบาท)
269.2
94.5
3.1
94.0
1.2
47.4
235.9
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
39

หนีสินทีอำจเกิดขึน
ณ วันท 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบรษัทมหนสนทอาจเกดขึน
(ก) จากการทธนาคารออกหนังสือคาประกันบรษัทและบรษัทย่อยแก่หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เป็นจานวน
เงนรวมประมาณ 6.5 ล้านบาท สาหรับกลุ่มบรษัท และ 1.6 ล้านบาท สาหรับบรษัท
(ข) จากการเข้าร่วมคาประกันสนเชือทสถาบันการเงนให้แก่บรษัทย่อยบางแห่งจานวนเงนรวมประมาณ 382.6
ล้านบาท

40

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทียังไม่ไดใช
กลุ่มบรษัทยังไม่ได้ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปน เนืองจากยังไม่มการ
บังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรับปรุงใหม่ซึงเกยวข้องกับการดาเนนงานของกลุ่มบรษัท
และกาหนดให้ถือปฏบัตกับงบการเงนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชทเรมในหรือหลังวันท 1 มกราคม ในปีดังต่อไปน
มาตรฐานการรายงานทางการเงน
มาตรฐานการบัญช ฉบับท 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญช ฉบับท 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญช ฉบับท 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญช ฉบับท 17 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญช ฉบับท 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญช ฉบับท 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญช ฉบับท 21 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญช ฉบับท 24 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญช ฉบับท 28 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญช ฉบับท 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญช ฉบับท 36 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญช ฉบับท 38 (ปรับปรุง 2555)

เรือง

ปีทมผล
บังคับใช้

การนาเสนองบการเงน
งบกระแสเงนสด
ภาษเงนได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอัตราแลกเปลยน
เงนตราต่างประเทศ
การเปิดเผยข้อมูลเกยวกับบุคคลหรือกจการท
เกยวข้องกัน
เงนลงทุนในบรษัทร่วม
งบการเงนระหว่างกาล
การด้อยค่าของสนทรัพย์
สนทรัพย์ไม่มตัวตน

2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
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2557
2557
2557
2557
2557

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท 8 (ปรับปรุง
2555)
การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท 1

เรือง

ปีทมผล
บังคับใช้

ส่วนงานดาเนินงาน

2557

การเปลยนแปลงในหนสินทเกิดขึนจากการรือถอน
การบูรณะและหนสินทมลักษณะทคล้ายคลึงกัน
การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่
การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตความมาตรฐานการบัญช ฉบับท 15
สิงจูงใจสัญญาเช่าดาเนินงาน
การตความมาตรฐานการบัญช ฉบับท 27
การประเมินเนือหาของรายการทเกยวกับรูปแบบ
ของกฎหมายตามสัญญาเช่า
การตความมาตรฐานการบัญช ฉบับท 32
สินทรัพย์ไม่มตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์

2557
2557
2557
2557
2557
2557

ผู้บริหารคาดว่าจะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินทออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชพบัญชมาใช้
และถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบทอาจเกิดขึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินทออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการซึงคาดว่าไม่มผลกระทบ
ทมสาระสาคัญต่องบการเงินในงวดทถือปฏิบัติ
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