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รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู�ถือหุ�นบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) 

 

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
(กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล�าดับ ซึ�งประกอบด�วยงบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2556 งบก�าไรขาดทุนเบ�ดเสร�จรวมและงบก�าไร

ขาดทุนเบ�ดเสร�จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล��ยนแปลงส่วนของผู�ถือหุ�นรวมและงบแสดงการเปล��ยนแปลงส่วนของผู�ถือ

หุ�นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ�นสุดวันเด�ยวกัน รวมถึงหมาย

เหตุซึ�งประกอบด�วยสรุปนโยบายการบัญช�ท��ส�าคัญและเรื�องอื�นๆ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

ผู�บริหารเป็นผู�รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน��โดยถกูต�องตามท��

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก��ยวกับการควบคุมภายในท��ผู�บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื�อให�
สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท��ปราศจากการแสดงข�อมูลท��ขัดต่อข�อเท�จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ข�าพเจ�าเป็นผู�รับผิดชอบในการแสดงความเห�นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการ

ตรวจสอบของข�าพเจ�า ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช�  ซึ�งก�าหนดให�ข�าพเจ�าปฏิบัติตาม

ข�อก�าหนดด�านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื�อให�ได�ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตสุมผลว่า       

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข�อมูลท��ขัดต่อข�อเท�จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 
  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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การตรวจสอบรวมถึงการใช้ว�ธ�การตรวจสอบเพื�อให้ได้มาซึ�งหลักฐานการสอบบัญช�เก��ยวกับจ�านวนเง�นและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเง�น ว�ธ�การตรวจสอบท��เลือกใช้ขึ�นอยู่กับดุลยพ�น�จของผู้สอบบัญช� ซึ�งรวมถึงการประเม�นความเส��ยงจาก

การแสดงข้อมูลท��ขัดต่อข้อเท�จจร�งอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเง�น ไม่ว่าจะเก�ดจากการทุจร�ตหรือข้อผ�ดพลาด ในการ

ประเม�นความเส��ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญช�พ�จารณาการควบคุมภายในท��เก��ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเง�น

โดยถูกต้องตามท��ควรของก�จการ เพื�อออกแบบว�ธ�การตรวจสอบท��เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ใน

การแสดงความเห�นต่อประส�ทธ�ผลของการควบคุมภายในของก�จการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเม�นความเหมาะสม

ของนโยบายการบัญช�ท��ผู้บร�หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญช�ท��จัดท�าขึ�นโดยผู้บร�หาร รวมทั�งการ

ประเม�นการน�าเสนองบการเง�นโดยรวม 
 

ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญช�ท��ข้าพเจ้าได้รับเพ�ยงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห�นของ

ข้าพเจ้า 

 

ความเห็น 

 
ข้าพเจ้าเห�นว่า งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะก�จการข้างต้นน�� แสดงฐานะการเง�นรวมและฐานะการเง�นเฉพาะ

ก�จการของกลุ่มบร�ษัทและบร�ษัท ตามล�าดับ ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�าเน�นงานรวมและผลการด�าเน�นงาน
เฉพาะก�จการ และกระแสเง�นสดรวมและกระแสเง�นสดเฉพาะก�จการ ส�าหรับปีส��นสุดวันเด�ยวกัน โดยถูกต้องตามท��ควรใน

สาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 

โดยม�ได้แสดงความเห�นอย่างม�เงื�อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเง�นข้อ 3 ซึ�งได้อธ�บายถึงผลกระทบ
ต่อก�จการจากการน�านโยบายการบัญช�ใหม่มาถือปฏ�บัต�ตั�งแต่วันท�� 1 มกราคม 2556 ตัวเลขเปร�ยบเท�ยบท��น�ามาแสดงน��

น�ามาจากงบการเง�นท��ตรวจสอบแล้ว ณ วันท�� และส�าหรับปีส��นสุดวันท�� 31 ธันวาคม 2555 และหลังจากปรับปรุงรายการ

ตามท��ได้อธ�บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข้อ 3  

 

 

 

(บงกช  อ��าเสง��ยม) 

ผู้สอบบัญช�รับอนุญาต 

เลขทะเบ�ยน 3684 

 

บร�ษัท เคพ�เอ�มจ� ภูม�ไชย สอบบัญช� จ�ากัด 

กรุงเทพมหานคร 

21 กุมภาพันธ์ 2557 
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460

เงินลงทุนชั�วคราว 7 188,559,040 - -

ลูกหนี�การค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472

ลูกหนี�อื�น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934

สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550

เงินลงทุนระยะยาวอื�น  13 - - 56,417,657

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

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

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460

เงินลงทุนชั�วคราว 7 188,559,040 - -

ลูกหนี�การค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472

ลูกหนี�อื�น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934

สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550

เงินลงทุนระยะยาวอื�น  13 - - 56,417,657

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

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

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460

เงินลงทุนชั�วคราว 7 188,559,040 - -

ลูกหนี�การค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472

ลูกหนี�อื�น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934

สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550

เงินลงทุนระยะยาวอื�น  13 - - 56,417,657

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

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

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

หนี�สินและส่วนของผู�ถอืหุ�น หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีส้ินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญช�ธนาคารและเงินกู้ยืม

   ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 19 291,123,410 185,163,651 236,823,300

เจ้าหน��การค้า 5, 20 167,134,457 202,649,020 208,636,669

เจ้าหน��อื�น 5, 21 154,524,935 184,715,320 189,020,159

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท��ถึง

   ก าหนดช าระภายในหนึ�งปี 19 31,694,175 54,538,800 137,537,560

หน��สินตามสัญญาเช่าการเงินท��ถึงก าหนดช าระ

   ภายในหนึ�งปี 19 18,349,716 10,987,176 4,310,975

ภาษ�เงินได้ค้างจ่าย 11,116,991 36,467,674 42,951,118

รวมหนี�สินหมุนเวียน 673,943,684 674,521,641 819,279,781

หนีส้ินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19 86,062,525 22,996,000 96,521,780

หน��สินตามสัญญาเช่าการเงิน 19 53,800,452 32,688,239 8,434,002

หน��สินภาษ�เงินได้รอการตัดบัญช� 17 48,840,459 63,386,930 47,265,096

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 22 82,391,454 76,529,845 105,070,418

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 271,094,890 195,601,014 257,291,296

รวมหนี�สิน 945,038,574 870,122,655 1,076,571,077

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน��

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

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460

เงินลงทุนชั�วคราว 7 188,559,040 - -

ลูกหนี�การค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472

ลูกหนี�อื�น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934

สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550

เงินลงทุนระยะยาวอื�น  13 - - 56,417,657

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

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

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

หนี�สินและส่วนของผู�ถอืหุ�น หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุน้

ทุนเรือนหุน้ 23

   ทุนจดทะเบียน 270,000,000 270,000,000 270,000,000 

   ทุนที�ออกและช าระแล้ว 269,999,000 269,999,000 269,999,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 23

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 270,000,000 270,000,000 270,000,000 

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

      ทุนส ารองตามกฎหมาย 24 27,000,000 27,000,000 27,000,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร 760,547,045 908,567,541 743,353,043 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุน้ 254,481,963 252,058,393 232,753,890 

รวมส่วนของผู�ถือหุ�นของบริษัท 1,582,028,008 1,727,624,934 1,543,105,933

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอ านาจควบคุม 401,986,324 512,695,585 436,028,250 

รวมส่วนของผู�ถือหุ�น 1,984,014,332 2,240,320,519 1,979,134,183

รวมหนี�สินและส่วนของผู�ถือหุ�น 2,929,052,906 3,110,443,174 3,055,705,260

งบกำรเงินรวม

(บาท)



51บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

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

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460

เงินลงทุนชั�วคราว 7 188,559,040 - -

ลูกหนี�การค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472

ลูกหนี�อื�น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934

สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550

เงินลงทุนระยะยาวอื�น  13 - - 56,417,657

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

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

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 34,661,915 185,221,382 88,954,252

เงินลงทุนชั�วคราว 7 188,548,815 - -

ลูกหนี�การค้า 5, 8 196,681,018 210,937,345 190,659,669

ลูกหนี�อื�น 5, 9 5,521,800 39,798,231 12,910,997

สินค้าคงเหลือ  10 206,858,376 238,570,475 241,168,275

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 632,271,924 674,527,433 533,693,193

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 17,550,000 17,550,000 17,550,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 233,423,735 244,090,735 276,549,585

เงินลงทุนระยะยาวอื�น  13 - - 56,417,657

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14 5,000,000 5,000,000 5,000,000

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  15 513,637,267 523,555,616 531,166,913

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 8,696,506 11,232,881 11,250,431

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 18 4,136,401 4,662,122 7,916,137

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 782,443,909 806,091,354 905,850,723

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

ป ิ ป็ ่ ึ� ิ ี�



52 รายงานประจำาปี 2556

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

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460

เงินลงทุนชั�วคราว 7 188,559,040 - -

ลูกหนี�การค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472

ลูกหนี�อื�น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934

สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550

เงินลงทุนระยะยาวอื�น  13 - - 56,417,657

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

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

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

หนี�สินและส่วนของผู�ถอืหุ�น หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหน��การค้า 5, 20 83,432,329 110,197,455 105,357,739

เจ้าหน��อื�น 5, 21 65,440,511 86,057,276 78,466,905

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท��ถึง

   ก าหนดช าระภายในหนึ�งปี 19 6,000,000 6,000,000 30,312,000

หน��สินตามสัญญาเช่าการเงินท��ถึงก าหนดช าระ

   ภายในหนึ�งปี 19 1,310,861 1,331,474 2,004,929

ภาษ�เงินได้ค้างจ่าย - 11,551,359 8,635,366

รวมหนี�สินหมุนเวียน 156,183,701 215,137,564 224,776,939

หนีส้ินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19 9,000,000 15,000,000 42,909,000

หน��สินตามสัญญาเช่าการเงิน 19 722,962 1,049,399 2,593,050

หน��สินภาษ�เงินได้รอการตัดบัญช� 17 20,574,524 35,532,917 28,577,655

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 22 41,548,997 38,615,078 57,371,147

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 71,846,483 90,197,394 131,450,852

รวมหนี�สิน 228,030,184 305,334,958 356,227,791

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน��



53บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

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

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460

เงินลงทุนชั�วคราว 7 188,559,040 - -

ลูกหนี�การค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472

ลูกหนี�อื�น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934

สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550

เงินลงทุนระยะยาวอื�น  13 - - 56,417,657

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

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

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

หนี�สินและส่วนของผู�ถอืหุ�น หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุน้

ทุนเรือนหุน้ 23

   ทุนจดทะเบียน 270,000,000 270,000,000 270,000,000 

   ทุนที�ออกและช าระแล้ว 269,999,000 269,999,000 269,999,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 23

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 270,000,000 270,000,000 270,000,000 

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

      ทุนส ารองตามกฎหมาย 24 27,000,000 27,000,000 27,000,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร 449,710,954 440,732,525 348,764,821 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุน้ 169,975,695 167,552,304 167,552,304 

รวมส่วนของผู�ถือหุ�น 1,186,685,649 1,175,283,829 1,083,316,125

รวมหนี�สินและส่วนของผู�ถือหุ�น 1,414,715,833 1,480,618,787 1,439,543,916

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

8



54 รายงานประจำาปี 2556

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

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460

เงินลงทุนชั�วคราว 7 188,559,040 - -

ลูกหนี�การค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472

ลูกหนี�อื�น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934

สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550

เงินลงทุนระยะยาวอื�น  13 - - 56,417,657

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

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

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2556 2555 2556

(ปรับปรุงใหม)่

รายได้ 

รายได้จากการขาย 5, 25, 34 5,668,854,934 6,468,284,585 2,050,248,038

ก าไรจากอัตราแลกเปล��ยนสุทธิ 100,314,926 98,409,666 25,870,786

รายได้จากการลงทุน 5, 26 14,917,734 14,371,799 210,643,858

รายได้อื�น 5, 27 58,952,722 67,088,207 40,937,558

รวมรำยได� 5,843,040,316 6,648,154,257 2,327,700,240

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 5 5,356,404,500 5,629,570,708 1,962,786,916

ค่าใช้จ่ายในการขาย 5, 28 241,498,597 272,570,227 124,911,222

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5, 29 155,031,624 159,117,385 104,946,349

ต้นทุนทางการเงิน 5, 32 7,872,546 9,850,224 1,297,672

รวมค่ำใช�จ่ำย 5,760,807,267 6,071,108,544 2,193,942,159

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 5, 11 845,765 (2,394,576) -

ก ำไรก่อนภำษ�เงินได� 83,078,814 574,651,137 133,758,081

รายได้ภาษ�เงินได้ (ภาษ�เงินได้) 33 12,658,675 (60,393,718) 15,619,828

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

ก ำไรเบ็ดเสรจ็อื�น

การเปล��ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย 2,423,570 - 2,423,391

การต�มูลค่าท��ดินใหม่ - 35,883,965 -

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์

   ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 22 - 31,141,858 -

ก ำไรเบ็ดเสร็จอื�นส ำหรบัปี - สุทธิจำกภำษ� 2,423,570 67,025,823 2,423,391

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 98,161,059 581,283,242 151,801,300

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับปีสิ�นสุดวันท�� ส าหรับปีสิ�นสุดวันท��

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน��

9

2555

(ปรับปรุงใหม)่

2,208,568,768

28,908,546

197,818,267

53,059,371

2,488,354,952

1,987,692,468

136,954,817

120,284,566

3,381,179

2,248,313,030

-

240,041,922

(12,870,814)

227,171,108

-

-

18,696,026

18,696,026

245,867,134

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท��

31 ธันวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ว



55บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

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

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 268,721,516 420,953,535 379,414,460

เงินลงทุนชั�วคราว 7 188,559,040 - -

ลูกหนี�การค้า 5, 8 283,143,063 370,496,094 388,180,472

ลูกหนี�อื�น 5, 9 23,133,334 54,178,470 38,757,934

สินค้าคงเหลือ  10 455,721,824 553,092,655 492,152,418

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,278,777 1,398,720,754 1,298,505,284

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 23,413,739 23,367,974 26,762,550

เงินลงทุนระยะยาวอื�น  13 - - 56,417,657

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14 93,031,591 93,070,641 123,760,732

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,546,374,977 1,555,451,732 1,509,919,223

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  16 14,273,026 17,738,072 15,279,136

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 24,323,940 6,798,709 8,334,481

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 18 8,356,856 15,295,292 16,726,197

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,709,774,129 1,711,722,420 1,757,199,976

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

งบกำรเงินรวม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

3

บริษ�ท สุรพลฟู้ดส์ จ ำก�ด (มหำชน) และบริษ�ทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2556 2555 2556

(ปรับปรุงใหม)่

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

   ส่วนท��เป็นของผู้ถอืหุน้ของบริษัท (7,621,016) 293,084,182 149,377,909

   ส่วนท��เป็นของส่วนได้เส�ยท��ไม่ม�อ านาจควบคุม 103,358,505 221,173,237 -

ก ำไรส ำหร�บปี 95,737,489 514,257,419 149,377,909

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท��เป็นของผู้ถอืหุน้ของบริษัท (5,197,446) 338,418,431 151,801,300

   ส่วนท��เป็นของส่วนได้เส�ยท��ไม่ม�อ านาจควบคุม 103,358,505 242,864,811 -

ก ำไรเบ็ดเสรจ็รวมส ำหร�บปี 98,161,059 581,283,242 151,801,300

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ�นข��นพื�นฐำน (บาท) 35 (0.03) 1.09 0.55

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับปีสิ�นสุดวันท�� ส าหรับปีสิ�นสุดวันท��

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินน��

10

2555

(ปรับปรุงใหม)่

227,171,108

-

227,171,108

245,867,134

-

245,867,134

0.84

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท��

31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็



56 รายงานประจำาปี 2556



57บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)



58 รายงานประจำาปี 2556



59บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)



60 รายงานประจำาปี 2556

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

บรษิัท สุรพลฟูด้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปร�บปรุงใหม่) (ปร�บปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก ำไรส ำหร�บปี 95,737,489 514,257,419 149,377,909 227,171,108

รายการปรับปรุง

คำ่เสื�อมรำคำ 206,372,276 203,578,544 54,534,361 56,343,227

คำ่ต�ดจ ำหนำ่ยสนิทร�พย์ไมม่�ต�วตน 4,089,990 4,135,065 3,158,556 3,075,992

เงินปนัผลร�บ - - (199,229,750) (184,783,775)

ผลประโยชนพ์น�กงำน 11,650,962 10,325,357 5,072,989 4,268,593

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 7,872,546 9,850,224 1,297,672 3,381,179

กล�บรำยกำรหน��สงส�ยจะสญู (20,600) (100,360) (20,600) (100,360)

คำ่เผื�อดอ้ยคำ่เงินลงทนุ (กล�บรำยกำร) - (2,000) 10,667,000 30,438,100

คำ่เผื�อมลูคำ่สนิคำ้ลดลง (กล�บรำยกำร) (7,682,037) 3,289,866 (3,181,171) (117,963)

ขำดทนุ (ก ำไร) จำกอ�ตรำแลกเปล��ยนท��ย�งไมเ่กดิขึ�นจริง 5,346,568 103,514,214 2,533,030 (6,227,644)

ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรจ ำหนำ่ยและต�ดจ ำหนำ่ยท��ดนิ

   อำคำรและอุปกรณ์ 2,381,795 (1,276,154) 745,721 715,111

ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุระยะยำวอื�น 6 - - -

ขำดทนุจำกกำรขำยสนิทร�พย์ไมม่�ต�วตน 132,545 - 2 -

ภำษ�เงินไดห้�ก ณ ท��จ่ำยต�ดบ�ญช� 1,403,932 - 1,292,382 -

ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษ�ทย่อยและ

     เงินลงทุนระยะยำวอื�น - (841,593) - (841,593)

สว่นแบง่ขำดทนุ (ก ำไร) จำกเงินลงทนุในบริษ�ทร่วม (845,765) 2,394,576 - -

ภำษ�เงินได ้(รำยไดภ้ำษ�เงินได้) (12,658,675) 60,393,718 (15,619,828) 12,870,814

313,781,032 909,518,876 10,628,273 146,192,789

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนนิงาน

ลกูหน��กำรคำ้ 88,002,746 12,675,228 14,363,131 (22,067,010)

สนิคำ้คงเหลอื 104,161,245 (64,230,103) 34,893,270 2,715,763

ลกูหน��อื�น 29,642,510 (2,298,223) 34,297,031 4,800,228

สนิทร�พย์ไมห่มนุเว�ยนอื�น (3,013,976) (6,088,474) (1,167,840) 272,904

เจ้ำหน��กำรคำ้ (34,760,334) (5,480,836) (27,011,785) 4,839,716

เจ้ำหน��อื�น (46,133,985) (24,420,070) (28,193,556) 1,157,560

จ่ำยผลประโยชนพ์น�กงำน (5,787,203) (965,492) (2,139,070) -

เงินสดไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 445,892,035 818,710,906 35,669,454 137,911,950

จ่ำยภำษ�เงินได้ (45,369,602) (62,627,589) (11,495,772) (5,006,658)

เงินสดสทุธิได�มำจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 400,522,433 756,083,317 24,173,682 132,905,292

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

ส ำหร�บปสีิ�นสดุว�นท�� 31 ธ�นวำคม ส ำหร�บปสีิ�นสดุว�นท�� 31 ธ�นวำคม

  หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเปน็สว่นหนึ�งของงบกำรเงินน��

15



61บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

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

บรษัิท สุรพลฟูด้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปร�บปรุงใหม่) (ปร�บปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

ร�บเงินปนัผล 800,000 1,000,000 199,229,750 161,213,650

ซื�อเงินลงทนุช��วครำว (185,529,576) - (185,519,576) -

ซื�อท��ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (187,722,185) (146,650,030) (39,980,209) (43,822,348)

ขำยท��ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 41,468,950 40,007,515 1,102,150 820,248

เงินร�บสทุธจิำกกำรขำยเงินลงทนุ 7,608,251 - - -

ขำยเงินลงทนุในบริษ�ทย่อย - 2,278,000 - 2,278,000

ขำยเงินลงทนุระยะยำวอื�น - 57,002,000 - 57,002,000

ซื�อสนิทร�พย์ไมม่�ต�วตน (614,933) (5,785,304) (178,360) (2,611,046)

เงินสดสทุธิได�มำจำก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (323,989,493) (52,147,819) (25,346,245) 174,880,504

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ำยตน้ทนุทำงกำรเงิน (6,821,641) (10,805,920) (1,299,665) (3,393,307)

จ่ำยเงินปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบริษ�ท (140,399,480) (153,899,430) (140,399,480) (153,899,430)

จ่ำยเงินปนัผลใหก้�บสว่นไดเ้ส�ยท��ไมม่�อ ำนำจควบคมุ (206,570,250) (166,786,350) - -

เงินเบกิเกนิบ�ญช�ธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะส��น

   จำกสถำบ�นกำรเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 101,252,349 (176,949,285) - -

จ่ำยช ำระหน��สนิตำมส�ญญำเชำ่กำรเงิน (17,862,187) (10,097,575) (1,687,759) (2,004,929)

เงินสดร�บจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบ�นกำรเงิน 89,035,000 10,000,000 - -

ช ำระคนืเงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบ�นกำรเงิน (47,398,750) (153,857,863) (6,000,000) (52,221,000)

เงินสดสทุธิใช�ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (228,764,959) (662,396,423) (149,386,904) (211,518,666)

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สทุธิ (152,232,019) 41,539,075 (150,559,467) 96,267,130

เงินสดและรำยกำรเท�ยบเทำ่เงินสด ณ  ว�นท�� 1 มกรำคม 6 420,953,535 379,414,460 185,221,382 88,954,252

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วนัที� 31 ธันวำคม 6 268,721,516 420,953,535 34,661,915 185,221,382

รำยกำรที�ไมใ่ช่เงินสด

ในระหว่ำงป ี2556 บริษ�ทไดซ้ื�ออำคำรและอุปกรณ์ในรำคำทนุรวมจ ำนวนเงิน 46.5 ลำ้นบำท (2555: 50.2 ลา้นบาท) ซึ�งในจ ำนวนน��บริษ�ทจ�ดซื�อโดย

เงินสดจ ำนวนเงินรวม 40.0 ลำ้นบำท (2555: 43.8 ลา้นบาท) โดยกำรท ำส�ญญำเชำ่ทำงกำรเงินจ ำนวน 1.3 ลำ้นบำท (2555: -ไมม่ี-) และคงคำ้งเปน็

เจ้ำหน��คำ่ซื�อเครื�องจ�กรและอุปกรณ์ ณ ว�นท�� 31 ธ�นวำคม 2556 จ ำนวนเงิน 5.2 ลำ้นบำท (2555: 6.4 ลา้นบาท)

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ในระหว่ำงป ี2556 กลุม่บริษ�ทไดซ้ื�อท��ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ในรำคำทนุรวมจ ำนวนเงิน 254.0 ลำ้นบำท (2555: 212.3 ลา้นบาท) ซึ�งในจ ำนวนน�� กลุม่

บริษ�ทจ�ดซื�อโดยเงินสดจ ำนวนเงินรวม 187.7 ลำ้นบำท (2555: 146.7 ลา้นบาท) โดยกำรท ำส�ญญำเชำ่ทำงกำรเงินจ ำนวน 52.4 ลำ้นบำท (2555: 45.4

ลา้นบาท) และคงคำ้งเปน็เจ้ำหน��คำ่ซื�อเครื�องจ�กรและอุปกรณ์ ณ ว�นท�� 31 ธ�นวำคม 2556 จ ำนวนเงิน 13.9 ลำ้นบำท (2555: 20.2 ลา้นบาท)

ส ำหร�บปสีิ�นสดุว�นท�� 31 ธ�นวำคม ส ำหร�บปสีิ�นสดุว�นท�� 31 ธ�นวำคม

  หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเปน็สว่นหนึ�งของงบกำรเงินน��

16
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 ข้อมูลทั�วไป 

2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน 

3 การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

4 นโยบายการบัญชีที�ส�าคัญ 

5 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7 เงินลงทุนชั�วคราว 

8 ลูกหนี�การค้า  

9 ลูกหนี�อื�น 

10 สินค้าคงเหลือ   

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

13 เงินลงทุนระยะยาวอื�น  

14 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

15 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  

16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 

19 หนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ย 

20 เจ้าหนี�การค้า 

21 เจ้าหนี�อื�น 

22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

23 ทุนเรือนหุ้น 

24 ส�ารอง 

25 ส่วนงานด�าเนินงาน 

26 รายได้จากการลงทุน 

27 รายได้อื�น 

28 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

29 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

30 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

32 ต้นทุนทางการเงิน 

33 ภาษีเงินได้ 

34 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
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หมำยเหตุ        สำรบัญ 

35 ก าไรต่อหุ้นข��นพื�นฐาน 

36 เงินปันผล 

37 เครื�องมือทางการเงิน 

38 ภาระผูกพ�นก�บกิจการที�ไม่เกี�ยวข้องก�น 

39 หนี�สินที�อาจเกิดขึ�น 

40 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ย�งไม่ได้ใช้ 



64 รายงานประจำาปี 2556

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

 

 19 

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป็นส�วนหนึ�งของงบการเง�นน�� 
 

งบการเง�นน��ได�ร�บอนุม�ต�ให�ออกงบการเง�นจากคณะกรรมการเมื�อว�นท�� 21 กุมภาพ�นธ� 2557 

 

1 ข�อมูลทั�วไป 

 

บร�ษ�ท สุรพลฟู้ดส� จ�าก�ด (มหาชน)  “บร�ษ�ท” เป็นน�ต�บุคคลท��จ�ดต��งขึ�นในประเทศไทย  

 

บร�ษ�ทม�สถานท��ต��งปัจจุบ�น ด�งน�� 

 

(ก) ส�าน�กงานจดทะเบ�ยน: ต��งอยู� ณ เลขท�� 247 หมู� 1 ถนนเทพาร�กษ� อ�าเภอเมือง จ�งหว�ดสมุทรปราการ   

(ข) โรงงานแห�งท��หนึ�ง: ต��งอยู� ณ เลขท�� 247 หมู� 1 ถนนเทพาร�กษ� อ�าเภอเมือง จ�งหว�ดสมุทรปราการ 

(ค) โรงงานแห�งท��สอง: ต��งอยู� ณ เลขท�� 509 หมู� 9 ต�าบลหนองก�� อ�าเภอกบ�นทร�บุร� จ�งหว�ดปราจ�นบุร� 

 

บร�ษ�ทจดทะเบ�ยนก�บตลาดหล�กทร�พย�แห�งประเทศไทย เมื�อเดือนก�นยายน 2532 

 

ผู�ถือหุ�นรายใหญ�ในระหว�างปีได�แก� กลุ�มว�องว�ฒนโรจน� กลุ�มไกรส�ทธ�ศ�ร�นทร และกลุ�มเจ�ยงวร�วงศ� ซึ�งถือหุ�นใน

บร�ษ�ทรวมประมาณร�อยละ 65  

 

บร�ษ�ทและบร�ษ�ทย�อยด�าเน�นธุรก�จหล�กเก��ยวก�บการผล�ตและจ�าหน�ายอาหารทะเล     อาหารส�าเร�จรูปและอาหาร         

กึ�งส�าเร�จรูปแช�แข�ง รายละเอ�ยดของบร�ษ�ทย�อยทางตรง ณ ว�นท�� 31 ธ�นวาคม 2556 และ 2555 ได�เปิดเผยไว�ใน

หมายเหตุประกอบงบการเง�นข�อ 12 

 

นอกจากน��บร�ษ�ทได�ร�วมลงทุนโดยผ�านการถือหุ�นของบร�ษ�ท พุนพ�น จ�าก�ด   (บร�ษ�ทย�อยทางอ�อม) โดยม�

รายละเอ�ยดด�งน�� 

 

ชื�อกิจกำร ลักษณะธุรกิจ  ประเทศที�  บริษัทถือหุ�นร�อยละ 

   กิจกำรจัดตั�ง  31 ธ�นวาคม  31 ธ�นวาคม 

     2556  2555 

บริษัทย่อยทางอ้อม         

บร�ษ�ท แชมป์เปี�ยนฟู้ดส� จ�าก�ด ร�านอาหารญ��ปุ่น  ไทย  1  51 
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ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู�ถือหุ�นของบร�ษัท  พุนพ�น จ�ากัด (บร�ษัทย่อย) เมื�อวันท�� 30 เมษายน 2556               

ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทดังกล่าวม�มต�อนุมัต�ให�ขายเง�นลงทุนในบร�ษัท แชมเปี�ยนฟู้ดส์ จ�ากัด (บร�ษัทย่อยทางอ�อม) 

จ�านวน 249,997 หุ�น ในราคาหุ�นละ 35.43 บาท เป็นจ�านวนเง�น 8.9 ล�านบาท บร�ษัทม�ได�ม�อ�านาจควบคุมทั�ง

ทางตรงและทางอ�อมในการก�าหนดนโยบายทางการเง�นและการด�าเน�นงาน ดังนั�นบร�ษัทดังกล่าวจึงม�ได�ม�

สถานะเป็นบร�ษัทย่อยทางอ�อมของบร�ษัทอ�กต่อไป 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท�ำงบกำรเงิน  

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเง�นน��จัดท�าขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น รวมถึงแนวปฏ�บัต�ทางการบัญช�ท��ประกาศใช�โดย

สภาว�ชาช�พบัญช�ฯ (“สภาว�ชาช�พบัญช�”) กฎระเบ�ยบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ท��เก��ยวข�อง   

 

สภาว�ชาช�พบัญช�ได�ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเง�นหลายฉบับ ซึ�งเก��ยวข�องกับการ

ด�าเน�นงานของกลุ่มบร�ษัท และม�ผลบังคับใช�ตั�งแต่รอบระยะเวลาบัญช�ท��เร��มในหรือหลังวันท�� 1   มกราคม 2556 

ดังต่อไปน��   

 

มาตรฐานการรายงานทางการเง�น เรื�อง 

มาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 12  ภาษ�เง�นได� 

มาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล��ยนแปลงของอัตราแลกเปล��ยนเง�นตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ฉบับท�� 8 ส่วนงานด�าเน�นงาน 
 

การปฏ�บัต�ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นท��ออกและปรับปรุงใหม่ข�างต�นนั�น ม�ผลให�เก�ดการ

เปล��ยนแปลงนโยบายการบัญช�ของกลุ่มบร�ษัท ผลกระทบจากการเปล��ยนแปลงได�เปิดเผยไว�ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเง�นข�อ 3 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเง�นท��ออกและปรับปรุงใหม่ข�างต�น สภาว�ชาช�พบัญช�ได�ออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับอื�น ๆ ซึ�งม�ผลบังคับส�าหรับงบการเง�นท��เร��มในหรือหลังวันท��    

1 มกราคม 2557 เป็นต�นไป และไม่ได�ม�การน�ามาใช�ส�าหรับการจัดท�างบการเง�นน�� มาตรฐานการรายงานทาง

การเง�นท��ออกและปรับปรุงใหม่ท��เก��ยวกับการด�าเน�นงานของกลุ่มบร�ษัทได�เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

การเง�นข�อ 40 
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า  
 

งบการเงินนี�จ�ดท�าขึ�นโดยถือหล�กเกณฑ์การบ�นทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที�ส�าค�ญที�แสดงในงบแสดง

ฐานะทางการเงินด�งต่อไปนี� 

 

- ที�ดินว�ดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม 

- สินทร�พย์ทางการเงินเผื�อขายว�ดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม 
 

(ค) สกุลเงินที�ใช้ในการด�าเนินงานและน�าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินนี�จ�ดท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการด�าเนินงานของ กลุ่มบริษ�ท 

ข้อมูลทางการเงินท��งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อให้แสดงเป็นหล�กพ�นบาท ยกเว้นที�

ระบุไว้เป็นอย่างอื�น 
 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    
 

ในการจ�ดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การ

ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบ�ญชีและการรายงาน

จ�านวนเงินที�เกี�ยวก�บ สินทร�พย์ หนี�สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว้ 
 

ประมาณการและข้อสมมติฐานที�ใช้ในการจ�ดท�างบการเงินจะได้ร�บการทบทวนอย่างต่อเนื�อง  การปร�บ

ประมาณการทางบ�ญชีจะบ�นทึกในงวดบ�ญชีที�ประมาณการด�งกล่าวได้ร�บการทบทวนและในงวดอนาคตที�

ได้ร�บผลกระทบ 
 

ข้อมูลเกี�ยวก�บการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที�ส�าค�ญในการก�าหนดนโยบายการบ�ญชี            

มีผลกระทบส�าค�ญต่อการร�บรู้จ�านวนเงินในงบการเงินซึ�งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี� 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ราคายุติธรรมของอส�งหาริมทร�พย์เพื�อการลงทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 การว�ดมูลค่าของที�ดิน  

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบ�นและภาษีเงินได้รอการต�ดบ�ญชี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 การว�ดมูลค่าของภาระผูกพ�นของผลประโยชน์พน�กงานที�

ก�าหนดไว้ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37 การตีมูลค่าของเครื�องมือทางการเงิน 
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3 กำรเปลี�ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี       

 

ก) ภาพรวม 

 

ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ 

ดังที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริษัทได้เปลี�ยนนโยบายการบัญชีดังนี�  

 

ท การบัญชีภาษีเงินได้ 

ท การบัญชีเกี�ยวกับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

ท การน�าเสนอข้อมูลส่วนงานด�าเนินงาน 

 

รายละเอียดเกี�ยวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที�กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน     

ข้อ 3(ข) ถึง 3(ง) ดังนี� ส�าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื�นที�ออกและปรับปรุงใหม่นั�นไม่มีผลกระทบ

ต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 

ข) การบัญชีภาษีเงินได้ 

  

การเปลี�ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 12 ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์และหนี�สินภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน  สินทรัพย์และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จ�านวนภาษีเงินได้ที�

กิจการได้รับคืนหรือต้องจ่ายในอนาคตตามล�าดับ ซึ�งเกิดจากผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ

สินทรัพย์และหนี�สินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี�สินนั�น และขาดทุนทาง

ภาษีที�ยังไม่ได้ใช้ นโยบายการบัญชีเกี�ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 4 (ธ)   
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กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญช�ฉบับท�� 12 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญช�ท��เริ�มตั�งแต่วันท�� 1 มกราคม 

2556 เป็นต้นไป ผลกระทบจากการเปล��ยนแปลงได้ปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินม�

ดังต่อไปน�� 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 31 ธันวาคม 

2556 

 31 ธันวาคม 

2555 

 1  มกราคม 

2555 

 31 ธันวาคม 

2556 

 31 ธันวาคม 

2555 

 1 มกราคม 

2555 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษ�เงินได้รอการตัดบญัช�เพิ�มขึ�น  24,324  6,799  8,335  22,065  8,075  13,386 

หน��สินภาษ�เงินได้รอการตัดบัญช� (เพิ�มขึ�น)  (48,840)  (63,387)  (47,265)  (42,639)  (43,608)  (41,963) 

             

ส่วนเกินทุนจากการต�ราคา (ลดลง)  (60,329)  (60,329)  (55,555)  (41,888)  (41,888)  (41,888) 

ผลต่างจากการเปล��ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย (ลดลง) 

  

(606) 

  

- 

  

- 

  

(606) 

  

- 

  

- 

ก�าไรสะสมเพิ�มขึ�น   49,493  17,552  26,075  21,920  6,355  13,311 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัท (ลดลง)  (11,442)  (42,777)  (29,480)  (20,574)  (35,533)  (28,577) 

ส่วนได้เส�ยท��ไม่ม�อ�านาจควบคุม (ลดลง)  (13,074)  (13,811)  (9,450)  -  -  - 

รวมส่วนของผู�ถือหุ�น (ลดลง)  (24,516)  (56,588)  (38,930)  (20,574)  (35,533)  (28,577) 
 

 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท�� 31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 

ค่าใช้จ่ายภาษ�เงินได้เพิ�มขึ�น (ลดลง) (32,678)  1,927  (15,565)  2,627 

ก�าไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นลดลง (606)  (15,731)  (606)  (4,329) 

ก�าไรขาดทุนเบ�ดเสร�จรวมส�าหรับปีลดลง (33,284)  (13,804)  (16,171)  (1,702) 

ก�าไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานเพิ�มขึ�น (ลดลง) (บาท) 0.12  (0.01)  0.06  (0.01) 

 

ค) การบัญช�เก��ยวกับผลกระทบจากการเปล��ยนแปลงของอัตราแลกเปล��ยนเงินตราต่างประเทศ 

 

ตั�งแต่วันท�� 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 21 (ปรับปรุง 2552) เรื�อง 

ผลกระทบจากการเปล��ยนแปลงของอัตราแลกเปล��ยนเงินตราต่างประเทศ  
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การเปลี�ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 21 (ปรับปรุง 2552) เพื�อเสนอแนวค�ดของสกุลเง�น

ต่างๆที�ใช้ในการรายงาน ซึ�งเป็นสกุลเง�นที�พ�จารณาว่าเป็นสกุลเง�นในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐก�จที�ก�จการ

นั�นประกอบก�จการ  มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 21 (ปรับปรุง 2552) ก�าหนดให้ก�จการ ระบุสกุลเง�นที�ใช้ในการ

ด�าเน�นงานและแปลงค่ารายการที�เป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเง�นที�ใช้ในการด�าเน�นงาน และรายงาน

ผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 21 (ปรับปรุง 2552)  ซึ�งมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที� 21 (ปรับปรุง 2552)  ได้ให้ค�าน�ยามส�าหรับเง�นตราต่างประเทศคือ เง�นตราสกุลอื�นนอกเหนือจากสกุล

เง�นที�ใช้ในการด�าเน�นงานของก�จการ 

 

ผู้บร�หารก�าหนดสกุลเง�นที�ใช้ในการด�าเน�นงานของบร�ษัทเป็นสกุลเง�นบาท ดังนั�นการถือปฏ�บัต�ตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที� 21 (ปรับปรุง 2552) ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เร��มตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับ

ผลกระทบที�มีสาระส�าคัญต่อส�นทรัพย์ หนี�ส�น และ ก�าไรสะสมของกลุ่มบร�ษัท 

  

ง) การน�าเสนอข้อมูลส่วนงานด�าเนินงาน 

 

ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2556 กลุ่มบร�ษัทถือปฏ�บัต�ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที� 8 เรื�อง ส่วนงาน

ด�าเน�นงาน นโยบายการบัญชีใหม่เกี�ยวกับการแสดงข้อมูลเกี�ยวกับส่วนงานด�าเน�นงานและนโยบายการบัญชี

เด�มนั�นอธ�บายในย่อหน้าถัดไป ทั�งนี�การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั�นและไม่มี

ผลกระทบต่อส�นทรัพย์ หนี�ส�น หรือก�าไรต่อหุ้นของกลุ่มบร�ษัท 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที� 8 น�าเสนอมุมมองของผู้บร�หารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน จึงมีการ

เปลี�ยนแปลงการน�าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับส่วนงาน ทั�งนี�ข้อมูลส่วนงานอ้างอ�งจากข้อมูลภายในที�

ได้รายงานต่อผู้มีอ�านาจตัดส�นใจสูงสุดด้านการด�าเน�นงานของกลุ่มบร�ษัทอย่างสม��าเสมอ เพื�อประเม�นผลการ

ด�าเน�นงานของส่วนงานและเพื�อจัดสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดังกล่าว ที�ผ่านมากลุ่มบร�ษัทน�าเสนอข้อมูลส่วน

งานตามส่วนงานธุรก�จและส่วนงานภูม�ศาสตร์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 14 เรื�อง การเสนอข้อมูลทาง

การเง�นจ�าแนกตามส่วนงาน 

 

การเปลี�ยนแปลงการน�าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานนี�ไม่มีผลกระทบที�มีสาระส�าคัญต่อข้อมูลส่วนงาน

ที�เคยน�าเสนอในงบการเง�นของกลุ่มบร�ษัท 
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4 นโยบำยกำรบัญชีที�ส�ำคัญ 

 

นโยบายการบ�ญชีที�น�าเสนอด�งต่อไปนี�ได้ถือปฏิบ�ติโดยสม��าเสมอส�าหร�บงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน 

ยกเว้นที�ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื�อง การเปลี�ยนแปลงนโยบายบ�ญชี 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษ�ทและบริษ�ทย่อย (รวมก�นเรียกว่า “กลุ่มบริษ�ท”) และส่วนได้

เสียของกลุ่มบริษ�ทในบริษ�ทร่วม   

 

บริษัทย่อย 

 

บริษ�ทย่อยเป็นกิจการที�อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษ�ท  การควบคุมเกิดขึ�นเมื�อกลุ่มบริษ�ทมีอ�านาจ

ควบคุมท��งทางตรงหรือทางอ้อมในการก�าหนดนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของกิจการน��น เพื�อ

ได้มาซึ�งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษ�ทย่อย  งบการเงินของบริษ�ทย่อยได้รวมอ ยู่ในงบการเงินรวม น�บแต่

ว�นที�มีการควบคุมจนถึงว�นที�การควบคุมสิ�นสุดลง  

 

นโยบายการบ�ญชีของบริษ�ทย่อยได้ถูกเปลี�ยนตามความจ�าเป็นเพื�อให้เป็นนโยบายเดียวก�นก�บของกลุ่มบริษ�ท

ผลขาดทุนในบริษ�ทย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปย�งส่วนได้เสียที�ไม่มีอ�านาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนด�งกล่าวจะ

ท�าให้ส่วนได้เสียที�ไม่มีอ�านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก�ตาม 

 

บริษัทร่วม (ส่วนได้เสียในตราสารทุนทางบัญชีผู้ลงทุน) 

 

บริษ�ทร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มบริษ�ทมีอิทธิพลอย่างมีน�ยส�าค�ญโดยมีอ�านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการต�ดสินใจ

เกี�ยวก�บนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานแต่ไม่ถึงระด�บที�จะควบคุมนโยบายด�งกล่าว การมีอิทธิพลอย่าง

มีน�ยส�าค�ญถูกส�นนิษฐานว่ามีอยู่เมื�อกลุ่มบริษ�ทมีอ�านาจในการออกเสียงในกิจการอื�นต��งแต่ร้อยละ 20 ถึง  ร้อย

ละ 50 

 

เงินลงทุนในบริษ�ทร่วมบ�นทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสียของบริษ�ท

ที�ถูกลงทุน) โดยร�บรู้รายการเริ�มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนที�เกี�ยวข้องก�บการซื�อที�เกิดจากการท�ารายการ

ด�งกล่าว 
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งบการเงินรวมได้รวมส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในก�าไรหรือขาดทุน และ ก�าไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นของบริษัทที�

ถูกลงทุน ภายหลังจากการปรับปรุงนโยบายการบัญชีให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท นับจากวันที�มี

อิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญ จนถึงวันที�การมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญนั�นสิ�นสุดลง  เมื�อส่วนแบ่งผลขาดทุนที�กลุ่ม

บริษัทได้รับมีจ�านวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทที�ไปลงทุนนั�น  มูลค่าตามบัญชีของส่วนไ ด้เสียของกลุ่ม

บริษัท จะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กรณีที�กลุ่มบริษัทมีภาระ

ผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพื�อช�าระภาระผูกพันแทนในนามของผู้ถูกลงทุน 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงซึ�งเป็นผล

มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท�างบการเงินรวม ก�าไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงซึ�งเป็น

ผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที�กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที�ถูกลงทุน

นั�น ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับก�าไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง แต่เท่าที�เมื�อไม่มี

หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ�น 

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบัญชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบัญชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการด�าเนินงาน  (บาท) โดยใช้อัตรา

แลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการ 
 

สินทรัพย์และหนี�สินที�เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้      

ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี�ยน ณ วันนั�น ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในก�าไรหรือ

ขาดทุน 
 

สินทรัพย์และหนี�สินที�ไม่เป็นตัวเงินซึ�งเกิดจากรายการบัญชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ�งบันทึกตามเกณฑ์

ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการ  

 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั�น แต่ผลต่าง

ของอัตราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจากการแปลงค่าของรายการดังต่อไปนี�จะรับรู้เข้าก�าไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น 

 

ท ตราสารทุนที�ถือไว้เพื�อขาย (เว้นแต่การด้อยค่า ผลต่างจากอัตราแลกเปลี�ยนที�เคยรับรู้เข้าก�าไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอื�นจะถูกจัดประเภทใหม่ไปเข้าก�าไรหรือขาดทุน) 



72 รายงานประจำาปี 2556

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

 

 27 

(ค) เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพันธ์ 

 

เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพันธ์ได�ถูกน�ามาใช�เพื�อจัดการความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงใน

อัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�เกิดจากกิจกรรมด�าเนินงาน เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพันธ์

ไม่ได�มีไว�เพื�อค�า อย่างไรก�ตาม ตราสารอนุพันธ์ที�ไม่เข� าเงื�อนไข การก�าหนดให�เป็นเครื�องมือป้องกันความ

เสี�ยงถือเป็นรายการเพื�อค�า 

 

(ง) การป้องกันความเสี�ยง 

 

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายที�จะป้องกันความเสี�ยงของอัตราแลกเปลี�ยนโดยการท�าสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ

คุ�มครองรายการที�เป็นตัวเงินซึ�งเป็นเงินตราต่างประเทศไว�ล่วงหน�า โดยรายการที�เป็นตัวเงินซึ�งเป็นเงินตรา

ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นเงินบาทด�วยอัตราแลกเปลี�ยน ณ วันที�รายงาน ปรับปรุงด�วยลูกหนี�/เจ�าหนี�สุทธิจาก

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมรอตัดบัญชีที�เหลืออยู่ ค่าธรรมเนียมในการท�าสัญญาซื�อ

ขายเงินตราต่างประเทศจะตัดบัญชีเป็นรายได�/ค่าใช�จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา รายได�/ค่าใช�จ่ายตัดบัญชี

ดังกล่าวและก�าไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน�าที�คุ�มครองความเสี�ยงจากรายการ

ที�เป็นตัวเงินซึ�งเป็นเงินตราต่างประเทศนั�นจะบันทึกหักกลบลบกับก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการที�

เป็นตัวเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

 (จ)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด�วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท

เผื�อเรียก และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ�งจะต�องช�าระคืนเมื�อทวงถาม    

ถือเป็นส่วนหนึ�งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีข�อจ�ากัดในการเบิกใช�ได�แสดงแยกต่างหากเป็น “เงินฝากประจ�าสถาบันการเงินที�มี

ข�อจ�ากัดในการเบิกใช�” ภายใต� “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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(ฉ) ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื่น 

 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี�ห�กค่าเผื�อหนี�สงส�ยจะสูญ 

 

ค่าเผื�อหนี�สงส�ยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประว�ติการช�าระหนี� และการคาดการณ์เกี�ยวก�บการช�าระ หนี�

ในอนาคตของลูกค้า  ลูกหนี�จะถูกต�ดจ�าหน่ายบ�ญชีเมื�อทราบว่าเป็นหนี�สูญ 

 

(ช) สินค้าคงเหลือ 

  

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะได้ร�บแล้วแต่ราคาใดจะต��ากว่า 

 

ว�ตถุดิบ ว�สดุหีบห่อและว�สดุสิ�นเปลืองค�านวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าส�าเร�จรูป

ค�านวณโดยใช้วิธีถ�วเฉลี�ยถ่วงน��าหน�ก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที�ซื�อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื�น

เพื�อให้สินค้าอยู่ในสถานที�และสภาพปัจจุบ�น ในกรณีของสินค้าส�าเร�จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที�ผลิตเอง ต้นทุน

สินค้าค�านวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ�งได้ร�บการปร�บปรุงให้ใกล้เคียงก�บราคาทุนถ�วเฉลี�ยรวมการปันส่วน

ของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค�านึงถึงระด�บก�าล�งการผลิตตามปกติ 

 

มูลค่าสุทธิที�จะได้ร�บเป็นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติห�กด้วยค่าใช้จ่ายที�จ�าเป็น

โดยประมาณในการขาย  

 

(ซ) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

เงินลงทุนในบริษ�ทย่อยและบริษ�ทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษ�ท บ�นทึกบ�ญชีโดยใช้วิธีราคาทุน 

ส่วนการบ�นทึกบ�ญชีเงินลงทุนในบริษ�ทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย 

 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

 

ตราสารทุนซึ�งเป็นหล�กทร�พย์ในความต้องการของตลาด  นอกเหนือจากที�ถือไว้เพื�อค้าหรือต��งใจถือไว้จนครบ

ก�าหนดจ�ดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื�อขาย ภายหล�งการร�บรู้มูลค่าในคร��งแรกเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในมูลค่า

ยุติธรรม และการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ

รายการที�เป็นต�วเงิน บ�นทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
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แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน  เมื�อมีการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก�าไรหรือ

ขาดทุนสะสมที�เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าก�าไรหรือขาดทุน ในกรณีที�เป็นเงินลงทุนประเภทที�

มีดอกเบี�ย จะต้องบันทึกดอกเบี�ยในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริง 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ�งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการ

ด้อยค่า 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินส�าหรับหลักทรัพย์เผื�อขายจะใช้ราคาเสนอซื�อ ณ วันที�รายงาน 

 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 

 

เมื�อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินสุทธิที�ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�าไรหรือ

ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้องที�เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก�าไรหรือ

ขาดทุน 

 

ในกรณีที�กลุ่มบริษัทจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที�ถืออยู่  การค�านวณต้นทุนส�าหรับเงินลงทุนที�จ�าหน่ายไป

และเงินลงทุนที�ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี�ยถ่วงน��าหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที�เหลืออยู่ทั�งหมด 

 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจาก      

มูลค่าที�เพิ�มขึ�นหรือทั�งสองอย่าง  ทั�งนี�ไม่ได้มีไว้เพื�อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือ

ให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน   

 

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า   

 

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื�อให้ได้มาซึ�งอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที�กิจการ

ก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื�นเพื�อให้อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม 
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ค่าเสื�อมราคาจะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน ซึ�งค�านวณโดยวิธ�เส�นตรงตามอายุการใช�งานโดยประมาณของ

สินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช�งานของสินทรัพย์แสดงได�ดังน�� 

 

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 5 ถึง 20 ปี 

  

การจัดประเภทใหม่เป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

เมื�อม�การเปล��ยนแปลงการใช�งานของอสังหาริมทรัพย์โดยจัดประเภทไปเป็นท��ดิน อาคารและอุปกรณ์  มูลค่า

ตามบัญช� ณ วันท��ม�การจัดประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป 

 

 (ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 

 

สินทรัพย์ที�เป็นกรรมสิทธิ�ของกิจการ 

 

ท��ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด�วยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด�อยค่า ยกเว�นท��ดินท��

แสดงด�วยราคาท��ต�ใหม่ ราคาท��ต�ใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ�งก�าหนดจากเกณฑ์การใช�งานของสินทรัพย์ท��ม�

อยู่จริง ณ วันท��ม�การต�ราคาใหม่หักค่าเผื�อการด�อยค่าของสินทรัพย์ 

 

ราคาทุนรวมถึงต�นทุนทางตรง ท��เก��ยวข�องกับการได�มาของสินทรัพย์ ต�นทุนของการก่อสร�างสินทรัพย์ท��กิจการ

ก่อสร�างเอง รวมถึงต�นทุนของวัสด ุแรงงานทางตรง และต�นทุนทางตรงอื�นๆ ท��เก��ยวข�องกับการจัดหาสินทรัพย์

เพื�อให�สินทรัพย์นั�นอยู่ในสภาพท��พร�อมจะใช�งานได�ตามความประสงค์  ต�นทุนในการรื�อถอน การขนย�าย การ

บูรณะสถานท��ตั�งของสินทรัพย์และต�นทุนการกู�ยืม นอกจากน��ต�นทุนอาจรวมถึงก�าไรหรือขาดทุนจากการ

ป้องกันความเส��ยงกระแสเงินสดจากการซื�อท��ดิน อาคารและอุปกรณ์ท��เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ�งถูกโอนจาก

งบก�าไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น ส�าหรับเครื�องมือท��ควบคุมโดยลิขสิทธิ�ซอฟแวร์ซึ�งไม่สามารถท�างานได�โดย

ปราศจากลิขสิทธิ�ซอฟแวร์นั�นให�ถือว่า ลิขสิทธิ�ซอฟแวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการท��ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท��ม�อายุการให�ประโยชน์ไม่เท่ากันต�องบันทึก

แต่ละส่วนประกอบท��ม�นัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน  
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ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ได้ร�บจาก

การจ�าหน่ายก�บมูลค่าตามบ�ญชีของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยร�บรู้สุทธิเป็นรายได้อื�นในก�าไรหรือขาดทุน 

เมื�อมีการขายสินทร�พย์ที�ตีราคาใหม่ จ�านวนเงินที�บ�นทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทร�พย์จะถูก

โอนไปย�งก�าไรสะสม 

 

สินทรัพย์ที�เช่า 

 

การเช่าซึ�งกลุ่มบริษ�ทได้ร�บส่วนใหญ่ของความเสี�ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทร�พย์สินที�เช่าน��นๆ 

ให้จ�ดประเภทเป็นส�ญญาเช่าการเงิน  ส่วนเครื�องจ�กรและอุปกรณ์ที�ได้มาโดยท�าส�ญญาเช่าการเงินบ�นทึกเป็น

สินทร�พย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบ�นของจ�านวนเงินข��นต��าที�ต้องจ่ายตามส�ญญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใด

จะต��ากว่า  ห�กด้วยค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  ค่าเช่าที�ช�าระจะแยกเป็นส่วนที�เป็นค่าใช้จ่าย

ทางการเงิน และส่วนที�จะห�กจากหนี�ตามส�ญญา เพื�อท�าให้อ�ตราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็นอ�ตราคงที� ส�าหร�บยอด

คงเหลือของหนี�สิน  ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบ�นทึกโดยตรงในก�าไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพย์ที�ตีราคาใหม่ 

 

การตีราคาใหม่ด�าเนินการโดยผู้เชี�ยวชาญในการประเมินราคาที�มีความเป็นอิสระอย่างสม��าเสมอ เพื�อให้ม��นใจ

ว่าราคาตามบ�ญชีของสินทร�พย์ที�ได้ร�บการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าค�ญจากมูลค่ายุติธรรม ณ ว�นที�

รายงาน 

 

มูลค่าของสินทร�พย์ส่วนที�ตีเพิ�มขึ�นจะบ�นทึกไปย�งก�าไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสินทร�พย์” ในองค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้นยกเว้นกรณีที�เคยประเมินมูลค่าของสินทร�พย์

ลดลงและร�บรู้ขาดทุนในก�าไรหรือขาดทุนของสินทร�พย์ชิ�นเดียวก�นน��นแล้ว ในกรณีที�มูลค่าของสินทร�พย์

ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบ�นทึกในก�าไรหรือขาดทุนส�าหร�บมูลค่าที�ลดลงเฉพาะจ�านวนที�ลดลงมากกว่า

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทร�พย์ที�เคยบ�นทึกไว้คร��งก่อนในก�าไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นของสินทร�พย์ชิ�น

เดียวก�นน��น   ในกรณีที�มีการจ�าหน่ายสินทร�พย์ที�ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทร�พย์ที�

จ�าหน่ายจะโอนโดยตรงไปย�งก�าไรสะสมและไม่รวมในการค�านวณก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ าย

สินทร�พย์ 

 

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 
 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใช้งานจากอส�งหาริมทร�พย์ที�มีไว้ใช้งานไปย�งอส�งหาริมทร�พย์เพื�อการลงทุน  

อส�งหาริมทร�พย์น��นจะถูกจ�ดประเภทใหม่เป็นอส�งหาริมทร�พย์เพื�อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบ�ญชี  
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ต้นทุนที�เกิดขึ�นในภายหลัง 

 

ต�นทุนในการเปล��ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู�เป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบัญช�ของรายการท��ดิน  อาคารและ

อุปกรณ์ ถ�าม�ความเป็นไปได�ค่อนข�างแน่ท��กลุ่มบริษัทจะได�รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ

นั�น และสามารถวัดมูลค่าต�นทุนของรายการนั�นได�อย่างน่าเชื�อถือ ชิ�นส่วนท��ถูกเปล��ยนแทนจะถูกตัดจ�าหน่าย

ตามมูลค่าตามบัญช�  ต�นทุนท��เกิดขึ�นในการซ่อมบ�ารุงท��ดิน  อาคารและอุปกรณ์ท��เกิดขึ�นเป็นประจ�าจะรับรู�ใน

ก�าไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 

 

ค่าเสื�อมราคา 

 

ค่าเสื�อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ�งประกอบด�วยราคาทุนของ

สินทรัพย์หรือต�นทุนในการเปล��ยนแทนอื�น หักด�วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์  

 

ค่าเสื�อมราคาบันทึกเป็นค่าใช�จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธ�เส�นตรงตามเกณฑ์อายุการใช�งาน

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให�ประโยชน์ของสินทรัพย์

แสดงได�ดังน�� 

 

ส่วนปรับปรุงท��ดิน 20 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุง 5 ถึง 20 ปี 

อาคารห�องเย�นและอุปกรณ์ 5 ถึง 20 ปี 

บ่อเล��ยงกุ�งและส่วนปรับปรุง 5 และ 20 ปี 

เครื�องจักรและอุปกรณ์ 5 ถึง 20 ปี 

ระบบไฟฟ้าและระบบส่งน��า 5 ถึง 20 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและเครื�องใช�ส�านักงาน  3 และ 5 ปี 

 

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื�อมราคาส�าหรับท��ดินและสินทรัพย์ท��อยู่ระหว่างการก่อสร�างและติดตั�ง 

 

วิธ�การคิดค่าเสื�อมราคา อายุการให�ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน�อยท��สุด     

ทุกสิ�นรอบปีบัญช� และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทร�พย์ไม่ม�ต�วตนอื�นๆ ท��กลุ่มบริษ�ทซื�อมาและม�อายุการใช้งานจ�าก�ด แสดงในราคาทุนห�กค่าต�ดจ�าหน่าย

สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหล�งการร�บรู้รายการจะร�บรู้เป็นสินทร�พย์เมื�อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวม

เป็นสินทร�พย์ท��สามารถระบุได้ท��เก��ยวข้องน��น  ค่าใช้จ่ายอื�น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภ�ณฑ์ท��เกิดขึ�น

ภายหล�งร�บรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 
 

ค่าตัดจ�าหน่าย   
 

ค่าต�ดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทร�พย์หรือจ�านวนอื�นท��ใช้แทนราคาทุนห�กด้วยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าต�ดจ�าหน่ายร�บรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธ�เส้นตรงซึ�งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท��คาดว่าจะได้ร�บ

ประโยชน์ในอนาคตจากสินทร�พย์น��นตามระยะเวลาท��คาดว่าจะได้ร�บประโยชน์จากสินทร�พย์ไม่ม�ต�วตนซึ�งไม่

รวมค่าความนิยม โดยเริ�มต�ดจ�าหน่ายสินทร�พย์ไม่ม�ต�วตนเมื�อสินทร�พย์น��นพร้อมท��จะให้ประโยชน์  
 

ระยะเวลาท��คาดว่าจะได้ร�บประโยชน์ส�าหร�บปีปัจจุบ�นและปีเปร�ยบเท�ยบแสดงได้ด�งน�� 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 และ 10 ปี 
 

วิธ�การต�ดจ�าหน่าย  ระยะเวลาท��คาดว่าจะได้ร�บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือจะได้ร�บการทบทวนทุกสิ�นรอบปี

บ�ญช�และปร�บปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฏ) สิทธิการเช่า 
 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนห�กค่าต�ดจ�าหน่ายสะสม  
 

ค่าตัดจ�าหน่าย 
 

สิทธิการเช่าต�ดบ�ญช�เป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธ�เส้นตรงตามระยะเวลาของส�ญญาเช่า     

30 ปี 
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(ฐ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทร�พย์ตามบ�ญชีของกลุ่มบริษ�ท ได้ร�บการทบทวน ณ ทุกว�นที�รายงานว่ามีข้อบ่งชี�เรื�องการด้อยค่า

หรือไม่  ในกรณีที�มีข้อบ่งชี�จะท�าการประมาณมูลค่าสินทร�พย์ที�คาดว่าจะได้ร�บคืน   
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าร�บรู้ เมื�อมูลค่าตามบ�ญชีของสินทร�พย์หรือมูลค่าตามบ�ญชีของหน่วยสินทร�พย์ที�

ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที�จะได้ร�บคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบ�นทึกในก�าไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื�อมีการ

กล�บรายการการประเมินมูลค่าของสินทร�พย์เพิ�มของสินทร�พย์ชิ�นเดียวก�นที�เคยร�บรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและ  

มีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี�ให้ร�บรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

เมื�อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทร�พย์ทางการเงินเผื�อขาย ซึ�งได้บ�นทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และ         

มีความช�ดเจนว่าสินทร�พย์ด�งกล่าวมีการด้อยค่า  ยอดขาดทุนซึ�งเคยบ�นทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบ�นทึกใน

ก�าไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปร�บก�บยอดสินทร�พย์ทางการเงินด�งกล่าว  ยอดขาดทุนที�บ�นทึกในก�าไรหรือ

ขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที�ซื�อก�บมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบ�นของสินทร�พย์  ห�กขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสินทร�พย์ทางการเงินน��นๆ ซึ�งเคยร�บรู้แล้วในก�าไรหรือขาดทุน 
 

การค านวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าที�คาดว่าจะได้ร�บคืนของสินทร�พย์ทางการเงินส�าหร�บหล�กทร�พย์เผื�อขาย ค�านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่า

ยุติธรรม 
 

มูลค่าที�คาดว่าจะได้ร�บคืนของสินทร�พย์ที�ไม่ใช่สินทร�พย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทร�พย์

หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทร�พย์ห�กต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการ

ใช้ของสินทร�พย์ ประมาณการกระแสเงินสดที�จะได้ร�บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบ�นโดยใช้อ�ตราคิดลด

ก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพื�อให้สะท้อนมูลค่าที�อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบ�น ซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยง

ที�มีต่อสินทร�พย์ ส�าหร�บสินทร�พย์ที�ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดร�บโดยอิสระจากสินทร�พย์อื�น จะพิจารณามูล

ค่าที�คาดว่าจะได้ร�บคืนรวมก�บหน่วยสินทร�พย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดที�สินทร�พย์น��นเกี�ยวข้องด้วย 
 

การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทร�พย์ทางการเงินจะถูกกล�บรายการ   เมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้ร�บคืนเพิ�มขึ�นใน

ภายหล�ง  และการเพิ�มขึ�นน��นส�มพ�นธ์โดยตรงก�บขาดทุนจากการด้อยค่าที�เคยร�บรู้ในก�าไรหรือขาดทุน ส�าหร�บ

สินทร�พย์ทางการเงินที�เป็นตราสารทุนที�จ�ดประเภทเป็นหล�กทร�พย์เผื�อขาย การกล�บรายการจะถูกร�บรู้โดยตรง

ในก�าไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น 
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ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทร�พย์ท��ไม่ใช่สินทร�พย์ทางการเงินอื�นๆ ท��เคยร�บรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ 

ทุกว�นท��ท��ออกรายงานว่าม�ข้อบ่งช��เรื�องการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกล�บรายการ หากม�การ

เปล��ยนแปลงประมาณการท��ใช้ในการค�านวณมูลค่าท��คาดว่าจะได้ร�บคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกล�บ

รายการเพ�ยงเท่าท��มูลค่าตามบ�ญช�ของสินทร�พย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบ�ญช�ภายหล�งห�กค่า เสื�อมราคาหรือค่าต�ด

จ�าหน่าย เสมือนหนึ�งไม่เคยม�การบ�นทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 

 

(ฑ) หนี�สินที่มีภาระดอกเบี�ย 
 

หน��สินท��ม�ภาระดอกเบ��ยบ�นทึกเริ�มแรกในมูลค่ายุติธรรมห�กค่าใช้จ่ายท��เก��ยวก�บการเกิดหน��สิน ภายหล�งจากการ

บ�นทึกหน��สินท��ม�ภาระดอกเบ��ยจะบ�นทึกต่อมาโดยวิธ�ราคาทุนต�ดจ�าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน��เริ�มแรกและ

ยอดหน��เมื�อครบก�าหนดไถ่ถอนจะบ�นทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธ�อ�ตราดอกเบ��ยท��

แท้จริง 
 

(ฒ) เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น 
 

เจ้าหน��การค้าและเจ้าหน��อื�นแสดงในราคาทุน 
 

(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชน์ท��ก�าหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หล�งออกจากงาน  ภาระผูกพ�นสุทธิของกลุ่ม

บริษ�ทจากโครงการผลประโยชน์ท��ก�าหนดไว้ถูกค�านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ

ผลประโยชน์ในอนาคตท��เกิดจากการท�างานของพน�กงานในปัจจุบ�นและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์ด�งกล่าว

ได้ม�การคิดลดกระแสเงินลดเพื�อให้เป็นมูลค่าปัจจุบ�น ท��งน��ได้สุทธิจากต้นทุนบริการในอด�ตท��ย�งไม่ร�บรู้และ

มูลค่ายุติธรรมของสินทร�พย์โครงการ อ�ตราคิดลดเป็นอ�ตรา ณ ว�นท��รายงานจากพ�นธบ�ตรร�ฐบาลซึ�งม�ระยะเวลา

ครบก�าหนดใกล้เค�ยงก�บระยะเวลาของภาระผูกพ�นของกลุ่มบริษ�ท และม�สกุลเงินเด�ยวก�บสกุลเงินของ

ผลประโยชน์ท��คาดว่าจะจ่าย 
 

การค�านวณน��นจ�ดท�าโดยน�กคณิตศาสตร์ประก�นภ�ยท��ได้ร�บอนุญาตเป็นประจ�าทุกปี โดยวิธ�คิดลดแต่ละหน่วยท��

ประมาณการไว้ 
 

เมื�อม�การเพิ�มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ ส�ดส่วนท��เพิ�มขึ�นของผลประโยชน์ท��เก��ยวข้องก�บต้นทุน

บริการในอด�ตของพน�กงานร�บรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโด ยวิธ�เส้นตรงตามระยะเวลาถ�วเฉล��ยจนถึงว�นท��

ผลประโยชน์น��นเป็นสิทธิขาด  ผลประโยชน์ท��เป็นสิทธิขาดจะร�บรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนท�นท�  
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กลุ่มบริษ�ทร�บรู้ก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหล�กการคณิตศาสตร์ประก�นภ�ยท��งหมดที�เกิดขึ�นใน

รายการก�าไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น และร�บรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที�ก�าหนดไว้ในก�าไรหรือ

ขาดทุน 

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

 

ภาระผูกพ�นสุทธิของบริษ�ทที�เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพน�กงานนอกเหนือจากโครงการบ�านาญเป็น

ผลประโยชน์ในอนาคตที�พน�กงานได้เกิดจากการท�างานในปัจจุบ�นและงวดก่อน ซึ�งผลประโยชน์นี�ได้คิดลด

กระแสเงินสดเพื�อให้เป็นมูลค่าปัจจุบ�นและสุทธิจากมูลค่ายุติธรรมของสินทร�พย์ที�เกี�ยวข้อง อ�ตราคิดลดเป็น

อ�ตรา ณ ว�นที�รายงานจากพ�นธบ�ตรร�ฐบาล ซึ�งมีระยะเวลาครบก�าหนดใกล้เคียงก�บระยะเวลาของภาระพูกพ�น

ของบริษ�ท โดยค�านวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ ก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม

หล�กการคณิตศาสตร์ประก�นภ�ยร�บรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น  

 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

 

ภาระผูกพ�นผลประโยชน์ระยะส��นของพน�กงานว�ดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและร�บรู้เป็นค่าใ ช้จ่าย

เมื�อพน�กงานท�างานให้ 

 

หนี�สินร�บรู้ด้วยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่ายช�าระส�าหร�บการจ่ายโบน�สเป็นเงินสดระยะส��นหรือการปันส่วนก�าไร หาก

กลุ่มบริษ�ทมีภาระผูกพ�นตามกฎหมายหรือภาระผูกพ�นโดยอนุมานที�จะต้องจ่ายอ�นเป็นผลมาจากการที�

พน�กงานได้ท�างานให้ในอดีตและภาระผูกพ�นนี�สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 

 

 (ด)  ประมาณการหนี้สิน 

 

ประมาณการหนี�สินจะร�บรู้ก�ต่อเมื�อกลุ่มบริษ�ทมีภาระหนี�สินตามกฎหมายที� เกิดขึ�นในปัจจุบ�นหรือที�ก่อต�วขึ�น

อ�นเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูก

จ่ายไปเพื�อช�าระภาระหนี�สินด�งกล่าว ประมาณการหนี�สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายใน

อนาคตโดยใช้อ�ตราคิดลดในตลาดปัจจุบ�นก่อนค�านึงถึงภาษีเงินได้ เพื�อให้สะท้อนจ�านวนที�อาจประเมินได้ใน

ตลาดปัจจุบ�นซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี�สิน ประมาณการหนี�สินส่วนที�เพิ�มขึ�นเนื�องจากเวลา

ที�ผ่านไปร�บรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน   
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(ต) รายได้ 
 

รายได้ที�ร�บรู้ไม�รวมภาษีมูลค�าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส�วนลดการค้า 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายได้จะร�บรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื�อได้โอนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที�มี

น�ยส�าค�ญไปให้ก�บผู้ซื�อแล้ว  และจะไม�ร�บรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารย�งมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที�ขายไปแล้ว

น��นหรือมีความไม�แน�นอนที�มีน�ยส�าค�ญในการได้ร�บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการ

น��น ไม�อาจว�ดมูลค�าของจ�านวนรายได้และต้นทุนที�เกิดขึ�นได้อย�างน�าเชื�อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค�อนข้าง

แน�นอนที�จะต้องร�บคืนสินค้า  รายได้จากการให้บริการร�บรู้เมื�อมีการให้บริการ 
 

การลงทุน 
 

รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค�าเช�าจากอส�งหาริมทร�พย์เพื�อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบี�ยร�บ

จากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายได้ค�าเช�าจากอส�งหาริมทร�พย์เพื�อการลงทุนร�บรู้ในก�าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุส�ญญาเช�า  

ค�าใช้จ�ายเริ�มแรกที�เกิดขึ�นเป็นการเฉพาะเพื�อให้เกิดส�ญญาเช�าร�บรู้เป็นส�วนหนึ�งของค�าเช�าท��งสิ�นตาม

ส�ญญา ค�าเช�าที�อาจเกิดขึ�นร�บรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบ�ญชีซึ�งค�าเช�าน��นเกิดขึ�น 
 

เงินปันผลร�บ 
 

เงินปันผลร�บบ�นทึกในก�าไรหรือขาดทุนในว�นที�กลุ�มบริษ�ทมีสิทธิได้ร�บเงินปันผล    
 

ดอกเบี�ยร�บ 
 

ดอกเบี�ยร�บบ�นทึกในงบก�าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง   
 

รายได้เงินชดเชยจากสินค้าส่งออก 
 

รายได้เงินชดเชยจากสินค้าส�งออกร�บรู้เป็นรายได้ เมื�อร�บรู้รายการขายแล้วโดยได้ส�งมอบ โอนความเสี�ยงและ

ผลตอบแทนแล้ว 
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(ถ) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ต�นทุนทางการเงินประกอบด�วยดอกเบี�ยจ่ายของเงินกู�ยืมและประมาณการหนี�สินส่วนที�เพิ�มขึ�นเนื�องจากเวลาที�

ผ่านไป และสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต�องจ่าย ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที�รับรู�ในก�าไร

หรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการด�อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนี�การค�า) และ ขาดทุนจาก

เครื�องมือป้องกันความเสี�ยง รับรู�ในก�าไรหรือขาดทุน 

 

ต�นทุนการกู�ยืมที�ไม่ได�เกี�ยวกับการได�มา  การก่อสร�างหรือการผลิตสินทรัพย์ที�เข�าเงื�อนไข รับรู�ในก�าไรหรือ

ขาดทุน โดยใช�วิธีอัตราดอกเบี�ยที�แท�จริง 

 

(ท) สัญญาเช่าด�าเนินงาน  

 

รายจ่ายภายใต�สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส�นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที�

ได�รับตามสัญญาเช่า จะรับรู�ในก�าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ�งของค่าเช่าทั�งสิ�นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า  

 

ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ�นต�องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงินขั�นต��าที�ต�องจ่ายตามระยะเวลาที�คงเหลือของสัญญาเช่าเมื�อ

ได�รับการยืนยันการปรับค่าเช่า 

 

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 

 

ณ วันที�เริ�มต�นข�อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข�อตกลงดังกล่าวประกอบด�วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที�มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ�าการปฏิบัติตามข�อตกลงนั�น 

ขึ�นอยู่กับการใช�สินทรัพย์ที�มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข�อตกลงนั�นจะน�าไปสู่สิทธิในการใช�สินทรัพย์ ถ�าท�า

ให�กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช�สินทรัพย์  

 

ณ วันที�เริ�มต�นข�อตกลง หรือ มีการประเมินข�อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนส�าหรับสัญญาเช่า และ

ส่วนที�เป็นองค์ประกอบอื�นโดยใช�มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่า

การเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนดังกล่าวได�อย่างน่าเชื�อถือ  ให�รับรู�สินทรัพย์และหนี�สินในจ�านวนที�

เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที�มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั�น หลังจากนั�นจ�านวนหนี�สินจะลดลงตาม

จ�านวนที�จ่าย และต�นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี�สินจะรับรู�โดยใช�อัตราดอกเบี�ยเงินกู�ยืมส่วนเพิ�มของกลุ่ม

บริษัท 
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(ธ) ภาษีเงินได้ 

  

ค่าใช้จ่ายภาษ�เงินได้ส�าหร�บปีประกอบด้วยภาษ�เงินได้ของงวดปัจจุบ�นและภาษ�เงินได้รอการต�ดบ�ญช�  ภาษ�     

เงินได้ของงวดปัจจุบ�นและภาษ�เงินได้รอการต�ดบ�ญช�ร�บรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนท��เก��ยวก�บรายการ

ท��เก��ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท��ร�บรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น 

 

ภาษ�เงินได้ของงวดปัจจุบ�นได้แก่ภาษ�ท��คาดว่าจะจ่ายช�าระหรือได้ร�บช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทุน

ประจ�าปีท��ต้องเส�ยภาษ� โดยใช้อ�ตราภาษ�ท��ประกาศใช้หรือท��คาดว่าม�ผลบ�งค�บใช้ ณ ว�นท��รายงาน ตลอดจนการ

ปร�บปรุงทางภาษ�ท��เก��ยวก�บรายการในปีก่อนๆ  

 

ภาษ�เงินได้รอการต�ดบ�ญช�บ�นทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างช��วคราวท��เกิดขึ�นระหว่างมูลค่าตามบ�ญช�ของ

สินทร�พย์และหน��สินและจ�านวนท��ใช้เพื�อความมุ่งหมายทางภาษ�  ภาษ�เงินได้รอการต�ดบ�ญช�จะไม่ถูกร�บรู้เมื�อ

เกิดจากผลแตกต่างช��วคราวต่อไปน��  การร�บรู้ค่าความนิยมในคร��งแรก  การร�บรู้สินทร�พย์หรือหน��สินในคร��ง

แรกซึ�งเป็นรายการท��ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการน��นไม่ม�ผลกระทบต่อก�าไรขาดทุนทางบ�ญช�หรือทางภาษ� 

และผลแตกต่างท��เก��ยวข้องก�บเงินลงทุนในบริษ�ทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่ม�การกล�บ

รายการในอนาคตอ�นใกล้    

 

การว�ดมูลค่าของภาษ�เงินได้รอการต�ดบ�ญช�ต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษ�ท��จะเกิดจากล�กษณะวิธ�การ         

ท��กลุ่มบริษ�ทคาดว่าจะได้ร�บผลประโยชน์จากสินทร�พย์หรือจะจ่ายช�าระหน��สินตามมูลค่าตามบ�ญช� ณ ว�นท��สิ�น

รอบระยะเวลาท��รายงาน  

 

ภาษ�เงินได้รอการต�ดบ�ญช�ว�ดมูลค่าโดยใช้อ�ตราภาษ�ท��คาดว่าจะใช้ก�บผลแตกต่างช��วคราวเมื�อม�การกล�บรายการ

โดยใช้อ�ตราภาษ�ท��ประกาศใช้หรือท��คาดว่าม�ผลบ�งค�บใช้ ณ ว�นท��รายงาน  

 

ในการก�าหนดมูลค่าของภาษ�เงินได้ของงวดปัจจุบ�นและภาษ�เงินได้รอการต�ดบ�ญช�  กลุ่มบริษ�ทต้องค�านึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษ�ท��ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษ�ท��ต้องจ่ายเพิ�มขึ�น และม�ดอกเบ��ยท��

ต้องช�าระ  กลุ่มบริษ�ทเชื�อว่าได้ต��งภาษ�เงินได้ค้างจ่ายเพ�ยงพอส�าหร�บภาษ�เงินได้ท��จะจ่ายในอนาคต ซึ�งเกิดจาก

การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจ�ย รวมถึง การต�ความทางกฏหมายภาษ� และจากประสบก ารณ์ในอด�ต  

การประเมินน��อยู่บนพื�นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเก��ยวข้องก�บการต�ดสินใจเก��ยวก�บ

เหตุการณ์ในอนาคต  ข้อมูลใหม่ๆอาจจะท�าให้กลุ่มบริษ�ทเปล��ยนการต�ดสินใจโดยขึ�นอยู่ก�บความเพ�ยงพอของ

ภาษ�เงินได้ค้างจ่ายท��ม�อยู่  การเปล��ยนแปลงในภาษ�เงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษ�เงินได้ในงวดท��เกิด

การเปล��ยนแปลง 
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สินทร�พย์ภาษ�เงินได้รอการต�ดบ�ญช�และหน��สินภาษ�เงินได้รอการต�ดบ�ญช�สามารถห�กกลบได้เมื�อกิจการม�สิทธิ

ตามกฎหมายท��จะน�าสินทร�พย์ภาษ�เงินได้ของงวดปัจจุบ�นมาห�กกลบก�บหน��สินภาษ�เงินได้ของงวดปัจจุบ�นและ

ภาษ�เงินได้น��ประเมินโดยหน่วยงานจ�ดเก�บภาษ�หน่วยงานเด�ยวก�นส�าหร�บหน่วยภาษ�เด�ยวก�นหรือหน่วยภาษ�

ต่างก�น ส�าหร�บหน่วยภาษ�ต่างก�นน��นกิจการม�ความต��งใจจะจ่ายช�าระหน��สินและสินทร�พย์ภาษ�เงินได้ของงวด

ปัจจุบ�นด้วยยอดสุทธิหรือต��งใจจะร�บคืนสินทร�พย์และจ่ายช�าระหน��สินในเวลาเด�ยวก�น  

 

สินทร�พย์ภาษ�เงินได้รอการต�ดบ�ญช�จะบ�นทึกต่อเมื�อม�ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพื�อเส�ยภาษ�ใน

อนาคตจะม�จ�านวนเพ�ยงพอก�บการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช��วคราวด�งกล่าว  สินทร�พย์ภาษ�เงินได้รอการ

ต�ดบ�ญช�จะถูกทบทวน ณ ทุกว�นท��รายงานและจะถูกปร�บลดลงเท่าท��ประโยชน์ทางภาษ�จะม�โอกาสถูกใช้จริง  

 

(น) ก�าไรต่อหุ้น  

 

กลุ่มบริษ�ทแสดงก�าไรต่อหุ้นข��นพื�นฐานส�าหร�บหุ้นสาม�ญ ก�าไรต่อหุ้นข��นพื�นฐานค�านวณโดยการหารก�าไร

หรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสาม�ญของกลุ่มบริษ�ทด้วยจ�านวนหุ้นสาม�ญถ�วเฉล��ยถ่วงน��าหน�กท��ออกจ�าหน่าย

ระหว่างปี  

 

(บ) รายงานทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการด�าเนินงานของส่วนงานท��รายงานต่อประธานเจ้าหน้าท��บริหารของกลุ่มบริษ�ท (ผู้ม�อ�านาจต�ดสินใจ

สูงสุดด้านการด�าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท��เกิดขึ�นจากส่วนงานด�าเนินงานน��นโดยตรงรวมถึงรายการท��

ได้ร�บการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล  

 

5 บุคคลหรือกิจกำรที�เกี�ยวข�องกัน 

 

เพื�อว�ตถุประสงค์ในการจ�ดท�างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท��เก��ยวข้องก�นก�บกลุ่มบริษ�ท

หากกลุ่มบริษ�ทม�อ�านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมก�นท��งทางตรงและทางอ้อมหรือม�อิทธิพลอย่างม�สาระส�าค�ญ

ต่อบุคคลหรือกิจการในการต�ดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกล�บก�น หรือกลุ่มบริษ�ทอยู่ภายใต้

การควบคุมเด�ยวก�นหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างม�สาระส�าค�ญเด�ยวก�นก�บบุคคลหรือกิจการน��น การเก��ยวข้องก�น

น��อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความส�มพ�นธ์ที�มีก�บบร�ษ�ทย�อย และบร�ษ�ทร�วมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเง�นข้อ 1, 11 และ 12 

ส�าหร�บความส�มพ�นธ์ก�บผู้บร�หารส�าค�ญและบุคคลหรือก�จการที�เกี�ยวข้องก�นอื�น มีด�งนี� 

 

ชื�อกิจกำร ประเทศที�จัดตั�ง 

/สัญชำติ 

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ผู้บร�หารส�าค�ญ ไทย บุคคลที�มีอ� านาจและความร�บผ�ดชอบการ

วางแผน ส��งการและควบคุมก�จกรรมต�างๆของ

ก�จการไม�ว�าทางตรงหรือทางอ้อม ท��งนี�รวมถึง

กรรมการของกลุ�มบร�ษ�ท (ไม�ว�าจะท�าหน้าที�ใน

ระด�บบร�หารหรือไม�) 

Nichirei Foods Inc. ญี�ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นในบร�ษ�ทย�อย 

Nichirei Australia Pty, Ltd. ออสเตรเลีย ถือหุ้นโดย Nichirei Foods Inc. 

Nichirei Foods U.S.A. Inc. สหร�ฐอเมร�กา ถือหุ้นโดย Nichirei Foods Inc. 

Nichirei Fresh Inc. ญี�ปุ่น ถือหุ้นโดย Nichirei Foods Inc. 

Nichirei Europe S.A. เนเธอร์แลนด์ ถือหุ้นโดย Nichirei Foods Inc. 

GFPT Nichirei (Thailand)    

   Company Limited ไทย ถือหุ้นโดย Nichirei Foods Inc. 

Ringer Hut Co.,Ltd. ญี�ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นในบร�ษ�ทย�อยทางอ้อม 

 

นโยบายการก�าหนดราคาส�าหร�บรายการแต�ละประเภทอธ�บายได้ด�งต�อไปนี� 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ 

ขายส�นค้า  ราคาต้นทุนบวกก�าไรส�วนเพ��ม 

ซื�อว�ตถุด�บและส�นค้า  ราคาตามเงื�อนไขทางธุรก�จปกต�เช�นเดียวก�บรายการซื�อส�นค้าจาก

ก�จการอื�นที�ไม�เกี�ยวข้องก�น 

เง�นปันผลร�บ  ตามที�ประกาศจ�าย 

รายได้จากการให้ความช�วยเหลือ   

   ด้านการจ�ดการ การขาย และการตลาด  ราคาที�ตกลงก�นตามส�ญญา 

ค�าความช�วยเหลือด้านเทคน�ค     ราคาที�ตกลงก�นตามส�ญญา 

ค�าความช�วยเหลือด้านบร�การจ�ดการ   ราคาที�ตกลงก�นตามส�ญญา 

ค�าความช�วยเหลือด้านการตลาด   ราคาที�ตกลงก�นตามส�ญญา 

ค�าตอบแทนผู้บร�หารส�าค�ญ  ตามหล�กเกณฑ์ ที�ก�าหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและ 

  พ�จารณาผลตอบแทน และตามหล�กเกณฑ์ที�บร�ษ�ทก�าหนด 
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รายการท��ส�าค�ญก�บบุคคลหรือกิจการท��เก��ยวข้องก�นส�าหร�บแต่ละปีสิ�นสุดว�นท�� 31 ธ�นวาคม สรุปได้ด�งน�� 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท�่ 31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายสินค้า -  -  100,111  208,604 

เงินปันผลร�บ -  -  198,430  183,784 

รายได้จากการให้ความช่วยเหลือ         

   ด้านการจ�ดการ การขาย และ การตลาด -  -  31,427  40,974 

ซื�อว�ตถุดิบและสินค้า -  -  456,449  357,903 
        

บริษัทร่วม        

เงินปันผลร�บ 800  1,000  800  1,000 

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน        

    ในบริษ�ทร่วม 846  (2,395)  -  - 

        

ผู�บริหำรส�ำคัญ        

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าค�ญ        

ผลประโยชน์ระยะส��นของพน�กงาน 40,143  38,935  37,878  36,960 

ผลประโยชน์หล�งออกจากงาน 169  125  169  125 

     รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�าค�ญ 40,312  39,060  38,047  37,085 

        

บุคคลหรือกิจกำรอื�นที�เกี�ยวข�องกัน        

ขายสินค้า  3,500,470  3,566,333  192,956  227,088 

ซื�อว�ตถุดิบและสินค้า 90,695  175,221  -  - 

ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค     16,608  16,632  -  - 

ค่าความช่วยเหลือด้านบริการจ�ดการ  4,776  5,885  -  - 

ค่าความช่วยเหลือด้านการตลาด  -  1,057  -  - 
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บริษ�ทย่อยแห่งหนึ�ง (บริษ�ท สุรพลนิชิเรฟู้ดส� จ�าก�ด) ได�ประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนม�นาคม  2556 โดย

บริษ�ทย่อยได�จ่ายเงินปันผลด�งกล่าวให�ก�บบริษ�ทเป็นจ�านวนเงิน  198.4 ล�านบาท (2555: 160.2 ล้านบาท) 

และจ่ายให�ก�บส่วนได�เส�ยท��ไม่ม�อ�านาจควบคุมเป็นจ�านวนเงิน  206.6 ล�านบาท (2555: 166.8 ล้านบาท)        

ในเดือนม�นาคมและก�นยายน 2556 ตามล�าด�บ 
 

บริษ�ทย่อยแห่งหนึ�ง (บริษ�ท สุราษฎร�ซ�ฟู้ดส� จ�าก�ด) ได�ประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนธ�นวาคม 25 55 โดย

บริษ�ทย่อยจ่ายเงินปันผลด�งกล่าวให�ก�บบริษ�ทเป็นจ�านวนเงิน 23.6 ล�านบาท และจ่ายให�ก�บส่วนได�เส�ยท��ไม่ม�

อ�านาจควบคุมเป็นจ�านวนเงิน 1.4 ล�านบาทในเดือนม�นาคม 2556 

 

ณ ว�นท��  31 ธ�นวาคม 2556 บริษ�ทม�ภาระผูกพ�นในการจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริษ�ทย่อยสามแห่ง (บริษ�ท              

สุรพลอะควาค�ลเจอร� จ�าก�ด บริษ�ท จ�นทบุร�มาร�นฟาร�ม จ�าก�ด และบริษ�ท พุนพิน จ�าก�ด) ท��ย�งไม่ได�เร�ยกช�าระ

เป็นจ�านวนเงินรวม 38.9 ล�านบาท (2555: 38.9 ล้านบาท) 

 

ยอดคงเหลือก�บกิจการท��เก��ยวข�องก�น ณ ว�นท�� 31 ธ�นวาคม ม�ด�งน�� 
 

ลูกหนี�การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

บริษ�ท สุราษฎร�ซ�ฟู้ดส� จ�าก�ด -  -  1,096 , 10,824 

บริษ�ท พุนพิน จ�าก�ด -  -  -  551 

บริษ�ท แชมป์เปี�ยนฟู้ดส� จ�าก�ด -  -  -  198 

        

กิจกำรอื�นที�เกี�ยวข�องกัน        

Nichirei Foods Inc. 94,456  100,063  13,538  5,089 

Nichirei Australia Pty, Ltd. 11,976  8,691  11,976  8,691 

Nichirei Food America Inc. -  2,709  -  2,709 

รวม 106,432  111,463  26,610  28,062 
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ลูกหนี�อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

บริษัท สุราษฎร�ซ�ฟู้ดส� จ�ากัด -  -  128  24,414 

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส� จ�ากัด -  -  563  638 

บริษัท พุนพิน จ�ากัด  -  -  -  16 

บริษัท แชมป์เปี�ยนฟู้ดส� จ�ากัด -  -  -  163 

        

กิจกำรอื�นที�เกี�ยวข�องกัน        

Ringer Hut Co., Ltd. -  500  -  - 

รวม -  500  691  25,231 
 

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

บริษัท สุราษฎร�ซ�ฟู้ดส� จ�ากัด -  -  21,137  22,661 

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส� จ�ากัด -  -  2,105  540 

บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร� จ�ากัด -  -  460  - 

        

กิจกำรอื�นที�เกี�ยวข�องกัน        

Nichirei Foods Inc. 12,313  8,510  -  - 

GFPT Nichirei (Thailand)         

   Company Limited  -  1,583  -  - 

Ringer Hut Co., Ltd. -  60  -  60 

รวม 12,313  10,153  23,702  23,261 
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เจ้าหนี�อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

บริษ�ท สุราษฎร์ซ�ฟู้ดส์ จ�าก�ด -  -  -  22 
บริษ�ท พุนพิน จ�าก�ด -  -  -  53 
        
กิจกำรอื�นที�เกี�ยวข�องกัน        

Nichirei Foods Inc. 21,518  22,195  -  - 
รวม 21,518  22,195  -  75 

 

สัญญาส�าคัญที่ท�ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

เมื�อว�นท�� 7 ตุลาคม 2531 บริษ�ทได�ท�าส�ญญาขายว�ตถุดิบหล�กก�บบริษ�ทย�อยแห�งหนึ�ง (บริษ�ท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ 

จ�าก�ด)โดยบริษ�ทเป็นผู�จ�ดหาว�ตถุดิบหล�กให�แก�บริษ�ทย�อยด�งกล�าว ท��งน�� บริษ�ทจะได�ร�บค�าว�ตถุดิบท��จ�ดหาให�ใน

ราคาท��ตกลงก�นซึ�งใกล�เค�ยงก�บราคาตลาด 

 

บริษ�ทท�าส�ญญาให�บริการจ�ดการ การขายและการตลาดก�บบริษ�ทย�อยหลายแห�งเป็นระยะเวลาหนึ�งปี โดย

บริษ�ทตกลงท��จะให�บริการช�วยเหลือการบริหารงานแก�บริษ�ทย�อยด�งกล�าว ส�ญญาน��อาจบอกเลิกได�โดยฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ�งด�วยการแจ�งเป็นลายล�กษณ์อ�กษรล�วงหน�า 30 ว�น มิฉะน��นจะถือว�าส�ญญาน��ต�ออายุโดยอ�ตโนม�ติคร��งละ

หนึ�งป ี  ในการน�� บริษ�ทย�อยเหล�าน��ตกลงท��จะจ�ายค�าบริการจ�ดการในจ�านวนเงินตามท��ระบุในส�ญญา 

 

บริษ�ทย�อยแห�งหนึ�ง (บริษ�ท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ�าก�ด) ได�ท�าส�ญญาร�บความช�วยเหลือด�านเทคนิคก�บบริษ�ท        

นิชิเร  ฟู้ดส์ อิงค์ แห�งประเทศญ��ปุ่น โดยบริษ�ทด�งกล�าวจะให�ความรู�และความช�วยเหลือด�านเทคนิค  ตลอดจน

ให�ค�าปรึกษาเก��ยวก�บการผลิตสินค�าบางชนิด  ภายใต�ข�อก�าหนดของส�ญญา บริษ�ทย�อยตกลงจ�ายค�าบริการเป็น

จ�านวนร�อยละของมูลค�าขายตามราคาเอฟ โอ บ� ณ ท�าเรือกรุงเทพฯ ส�าหร�บสินค�าท��ส�งออกไปประเทศญ��ปุ่น 

ยกเว�นกุ�งชุบแป้ง  ขนมปังแช�แข�ง กุ�งชุบแป้งแช�แข�ง และกุ�งเทมปุระ  ส�ญญาน��สิ�นสุดว�นท�� 31 ธ�นวาคม 2545 

และสามารถต�ออายุส�ญญาได�โดยอ�ตโนม�ติคราวละหนึ�งปี เว�นแต�ฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดจะแจ�งยกเลิกหรือ

เปล��ยนแปลงส�ญญาเป็นเวลาหนึ�งเดือนก�อนถึงว�นครบก�าหนด 
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เมื�อวันที� 10 กรกฎาคม 2538 บริษัทย�อยแห�งหนึ�ง (บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ�ากัด) ได�ท�าสัญญารับค วาม

ช�วยเหลือด�านการบริการจัดการกับบริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ แห�งประเทศญี�ปุ่น โดยบริษัทดังกล�าวจะให�ความ

ช�วยเหลือด�านการจัดการและการบริหารงานแก�บริษัทย�อย ทั�งนี� บริษัทย�อยตกลงจ�ายค�าบริการตามที�ก�าหนดใน

สัญญา สัญญานี�จะมีผลบังคับใช�จนกว�าฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะบอกเลิกด�วยการแจ�งเป็นลายลักษณ์อักษรล�วงหน�า 

 

บริษัทย�อยแห�งหนึ�ง (บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ�ากัด) ได�ท�าสัญญารับความช�วยเหลือด�านการตลาดกับ 

บริษัท นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ แห�งประเทศญี�ปุ่น  ภายใต�ข�อก�าหนดตามสัญญา บริษัทย�อยตกลงจะจ�ายค�าบริการใน

อัตรา     ร�อยละของมูลค�าการขายตามราคา เอฟ โอ บี  ณ  ท�าเรือกรุงเทพฯ ส�าหรับสินค�าที�ขายแก�อเมริกาเหนือ 

 

6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 239  325  100  100 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 86,892  43,831  3,318  1,245 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 50,887  246,105  31,244  183,876 

เงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล�องสูง 130,703  130,693  -  - 

รวม 268,721  420,954  34,662  185,221 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได�ดังนี� 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท 262,242  420,776  28,186  185,050 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 6,466  146  6,465  141 

สกุลเงินเยนญี�ปุ่น 13  32  11  30 

รวม 268,721  420,954  34,662  185,221 
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7 เงินลงทุนชั�วครำว 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั่วคราว        

ตราสารทุนท��เป็นหลักทรัพย์เผื�อขาย 188,559  -  188,549  - 

รวม 188,559  -  188,549  - 
 

เงินลงทุนอื�นทั�งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกุลเงินบาท 
 

รายการเคลื�อนไหวในระหว่างปีสิ�นสุดวันท�� 31 ธันวาคม ของตราสารทุนท��เป็นหลักทรัพย์เผื�อขายม�ดังน�� 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั่วคราว        

หลักทรัพย์เผื�อขำย        

ณ วันท�� 1 มกราคม -  -  -  - 

ซื�อระหว่างปี 310,010  -  310,000  - 

ขายระหว่างปี (124,480)  -  (124,480)  - 

รายการปรับปรุงจากการต�ราคา 3,029  -  3,029  - 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 188,559  -  188,549  - 
 

8 ลูกหนี�กำรค�ำ  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

กิจการท��เก��ยวข้องกัน 5 106,432  111,463  26,610  28,062 

กิจการอื�น ๆ  177,011  259,333  170,371  183,175 

  283,443  370,796  196,981  211,237 

หัก ค่าเผื�อหน��สงสัยจะสูญ  (300)  (300)  (300)  (300) 

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

         
หน��สงสัยจะสูญส�าหรับปี  -  -  -  - 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี�การค้า มีดังนี� 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 

กิจกำรที�เกี�ยวข�องกัน        

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ  106,432  53,583  26,601  27,604 

เกินก�าหนดช�าระ:        

   น้อยกว่า 30 วัน -  57,880  9  446 

 มากกว่า 30 วันถึง 60 วัน -  -  -  12 

 มากกว่า 60 วันถึง 90 วัน -  -  -  - 

 มากกว่า 90 วัน -  -  -  - 

 106,432  111,463  26,610  28,062 

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ -  -  -  - 

สุทธิ 106,432  111,463  26,610  28,062 

        

กิจกำรอื�นๆ        

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ  150,026  220,572  143,390  157,340 

เกินก�าหนดช�าระ:        

   น้อยกว่า 30 วัน 26,585  34,480  26,581  25,205 

 มากกว่า 30 วันถึง 60 วัน 280  4,049  280  398 

 มากกว่า 60 วันถึง 90 วัน 67  123  67  123 

 มากกว่า 90 วัน 53  109  53  109 

 177,011  259,333  170,371  183,175 

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (300)  (300)  (300)  (300) 

สุทธิ 176,711  259,033  170,071  182,875 
        

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

 

 โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื�อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั�งแต่ 30 วันถึง 65 วัน 
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ยอดลูกหน��การค้า ณ ว�นท�� 31 ธ�นวาคม จ�ดตามประเภทสกุลเงินตราได้ด�งน�� 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท 84,057  78,554  85,148  89,060 

สกุลเงินเยนญ��ปุ่น 151,431  159,216  70,513  68,289 

สกุลเงินเหร�ยญสหร�ฐอเมริกา 47,655  87,491  41,020  34,172 

สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเล�ย -  25,819  -  - 

สกุลเงินยูโร -  19,416  -  19,416 

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

 

9 ลูกหนี�อื�น  

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

ลูกหน��เงินปันผล 5 -  -  -  23,570 

ลูกหน��ภาษ�มูลค�าเพิ�ม  11,027  23,545  564  833 

ลูกหน��อื�น - สุทธิ 5 6,873  9,159  1,349  878 

ค�าใช้จ�ายจ�ายล�วงหน้า  1,681  3,164  1,033  2,442 

รายได้ค้างร�บ  722  2,480  496  752 

อื�น ๆ  2,830  15,830  2,080  11,323 

รวม  23,133  54,178  5,522  39,798 

         

กล�บรายการหน��สงส�ยจะสูญ         

   ส�าหร�บป ี  (21)  (100)  (21)  (100) 
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10 สินค�ำคงเหลือ  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สินค้าส�าเร็จรูป 220,613  244,727  81,298  111,863 

สินค้าระหว่างผลิต 66,149  104,619  43,259  43,111 

ว�ตถุดิบ 131,376  124,545  68,992  72,218 

ว�สดุหีบห่อและว�สดุสิ�นเปลือง 38,343  47,167  13,704  14,975 

สินค้าระหว่างทาง 2,108  42,584  5  66 

รวม 458,589  563,642  207,258  242,233 

หัก ค่าเผื�อมูลค่าสินค้าลดลง (2,867)  (10,549)  (400)  (3,663) 

สุทธิ 455,722  553,093  206,858  238,570 

 

11  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

ณ ว�นที� 1 มกราคม  23,368  26,763  17,550  17,550 

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

   ตามวิธีส่วนได้เสียในบริษ�ทร่วม 5 846  (2,395)  -  - 

รายได้เงินปันผล 5 (800)  (1,000)  -  - 

ณ วันที� 31 ธันวำคม  23,414  23,368  17,550  17,550 
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98 รายงานประจำาปี 2556

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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บร�ษัทไม่มีเง�นลงทุนในตราสารทุนที�บันทึกตามว�ธีส่วนได้เสียซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั�นจึงไม่มีราคา

ที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

ข้อมูลทางการเง�นโดยสรุปของบร�ษัทร่วมซึ�งกลุ่มบร�ษัทบันทึกเง�นลงทุนในบร�ษัทดังกล่าวตามว�ธีส่วนได้เสีย โดย

แสดงตามสัดส่วนของกลุ่มบร�ษัท 
 

   สัดส่วนควำม         

 วันที�รำยงำน  เป็นเจ�ำของ  สินทรัพย์รวม  หนี�สินรวม  รำยได�รวม  ก�ำไรสุทธ ิ

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

ปี 2556            

บร�ษทั บีเจซี มารีน รีซอสเซส             

   ด�เวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 31 ธันวาคม  50  23,765  761  1,327  942 

บร�ษทั อ�นด�เพ�นเดนท์             

   คอนซัลแตนท์ จ�ากัด 31 ธันวาคม  20  126,022  104,949  19,667  1,108 

รวม     149,787  105,710  20,994  2,050 

            

ปี 2555            

บร�ษทั บีเจซี มารีน รีซอสเซส             

   ด�เวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 31 ธันวาคม  50  22,697  635  1,377  1,143 

บร�ษทั อ�นด�เพ�นเดนท์             

   คอนซัลแตนท์ จ�ากัด 31 ธันวาคม  20  136,961  113,000  30,460  4,546 

รวม     159,658  113,635  31,837  5,689 
 

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

      2556  2555 

            (พันบาท) 

ณ วันที� 1 มกราคม      244,091  276,550 

ซื�อเง�นลงทุน      -  - 

ค่าเผื�อการด้อยค่า      (10,667)  (21,662) 

จ�าหน่าย      -  (10,797) 

ณ วันที� 31 ธันวำคม      233,424  244,091 
 

เมื�อวันที� 16 มกราคม 2555 บร�ษัทท�าสัญญาขายหุ้นของบร�ษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จ�ากัด  ซึ�งเป็นบร�ษัทย่อยของ

บร�ษัทจ�านวน 170,000 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนเป็นจ�านวนเง�น 2.3 ล้านบาท   
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14 อสังหำริมทรัพย์เพื�อกำรลงทุน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

ราคาทุน         

ณ ว�นท�� 1 มกราคม   220,944  322,061  5,000  5,000 

เพิ�มขึ�น  -  -  -  - 

โอนไปท��ดิน อาคารและอุปกรณ์  -  (101,117)  -  - 

ณ วันที� 31 ธันวำคม  220,944  220,944  5,000  5,000 
 

ค่าเสื�อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า         

ณ ว�นท�� 1 มกราคม   127,873  198,300  -  - 

ค�าเสื�อมราคาส�าหร�บปี  39  48  -  - 

โอนไปท��ดิน อาคาร และอุปกรณ์  -  (70,475)  -  - 

ณ วันที� 31 ธันวำคม  127,912  127,873  -  - 
         
มูลค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วันที�  1 มกรำคม 2555    123,761    5,000 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2555 และ         
   ณ วันที�  1 มกรำคม 2556  93,071  93,071  5,000  5,000 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2556         93,032    5,000   
 

อส�งหาริมทร�พย์เพื�อการลงทุน ณ ว�นท�� 31 ธ�นวาคม 2556 ประเมินราคาโดยบริษ�ท เยนเนอร�ล แวลูเอช��น แอนด์

คอนซ�ลแตนท์ จ�าก�ด ซึ�งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทร�พย์ท��ใช้งานอยู�ใน

ปัจจุบ�น ราคาประเมินจ�านวน 110.6 ล้านบาท (2555: 110.6 ล้านบาท) ส�าหร�บงบการเงินรวม และ 5.3 ล้านบาท 

(2555: 5.3 ล้านบาท) ส�าหร�บงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

อส�งหาริมทร�พย์เพื�อการลงทุนประกอบด้วยท��ดิน อาคาร และอุปกรณ์ท��ให้เช�าแก�บุคคลท��สาม และท��ดินท��ถือครอง

เพื�อโครงการในอนาคต ส�ญญาเช�าแต�ละส�ญญาประกอบด้วยระยะเวลาเช�าเป็นเวลา  2 ปี ส�ญญาน��จะม�ผลบ�งค�บใช้

จนกว�าฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะบอกเลิกด้วยการแจ้งเป็นลายล�กษณ์อ�กษรล�วงหน้าตามท��ก�าหนดในส�ญญา 

 

ในระหว�างปี 2555 ท��ดิน อาคารและอุปกรณ์ท��ให้เช�าของบริษ�ทย�อยแห�งหนึ�งหมดอายุส�ญญาเช�า บริษ�ทย�อยด�งกล�าว

ได้โอนทร�พย์สินจากอส�งหาริมทร�พย์เพื�อการลงทุนซึ�งม�ราคาทุนรวม 101.1 ล้านบาท และ ค�าเสื�อมราคาสะสมรวม 

70.5 ล้านบาท ไปย�งท��ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เนื�องจากกิจการน�าทร�พย์สินด�งกล�าวมาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงาน

เอง 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

 งบกำรเงินรวม 

 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหว่างติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วันท�� 1 มกราคม 2555 29,259  -  29,259 

เพิ�มข้ึน 5,785  -  5,785 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556 35,044  -  35,044 

เพิ�มข้ึน 615  -  615 

จ�าหน่าย (705)  -  (705) 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2556 34,954  -  34,954 

      

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      

ณ วันท�� 1 มกราคม 2555 13,980  -  13,980 

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 3,326  -  3,326 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556 17,306  -  17,306 

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 3,507  -  3,507 

จ�าหน่าย (132)  -  (132) 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2556 20,681  -  20,681 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วันที� 1 มกรำคม 2555 15,279  -  15,279 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556 17,738  -  17,738 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2556 14,273  -  14,273 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 (พันบาท) 

ราคาทุน  

ณ วันท�� 1 มกราคม 2555 24,136 

เพิ�มขึ้น 2,611 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556 26,747 

เพิ�มขึ้น 179 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2556 26,926 

  

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  

ณ วันท�� 1 มกราคม 2555 12,886 

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2,628 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556 15,514 

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2,715 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2556 18,229 

  

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที� 1 มกรำคม 2555 11,250 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2556 11,233 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2556 8,697 
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รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพย์และหน��สินภาษ�เงินได้รอการตัดบัญช�ท��เกิดขึ�นในระหว่างปีสิ�นสุดวันท�� 31 ธันวาคม 

2556 และ 2555 ม�ดังน�� 

 

 งบกำรเงินรวม  

   บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน   

 ณ วันที� 

 1 มกรำคม 

2556   

ก�าไรหรือ

ขาดทุน  

ก�าไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอื�น  

ณ วันที� 

31 ธันวำคม 

2556  

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ลูกหน��การค้า (ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 60  -  -  60 

ลูกหน��อื�น (ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 67  (4)  -  63 

สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื�อการลดมูลค่า) 1,886  (1,518)  -  368 

ท��ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื�อการด้อยค่า) 4,883  -  -  4,883 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13,286  889  -  14,175 

ขาดทุนท��ยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์ 338  333  -  671 

ยอดขาดทุนยกไป 1,616  31,297  -  32,913 

รวม 22,136  30,997  -  53,133 

        

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุนเผื�อขาย (การปรับมูลค่า) -  -  (606)  (606) 

ท��ดิน อาคารและอุปกรณ์          

   (จากความแตกต่างของค่าเสื�อมราคา) (191)  (30)  -  (221) 

ท��ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ�ม) (76,822)  -  -  (76,822) 

ก�าไรท��ยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์ (1,711)  1,711  -  - 

รวม (78,724)  1,681  (606)  (77,649) 

สุทธิ (56,588)  32,678  (606)  (24,516) 
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 งบกำรเงินรวม  

   บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน   

 ณ วันที� 

 1 มกรำคม 

2555   

ก�าไรหรือ

ขาดทุน  

ก�าไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอื�น  

ณ วันที� 

31 ธันวำคม 

2555  

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ลูกหนี�การค้า (ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 60  -  -  60 

ลูกหนี�อื�น (ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 86  (19)  -  67 

สินค้าคงเหลือ  (ค่าเผื�อการลดมูลค่า) 1,390  496  -  1,886 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื�อการด้อยค่า) 4,883  -  -  4,883 

ขาดทุนที�ยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์ 1,203  (865)  -  338 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18,570  1,475  (6,759)  13,286 

ยอดขาดทุนยกไป 3,249  (1,633)  -  1,616 

รวม 29,441  (546)  (6,759)  22,136 

  

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์         

   (จากความแตกต่างของค่าเสื�อมราคา) (112)  (79)  -  (191) 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ�ม) (67,850)  -  (8,972)  (76,822) 

ก�าไรที�ยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์ (409)  (1,302)  -  (1,711) 

รวม (68,371)  (1,381)  (8,972)  (78,724) 

สุทธิ (38,930)  (1,927)  (15,731)  (56,588) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน   

 ณ วันที� 

 1 มกรำคม 

2556   

ก�าไรหรือ

ขาดทุน  

ก�าไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอื�น  

ณ วันที� 

31 ธันวำคม 

2556  

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ลูกหนี�การค้า (ค่าเผื�อหนี้สงสัยจะสูญ) 60  -  -  60 

ลูกหนี�อื�น (ค่าเผื�อหนี้สงสัยจะสูญ) 67  (4)  -  63 

สินค้าคงเหลือ  (ค่าเผื�อการลดมูลค่า) 688  (613)  -  75 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 7,260  551  -  7,811 

ขาดทุนที�ยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์ -  479  -  479 

ยอดขาดทุนยกไป -  13,577  -  13,577 

รวม 8,075  13,990  -  22,065 

        

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

 เงินลงทุนเผื�อขาย (การปรับมูลค่า)  เงินลงทุน

เผื�อขาย 

-  -  (606)  (606) 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

       

   (จากความแตกต่างของค่าเสื�อมราคา) (117)  (28)  -  (145) 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ�ม) (41,888)  -  -  (41,888) 

ก�าไรที�ยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์ (1,603)  1,603  -  - 

รวม (43,608)  1,575  (606)  (42,639) 

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

 
  บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน   

 ณ วันที� 

 1 มกรำคม 

2555   

ก�าไรหรือ

ขาดทุน  

ก�าไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอื�น  

ณ วันที� 

31 ธันวำคม 

2555  
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ลูกหนี�การค้า (ค่าเผื�อหนี้สงสัยจะสูญ) 60  -  -  60 

ลูกหนี�อื�น (ค่าเผื�อหนี้สงสัยจะสูญ) 86  (19)  -  67 

สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื�อการลดมูลค่า) 711  (23)  -  688 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 10,786  803  (4,329)  7,260 

ขาดทุนที�ยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์ 530  (530)  -  - 

ยอดขาดทุนยกไป 1,213  (1,213)  -  - 

รวม 13,386  (982)  (4,329)  8,075 

        

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

      

   (จากความแตกต่างของค่าเสื�อมราคา) (75) 

75 

 (42)  -  (117) 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ�ม) (41,888)  -  -  (41,888) 

ก�าไรที�ยังไม่รับรู้จากตราสารอนุพันธ์ -   (1,603)  -  (1,603) 

รวม (41,963)  (1,645)  -  (43,608) 

สุทธิ (28,577)  (2,627)  (4,329)  (35,533) 
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18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สิทธิการเช่า - สุทธิ 2,249  2,479  2,249  2,479 

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญช� 1,908  5,312  277  516 

เงินฝากประจ�าสถาบันการเงิน        

   ท��ม�ข้อจ�ากัดในการเบิกใช้ 2,000  2,000  -  - 

เงินมัดจ�าและอื�น ๆ 2,200  5,504  1,610  1,667 

รวม 8,357  15,295  4,136  4,662 
 

(ก) สิทธิการเช่า 
 

บัญช�น��ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า โดยบริษัทท�าสัญญาเช่าพื�นท��อาคารกับบริษัทใน

ประเทศแห่งหนึ�ง สัญญาดังกล่าวม�ระยะเวลา 30 ปี ซึ�งจะสิ�นสุดในปี 2566 
 

(ข) เงินฝากประจ าสถาบันการเงินที�มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 
 

บัญช�น��ได้แก่ เงินฝากประจ�าสถาบันการเงินของบริษัทย่อยกับสถาบันการเงินในประเทศจ�านวนเงิน 2.0 ล้านบาท       

(2555: 2.0 ล้านบาท) ซึ�งใช้เป็นหลักทรัพย์ค��าประกันหนังสือค��าประกันท��ออกโดยสถาบันการเงินดังกล่าว 
 

19 หนี�สินที�มีภำระดอกเบี�ย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ส่วนที�หมุนเวียน        

เงินเบิกเกินบัญช�ธนาคาร        

 ส่วนท��ไม่ม�หลักประกัน -  -  -  - 

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน        

 ส่วนท��ไม่ม�หลักประกัน 291,123  185,164  -  - 

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู�ยืม        

   ระยะสั�นจำกสถำบันกำรเงิน 291,123  185,164  -  - 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        

   ส่วนท��ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ�งปี        

 ส่วนท��ไม่ม�หลักประกัน 31,694  54,539  6,000  6,000 

 31,694  54,539  6,000  6,000 

        

หน��สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท��        

   ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ�งปี 18,350  10,987  1,311  1,331 

 341,167  250,690  7,311  7,331 

        

ส่วนที�ไม่หมุนเวียน        

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        

 ส่วนท��ไม่ม�หลักประกัน 86,063  22,996  9,000  15,000 

 86,063  22,996  9,000  15,000 

หน��สินตามสัญญาเช่าการเงิน 53,800  32,688  723  1,049 

 139,863  55,684  9,723  16,049 

        
รวม 481,030  306,374  17,034  23,380 

 

 

หน��สินท��ม�ภาระดอกเบ��ยซึ�งไม่รวมหน��สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก�าหนดการจ่ายช�าระ ณ 

วันท�� 31 ธันวาคมได้ดังน�� 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ครบก�าหนดภายในหนึ�งปี  322,817  239,703  6,000  6,000 

ครบก�าหนดหลังจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินห้าปี 86,063  22,996  9,000  15,000 

รวม 408,880  262,699  15,000  21,000 
 

ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2556 ตั๋วสัญญาใช้เงินม�อัตราดอกเบ��ยระหว่างร้อยละ 0.87 ต่อปี ถึงร้อยละ 2.90 ต่อปี (2555:   

ตั๋วสัญญาใช้เงินม�อัตราดอกเบ��ยระหว่างร้อยละ 0.83 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.89 ต่อปี) 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สถาบันการเงินในประเทศ 22,996  31,000  15,000  21,000 

สถาบันการเงินต่างประเทศ 94,761  46,535  -  - 

 117,757  77,535  15,000  21,000 

หัก ส่วนท��ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ�งปี (31,694)  (54,539)  (6,000)  (6,000) 

สุทธิ 86,063  22,996  9,000  15,000 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

สถาบันการเงินในประเทศ 
 

บริษัทได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ�ง ม�ก�าหนดระยะเวลา 5 ปี ถึง 7 ปี เงินกู้ยืมดังกล่าว

ม�อัตราดอกเบ��ยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอัตราดอกเบ��ยเงินกู้ยืมขั�นต��า (MLR) ถึงอัตราดอกเบ��ยเงินกู้ยืมขั�นต��าหักด้วย    

ร้อยละ 1 ต่อปี และม�ก�าหนดช�าระทุกเดือนจนถึงปี 2559 ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมม�จ�านวนเงิน 

15 ล้านบาท (2555: 21 ล้านบาท) 
 

บริษัทย่อยแห่งหนึ�งได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ�งจ�านวน  10 ล้านบาท ก�าหนด

ระยะเวลา 5 ปี และม�อัตราดอกเบ��ยเงินกู้ยืมขั�นต��า  (MLR) หักด้วยร้อยละ 1.5 ต่อปี ส�าหรับปีแรก อัตราดอกเบ��ย       

เงินกู้ยืมขั�นต��า (MLR) หักด้วยร้อยละ 1.25 ต่อปี ส�าหรับปีท��สอง และอัตราดอกเบ��ยเงินกู้ยืมขั�นต��า  (MLR) หักด้วย   

ร้อยละ 1.0 ต่อปี ส�าหรับระยะเวลาหลังจากนั�น เงินกู้ยืมม�ก�าหนดช�าระคืนทุกเดือนงวดละ 0.17 ล้านบาท โดยเริ�ม

ช�าระงวดแรกตั�งแต่เดือนมกราคม 2556 จนถึงเดือนธันวาคม 2560 ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมม�

จ�านวนเงิน 8 ล้านบาท (2555 : 10 ล้านบาท) 
 

สถาบันการเงินต่างประเทศ 
  
บริษัทย่อยแห่งหนึ�งได้ท�าสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศแห่งหนึ�งจ�านวน 250 ล้านเยน และ 270 ล้าน

เยน ก�าหนดระยะเวลา 3 ปี และม�อัตราดอกเบ��ยคงท��ร้อยละ 1.5 ต่อปี ส�าหรับปีแรกและหกเดือนนับจากครบปีแรก 

และร้อยละ 1.6 ต่อปีส�าหรับระยะเวลาหลังจากนั�น เงินกู้ยืมม�ก�าหนดช�าระคืนทุกหกเดือนงวดละ 62.5 ล้านเยน เริ�ม

ตั�งแต่เดือนกันยายน 2554 จนถึงเดือนม�นาคม 2556 ส�าหรับเงินกู้ยืมจ�านวนท��หนึ�ง และ 67.5 ล้านเยน เริ�มตั�งแต่เดือน

ตุลาคม 2554 จนถึงเดือนเมษายน 2556 ส�าหรับเงินกู้ยืมจ�านวนท��สอง เงินกู้ยืมจ�านวนดังกล่าวช�าระแล้วทั�งจ�านวนใน

ปี 2556 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมมีจ�านวนเงิน 46.5 ล้านบาท) 
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ในเดือนเมษายน 2556 บริษ�ทย่อยแห่งหนึ�งได้ท�าส�ญญากู้ยืมเงินจากสถาบ�นการเงินแห่งหนึ�งจ�านวน  100 ล้านเยน  

ม�ก�าหนดระยะเวลา 3 ปี และม�อ�ตราดอกเบ��ยคงท��ร้อยละ 1.1 ต่อปี ส�าหร�บปีแรกและหกเดือนน�บจากครบปีแรก 

และร้อยละ 1.2 ต่อปีส�าหร�บระยะเวลาหล�งจากน��น เงินกู้ยืมม�ก�าหนดช�าระคืนทุกหกเดือนงวดละ 25 ล้านเยน เริ�ม

ต��งแต่เดือนตุลาคม 2557 จนถึงเดือนเมษายน 2559 ณ ว�นท�� 31 ธ�นวาคม 2556 ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมม�จ�านวนเงิน 31.6 

ล้านบาท  
  

ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษ�ทย่อยแห่งหนึ�งได้ท�าส�ญญากู้ยืมเงินจากสถาบ�นการเงินแห่งหนึ�งจ�านวนท��สอง 

200 ล้านเยน   ม�ก�าหนดระยะเวลา  3 ปี และม�อ�ตราดอกเบ��ยคงท��ร้อยละ 1.2 ต่อปี ส�าหร�บปีแรกและหกเดือนน�บ

จากครบปีแรก และร้อยละ 1.3 ต่อปีส�าหร�บระยะเวลาหล�งจากน��น เงินกู้ยืมม�ก�าหนดช�าระคืนทุกหกเดือนงวดละ 50 

ล้านเยน เริ�มต��งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ณ ว�นท�� 31 ธ�นวาคม 2556 ยอดคงเหลือเงิน

กู้ยืมม�จ�านวนเงิน 63.2 ล้านบาท  
 

ณ ว�นท�� 31 ธ�นวาคม 2556 วงเงินสินเชื�อซึ�งย�งมิได้เบิกใช้ม�จ�านวนเงินรวม 1,685.1 ล้านบาท และ 12.2 ล้านเหร�ยญ

สหร�ฐอเมริกา ส�าหร�บกลุ่มบริษ�ท และ 1,157.5 ล้านบาท ส�าหร�บบริษ�ท (2555: 1,771.2 ล้านบาท และ 12.7 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกา ส�าหรับกลุ่มบริษัท และ 1,155.2 ล้านบาท ส�าหรับบริษัท)  
 

บริษ�ทและบริษ�ทย่อยม�ข้อผูกพ�นท��จะต้องปฏิบ�ติตามเงื�อนไขและข้อจ�าก�ดท��ก�าหนดในส�ญญาเงินกู้ยืม เช่น การร�กษา

อ�ตราส่วนหน��สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอ�ตราส่วนความสามารถในการช�าระหน�� การไม่จ�านองท��ดินและ

อาคารเพิ�มเติม (ดูหมายเหตุข้อ 15) เป็นต้น 
 

วงเงินสินเชื�อของบริษ�ทย่อยส่วนใหญ่ค��าประก�นโดยบริษ�ทและ/หรือบริษ�ทท��เก��ยวข้องก�นแห่งหนึ�ง 
 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน��สินตามส�ญญาเช่าการเงิน ณ ว�นท�� 31 ธ�นวาคม ม�รายละเอ�ยดด�งน�� 
 

 งบกำรเงินรวม 

 2556  2555 

 มูลค่าอนาคต

ของจ�านวน

เงินข��นต��าท��

ต้องจ่าย 

  

 

 

ดอกเบ��ย 

 มูลค่าปัจจุบ�น

ของจ�านวน

เงินข��นต��าท��

ต้องจ่าย 

 มูลค่าอนาคต

ของจ�านวน

เงินข��นต��าท��

ต้องจ่าย 

  

 

 

ดอกเบ��ย 

 มูลค่าปัจจุบ�น

ของจ�านวน

เงินข��นต��าท��

ต้องจ่าย 

 (พันบาท) 

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ�งป ี 21,206  (2,856)  18,350  12,829  (1,842)  10,987 

ครบก�าหนดช�าระหล�งจาก            

   หนึ�งปีแต่ไม่เกินห้าป ี 57,529  (3,729)  53,800  35,235  (2,547)  32,688 

รวม 78,735  (6,585)  72,150  48,064  (4,389)  43,675 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555 

 มูลค�าอนาคต

ของจ�านวน

เงินข��นต��าท��

ต้องจ�าย 

  

 

 

ดอกเบ��ย 

 มูลค�าปัจจุบ�น

ของจ�านวน

เงินข��นต��าท��

ต้องจ�าย 

 มูลค�าอนาคต

ของจ�านวน

เงินข��นต��าท��

ต้องจ�าย 

  

 

 

ดอกเบ��ย 

 มูลค�าปัจจุบ�น

ของจ�านวน

เงินข��นต��าท��

ต้องจ�าย 

 (พันบาท) 

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ�งป ี 1,415  (104)  1,311  1,500  (169)  1,331 

ครบก�าหนดช�าระหล�งจาก            

   หนึ�งปีแต�ไม�เกินห้าป ี 789  (66)  723  1,092  (43)  1,049 

รวม 2,204  (170)  2,034  2,592  (212)  2,380 

 

ณ ว�นท�� 31 ธ�นวาคม 2556 และ 2555 บริษ�ทและบริษ�ทย�อยหลายแห�งท�าส�ญญาเช�าการเงินก�บบริษ�ทในประเทศ    

หลายแห�งเพื�อซื�อรถยนต์ รถยก เครื�องจ�กรและอุปกรณ์ ส�ญญาเช�าด�งกล�าวม�ระยะเวลาเช�าสิ�นสุดจนถึงปี 2561 โดยม�

อ�ตราดอกเบ��ยระหว�างร้อยละ 2.18 ถึง 14.84 ต�อปี ในปี 2556 (2555: ระหว่างร้อยละ 2.29 ถึง 13.38 ต่อปี) และ

ส�ญญาส�วนใหญ�ก�าหนดม�ช�าระคืนภายใน 36 เดือน และ 60 เดือน เริ�มต��งแต�เดือนเมษายน 2552 

 

กรรมสิทธิ�ในรถยนต์ รถยก เครื�องจ�กรและอุปกรณ์ท��ซื�อภายใต้ส�ญญาเช�าการเงินน��จะโอนเป็นกรรมสิทธิ�ของบริษ�ท

และบริษ�ทย�อยต�อเมื�อบริษ�ทและบริษ�ทย�อยได้ช�าระเงินงวดสุดท้ายแล้ว 

 

ยอดหน��สินท��ม�ภาระดอกเบ��ย ณ ว�นท�� 31 ธ�นวาคม จ�ดประเภทสกุลเงินตราได้ด�งน�� 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท 105,146  133,675  17,034  23,380 

สกุลเงินเหร�ยญสหร�ฐอเมริกา -  878  -  - 

สกุลเงินเยนญ��ปุ่น 375,884  171,821  -  - 

รวม 481,030  306,374  17,034  23,380 
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20 เจ�ำหนี�กำรค�ำ 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5 12,313  10,153  23,702  23,261 

บุคคลหรือกิจการอื�น ๆ  154,821  192,496  59,730  86,936 

รวม  167,134  202,649  83,432  110,197 

 

ยอดเจ้าหนี�การค้า ณ วันที� 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี� 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท 142,527  192,482  72,820  110,197 

สกุลเงินเยนญี�ปุ่น 13,033  8,510  27  - 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 11,574  1,657  10,585  - 

รวม 167,134  202,649  83,432  110,197 

 

21 เจ�ำหนี�อื�น 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

ค�าใช้จ�ายด�าเนินงานค้างจ�าย  29,013  35,474  11,915  11,409 

เจ้าหนี�อื�น  34,500  48,177  23,743  30,473 

ค�าแรงรายวันและโบนัสค้างจ�าย  53,041  64,646  22,947  34,863 

เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5 21,518  22,195  -  75 

อื�น ๆ  16,453  14,223  6,836  9,237 

รวม  154,525  184,715  65,441  86,057 

 

 

 



123บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

 

 78 

ยอดเจ้าหนี�อื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี� 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท 145,415  178,101  63,359  86,057 

สกุลเงินเยนญี�ปุ่น 5,118  6,614  -  - 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 3,992  -  2,082  - 

รวม 154,525  184,715  65,441  86,057 

 

22 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ภำระผูกพันในงบแสดงฐำนะกำรเงินส�ำหรับ 

       

ผลประโยชน์พนักงาน        

   หลังออกจากงาน 77,587  73,470  39,434  36,903 

   ระยะยาวอื�น 4,805  3,060  2,115  1,712 

รวม 82,392  76,530  41,549  38,615 

        
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท�่ 31 ธันวาคม        

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ       

รับรู�ในก�ำไรหรือขำดทุน        

ผลประโยชน์พนักงาน 11,650  10,325  5,073  4,269 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

รับรู�ในก�ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอื�น        

ก�าไรจากการประมาณตามหล�กการ        

   คณิตศาสตร์ประก�นภ�ยท��ร�บรู้ในระหว่างปี   -  37,900    -  23,025 

 

กลุ่มบริษ�ทและบริษ�ทจ�ดการโครงการบ�าเหน�จบ�านาญพน�กงานตามข้อก�าหนดของพระราชบ�ญญ�ติคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษ�ยณแก่พน�กงานตามสิทธิและอายุงานและผลประโยชน์จากการท�างาน เป็น

ระยะเวลานานตามข้อนโยบายของบริษ�ท 

 

การเปล��ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบ�นของภาระผูกพ�นของโครงการผลประโยชน์ 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพ�นของโครงการผลประโยชน์ ณ ว�นท�� 1 มกราคม 76,530  105,070  38,615  57,371 
ผลประโยชน์จ่าย (5,788)  (965)  (2,139)  - 
ต้นทุนบริการปัจจุบ�นและดอกเบ��ย 11,650  10,325  5,073  4,269 
ก�าไรจากการประมาณตามหล�กการคณิตศาสตร์        
   ประก�นภ�ยท��ร�บรู้ในก�าไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น -  (37,900)  -  (23,025) 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที�  31 ธันวำคม 82,392  76,530  41,549  38,615 

 

ค่าใช้จ่ายท��ร�บรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

การร�บรู้ภาระผูกพ�นในช่วงเปล��ยนแปลง -  1,357  -  - 

ต้นทุนบริการปัจจุบ�น 8,180  6,148  3,349  2,850 

ดอกเบ��ยจากภาระผูกพ�น 3,470  2,820  1,724  1,419 

รวม 11,650  10,325  5,073  4,269 
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ค่าใช้จ่ายท��รับรู้ในรายการต่อไปน��ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ต้นทุนขาย 9,530  7,737  3,988  3,220 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 269  249  167  159 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,851  2,339  918  890 

รวม 11,650  10,325  5,073  4,269 

 

ก�าไรและขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท��รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

รวมในก�าไรสะสม        

ณ วันท�� 1 มกราคม 37,900  -  23,025  - 

รับรู้ระหว่างปี -  37,900  -  23,025 

ณ วันที� 31 ธันวำคม           37,900  37,900          23,025  23,025 

 

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันท��รายงาน (แสดงโดยวิธ�ถัวเฉล��ยถ่วง

น��าหนัก) 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (ร้อยละ) 

อัตราคิดลด 4.13 - 4.47  4.13 - 4.47  4.13 - 4.18  4.13 - 4.18 

อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต 3.38 - 7.06  3.38 - 7.06  4.26 - 7.06  4.26 - 7.06 

 

ข้อสมมุติเก��ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติท��เผยแพร่ทั�วไปและตารางมรณะไทย 2551 (TMO08) 
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23 ทุนเรือนหุ�น 
 

 มูลค่าหุ้น 2556  2555 

 ต่อหุ้น จ�านวนหุ้น  จ�านวนเงิน  จ�านวนหุ้น  จ�านวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน         

ณ ว�นท�� 1 มกราคม         

-  หุ้นสาม�ญ 1 270,000  270,000  270,000  270,000 

ณ วันที� 31 ธันวำคม         

-  หุ�นสำมัญ 1 270,000  270,000  270,000  270,000 

         
หุ้นที�ออกและช�าระแล้ว         

ณ ว�นท�� 1 มกราคม         

-  หุ้นสาม�ญ 1 269,999  269,999  269,999  269,999 

ณ วันที� 31 ธันวำคม         

-  หุ�นสำมัญ 1 269,999  269,999  269,999  269,999 
 

ผู้ถือหุ้นสาม�ญจะได้ร�บสิทธิในการร�บเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและม�สิทธิออกเส�ยงลงคะแนนหนึ�ง

เส�ยงต่อหนึ�งหุ้นในท��ประชุมของบริษ�ท 
  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบ�ญญ�ติแห่งพระราชบ�ญญ�ติบริษ�ทมหาชนจ�าก�ด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณ�ท��บริษ�ทเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุ้นท��จดทะเบ�ยนไว้ บริษ�ทต้องน�าค่าหุ้นส่วนเกินน��ต��งเป็นทุนส�ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

น��จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
 

24 ส�ำรอง 
 

ส�ารองประกอบด้วย 
 

การจัดสรรก�าไร และ/หรือ ก�าไรสะสม 
 

ส�ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบ�ญญ�ติแห่งพระราชบ�ญญ�ติบริษ�ทมหาชนจ�าก�ด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษ�ทจะต้องจ�ดสรรทุนส�ารอง 

(“ส�ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหล�งจากห�กขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม�) จนกว่า

ส�ารองด�งกล่าวม�จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบ�ยน เงินส�ารองน��จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้  
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องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ผลต่ำงจำกกำรเปลี�ยนแปลงในกำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่ 

 

ผลต�างจากการเปลี�ยนแปลงในการตีราคาสินทร�พย์ใหม�แสดงในส�วนผู้ถือหุ้นของประกอบด้วยผลรวมของการ

เปลี�ยนแปลงสุทธิของการตีราคาที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม�จนกระท��งมีการ

ขายหรือจ�าหน�าย 

 

ผลต่ำงจำกกำรเปลี�ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม 

 

ผลต�างจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค�ายุติธรรมแสดงในส�วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี�ยนแปลงใน

มูลค�ายุติธรรมของสินทร�พย์ทางการเงินเผื�อขายจนกระท��งมีการต�ดรายการหรือเกิดการด้อยค�า 

 

25 ส่วนงำนด�ำเนินงำน 

 

กลุ�มบริษ�ทด�าเนินกิจการในส�วนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจ�าหน�ายอาหารทะเลแช�แข็ง อาหารส�าเร็จรูป และ

อาหารกึ�งส�าเร็จรูปแช�แข็ง ด�งน��นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว�ากลุ�มบริษ�ทมีส�วนงานธุรกิจเพียงส�วนงานเดียว ด�งน��น 

รายได้ ก�าไร และสินทร�พย์ท��งหมดที�แสดงในงบการเงินจึงเกี�ยวก�บส�วนงานธุรกิจผลิตและจ�าหน�ายอาหารทะเลแช�

แข็ง อาหารส�าเร็จรูป และอาหารกึ�งส�าเร็จรูปแช�แข็ง 

 

26 รำยได�จำกกำรลงทุน 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

เงินปันผลร�บ 5 -  -  199,230  184,784 

รายได้ค�าเช�า  11,860  9,367  10,197  11,200 

อื�น ๆ  3,058  5,005  1,217  1,834 

รวม  14,918  14,372  210,644  197,818 
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27 รำยได�อื�น 

 

 

28 ค่ำใช�จ่ำยในกำรขำย 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

ค่าระวางเรือ  79,730  90,095  21,595  24,074 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  49,355  53,148  43,093  46,956 

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  17,481  28,074  17,432  23,110 

ค่าใช้จ่ายในการส่งออก  32,546  35,696  4,619  4,515 

ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค 5 16,608  17,690  -  - 

อื�นๆ 5 45,779  47,867  38,172  38,300 

รวม  241,499  272,570  124,911  136,955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ  43,629  46,287  1,476  1,891 

รายได้จากการให้ความช่วยเหลือด้าน         

    การจัดการ การขายและการตลาด 5 46  -  31,594  40,974 

รายได้เงินชดเชยจากสินค้าส่งออก  2,066  3,276  1,615  1,786 

อื�น ๆ  13,212  17,525  6,253  8,408 

รวม  58,953  67,088  40,938  53,059 
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29 ค่ำใช�จ่ำยในกำรบริหำร 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  106,395  107,396  68,096  64,916 

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน  -  -  10,667  30,440 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  14,713  11,983  7,653  7,105 

ค่าความช่วยเหลือด้านบริการจัดการ 5 4,784  5,922  -  - 

อื�น  29,140  33,816  18,530  17,824 

รวม  155,032  159,117  104,946  120,285 

 

30 ค่ำใช�จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ผู้บริหาร        

เงินเดือน 29,652  27,924  29,652  27,924 

อื�น ๆ 10,660  11,136  8,395  9,161 

 40,312  39,060  38,047  37,085 

        
พนักงานอื่น        

เงินเดือนและค่าแรง 578,139  522,354  292,382  274,974 

อื�น ๆ 306,022  361,017  111,996  154,502 

 884,161  883,371  404,378  429,476 

        
รวม 924,473  922,431  442,425  466,561 
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31 ค่ำใช�จ่ำยตำมลักษณะ 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

การเปลี�ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูป         

   และงานระหว่างท า  (62,584)  40,097  (30,417)  (2,888) 

วัตถุดิบและวัสดุสิ�นเปลืองที�ใช้ไป  3,924,142  4,269,533  1,010,166  1,050,078 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 30 924,473  922,431  442,424  466,561 

ค่าเสื�อมราคา  206,305  203,579  54,534  56,343 

ค่าตัดจ าหน่าย  4,090  4,135  3,159  3,076 

อื�นๆ  756,509  621,483  712,778  671,762 

รวมต�นทุนขำย ค่ำใช�จ่ำยในกำรขำย         

   และค่ำใช�จ่ำยในกำรบริหำร   5,752,935  6,061,258  2,192,644  2,244,932 

 

32 ต�นทุนทำงกำรเงิน 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ต้นทุนทางการเงิน        

   สถาบันการเงิน 5,155  9,127  1,089  3,064 

   อื�นๆ 2,718  723  208  317 

รวม 7,873  9,850  1,297  3,381 
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33 รำยได�ภำษ�เงินได� (ภำษ�เงินได�) 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

รำยได�ภำษ� (ภำษ�เงินได�) ของปีปัจจุบ�น        

ส�าหร�บปีปัจจุบ�น  (18,442)  (63,887)  -  (15,665) 

ภาษ�ปีก่อนๆ ท��บ�นทึกสูงไป (ต��าไป) (1,577)  5,421  55  5,421 

 (20,019)  (58,466)  55  (10,244) 

        

ภำษ�เงินได�รอกำรต�ดบ�ญช�        

การเปล��ยนแปลงของผลต่างช��วคราว    32,678  (1,927)  15,565  (2,627) 

รวมรำยได�ภำษ�  (ภำษ�เงินได�) 12,659  (60,393)  15,620  (12,871) 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 
 

 งบกำรเงินรวม  

 2556  2555 

 

ก่อนภาษ�

เงินได้  

รายได้

(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษ�เงินได้  

สุทธิจาก

ภาษ�เงินได้  

ก่อนภาษ�

เงินได้  

รายได้

(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษ�เงินได้  

สุทธิจาก

ภาษ�เงินได้ 

 (พันบาท) 

การเปล��ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย 3,029  (606)  2,423  -  -  - 

ก�าไรจากการประมาณการตาม

หล�กคณิตศาตร์ประก�นภ�ย

ส�าหร�บโครงการผลประโยชน์

พน�กงาน -  -  -  37,900  (6,759)  31,141 

การต�มูลค่าท��ดินใหม่ -  -  -  44,856  (8,972)  35,884 

รวม 3,029  (606)  2,423  82,756  (15,731)  67,025 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง 

 

 งบกำรเงินรวม 

 2556  2555 

 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้รวม          83,079        574,651 

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20  (16,616)  23     (132,170) 

รายได้ที�ไม่ต้องเสียภาษี   34,910    80,063 

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี   (3,775)    (13,398) 

ผลแตกต่างชั�วคราวที�ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษี        

   เงินได้รอการตัดบัญชี   (283)    (309) 

ภาษีงวดก่อนๆ ที�บันทึกสูงไป / (ต��าไป)   (1,577)    5,421 

รวม (15.2)  12,659  10.5  (60,393) 

 

 

 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555 

 

ก่อนภาษี

เงินได้  

รายได้

(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได้  

ก่อนภาษี

เงินได้  

รายได้

(ค่าใช้จ่าย) 

ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได้ 

 (พันบาท) 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย 3,029  (606)  2,423  -  -  - 

ก�าไรจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาตร์ประกันภัย

ส�าหรับโครงการผลประโยชน์

พนักงาน -  -  -  23,025  (4,329)  18,696 

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

 2556  2555 

 อัตราภาษ� 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อัตราภาษ� 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

ก�าไรก่อนภาษ�เงินได�รวม       133,758        240,042 

จ�านวนภาษ�ตามอัตราภาษ�เงินได� 20  (26,752)  23  (55,210) 

รายได�ท��ไม่ต�องเส�ยภาษ�   43,881    43,693 

ค่าใช�จ่ายต�องห�ามทางภาษ�   (3,014)    (9,023) 

ผลแตกต่างชั�วคราวท��ไม่รับรู�เป็นสินทรัพย์ภาษ�        

   เงินได�รอการตัดบัญช�   1,450    2,248 

ภาษ�งวดก่อนๆ ท��บันทึกสูงไป   55            5,421 

รวม (11.7)        15,620  5.4  (12,871) 
 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

พระราชกฤษฎ�กาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด�วยการลดอัตราและยกเว�นรัษฎากร ฉบับท�� 530 พ.ศ. 2554      

ลงวันท�� 21 ธันวาคม 2554 ให�ลดอัตราภาษ�เงินได�นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญช�

ได�แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร�อยละ 30 เหลืออัตราร�อยละ 23 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญช� 2555 ท��เริ�มใน

หรือหลังวันท�� 1 มกราคม 2555 และร�อยละ 20 ของก�าไรสุทธิส�าหรับสองรอบระยะเวลาบั ญช�ถัดมา (2556 และ 

2557) ท��เริ�มในหรือหลังวันท�� 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามล�าดับ  
 

ทั�งน��เป็นท��เชื�อได�ว่ารัฐบาลจะด�าเนินการแก�ไขกฎหมายเพื�อให�อัตราภาษ�ไม่สูงไปกว่าร�อยละ 20 ส�าหรับรอบระยะเวลา

บัญช�ท��เริ�มในหรือหลังวันท�� 1 มกราคม 2558 เป็นต�นไป ทั�งน��เพื�อให�เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตร�เมื�อวันท��11 

ตุลาคม 2554 ในการเพิ�มข�ดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

34 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให�บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ�ง (บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ�ากัด) ได�รับ

สิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู�ได�รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน พ .ศ. 

2520 เก��ยวกับการผลิตอาหารพร�อมรับประทานแช่แข�ง และการผลิตอาหารส�าเร�จรูปและกึ�งส�าเร�จรูปแช่แข�ง ซึ�งพอ

สรุปสาระส�าคัญได�ดังน�� 
 

(ก) บริษัทและบริษัทย่อยได�รับยกเว�นภาษ�เงินได�นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท��ได�จากการประกอบกิจการท��ได�รับ

การส่งเสริมม�ก�าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันท��เริ�มม�รายได�จากการประกอบกิจการนั�น  
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(ข) บริษัทย่อยได�รับลดหย่อนภาษ�เงินได�นิติบุคคลร�อยละ 50 ส�าหรับก�าไรสุทธิท��ได�จากการประกอบกิจการท��

ได�รับการส่งเสริมม�ก�าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันท��สิ�นสุดสิทธิประโยชน์ตามข�อ (ก) 

 

(ค) บริษัทย่อยได�รับยกเว�นอากรขาเข�าส�าหรับเครื�องจักรท��ได�รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

 

 (ง) บริษัทย่อยได�รับอนุญาตให�หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่าของค่าใช�จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 

ปี นับแต่วันท��เริ�มม�รายได�จากการประกอบกิจการ 

 

เนื�องจากเป็นกิจการท��ได�รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยจะต�องปฏิบัติตามเงื�อนไขและ ข�อก�าหนด

ตามท��ระบุไว�ในบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

รายได�ท��ได�รับการส่งเสริมการลงทุนและท��ไม่ได�รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได�ดังน�� 
 

 งบกำรเงินรวม 

 2556  2555 

 กิจการท��  กิจการท��    กิจการท��  กิจการท��   

 ได�รับการ  ไม่ได�รับ    ได�รับการ  ไม่ได�รับ   

 ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม  ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 

  (พันบาท) 

ขายต่างประเทศ 1,948,328  3,120,873  5,069,201  1,922,980  3,931,208  5,854,188 

ขายในประเทศ 642  1,134,178  1,134,820  867  1,157,291  1,158,158 

ตัดรายการระหว่างกัน (212)  (534,954)  (535,166)  (449)  (543,612)  (544,061) 

รวมรำยได� 1,948,758  3,720,097  5,668,855  1,923,398  4,544,887  6,468,285 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555 

 กิจการท��  กิจการท��    กิจการท��  กิจการท��   

 ได�รับการ  ไม่ได�รับ    ได�รับการ  ไม่ได�รับ   

 ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม  ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 

  (พันบาท) 

ขายต่างประเทศ 64,569  1,295,108  1,359,677  51,647  1,372,390  1,424,037 

ขายในประเทศ 296  690,275  690,571  144  784,388  784,532 

รวมรำยได� 64,865  1,985,383  2,050,248  51,791  2,156,778  2,208,569 
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35 ก�ำไรต่อหุ�นข��นพื�นฐำน 
 

ก�าไรต�อหุ้นข��นพื�นฐานส�าหร�บแต�ละปีสิ�นสุดว�นท�� 31 ธ�นวาคม 2556 และ 2555 ค�านวณจากก�าไรส�าหร�บปีท��เป็น

ส�วนของผู้ถือหุ้นสาม�ญของบริษ�ทและจ�านวนหุ้นสาม�ญท��ออกจ�าหน�ายแล้วระหว�างปีโดยแสดงการค�านวณด�งน�� 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหร�บปีท��เป็นส่วนของ        

   ผู�ถือหุ�นสำม�ญของบริษ�ท (ข��นพื�นฐำน) (7,621)  293,084  149,378  227,171 

จ�ำนวนหุ�นสำม�ญท��ออกจ�ำหน่ำยแล�ว 269,999  269,999  269,999  269,999 

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ�น (ข��นพื�นฐำน) (บาท) (0.03)  1.09  0.55  0.84 

 

36 เงินปันผล 
 

ในการประชุมสาม�ญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษ�ทเมื�อว�นท�� 4 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นม�มติอนุม�ติการจ�ดสรรก�าไรเป็น

เงินปันผลในอ�ตราหุ้นละ 0.52 บาท เป็นจ�านวนเงินท��งสิ�น 140.4 ล้านบาท เงินปันผลด�งกล�าวได้จ�ายให้แก�ผู้ถือหุ้นใน

เดือนเมษายน 2556 
 

ในการประชุมสาม�ญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษ�ทเมื�อว�นท�� 4 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นม�มติอนุม�ติการจ�ดสรรก�าไรเป็น

เงินปันผลในอ�ตราหุ้นละ 0.57 บาท เป็นจ�านวนเงินท��งสิ�น 153.9 ล้านบาท เงินปันผลด�งกล�าวได้จ�ายให้แก�ผู้ถือหุ้นใน

เดือนเมษายน 2555 
 

37 เครื�องมือทำงกำรเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
 

กลุ�มบริษ�ทม�ความเส��ยงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล��ยนแปลงอ�ตราดอกเบ��ยและอ�ตราแลกเปล��ยนเงินตรา

ต�างประเทศ และจากการไม�ปฏิบ�ติตามข้อก�าหนดตามส�ญญาของคู�ส�ญญา กลุ�มบริษ�ทไม�ม�การถือหรือออกเครื�องมือ

ทางการเงินท��เป็นตราสารอนุพ�นธ์ เพื�อการเก�งก�าไรหรือการค้า  
 

การจ�ดการความเส��ยงเป็นส�วนท��ส�าค�ญของธุรกิจของกลุ�มบริษ�ท  กลุ�มบริษ�ทม�ระบบในการควบคุมให้ม�ความสมดุล

ของระด�บความเส��ยงให้เป็นท��ยอมร�บได้ โดยพิจารณาระหว�างต้นทุนท��เกิดจากความเส��ยงและต้นทุนของการจ�ดการ

ความเส��ยง  ฝ่ายบริหารได้ม�การควบคุมกระบวนการการจ�ดการความเส��ยงของกลุ�มบริษ�ทอย�างต�อเนื�องเพื�อให้ม��นใจ

ว�าม�ความสมดุลระหว�างความเส��ยงและการควบคุมความเส��ยง 
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การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษ�ท คือการร�กษาระด�บเงินทุนให�ม��นคงเพื�อร�กษาน�กลงทุน เจ�าหน��และความเชื�อม��น

ของตลาดและก่อให�เกิดการพ�ฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได�ม�การก�าก�บดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซึ�งกลุ่มบริษ�ทพิจารณาจากส�ดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�าเนินงานต่อส่วนของเจ�าของรวม ซึ�งไม่รวมส่วน

ได�เส�ยท��ไม่ม�อ�านาจควบคุม อ�กท��งย�งก�าก�บดูแลระด�บการจ่ายเงินปันผลให�แก่ผู�ถือหุ�นสาม�ญ 
 

ความเส�่ยงด้านอัตราดอกเบ��ย 
 

ความเส��ยงด�านอ�ตราดอกเบ��ย หมายถึง ความเส��ยงท��เกิดจากการเปล��ยนแปลงท��จะเกิดในอนาคตของอ�ตราดอกเบ��ย      

ในตลาด ซึ�งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษ�ท เนื�องจากดอกเบ��ยเงินกู�ยืมท��ม�อ�ตรา

คงท�� กลุ่มบริษ�ทม�ความเส��ยงด�านอ�ตราดอกเบ��ยท��เกิดจากเงินกู�ยืม  (ดูหมายเหตุข�อ 19) อย่างไรก�ตาม ผู�บริหารเชื�อว่า

กลุ่มบริษ�ทม�ความเส��ยงในอ�ตราดอกเบ��ยไม่เป็นสาระส�าค�ญ ด�งน��น กลุ่มบริษ�ทจึงไม่ได�ท�าส�ญญาเพื�อป้องก�นค วาม

เส��ยงด�งกล่าว 
 

อ�ตราดอกเบ��ยท��แท�จริงของหน��สินท��ม�ภาระดอกเบ��ย ณ ว�นท�� 31 ธ�นวาคมด�งน�� 

 

 

 งบกำรเงินรวม   

 

อ�ตราดอกเบ��ย 

ท��แท�จริง 

 ภายใน 1 ปี  หล�งจาก 1 ปีแต่

ภายใน 5 ป ี

 หล�งจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2556          

หมุนเวียน           

เงินกู�ยืมจากสถาบ�นการเงิน 0.87 – 2.8  291,123  -  -  291,123 

          

ไม่หมุนเวียน          

เงินกู�ยืมจากสถาบ�นการเงิน 1.1 - 6  31,694  86,063  -  117,757 

รวม   322,817  86,063  -  408,880 

          

ปี 2555          

หมุนเวียน          

เงินกู�ยืมจากสถาบ�นการเงิน 0.83 – 3.89  185,164  -  -  185,164 

          

ไม่หมุนเวียน          

เงินกู�ยืมจากสถาบ�นการเงิน 1.6 - 6  54,539  22,996  -  77,535 

รวม   239,703  22,996  -  262,699 
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ความเส��ยงจากเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษ�ทม�ความเส��ยงจากอ�ตราแลกเปล��ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ�งเกิดจากการซื�อสินค�าและการขายสินค�าท��เป็น

เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษ�ทได�ท�าส�ญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน�า ซึ�งรายการด�งกล่าวจะม�อายุไม่เกิน

หนึ�งปี เพื�อป้องก�นความเส��ยงของสินทร�พย์และหน��สินทางการเงินท��เป็นเงินตราต่างประเทศ ส�ญญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน�า ณ ว�นท��รายงานเป็นรายการท��เก��ยวข�องก�บรายการขายสินค�าท��เป็นเงินตราต่างประเทศในงวด

ปัจจุบ�นและงวดถ�ดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 

อ�ตราดอกเบ��ย 

ท��แท�จริง 

 ภายใน 1 ปี  หล�งจาก 1 ปีแต่

ภายใน 5 ปี 

 หล�งจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2556          

ไม่หมุนเวียน          

เงินกู�ยืมจากสถาบ�นการเงิน 6  6,000  9,000  -  15,000 

รวม   6,000  9,000  -  15,000 

          

ปี 2555          

ไม่หมุนเวียน          

เงินกู�ยืมจากสถาบ�นการเงิน 6  6,000  15,000  -  21,000 

รวม   6,000  15,000  -  21,000 
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ณ วันที� 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจาก

การมีสินทรัพย์และหนี�สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี� 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

เงินเยนญี�ปุ่น         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 13  32  11  30 

ลูกหนี�การค้า 8 151,431  159,216  70,513  68,289 

เจ้าหนี�การค้า 20 (13,033)  (8,510)  (27)  - 

เจ้าหนี�อื�น 21 (5,118)  (6,614)  -  - 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 19 (375,884)  (171,821)  -  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน          

   ที�มีควำมเสี�ยง                                       (242,591)  (27,697)  70,497  68,319 

ประมาณการยอดขายสินค้า                                               181,911  161,283  -  26,028 

ยอดรวมควำมเสี�ยงทั�งสิ�น                                           (60,680)  133,586  70,497  94,347 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ                                     (312,365)  (271,236)  (51,513)  (94,525) 

ยอดควำมเสี�ยงคงเหลือสุทธิ                                (373,045)  (137,650)  18,984  (178) 

                  

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 6,466  146  6,465  141 

ลูกหนี�การค้า 8 47,655  87,491  41,020  34,172 

เจ้าหนี�การค้า 20 (11,574)  (1,657)  (10,585)  - 

เจ้าหนี�อื�น 21 (3,992)  -  (2,082)  - 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 19 -  (878)  -  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน          

   ที�มีควำมเสี�ยง                                       38,555  85,102  34,818  34,313 

ประมาณการยอดขายสินค้า                                               33,298  59,672  20,442  59,672 

ยอดรวมควำมเสี�ยงทั�งสิ�น                                           71,853  144,774  55,260  93,985 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ                                     (81,096)  (128,126)  (61,586)  (93,955) 

ยอดควำมเสี�ยงคงเหลือสุทธิ                                (9,243)  16,648  (6,326)  30 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

เงินยูโร         

ลูกหนี�การค้า 8 -  19,416  -  19,416 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน          

   ที�มีควำมเสี�ยง                                       -  19,416  -  19,416 

ประมาณการยอดขายสินค้า                                               -  27,890  -  27,890 

ยอดรวมควำมเสี�ยงทั�งสิ�น                                           -  47,306  -  47,306 

สัญญาขายเงินตราต�างประเทศ                                     -  (47,363)  -  (47,363) 

ยอดควำมเสี�ยงคงเหลือสุทธิ                                -  (57)  -  (57) 

         

เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย         

ลูกหนี�การค้า 8 -  25,819  -  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน          

   ที�มีควำมเสี�ยง                                       -  25,819  -  - 

ประมาณการยอดขายสินค้า                                               -  -  -  - 

ยอดรวมควำมเสี�ยงทั�งสิ�น                                           -  25,819  -  - 

สัญญาขายเงินตราต�างประเทศ                                     -  (13,127)  -  - 

ยอดควำมเสี�ยงคงเหลือสุทธิ                                -  12,692  -  - 

 

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 
 

ความเสี�ยงทางด้านสินเชื�อ คือ ความเสี�ยงที�ลูกค้าหรือคู�สัญญาไม�สามารถช�าระหนี�แก�กลุ�มบริษัทตามเงื�อนไขที�ตกลง

ไว้เมื�อครบก�าหนด  
  
ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื�อเพื�อควบคุมความเสี�ยงทางด้านสินเชื�อดังกล�าวโดยสม��าเสมอ โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที�ขอวงเงินสินเชื�อในระดับหนึ�งๆ ณ วันที�รายงานไม�พบว�ามีความเสี�ยง

จากสินเชื�อที�เป็นสาระส�าคัญ ความเสี�ยงสูงสุดทางด้านสินเชื�อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน

แต�ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย�างไรก�ตาม เนื�องจากกลุ�มบริษัทมีฐานลูกค้าจ�านวนมาก  ฝ่ายบริหารไม�ได้

คาดว�าจะเกิดผลเสียหายที�มีสาระส�าคัญจากการเก�บหนี�ไม�ได้ 
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ความเสี�ยงจากสภาพคล่อง 

 

กลุ�มบร�ษ�ทมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล�องโดยการร�กษาระด�บของเง�นสดและรายการเทียบเท�า    

เง�นสดให้เพียงพอต�อการด�าเน�นงานของกลุ�มบร�ษ�ทและเพื�อท�าให้ผลกระทบจากความผ�นผวนขอ งกระแสเง�นสด

ลดลง 

 

การก าหนดมูลค่ายุติธรรม 

 

นโยบายการบ�ญชีและการเปิดเผยของกลุ�มบร�ษ�ทก�าหนดให้มีการก�าหนดมูลค�ายุต�ธรรมท��งส�นทร�พย์และหนี�ส�น

ทางการเง�นและไม�ใช�ทางการเง�น มูลค�ายุต�ธรรม หมายถึง จ�านวนเง�นที�ผู้ซื�อและผู้ขายตกลงแลกเปลี�ยนส�นทร�พย์

หรือช�าระหนี�ส�นก�น ในขณะที�ท��งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต�มใจในการแลกเปลี�ยนก�นและสามารถต�อรองราคาก�น

ได้อย�างเป็นอ�สระในล�กษณะของผู้ที�ไม�มีความเกี�ยวข้องก�น ว�ตถุประสงค์ของการว�ดมูลค�าและการเปิดเผยมูลค�า

ยุต�ธรรมถูกก�าหนดโดยว�ธีต�อไปนี�  ข้อมูลเพ��มเต�มเกี�ยวก�บสมมต�ฐานในการก�าหนดมูลค�ายุต�ธรรมถูกเปิดเผยใน

หมายเหตุที�เกี�ยวข้องก�บส�นทร�พย์และหนี�ส�นน��นๆ 

 

มูลค�ายุต�ธรรมของลูกหนี�การค้าและลูกหนี�ระยะส��นอื�นๆ เป็นมูลค�าที�ใกล้เคียงก�บมูลค�าตามบ�ญชี 

 

มูลค�ายุต�ธรรมของเง�นลงทุนในหล�กทร�พย์ที�เป็นตราสารทุนที�ถือไว้เผื�อขาย  พ�จารณาโดยอ้างอ�งก�บราคาเสนอซื�อ     

ณ ว�นที�ในรายงาน   มูลค�ายุต�ธรรมของเง�นลงทุนที�จะถือไว้จนครบก�าหนดถูกพ�จารณาเพื�อความมุ�งหมายในการ

เปิดเผยในงบการเง�นเท�าน��น 

 

เง�นลงทุนในหุ้นทุนซึ�งไม�มีราคาขายในตลาด  มูลค�ายุต�ธรรมประมาณขึ�นจากส�นทร�พย์สุทธ�ของเง�นลงทุนด�งกล�าว 

เง�นเบ�กเก�นบ�ญชีธนาคาร เง�นกู้ยืมระยะส��นจากสถาบ�นการเง�น และเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�ระยะส��นอื�นมีราคาตาม

บ�ญชีของหนี�ส�นทางการเง�นใกล้เคียงก�บมูลค�ายุต�ธรรมเนื�องจากเครื� องมือทางการเง�นเหล�านี�จะครบก�าหนดใน

ระยะเวลาอ�นส��น 

 

หนี�ส�นตามส�ญญาเช�าการเง�นที�มีอ�ตราดอกเบี�ยคงที�มีจ�านวนใกล้เคียงก�บมูลค�ายุต�ธรรมที�ประมาณจากอ�ตราดอกเบี�ย

ปัจจุบ�นในตลาดของส�ญญาเช�าที�มีความคล้ายคลึงก�น 

 

เง�นกู้ยืมระยะยาวที�มีอ�ตราดอกเบี�ยลอยต�วซึ�งเป็นอ�ตราท้องตลาด มีราคาตามบ�ญชีใกล้เคียงก�บมูลค�ายุต�ธรรม  

 



141บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

 

 96 

มูลค�ายุติธรรมของสัญญาขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน้าซึ�งถือตามราคาตลาดของสัญญาล�วงหน้า ณ วันท��รายงาน

เป็นจ�านวนเงินรวมประมาณ 393.5 ล้านบาท ส�าหรับกลุ�มบริษัท และ 113.1 ล้านบาท ส�าหรับบริษัทในปี 2556 

(2555: 468.5 ล้านบาท ส�าหรับกลุ่มบริษัท และ 240.8 ล้านบาท ส�าหรับบริษัท) 

 

38 ภำระผูกพันกับกิจกำรที�ไม่เกี�ยวข�องกัน 

 

ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2556 กลุ�มบริษัทม�ยอดคงเหลือสัญญาซื�อขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน้าโดยม�ระยะเวลา

สัญญาครอบคลุมไม�เกินหนึ�งปี ดังน�� 

 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ�านวนเงินตรา  เท�ยบเท�า  จ�านวนเงินตรา  เท�ยบเท�า 

สกุลเงิน ต�างประเทศ  เงินบาท  ต�างประเทศ  เงินบาท 

 (ล้าน)  (ล้านบาท)  (ล้าน)  (ล้านบาท) 

เยนญ��ปุ่น 1,006.9  312.4  166.1  51.5 

เหร�ยญสหรัฐอเมริกา 2.5  81.1  1.9  61.6 

รวม   393.5    113.1 

 

ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2555 กลุ�มบริษัทม�ยอดคงเหลือสัญญาซื�อขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน้าดังน�� 

 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ�านวนเงินตรา  เท�ยบเท�า  จ�านวนเงินตรา  เท�ยบเท�า 

สกุลเงิน ต�างประเทศ  เงินบาท  ต�างประเทศ  เงินบาท 

 (ล้าน)  (ล้านบาท)  (ล้าน)  (ล้านบาท) 

เยนญ��ปุ่น 772.5  271.2  269.2  94.5 

เหร�ยญสหรัฐอเมริกา 4.2  128.1  3.1  94.0 

ยูโร 1.2  47.4  1.2  47.4 

ดอลลาร์ออสเตรเล�ย 0.4  13.1  -  - 

รวม   459.8    235.9 
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39 หนี�สินที�อำจเกิดขึ�น 

 

ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบร�ษัทม�หน��ส�นท��อาจเก�ดขึ�น 

 

(ก) จากการท��ธนาคารออกหนังสือค��าประกันบร�ษัทและบร�ษัทย่อยแก่หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เป็นจ�านวน

เง�นรวมประมาณ 6.5 ล้านบาท ส�าหรับกลุ่มบร�ษัท และ 1.6 ล้านบาท ส�าหรับบร�ษัท 

 

(ข) จากการเข้าร่วมค��าประกันส�นเชื�อท��สถาบันการเง�นให้แก่บร�ษัทย่อยบางแห่งจ�านวนเง�นรวมประมาณ  382.6 

ล้านบาท 

 

40 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที�ยังไม่ได�ใช�     

 

กลุ่มบร�ษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเง�นท��ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปน�� เนื�องจากยังไม่ม�การ

บังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเง�นท��ออกและปรับปรุงใหม่ซึ�งเก��ยวข้องกับการด�าเน�นงานของกลุ่มบร�ษัท 

และก�าหนดให้ถือปฏ�บัต�กับงบการเง�นส�าหรับรอบระยะเวลาบัญช�ท��เร��มในหรือหลังวันท�� 1 มกราคม ในปีดังต่อไปน��  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเง�น เรื�อง ปีท��ม�ผล

บังคับใช้ 

มาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเง�น 2557 

มาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเง�นสด 2557 

มาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษ�เง�นได้ 2557 

มาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 2557 

มาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 2557 

มาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 2557 

มาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล��ยนแปลงของอัตราแลกเปล��ยน

เง�นตราต่างประเทศ 

2557 

มาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเก��ยวกับบุคคลหรือก�จการท��

เก��ยวข้องกัน 

2557 

มาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 28 (ปรับปรุง 2555)  เง�นลงทุนในบร�ษัทร่วม 2557 

มาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเง�นระหว่างกาล 2557 

มาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของส�นทรัพย์ 2557 

มาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 38 (ปรับปรุง 2555) ส�นทรัพย์ไม่ม�ตัวตน 2557 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง ปีท��ม�ผล

บังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท�� 8 (ปรบัปรงุ 

2555) 

ส่วนงานด�าเนินงาน 2557 

การต�ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท�� 1 การเปล��ยนแปลงในหน��สินท��เกิดขึ�นจากการรื�อถอน  

การบูรณะและหน��สินท��ม�ลักษณะท��คล้ายคลึงกนั 

2557 

การต�ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท�� 4  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ 

2557 

การต�ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท�� 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2557 

การต�ความมาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 15 สิ�งจูงใจสัญญาเช่าด�าเนินงาน 2557 

การต�ความมาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 27 การประเมินเนื�อหาของรายการท��เก��ยวกับรูปแบบ 

ของกฎหมายตามสัญญาเช่า 

2557 

การต�ความมาตรฐานการบัญช� ฉบับท�� 32 สินทรัพย์ไม่ม�ตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์ 2557 

 

ผู้บริหารคาดว่าจะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท��ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาช�พบัญช�มาใช้

และถือปฏิบัติ  โดยผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบท��อาจเกิดขึ�นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท��ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการซึ�งคาดว่าไม่ม�ผลกระทบ         

ท��ม�สาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดท��ถือปฏิบัติ   
 




