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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั สุรพลฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ�ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล�าดบั ซึ� งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ        

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ�นสุดวนั

เดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึ�งประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีที�ส�าคญัและเรื�องอื�นๆ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี� โดยถูกตอ้ง

ตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น

เพื�อใหส้ามารถจดัท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระส�าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

 

ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ� งก�าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตาม

ขอ้ก�าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่า       

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัหรือไม่ 

งบการเงินและรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจ�านวนเงินและการเปิดเผย

ขอ้มลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลือกใชขึ้�นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ� งรวมถึงการประเมินความเสี�ยงจาก

การแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ

ประเมินความเสี�ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงิน

โดยถกูตอ้งตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์

ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ

เหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที�จดัท�าขึ�นโดยผูบ้ริหาร 

รวมทั�งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี�  แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล�าดบั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงาน

เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควร

ในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

  

 

 

(บุญศรี โชติไพบูลยพ์นัธ์ุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน  3756 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ�ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

19 กมุภาพนัธ์ 2559 



รายงานประจำาปี 255852

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อยบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 451,595,572 450,670,929 62,882,434 89,083,092

เงินลงทุนชั�วคราว 6 109,303,611 197,495,967 45,315,251 197,485,484

ลูกหนี�การคา้ 4, 7 260,350,616 260,449,287 121,585,175 133,995,147

ลูกหนี� อื�น 4, 8 34,668,326 40,964,257 27,446,206 13,771,486

สินคา้คงเหลือ  9 511,615,114 484,674,010 270,497,685 255,452,211

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,367,533,239 1,434,254,450 527,726,751 689,787,420

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4, 10 23,458,595 22,964,294 17,550,000 17,550,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 444,277,974 227,037,535

เงินลงทุนระยะยาวอื�น  13 - - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 14 94,915,571 92,993,607 5,000,000 5,000,000

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  15 1,667,549,987 1,454,318,850 540,311,253 490,006,787

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  16 8,773,068 11,446,000 4,070,211 6,188,121

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 19,744,590 23,392,275 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 18 5,759,341 7,036,506 3,528,334 3,770,387

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,820,201,152 1,612,151,532 1,014,737,772 749,552,830

รวมสินทรัพย์ 3,187,734,391 3,046,405,982 1,542,464,523 1,439,340,250

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี้

บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 19 179,000,000 202,292,590 - -

เจา้หนี�การคา้ 4, 20 184,852,797 197,674,984 61,091,065 78,978,887

เจา้หนี� อื�น 4, 21 164,554,100 166,347,474 66,384,807 79,445,304

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ที�ถึงก  าหนดช าระภายในหนึ�งปี 19 25,706,700 49,480,650 3,000,000 6,000,000

หนี�สินตามสญัญาเช่าการเงินที�ถึงก าหนดช าระ

   ภายในหนึ�งปี 19 31,854,447 30,514,427 1,418,680 756,471

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,409,309 12,434,874 - -

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 602,377,353 658,744,999 131,894,552 165,180,662

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 - 27,726,325 - 3,000,000

หนี�สินตามสญัญาเช่าการเงิน 19 53,071,898 82,119,440 3,938,516 2,622,053

หนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 60,385,875 53,541,905 27,035,996 24,104,656

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 109,529,752 90,453,334 64,381,276 45,442,353

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 222,987,525 253,841,004 95,355,788 75,169,062

รวมหนี�สิน 825,364,878 912,586,003 227,250,340 240,349,724

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม

(บาท)

31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี้

บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 23

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

   ทุนที�ออกและช าระแลว้ 269,999,000 269,999,000 269,999,000 269,999,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 23

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000 

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 922,027,833 838,351,878 542,357,039 460,497,509 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 304,988,652 256,000,492 205,858,144 171,494,017 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,794,015,485 1,661,351,370 1,315,214,183 1,198,990,526

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ  านาจควบคุม 568,354,028 472,468,609 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,362,369,513 2,133,819,979 1,315,214,183 1,198,990,526

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,187,734,391 3,046,405,982 1,542,464,523 1,439,340,250

งบกำรเงนิรวม

(บาท)

31 ธนัวาคม

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี้

บริษัท สุรพลฟู้ ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 4, 25, 34 5,006,990,367 4,980,903,200 1,596,500,709 1,738,994,879

ก าไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 34,869,311 127,323,371 3,182,635 4,099,666

รายไดจ้ากการลงทุน 4, 26 20,734,137 17,864,430 188,380,443 97,019,367

รายไดอื้�น 4, 27 58,864,820 57,186,729 22,943,888 18,507,373

รวมรำยได้ 5,121,458,635 5,183,277,730 1,811,007,675 1,858,621,285

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4 4,326,429,590 4,440,976,192 1,405,559,013 1,521,835,152

คา่ใชจ่้ายในการขาย 4, 28 251,125,301 227,430,287 130,400,203 121,367,253

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4, 29 163,038,739 148,795,508 107,504,380 106,166,839

ตน้ทุนทางการเงิน 32 9,466,610 8,965,400 755,749 815,283

รวมค่ำใช้จ่ำย 4,750,060,240 4,826,167,387 1,644,219,345 1,750,184,527

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4, 10 494,301 (49,445) - -

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 371,892,696 357,060,898 166,788,330 108,436,758

รายไดภ้าษีเงินได ้(ภาษีเงินได้) 33 (27,606,382) (27,565,830) 2,121,940 (3,150,553)

ก ำไรส ำหรับปี 344,286,314 329,495,068 168,910,270 105,286,205

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่

   เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

ก าไรจากการตีมูลคา่ที�ดินใหม่ 15 61,026,849 - 38,084,000 -

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์

   ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 22, 33 (15,448,449) - (14,151,010) -

45,578,400 - 23,932,990 -

รายการที�อาจถกูจัดประเภทรายการใหม่

   เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

การเปลี�ยนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย (3,543,112) 1,518,529 (3,719,873) 1,518,322

(3,543,112) 1,518,529 (3,719,873) 1,518,322

ก ำไรเบ็ดเสร็จอื�นส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 42,035,288 1,518,529 20,213,117 1,518,322

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 386,321,602 331,013,597 189,123,387 106,804,527

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีสิ�นสุดวนัที� ส าหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

6

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



รายงานประจำาปี 255856

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี้

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 171,983,999 172,304,483 168,910,270 105,286,205

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ  านาจควบคุม 172,302,315 157,190,585 - -

ก ำไรส ำหรับปี 344,286,314 329,495,068 168,910,270 105,286,205

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 205,563,845 173,823,012 189,123,387 106,804,527

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ  านาจควบคุม 180,757,757 157,190,585 - -

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 386,321,602 331,013,597 189,123,387 106,804,527

ก ำไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐำน 35 0.64 0.64 0.63 0.39 

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีสิ�นสุดวนัที� ส าหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

7

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) 57



รายงานประจำาปี 255858



บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) 59



รายงานประจำาปี 255860



บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) 61

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี้

บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก ำไรส ำหรับปี 344,286,314 329,495,068 168,910,270 105,286,205

รายการปรับปรุง

คำ่เสื�อมรำคำ 214,860,393 212,959,342 50,240,778 52,946,520

คำ่ตดัจ  ำหน่ำยสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 3,440,599 3,582,113 2,628,107 2,780,282

กลบัรำยกำรกำรดอ้ยคำ่อสงัหำริมทรัพยเ์พื�อกำรลงทนุ (1,959,948) - - -

เงินปันผลรับ - - (170,871,850) (83,691,500)

ผลประโยชนพ์นกังำน 10,388,125 12,344,609 5,417,700 5,272,848

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 9,466,610 8,965,400 755,749 815,283

คำ่เผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - 400,000 - 400,000

คำ่เผื�อกำรดอ้ยคำ่เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 177,300 - 7,503,749 9,600,000

คำ่เผื�อมลูคำ่สินคำ้ลดลง (กลบัรำยกำร) 5,519,110 (382,340) 1,039,219 1,147,385

ขำดทนุ (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กิดขึ�นจริง 16,560,129 (53,654,726) 977,469 (3,102,123)

ขำดทนุ (ก ำไร) จำกกำรจ  ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย

   อำคำรและอุปกรณ์ (464,826) (1,432,152) (58,597) 279,299

ภำษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ำยตดับญัชี 807,597 784,523 801,566 765,404

ส่วนแบง่ขำดทนุ (ก ำไร) จำกเงินลงทนุในบริษทัร่วม (494,301) 49,445 - -

ภำษีเงินได ้(รำยไดภ้ำษีเงินได)้ 27,606,382 27,565,830 (2,121,940) 3,150,553

630,193,484 540,677,112 65,222,220 95,650,156

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหนี�กำรคำ้ 1,380,393 21,031,304 12,551,179 62,211,644

ลูกหนี� อื�น 8,412,909 (9,777,147) 5,160,921 (5,053,108)

สินคำ้คงเหลือ (32,460,214) (28,569,846) (16,084,693) (49,741,220)

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอื�น 4,322,884 (3,441,116) (778,814) (1,358,062)

เจำ้หนี�กำรคำ้ (13,081,147) 30,625,773 (17,889,757) (4,567,534)

เจำ้หนี� อื�น (28,534,889) 2,751,815 (18,256,464) 9,744,113

จ่ำยผลประโยชนพ์นกังำน (10,628,526) (4,282,728) (4,167,540) (1,379,492)

เงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 559,604,894 549,015,167 25,757,052 105,506,497

จ่ำยภำษีเงินได้ (23,608,868) (20,965,883) - -

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 535,996,026 528,049,284 25,757,052 105,506,497

ส ำหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวำคม

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

  หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบกำรเงินนี�

12

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



รายงานประจำาปี 255862

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี้

บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

รับเงินปันผล - 400,000 151,884,500 83,691,500

ซื�อเงินลงทนุชั�วครำว (325,000,000) (260,000,000) (165,000,000) (260,000,000)

ขำยเงินลงทนุชั�วครำว 408,763,468 252,961,232 312,520,393 252,961,232

ซื�อที�ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (340,375,065) (93,750,259) (46,028,340) (22,211,261)

ขำยอำคำรและอุปกรณ์ 4,066,382 68,768,640 1,102,385 477,175

เงินสดจ่ำยจำกกำรลงทนุในบริษทัยอ่ยเพิ�ม (744,188) - (224,744,688) (3,213,800)

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทนุ 500 - 500 -

ซื�อสินทรัพยไ์มม่ีตวัตน (538,270) (525,690) (280,800) (42,500)

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (253,827,173) (32,146,077) 29,453,950 51,662,346

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ำยตน้ทนุทำงกำรเงิน (10,567,135) (9,862,306) (757,681) (824,262)

จ่ำยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (72,899,730) (94,499,650) (72,899,730) (94,499,650)

จ่ำยเงินปันผลใหก้บัส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อ  ำนำจควบคุม (158,115,500) (86,708,500) - -

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้มืระยะสั�น

   จำกสถำบนักำรเงินลดลง (23,292,590) (60,707,600) - -

จ่ำยช ำระหนี� สินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (37,900,105) (31,754,713) (1,754,249) (1,423,754)

ช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (53,468,650) (30,421,225) (6,000,000) (6,000,000)

เงินสดรับจำกส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อ  ำนำจควบคุม 74,999,500 200 - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (281,244,210) (313,953,794) (81,411,660) (102,747,666)

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 924,643 181,949,413 (26,200,658) 54,421,177

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ  วนัที� 1 มกรำคม 450,670,929 268,721,516 89,083,092 34,661,915

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที� 31 ธันวำคม 5 451,595,572 450,670,929 62,882,434 89,083,092

รำยกำรที�ไม่ใช่เงนิสด

ส ำหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวำคม

ในระหวำ่งปี 2558 บริษทัไดซื้�ออำคำรและอุปกรณ์ในรำคำทนุรวมจ ำนวนเงิน 54.0 ลำ้นบำท (2557: 30.1 ล้านบาท) ซึ�งในจ ำนวนนี�บริษทัจดัซื�อโดยเงิน

สดจ ำนวนเงินรวม 46.0 ลำ้นบำท (2557: 22.2 ล้านบาท) โดยกำรท ำสญัญำเช่ำทำงกำรเงินจ  ำนวน 3.9 ลำ้นบำท (2557: 3.7 ล้านบาท) และคงคำ้งเป็น

เจำ้หนี�คำ่ซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ ณ วนัที� 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวนเงิน 4.1 ลำ้นบำท (2557: 4.2 ล้านบาท)

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ในระหวำ่งปี 2558 กลุ่มบริษทัไดซื้�อที�ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในรำคำทนุรวมจ  ำนวนเงิน 355.4 ลำ้นบำท (2557: 188.2 ล้านบาท) ซึ�งในจ ำนวนนี�

กลุ่มบริษทัจดัซื�อโดยเงินสดจ ำนวนเงินรวม 340.4 ลำ้นบำท (2557: 93.7 ล้านบาท) โดยกำรท ำสญัญำเช่ำทำงกำรเงินจ ำนวน 3.9 ลำ้นบำท (2557: 84.1

ล้านบาท) และคงคำ้งเป็นเจำ้หนี�คำ่ซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ ณ วนัที� 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวนเงิน 11.1 ลำ้นบำท (2557: 10.4 ล้านบาท)

  หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบกำรเงินนี�

13

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย



บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) 63

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

� 14

หมายเหตุ สารบัญ 
 

1� ขอ้มูลทัวไป 
2� เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3� นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
4� บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
5� เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6� เงินลงทุนชัวคราว 
7� ลกูหนีการคา้  
8� ลกูหนี อืน 
9� สินคา้คงเหลือ   
10� เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11� เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
12� ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 
13� เงินลงทุนระยะยาวอืน  
14� อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 
15� ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  
16� สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
17� ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
18� สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 
19� หนี สินทีมีภาระดอกเบีย 
20� เจา้หนีการคา้ 
21� เจา้หนี อืน 
22� ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
23� ทุนเรือนหุน้ 
24� สาํรอง 
25� ส่วนงานดาํเนินงาน 
26� รายไดจ้ากการลงทุน 
27� รายไดอื้น 
28� ค่าใชจ่้ายในการขาย 
29� ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
30� ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 
31� ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
32� ตน้ทุนทางการเงิน 
33� รายไดภ้าษีเงินได ้(ภาษีเงินได)้ 
34� สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
35� กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน 
36� เงินปันผล 
37� เครืองมือทางการเงิน 
38� ภาระผกูพนักบักิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 
39� หนี สินทีอาจเกิดขึน 
40� เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
41� มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียงัไม่ไดใ้ช ้

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



รายงานประจำาปี 255864

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

 

 16 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  
 

งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2559 

 

1 ข้อมูลทั�วไป 

 

บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ�ากดั (มหาชน)  “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย  

 

บริษทัมีสถานที�ตั�งปัจจุบนั ดงันี�  

 

(ก) ส�านกังานจดทะเบียน: ตั�งอยู ่ณ เลขที� 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ ์อ�าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ   

(ข) โรงงานแห่งที�หนึ�ง: ตั�งอยู ่ณ เลขที� 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ ์อ�าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

(ค) โรงงานแห่งที�สอง: ตั�งอยู ่ณ เลขที� 509 หมู่ 9 ต �าบลหนองกี� อ �าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อเดือนกนัยายน 2532 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ กลุ่มว่องวฒันโรจน์ กลุ่มไกรสิทธิศิรินทร และกลุ่มเจียงวรีวงศ์ ซึ� งถือหุน้ใน

บริษทัรวมประมาณร้อยละ 70  

 

บริษทัและบริษทัย่อยด�าเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิตและจ�าหน่ายอาหารทะเล อาหารส�าเร็จรูปและอาหาร         

กึ�งส�าเร็จรูปแช่แข็ง รายละเอียดของบริษทัย่อยทางตรง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ไดเ้ปิดเผยไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 
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2 เกณฑ์กำรจัดท�ำงบกำรเงิน  

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินนี�จดัท�าขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดย

สภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง   

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซึ� งมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1   มกราคม 2558 ในเบื�องตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่นั�น  มีผลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเรื�อง 

การเปลี�ยนแปลงนี�ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงิน 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�น ๆ ซึ� งมีผลบงัคบัส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน�ามาใชส้�าหรับการจดัท�างบการเงินนี�  มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�เกี�ยวกบัการด�าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 41 

 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า  

 

งบการเงินนี�จดัท�าขึ�นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี� ที�ใชท้างเลือกใน

การวดัมลูค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 

 

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 

สินทรัพยท์างการเงินเผื�อขาย มลูค่ายติุธรรม 

ที�ดิน มลูค่ายติุธรรม 

หนี� สินผลประโยชนที์�ก�าหนดไวสุ้ทธิ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามผลประโยชน์ที�

ก �าหนดไว ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ณ) 
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(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและน�าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินนี�จดัท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการด�าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล

ทางการเงินทั�งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุไว ้

เป็นอยา่งอื�น 
 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    
 

ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ การ

ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน

จ�านวนเงินที�เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี� สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 

ประมาณการและข้อสมมติฐานที�ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื�อง  การปรับ

ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัการใชว้ิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซึ� งมีผลกระทบที�มีนยัส�าคญัที�สุดต่อ

จ�านวนเงินที�รับรู้ในงบการเงินซึ�งประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี�  
 

หมายเหตุขอ้ 11 การจัดท�างบการเงินรวม: กลุ่มบริษทัมีอ�านาจควบคุมโดยพฤตินัย    

(De facto control) เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน  
 

(2) ขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการที�ส�าคญัซึ� งมีความเสี�ยงอย่างมีนยัส�าคญัที�เป็นเหตุ

ให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ�านวนเงินที�รับรู้ในงบการเงิน ซึ� งประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ต่อไปนี�  
 

หมายเหตุขอ้ 14 ราคายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

หมายเหตุขอ้ 15 การวดัมลูค่าของที�ดิน  

หมายเหตุขอ้ 17 ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

หมายเหตุขอ้ 22 การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังานที�ก�าหนดไว ้

หมายเหตุขอ้ 37 การตีมลูค่าของเครื�องมือทางการเงิน 
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การวัดมูลค่ายุติธรรม  

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก�าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั�ง

สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัก�าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี� รวมถึง

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซึ� งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมที�มีนยัส�าคญั รวมถึงการวดั

มลูค่ายติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 

กลุ่มผูป้ระเมินมลูค่ามีการทบทวนขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าที�มีนยัส�าคญั

อย่างสม��าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือ

การตั�งราคา กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานที�ไดม้าจากบุคคลที�สามที�สนบัสนุนขอ้สรุปเกี�ยวกบัการ

วดัมูลค่ารวมถึงการจดัระดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที�ก�าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินอยา่งเหมาะสม  

 

ประเด็นปัญหาของการวดัมลูค่าที�มีนยัส�าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 

 

เมื�อวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สิน กลุ่มบริษทัไดใ้ช้ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที�สุด

เท่าที�จะท�าไดม้ลูค่ายติุธรรมเหล่านี�ถกูจดัประเภทในแต่ละล�าดบัชั�นของมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้น

การประเมินมลูค่า ดงันี�   

ท ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์

หรือหนี� สินอยา่งเดียวกนั 

ท ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจาก

ราคา) ส�าหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น นอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยู่ในขอ้มูล

ระดบั 1 

ท ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มลูส�าหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�ไม่ไดม้าจากขอ้มลูที�สงัเกตได ้(ขอ้มลูที�ไม่

สามารถสังเกตได)้ 
 

หากขอ้มลูที�น�ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สินถกูจดัประเภทล�าดบัชั�นของมูลค่า

ยุติธรรมที�แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนั

ตามล�าดบัชั�นของมลูค่ายติุธรรมของขอ้มูลที�อยูใ่นระดบัต��าสุดที�มีนยัส�าคญัส�าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรม

โดยรวม 
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กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล�าดบัชั�นของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�เกิดการ

โอนขึ�น 
 

ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ดงัต่อไปนี�  
 

ท หมายเหตุขอ้  14 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

ท หมายเหตุขอ้  15 การวดัมลูค่าของที�ดิน และ 

ท หมายเหตุขอ้  37  เครื�องมือทางการเงิน 
 

3 นโยบำยกำรบัญชีที�ส�ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีที�น�าเสนอดงัต่อไปนี�ไดถื้อปฏิบติัโดยสม��าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนได้

เสียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม   
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ�นเมื�อกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมี

สิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบักิจการนั�นและมีความสามารถในการใชอ้ �านาจเหนือกิจการ

นั�นท�าใหเ้กิดผลกระทบต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบ

การเงินรวม นบัแต่วนัที�มีการควบคุมจนถึงวนัที�การควบคุมสิ�นสุดลง  
 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที�บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส�าคญัโดยมีอ�านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

เกี�ยวกบันโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที�จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   
 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุนซึ� งรวมถึง

ตน้ทุนการท�ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริ�มแรก ส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื�นของเงินลงทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัที�กลุ่ม

บริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส�าคญั 
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึง รายไดห้รือค่าใชจ่้ายที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงซึ� งเป็นผล

มาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถกูตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงซึ� งเป็น

ผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าที�กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการที�ถูกลงทุน

นั�น ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ� นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรที�ยงัไม่เกิดขึ� นจริง แต่เท่าที� เมื�อไม่มี

หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ�น 

 

(ข) รายการบัญชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่ม

บริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้น

การด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั�น ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรหรือ

ขาดทุน 

 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งบนัทึกตามเกณฑ์

ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ  

 

(ค) เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนพุนัธ์ 

 

เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พื�อจดัการความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงใน

อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์

ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อคา้ อยา่งไรกต็าม ตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่เขา้เงื�อนไขการก าหนดใหเ้ป็นเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยง

ถือเป็นรายการเพื�อคา้ 
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(ง) การป้องกันความเสี�ยง 

 

การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายที�จะป้องกนัความเสี�ยงของอตัราแลกเปลี�ยนโดยการท�าสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ

คุม้ครองรายการที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศไวล้่วงหนา้ โดยรายการที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตรา

ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�รายงาน ปรับปรุงดว้ยลูกหนี� /เจา้หนี� สุทธิจาก

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมรอตดับญัชีที�เหลืออยู่ ค่าธรรมเนียมในการท�าสัญญาซื�อ

ขายเงินตราต่างประเทศจะตดับญัชีเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสัญญา รายได/้ค่าใชจ่้ายตดับญัชี

ดงักล่าวและก�าไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ที�คุม้ครองความเสี�ยงจากรายการ

ที�เป็นตวัเงินซึ�งเป็นเงินตราต่างประเทศนั�นจะบนัทึกหกักลบลบกบัก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการที�

เป็นตวัเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท      

เผื�อเรียก และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ� งจะตอ้งช�าระคืนเมื�อทวงถาม   

ถือเป็นส่วนหนึ�งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 

 

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีขอ้จ�ากดัในการเบิกใชไ้ดแ้สดงแยกต่างหากเป็น “เงินฝากประจ�าสถาบนัการเงินที�มี

ขอ้จ�ากดัในการเบิกใช”้ ภายใต ้“สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

(ฉ) ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื�น 

 

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี� อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี�หกัค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 

 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช�าระหนี�  และการคาดการณ์เกี�ยวกบัการช�าระหนี�

ในอนาคตของลกูคา้  ลกูหนี�จะถกูตดัจ�าหน่ายบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี� สูญ 
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(ช) สินค้าคงเหลือ 
  

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต��ากวา่ 
 

วตัถุดิบ วสัดุหีบห่อและวสัดุสิ�นเปลืองค�านวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือวิธีถวัเฉลี�ย สินคา้ระหว่างผลิตและ

สินคา้ส�าเร็จรูปค�านวณโดยใช้วิธีถวัเฉลี�ย ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนที�ซื�อ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุน

อื�นเพื�อให้สินคา้อยู่ในสถานที�และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส�าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตที�ผลิตเอง 

ตน้ทุนสินคา้ค�านวณโดยการใชต้น้ทุนจริง และตน้ทุนมาตรฐานซึ�งไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวั

เฉลี�ยรวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค�านึงถึงระดบัก�าลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บเป็นการประมาณราคาที�จะขายไดจ้ากการด�าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใช้จ่ายที�จ �าเป็น

โดยประมาณในการขาย  
 

(ซ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน 

ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 

เงินลงทุนในตราสารทุน 
 

ตราสารทุนซึ�งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากที�ถือไวเ้พื�อคา้หรือตั�งใจถือไวจ้นครบ

ก�าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื�อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั� งแรกเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในมูลค่า

ยุติธรรม และการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วน        

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน  เมื�อมีการตดัจ�าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุน

สะสมที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้ก�าไรหรือขาดทุน ในกรณีที�เป็นเงินลงทุนประเภทที�มี

ดอกเบี�ย จะตอ้งบนัทึกดอกเบี�ยในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ� งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า 

 

มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินส�าหรับหลกัทรัพยเ์ผื�อขายจะใชร้าคาเสนอซื�อ ณ วนัที�รายงาน 
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การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เมื�อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินสุทธิที�ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก�าไรหรือ

ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก�าไรหรือ

ขาดทุน 
 

ในกรณีที�กลุ่มบริษทัจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที�ถืออยู ่ การค�านวณตน้ทุนส�าหรับเงินลงทุนที�จ �าหน่ายไป

และเงินลงทุนที�ยงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉลี�ยถ่วงน��าหนกั ปรับใชก้บัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนที�เหลืออยูท่ ั�งหมด 
 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจาก     

มลูค่าที�เพิ�มขึ�นหรือทั�งสองอยา่ง  ทั�งนี�ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือ

ใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
   
ตน้ทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื�อให้ได้มาซึ� งอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที�กิจการ

ก่อสร้างเองรวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอื�นเพื�อใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
 

ค่าเสื�อมราคาจะบนัทึกในก�าไรหรือขาดทุน ซึ� งค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ

สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี�  

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 5 ถึง 20 ปี 

  

(ญ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 

 

สินทรัพย์ที�เป็นกรรมสิทธิ�ของกิจการ 

 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้ที�ดินที�

แสดงดว้ยราคาที�ตีใหม่ ราคาที�ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ� งก�าหนดจากเกณฑก์ารใชง้านของสินทรัพยที์�มี

อยูจ่ริง ณ วนัที�มีการตีราคาใหม่หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์�กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพื�อใหสิ้นทรัพยน์ั�นอยูใ่นสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์ ตน้ทุนในการรื� อถอน การขนยา้ย การ

บูรณะสถานที�ตั� งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส�าหรับเครื� องมือที�ควบคุมโดยลิขสิทธิ� ซอฟแวร์ซึ� ง            

ไม่สามารถท�างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิ� ซอฟแวร์นั�นใหถื้อว่า ลิขสิทธิ� ซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของ

อุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก

แต่ละส่วนประกอบที�มีนยัส�าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการ

จ�าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในก�าไรหรือขาดทุน เมื�อมีการขาย

สินทรัพยที์�ตีราคาใหม่ จ�านวนเงินที�บนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก�าไร

สะสม 
 

สินทรัพย์ที�เช่า 
 

การเช่าซึ� งกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเสี�ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นที�เช่านั�น ๆ 

ใหจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนเครื�องจกัรและอุปกรณ์ที�ไดม้าโดยท�าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็น

สินทรัพยด์ว้ยมลูค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ�านวนเงินขั�นต��าที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ�านวนใด

จะต��ากวา่ หกัดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าที�ช�าระจะแยกเป็นส่วนที�เป็นค่าใชจ่้าย

ทางการเงิน และส่วนที�จะหกัจากหนี�ตามสัญญา เพื�อท�าให้อตัราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�ส�าหรับยอด

คงเหลือของหนี� สิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก�าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์ที�ตีราคาใหม่ 
 

การตีราคาใหม่ด�าเนินการโดยผูเ้ชี�ยวชาญในการประเมินราคาที�มีความเป็นอิสระอย่างสม��าเสมอ เพื�อใหม้ั�นใจ

วา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์�ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคญัจากมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�

รายงาน 
 

มูลค่าของสินทรัพยส่์วนที�ตีเพิ�มขึ�นจะบนัทึกไปยงัก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ยกเวน้กรณีที�เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์

ลดลงและรับรู้ขาดทุนในก�าไรหรือขาดทุนของสินทรัพยชิ์�นเดียวกนันั�นแลว้ ในกรณีที�มูลค่าของสินทรัพย์

ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบนัทึกในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับมูลค่าที�ลดลงเฉพาะจ�านวนที�ลดลงมากกว่า

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที์�เคยบนัทึกไวค้รั� งก่อนในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของสินทรัพยชิ์�น

เดียวกนันั�น ในกรณีที�มีการจ�าหน่ายสินทรัพยที์�ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยที์�จ �าหน่าย

จะโอนโดยตรงไปยงัก�าไรสะสมและไม่รวมในการค�านวณก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย ์
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ต้นทุนที�เกิดขึ �นในภายหลัง 
 

ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและ

อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ

นั�น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจ�าหน่าย

ตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนที�เกิดขึ�นในการซ่อมบ�ารุงอาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ�นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไร

หรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 
 

ค่าเสื�อมราคา 
 

ค่าเสื�อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ� งประกอบด้วยราคาทุนของ

สินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนอื�น หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเสื�อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์

แสดงไดด้งันี�  
 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 20 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุง 5 ถึง 20 ปี 

อาคารหอ้งเยน็และอุปกรณ์ 5 ถึง 20 ปี 

บ่อเลี�ยงกุง้และส่วนปรับปรุง 5 และ 20 ปี 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5 ถึง 20 ปี 

ระบบไฟฟ้าและระบบส่งน��า 5 ถึง 20 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและเครื�องใชส้�านกังาน  3 และ 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาส�าหรับที�ดินและสินทรัพยที์�อยู่ระหวา่งการก่อสร้างและติดตั�ง 
 

วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยที�สุดทุก

สิ�นรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นๆ ที�กลุ่มบริษทัซื�อมาและมีอายุการใชง้านจ�ากดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ�าหน่าย

สะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวม

เป็นสินทรัพยที์�สามารถระบุไดที้�เกี�ยวขอ้งนั�น  ค่าใชจ่้ายอื�น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑที์�เกิดขึ�น

ภายหลงัรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 

 

ค่าตัดจ�าหน่าย   

 

ค่าตดัจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ�านวนอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 

 

ค่าตดัจ�าหน่ายรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบที�คาดว่าจะไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั�นตามระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนซึ�งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ�มตดัจ�าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั�นพร้อมที�จะใหป้ระโยชน ์ 
 

ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์�าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี�  
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 และ 10 ปี 
 

วิธีการตดัจ�าหน่าย  ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมลูค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกสิ�นรอบปี

บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฏ) สิทธิการเช่า 
 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสม  
 

ค่าตดัจ�าหน่าย 
 

สิทธิการเช่าตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามระยะเวลาของสญัญาเช่า     

30 ปี 
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(ฐ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบัญชีของกลุ่มบริษทัได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานว่ามีขอ้บ่งชี� เรื� องการดอ้ยค่า

หรือไม่  ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี�จะท�าการประมาณมลูค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน   
 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที�

ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มลูค่าที�จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก�าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมื�อมีการ

กลบัรายการการประเมินมลูค่าของสินทรัพยเ์พิ�มของสินทรัพยชิ์�นเดียวกนัที�เคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมี

การดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี�ใหรั้บรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เมื�อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื�อขาย ซึ� งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมี

ความชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซึ� งเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกใน

ก�าไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนที�บนัทึกในก�าไรหรือ

ขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนที�ซื�อกบัมลูค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์ หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยท์างการเงินนั�นๆ ซึ� งเคยรับรู้แลว้ในก�าไรหรือขาดทุน 
 

การค านวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส�าหรับหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ค�านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่า

ยุติธรรม 

 

มลูค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์

หรือมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการ

ใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด

ก่อนค�านึงภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมลูค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยง

ที�มีต่อสินทรัพย  ์ส�าหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื�น จะพิจารณา      

มลูค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั�นเกี�ยวขอ้งดว้ย 

 

การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ   เมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ�มขึ�นใน

ภายหลงั  และการเพิ�มขึ�นนั�นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�เคยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน ส�าหรับ

สินทรัพยท์างการเงินที�เป็นตราสารทุนที�จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรง

ในก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอื�นๆ ที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ 

ทุกวนัที�ที�ออกรายงานวา่มีขอ้บ่งชี� เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ

เปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการค�านวณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบั

รายการเพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดั

จ�าหน่าย เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฑ) หนี�สินที่มีภาระดอกเบี�ย 
 

หนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยบนัทึกเริ�มแรกในมลูค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการเกิดหนี� สิน ภายหลงัจากการ

บนัทึกหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ�าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหนี� เริ�มแรกและ

ยอดหนี� เมื�อครบก�าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูย้ืมโดยใช้วิธีอตัราดอกเบี� ยที�

แทจ้ริง 

 

(ฒ) เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น 
 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�นแสดงในราคาทุน 
 

(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว้ 
 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที�ก �าหนดไวถู้กค�านวณแยกต่างหากเป็นราย

โครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการท�างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวด

ก่อนๆ  ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั  
 

การค�านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนที์�ก�าหนดไวน้ั�นจดัท�าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บ

อนุญาตเป็นประจ�าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้  
 

ในการวดัมลูค่าใหม่ของหนี� สินผลประโยชนที์�ก�าหนดไวสุ้ทธิ ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นทนัที กลุ่มบริษทัก�าหนดดอกเบี�ยจ่ายของ

หนี� สินผลประโยชนที์�ก�าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที�ใชว้ดัมลูค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ 

ต้นปี โดยค�านึงถึงการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนี� สินผลประโยชน์ที�ก �าหนดไวสุ้ทธิ ดอกเบี� ยจ่ายสุทธิและ

ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนรั์บรู้รายการในก�าไรหรือขาดทุน  
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เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก�าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก�าไรหรือ

ขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ก�าไรและขาดทุนจากการจ่ายช�าระผลประโยชนพ์นกังานเมื�อเกิดขึ�น  

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัที�เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิด

จากการท�างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซึ� งผลประโยชน์นี� ไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพื�อให้

เป็นมลูค่าปัจจุบนั การวดัมลูค่าใหม่จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 
 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 
 

ผลประโยชนร์ะยะสั�นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อพนกังานท�างานให้ หนี� สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดว่าจะ

จ่ายช�าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก

การที�พนกังานไดท้�างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันี�สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ด) ประมาณการหนี�สิน 
 

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อกลุ่มบริษทัมีภาระหนี� สินตามกฎหมายที�เกิดขึ�นในปัจจุบนัหรือที�ก่อตวัขึ�น

อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูก

จ่ายไปเพื�อช�าระภาระหนี� สินดงักล่าว ประมาณการหนี� สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายใน

อนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค�านึงถึงภาษีเงินได ้เพื�อใหส้ะทอ้นจ�านวนที�อาจประเมินไดใ้น

ตลาดปัจจุบนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี� สิน ประมาณการหนี� สินส่วนที�เพิ�มขึ�นเนื�องจากเวลา

ที�ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   
 

(ต) รายได้ 
 

รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายได้จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื�อไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินคา้ที�มี

นยัส�าคญัไปใหก้บัผูซื้�อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที�ขายไปแลว้

นั�นหรือมีความไม่แน่นอนที�มีนยัส�าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ

นั�น ไม่อาจวดัมูลค่าของจ�านวนรายไดแ้ละตน้ทุนที�เกิดขึ�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง

แน่นอนที�จะตอ้งรับคืนสินคา้  รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมื�อมีการใหบ้ริการ 
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การลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบี� ยรับ

จากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

ค่าใชจ่้ายเริ�มแรกที�เกิดขึ�นเป็นการเฉพาะเพื�อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ� งของค่าเช่าทั�งสิ�นตามสัญญา    

ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ�นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งค่าเช่านั�นเกิดขึ�น 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในก�าไรหรือขาดทุนในวนัที�กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    
 

ดอกเบี�ยรับ 
 

ดอกเบี�ยรับบนัทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

รายได้เงินชดเชยจากสินค้าส่งออก 
 

รายไดเ้งินชดเชยจากสินคา้ส่งออกรับรู้เป็นรายได ้เมื�อรับรู้รายการขายแลว้โดยไดส่้งมอบ โอนความเสี�ยงและ

ผลตอบแทนแลว้ 

 

(ถ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบี�ยจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหนี� สินส่วนที�เพิ�มขึ�นเนื�องจากเวลาที�

ผา่นไป และสิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินที�รับรู้ในก�าไร

หรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหนี�การคา้) และขาดทุนจาก

เครื�องมือป้องกนัความเสี�ยง รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมที�ไม่ไดเ้กี�ยวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไข รับรู้ในก�าไรหรือ

ขาดทุน โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 
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(ท) สัญญาเช่าด�าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด�าเนินงานบนัทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที�

ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ�งของค่าเช่าทั�งสิ�นตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า  
 

ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ�นตอ้งน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงินขั�นต��าที�ตอ้งจ่ายตามระยะเวลาที�คงเหลือของสัญญาเช่าเมื�อ

ไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 

ณ วนัที�เริ�มตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั�น 

ขึ�นอยู่กบัการใชสิ้นทรัพยที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั�นจะน�าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท�า

ใหก้ลุ่มบริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 

ณ วนัที�เริ�มตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส�าหรับสัญญาเช่า และ

ส่วนที�เป็นองค์ประกอบอื�นโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่า

การเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินในจ�านวนที�

เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั�น หลงัจากนั�นจ�านวนหนี� สินจะลดลงตาม

จ�านวนที�จ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหนี� สินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุ่ม

บริษทั 
 

(ธ) ภาษีเงินได้ 
  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้�าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษี     

เงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการ

ที�เกี�ยวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือรายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ ภาษีที�คาดว่าจะจ่ายช�าระหรือไดรั้บช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทุน

ประจ�าปีที�ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ�นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินและจ�านวนที�ใชเ้พื�อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื�อ

เกิดจากผลแตกต่างชั�วคราวต่อไปนี�   การรับรู้ค่าความนิยมในครั� งแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหนี� สินในครั� ง

แรกซึ�งเป็นรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อก�าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี 
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และผลแตกต่างที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการ

ในอนาคตอนัใกล ้   

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลกัษณะวิธีการ         

ที�กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชนจ์ากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช�าระหนี� สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�สิ�น

รอบระยะเวลาที�รายงาน  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการ

โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน  
 

ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค�านึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจท�าใหจ้�านวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ�น และมีดอกเบี�ยที�

ตอ้งช�าระ  กลุ่มบริษทัเชื�อวา่ไดต้ั�งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส�าหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจาก

การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต    

การประเมินนี�อยูบ่นพื�นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบั

เหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มลูใหม่ๆอาจจะท�าใหก้ลุ่มบริษทัเปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ�นอยู่กบัความเพียงพอของ

ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที�มีอยู ่ การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที�เกิด

การเปลี�ยนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิ

ตามกฎหมายที�จะน�าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ

ภาษีเงินไดนี้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษี

ต่างกนั ส�าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั�นกิจการมีความตั�งใจจะจ่ายช�าระหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด

ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั�งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช�าระหนี� สินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก�าไรเพื�อเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจ�านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าที�ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง  
 

(น) ก าไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงก�าไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานส�าหรับหุ้นสามญั ก�าไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานค�านวณโดยการหารก�าไร

หรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัด้วยจ�านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงน�� าหนักที�ออกจ�าหน่าย

ระหวา่งปี  
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(บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการด�าเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อประธานเจา้หนา้ที�บริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ �านาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการด�าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที�เกิดขึ�นจากส่วนงานด�าเนินงานนั�นโดยตรงรวมถึงรายการที�

ไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  

 

4 บุคคลหรือกจิกำรที�เกี�ยวข้องกนั 

 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัท�างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั        

หากกลุ่มบริษทัมีอ �านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั�งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคญั

ต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใต้

การควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส�าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั�น การเกี�ยวขอ้งกนั

นี�อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ที�มีกบับริษทัย่อย และบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 

ส�าหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส�าคญัและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น มีดงันี�  

 

ชื�อกิจกำร ประเทศที�จัดตั�ง 

/สัญชำติ 

 ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส�าคญั ไทย  บุคคลที�มีอ �านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั�ง

การและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ทั�งนี� รวมถึงกรรมการของกลุ่ม

บริษทั (ไม่วา่จะท�าหนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม่) 

Nichirei Foods Inc. ญี�ปุ่น  เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 

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

Nichirei Foods U.S.A. Inc. สหรัฐอเมริกา  ถือหุน้โดย Nichirei Foods Inc. 

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

Nichirei Europe S.A. เนเธอร์แลนด ์  ถือหุน้โดย Nichirei Foods Inc. 

GFPT Nichirei (Thailand)     

   Company Limited ไทย  ถือหุน้โดย Nichirei Foods Inc. 

 

นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี�  
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รำยกำร  นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ 

ขายสินคา้  ราคาตน้ทุนบวกก�าไรส่วนเพิ�ม 

ซื�อวตัถุดิบและสินคา้  ราคาตามเงื�อนไขทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกบัรายการซื�อสินคา้จาก   

   กิจการอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 

ดอกเบี�ยรับ  ตามที�ตกลงกนัตามสญัญา 

เงินปันผลรับ  ตามที�ประกาศจ่าย 

รายไดจ้ากการใหค้วามช่วยเหลือ   

   ดา้นการจดัการ การขาย และการตลาด  ราคาที�ตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค     ราคาที�ตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าความช่วยเหลือดา้นบริการจดัการ   ราคาที�ตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าความช่วยเหลือดา้นการตลาด   ราคาที�ตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส�าคญั  ตามหลกัเกณฑ ์ที�ก �าหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและ 

     พิจารณาผลตอบแทน และตามหลกัเกณฑที์�บริษทัก�าหนด 
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รายการที�ส�าคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัส�าหรับแต่ละปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี�  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายสินคา้ -  -  6,147  28,032 

ดอกเบี�ยรับ -  -  1,533  - 

เงินปันผลรับ -  -  170,872  83,292 

รายไดจ้ากการใหค้วามช่วยเหลือ         

   ดา้นการจดัการ การขาย และการตลาด -  -  17,621  14,155 

ซื�อวตัถุดิบและสินคา้ -  -  350,590  370,003 

        

บริษัทร่วม        

เงินปันผลรับ -  400  -  400 

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน        

    ในบริษทัร่วม 494  (50)  -  - 

        

ผู้บริหำรส�ำคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส�าคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสั�นของพนกังาน 44,316  45,022  41,861  43,057 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 194  181  194  181 

     รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส�าคญั 44,510  45,203  42,055  43,238 

        

บุคคลหรือกจิกำรอื�นที�เกี�ยวข้องกนั        

ขายสินคา้  3,448,559  3,339,507  166,099  184,951 

ซื�อวตัถุดิบและสินคา้ 54,487  116,667  -  - 

ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค     15,413  14,491  -  - 

ค่าความช่วยเหลือดา้นบริการจดัการ  4,312  4,641  -  - 
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บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง (บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ ดส์ จ�ากดั) ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 

เป็นจ�านวนเงินทั�งสิ�น 310.0 ลา้นบาท (2557: 170.0 ล้านบาท) โดยบริษทัย่อยไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าว

ให้กบับริษทัเป็นจ�านวนเงิน 151.9 ลา้นบาท (2557: 83.3 ล้านบาท) และจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อ�านาจควบคุมเป็นจ�านวนเงิน 158.1 ลา้นบาท (2557: 86.7 ล้านบาท) ในเดือนมีนาคมและกนัยายน 2558 

 

บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง (บริษทั สุราษฎร์ซีฟู้ ดส์  จ�ากดั) ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนธันวาคม 2558   

เป็นจ�านวนเงินทั�งสิ�น 20.0 ลา้นบาท (2557: -ไม่มี-) บริษทัย่อยจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้กบับริษทัเป็น

จ�านวนเงิน  18.9 ลา้นบาท (2557: -ไม่มี-) โดยแสดงเป็นเงินปันผลคา้งรับภายใต้ “ลูกหนี� อื�น” ใน                            

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558  และจะจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุมเป็น

จ�านวนเงิน 1.1 ลา้นบาท (2557: -ไม่มี-) ในเดือนมีนาคม 2559 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริษทัย่อยสองแห่ง (บริษทั จนัทบุรี

มารีนฟาร์ม จ�ากดั และบริษทั พุนพิน จ�ากดั) ที�ยงัไม่ไดเ้รียกช�าระเป็นจ�านวนเงินรวม 36.7 ลา้นบาท (2557: 

36.7 ล้านบาท) 

 

ยอดคงเหลือกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

 

ลกูหนี�การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

บริษทั สุราษฎร์ซีฟู้ ดส์ จ�ากดั -  -  1,390 , 171 

        

กิจกำรอื�นที�เกี�ยวข้องกัน        

Nichirei Foods Inc. 127,236  122,832  3,730  - 

Nichirei Australia Pty, Ltd. 9,529  14,814  9,529  14,814 

รวม 136,765  137,646  14,649  14,985 
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ลกูหนี�อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

บริษทั สุราษฎร์ซีฟู้ ดส์ จ�ากดั -  -  19,723  74 

บริษทั โมบาย โลจิสติกส์ จ�ากดั -  -  3  - 

บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ ดส์ จ�ากดั -  -  541  493 

รวม -  -  20,267  567 

        
เจ้าหนี�การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

บริษทั สุราษฎร์ซีฟู้ ดส์ จ�ากดั -  -  5,672  12,837 

บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ ดส์ จ �ากดั -  -  3,251  2,418 

บริษทั สุรพลอะควาคลัเจอร์ จ�ากดั -  -  -  307 

        
กิจกำรอื�นที�เกี�ยวข้องกัน        

Nichirei Foods Inc. 12,525  6,682  -  - 

GFPT Nichirei (Thailand)         

   Company Limited  -  800  -  - 

รวม 12,525  7,482  8,923  15,562 
 

เจ้าหนี�อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

บริษทั สุราษฎร์ซีฟู้ ดส์ จ�ากดั -  -  -  1 
บริษทั สุรพลอะควาคลัเจอร์ จ�ากดั -  -  1  - 
        
กิจกำรอื�นที�เกี�ยวข้องกัน        

Nichirei Foods Inc. 19,992  18,878  -  - 
รวม 19,992  18,878  1  1 
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สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

 

เมื�อวนัที� 7 ตุลาคม 2531 บริษทัไดท้�าสัญญาขายวตัถุดิบหลกักบับริษทัย่อยแห่งหนึ�ง (บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ ดส์ 

จ�ากดั)โดยบริษทัเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัใหแ้ก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว ทั�งนี�  บริษทัจะไดรั้บค่าวตัถุดิบที�จดัหาใหใ้น

ราคาที�ตกลงกนัซึ�งใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 

บริษทัท�าสัญญาให้บริการจดัการ การขายและการตลาดกบับริษทัย่อยหลายแห่งเป็นระยะเวลาหนึ� งปี โดย

บริษทัตกลงที�จะใหบ้ริการช่วยเหลือการบริหารงานแก่บริษทัย่อยดงักล่าว สัญญานี�อาจบอกเลิกไดโ้ดยฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ�งดว้ยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 30 วนั มิฉะนั�นจะถือวา่สญัญานี� ต่ออายโุดยอตัโนมติัครั� งละ

หนึ�งปี   ในการนี�  บริษทัยอ่ยเหล่านี�ตกลงที�จะจ่ายค่าบริการจดัการในจ�านวนเงินตามที�ระบุในสญัญา 

 

บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง (บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ ดส์ จ�ากดั) ไดท้ �าสัญญารับความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทั        

นิชิเร  ฟู้ ดส์ อิงค ์แห่งประเทศญี�ปุ่น โดยบริษทัดงักล่าวจะใหค้วามรู้และความช่วยเหลือดา้นเทคนิค  ตลอดจน

ใหค้�าปรึกษาเกี�ยวกบัการผลิตสินคา้บางชนิด  ภายใตข้อ้ก�าหนดของสัญญา บริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าบริการเป็น

จ�านวนร้อยละของมูลค่าขายตามราคาเอฟ โอ บี ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ ส�าหรับสินคา้ที�ส่งออกไปประเทศญี�ปุ่น 

ยกเวน้กุง้ชุบแป้ง  ขนมปังแช่แข็ง กุง้ชุบแป้งแช่แข็ง และกุง้เทมปุระ  สัญญานี� สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2545 

และสามารถต่ออายุสัญญาได้โดยอัตโนมัติคราวละหนึ� งปี เว ้นแต่ฝ่ายหนึ� งฝ่ายใดจะแจ้งยกเลิกหรือ

เปลี�ยนแปลงสญัญาเป็นเวลาหนึ�งเดือนก่อนถึงวนัครบก�าหนด 

 

เมื�อวนัที� 10 กรกฎาคม 2538 บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง (บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ ดส์ จ�ากดั) ไดท้ �าสัญญารับความ

ช่วยเหลือดา้นการบริการจดัการกบับริษทั นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค ์แห่งประเทศญี�ปุ่น โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความ

ช่วยเหลือดา้นการจดัการและการบริหารงานแก่บริษทัยอ่ย ทั�งนี�  บริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าบริการตามที�ก�าหนดใน

สญัญา สญัญานี�จะมีผลบงัคบัใชจ้นกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะบอกเลิกดว้ยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 

 

บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง (บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ ดส์ จ�ากดั) ไดท้ �าสัญญารับความช่วยเหลือดา้นการตลาดกบับริษทั       

นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์ แห่งประเทศญี�ปุ่น  ภายใตข้อ้ก�าหนดตามสัญญา บริษทัย่อยตกลงจะจ่ายค่าบริการในอตัรา     

ร้อยละของมลูค่าการขายตามราคา เอฟ โอ บี  ณ  ท่าเรือกรุงเทพฯ ส�าหรับสินคา้ที�ขายแก่อเมริกาเหนือ 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจำาปี 255888

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

 

 40 

5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 241  239  100  100 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 37,037  94,771  2,851  17,004 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 103,522  124,907  59,931  71,979 

เงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง 310,796  230,754  -  - 

รวม 451,596  450,671  62,882  89,083 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี�  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท 451,570  433,642  62,859  72,057 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 23  17,026  22  17,026 

สกุลเงินเยนญี�ปุ่น 3  3  1  - 

รวม 451,596  450,671  62,882  89,083 

 

6 เงนิลงทุนชั�วครำว 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 109,304  197,496  45,315  197,486 

รวม 109,304  197,496  45,315  197,486 

 

เงินลงทุนอื�นทั�งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกุลเงินบาท 
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รายการเคลื�อนไหวในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ของตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย มีดงันี�  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

หลักทรัพย์เผื�อขำย        

ณ วนัที� 1 มกราคม 197,496  188,559  197,486  188,549 

ซื�อระหวา่งปี 325,000  260,000  165,000  260,000 

ขายระหวา่งปี (408,763)  (252,961)  (312,521)  (252,961) 

รายการปรับปรุงจากการตีราคา (4,429)  1,898  (4,650)  1,898 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 109,304  197,496  45,315  197,486 
 

7 ลูกหนี�กำรค้ำ  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 136,765  137,646  14,649  14,985 

กิจการอื�น ๆ  124,286  123,503  107,636  119,710 

  261,051  261,149  122,285  134,695 

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  (700)  (700)  (700)  (700) 

สุทธิ  260,351  260,449  121,585  133,995 

         
หนี�สงสยัจะสูญส�าหรับปี  -  400  -  400 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหนี�การคา้ มีดงันี�  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 

กิจกำรที�เกี�ยวข้องกัน        

ยงัไม่ครบก�าหนดช�าระ  136,587  137,583  14,649  14,970 

เกินก�าหนดช�าระ:        

   นอ้ยกวา่ 30 วนั -  -  -  15 

 มากกวา่ 30 วนัถึง 60 วนั -  -  -  - 

 มากกวา่ 60 วนัถึง 90 วนั -  -  -  - 

 มากกวา่ 90 วนั 178  63  -  - 

 136,765  137,646  14,649  14,985 

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ -  -  -  - 

สุทธิ 136,765  137,646  14,649  14,985 

        

กิจกำรอื�นๆ        

ยงัไม่ครบก�าหนดช�าระ  105,782  103,002  89,132  99,215 

เกินก�าหนดช�าระ:        

   นอ้ยกวา่ 30 วนั 18,092  19,744  18,092  19,738 

 มากกวา่ 30 วนัถึง 60 วนั 223  169  223  169 

 มากกวา่ 60 วนัถึง 90 วนั 10  116  10  116 

 มากกวา่ 90 วนั 179  472  179  472 

 124,286  123,503  107,636  119,710 

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (700)  (700)  (700)  (700) 

สุทธิ 123,586  122,803  106,936  119,010 
        

รวม 260,351  260,449  121,585  133,995 

 

 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั�งแต่ 30 วนัถึง 65 วนั 
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ยอดลกูหนี�การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งันี�  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท 70,873  79,028  72,094  79,176 

สกุลเงินเยนญี�ปุ่น 140,930  156,417  28,837  33,585 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 48,548  25,004  20,654  21,234 

รวม 260,351  260,449  121,585  133,995 

 

8 ลูกหนี�อื�น  

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรที�เกี�ยวข้องกนั 4 -  -  20,267  567 

บุคคลหรือกจิกำรอื�น         

ลกูหนี�ภาษีมลูค่าเพิ�ม  20,547  7,047  36  - 

ลกูหนี� อื�น - สุทธิ  3,494  7,174  1,070  1,193 

ค่าสินคา้จ่ายล่วงหนา้  2,502  5,594  2,502  5,594 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  2,287  2,437  1,593  933 

รายไดค้า้งรับ  4,059  888  595  660 

ลกูหนี�สญัญาซื�อขายเงินตรา         

   ต่างประเทศล่วงหนา้  93  16,181  -  3,472 

อื�น ๆ  1,686  1,643  1,383  1,352 

  34,668  40,964  7,179  13,204 

รวม  34,668  40,964  27,446  13,771 
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9 สินค้ำคงเหลือ  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

สินคา้ส�าเร็จรูป 236,052  209,550  112,213  80,265 

สินคา้ระหวา่งผลิต 140,621  95,481  86,485  56,827 

วตัถุดิบ 102,979  142,393  62,490  108,459 

วสัดุหีบห่อและวสัดุสิ�นเปลือง 35,908  38,052  11,978  11,530 

สินคา้ระหวา่งทาง 4,059  1,682  -  - 

รวม 519,619  487,158  273,166  257,081 

หัก ค่าเผื�อมลูค่าสินคา้ลดลง (8,004)  (2,484)  (2,668)  (1,629) 

สุทธิ 511,615  484,674  270,498  255,452 

 

10  เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม  22,964  23,414  17,550  17,550 

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

   ตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 4 494  (50)  -  - 

รายไดเ้งินปันผล 4 -  (400)  -  - 

ณ วันที� 31 ธันวำคม  23,458  22,964  17,550  17,550 
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กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซึ� งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั�นจึงไม่มี

ราคาที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

บริษัทร่วม 
 

ตารางต่อไปนี�สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมที�รวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับ

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื�อ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทาง

การเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี�  
 

  บริษทั บีเจซี มารีน รีซอสเซส 

ดิเวลลอปเมน้ท ์จ�ากดั 

 บริษทั อินดิเพน็เดนท์ 

คอนซลัแตนท ์จ�ากดั 

  2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

รายได ้  1,147  1,355  38,084  23,948 

         

ก�าไรจากการด�าเนินงานอยา่งต่อเนื�อง  694  868  751  (2,852) 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  694  868  751  (2,852) 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม  347  434  601  (2,282) 

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของผูถู้กลงทุน  347  434  150  (570) 

         

สินทรัพยห์มุนเวียน  15,069  14,109  99,020  103,342 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  10,632  10,632  18,711  13,709 

หนี� สินหมุนเวียน  (699)  (431)  (94,776)  (94,817) 

หนี� สินไม่หมุนเวียน  (432)  (432)  (5,578)  (5,591) 

สินทรัพย์สุทธิ  24,570  23,878  17,377  16,643 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม  12,285  11,939  13,902  13,314 

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้ของผูถู้กลงทุน  12,285  11,939  3,475  3,329 

         

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยสุ์ทธิของ 

   ผูถู้กลงทุน ณ วนัที� 1 มกราคม 

 

19,634  19,200  3,330  4,214 

ก�าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส่วนที�เป็นของ 

   กลุ่มบริษทั 

  

347 

  

434 

  

147 

  

(484) 

เงินปันผลรับระหวา่งปี  -  -  -  (400) 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน  

ณ วันที� 31 ธันวำคม 

 

19,981  19,634  3,477  3,330 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558  2557 

 (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 227,038  233,424 

ลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ�ม 224,744  3,214 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (7,504)  (9,600) 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 444,278  227,038 

 

เมื�อวนัที� 20 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการของบริษทั สุรพลอะควาคลัเจอร์ จ�ากดั ไดมี้มติอนุมติัใหเ้รียกค่าหุน้เพิ�ม  

จากบริษทั เป็นจ�านวนเงิน 2.2 ลา้นบาท และไดรั้บช�าระในเดือนพฤศจิกายน 2557 

 

เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2557 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งบริษทั โมบาย โลจิสติกส์ จ�ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น 

1.0 ลา้นบาท (จ�านวน 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท)  โดยบริษทัช�าระค่าหุน้จนครบจ�านวนแลว้ ท�าให้ ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าว เป็นร้อยละ 100  

 

เมื�อวนัที� 7 เมษายน 2558 บริษทัซื�อหุน้ของบริษทัย่อยแห่งหนึ�งเพิ�มขึ�น (บริษทั สุราษฎร์ซีฟู้ ดส์ จ�ากดั) จากผูถื้อหุน้

รายย่อย จ�านวน 2,625 หุ้น ในราคาหุ้นละ 283.5 บาท (ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558) เป็นจ�านวน 

744,188 บาท ท�าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ�มขึ�นจากร้อยละ 94 เป็นร้อยละ 95 

 

เมื�อวนัที� 7 สิงหาคม 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง ซึ�งบริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 (บริษทั โมบาย โลจิสติกส์ จ�ากดั) ไดจ้ด

ทะเบียนเพิ�มทุนจากทุนจดทะเบียนจ�านวน 1 ลา้นบาท (จ�านวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจด

ทะเบียนจ�านวน 300 ลา้นบาท (จ�านวน 3,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) ทั�งนี�  บริษทัไดช้�าระค่าหุน้เพิ�มทุนใน

ราคาเท่ากบัมูลค่าหุ้นที�ตราไว ้ เป็นจ�านวน 224 ลา้นบาท  (จ�านวน 2,240,005 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ในวนัที� 5 

สิงหาคม 2558 หุ้นเพิ�มทุนส่วนที� เหลือจ�านวน 75 ลา้นบาท ไดข้ายให้แก่ส่วนได้เสียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม ดังนั�น 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 75 
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12    ส่วนได้เสียที�ไม่มอี�ำนำจควบคุม 
 

ตารางต่อไปนี�สรุปขอ้มลูเกี�ยวกบับริษทัยอ่ยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัที�มีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ�านาจควบคุมที�มีสาระส�าคญั 

ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

 31 ธนัวาคม 2558 

 

บริษทั สุรพล 

นิชิเรฟู้ ดส์ 

จ�ากดั  

บริษทัยอ่ย

อื�นที�ไม่มี

สาระส�าคญั  

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั  รวม 

 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม 51       
        

สินทรัพยห์มุนเวียน 690,790       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 809,563       

หนี�สินหมุนเวียน (431,215)       

หนี�สินไม่หมุนเวียน (113,474)       

สินทรัพย์สุทธิ 955,664       

        

มลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม 485,910  83,017  (573)  568,354 
        

รายได ้ 3,424,863       
        

ก�าไร 340,096       

ก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 15,905       

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 356,001       

        

ก�าไรที�แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม 173,449     (574)  (573)  172,302 

ก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นที�แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อ �านาจควบคุม 

 

8,112 

  

343 

  

- 

  

   8,455 
        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 520,026       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (61,050)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (เงินปันผลที�จ่ายให ้

   กบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ�านาจควบคุม: 158.1 ลา้นบาท) 

 

(425,534) 

      

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 33,442       
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 31 ธนัวาคม 2557 

 

บริษทั สุรพล 

นิชิเรฟู้ ดส์ 

จ�ากดั  

บริษทัยอ่ย

อื�นที�ไม่มี

สาระส�าคญั  

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั  รวม 

 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ�านาจควบคุม 51       
        

สินทรัพยห์มุนเวียน 677,644       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 872,719       

หนี� สินหมุนเวียน (480,601)       

หนี� สินไม่หมุนเวียน (160,098)       

สินทรัพย์สุทธิ 909,664       

        

มลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม 462,473  10,002  (6)  472,469 
        

รายได ้ 3,374,586       
        

ก�าไร 309,426       

ก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -       

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 309,426       

        

ก�าไรที�แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม 157,807  (610)  (6)  157,191 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นที�แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อ�านาจควบคุม 

 

- 

      

        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 412,797       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 1,598       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (เงินปันผลที�จ่ายให ้

   กบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม: 86.7 ลา้นบาท) 

 

(292,117) 

      

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 122,278       
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14 อสังหำริมทรัพย์เพื�อกำรลงทุน 

 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ราคาทุน         

ณ วนัที� 1 มกราคม   220,944  220,944  5,000  5,000 

เพิ�มขึ�น  -  -  -  - 

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

ค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า         

ณ วนัที� 1 มกราคม   127,950  127,912  -  - 

ค่าเสื�อมราคาส�าหรับปี  38  38  -  - 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (1,960)  -  -  - 

ณ วันที� 31 ธันวำคม  126,028  127,950  -  - 
         
มลูค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วันที�  1 มกรำคม 2557    93,032    5,000 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2557 และ         
   ณ วันที�  1 มกรำคม 2558  92,994  92,994  5,000  5,000 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2558  94,916    5,000   

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประเมินราคาโดยบริษทั เยนเนอรัล แวลูเอชั�น 

แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ�ากดั ซึ� งเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยที์�ใชง้าน

อยู่ในปัจจุบนั ราคาประเมินในเดือนกนัยายน 2558 จ�านวน 123.4 ลา้นบาท ส�าหรับงบการเงินรวม และ 8.5 ลา้น

บาท ส�าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ (2557: 110.6 ล้านบาท ส�าหรับงบการเงินรวม และ 5.3 ล้านบาท ส�าหรับ      

งบการเงินเฉพาะกิจการ)  

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนประกอบด้วยที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ใหเ้ช่าแก่บุคคลที�สาม และที�ดินที�ถือครอง

เพื�อโครงการในอนาคต สัญญาเช่าแต่ละสัญญาประกอบดว้ยระยะเวลาเช่าเป็นเวลา 2 ปี สัญญานี�จะมีผลบงัคบัใช้

จนกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะบอกเลิกดว้ยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ตามที�ก�าหนดในสญัญา 
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กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

ล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม  

มลูค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซึ� งมี

คุณสมบติัในวิชาชีพที�เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคา

ทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นประจ�าทุก 5 ปี 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจ�านวน 123.4 ลา้นบาท ถูกจดัล�าดบัชั�นการวดัมูลค่า

ยติุธรรม อยูใ่นระดบัที� 2 จากเกณฑข์อ้มลูที�น�ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรม  
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กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 
 

ล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของที�ดินถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ� งมีคุณสมบติัในวิชาชี พที�

เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระได้

ประเมินมลูค่ายติุธรรมของที�ดินของกลุ่มบริษทัเป็นประจ�าทุก 5 ปี 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของที�ดินจ�านวน 576.1 ลา้นบาท ถูกจดัล�าดบัชั�นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดบัที� 2 จาก

เกณฑข์อ้มลูที�น�ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรม  
 

16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

 งบกำรเงินรวม 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์  (พันบาท) 

ราคาทุน  

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 34,954 

เพิ�มขึ�น 526 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2557 และ 1 มกรำคม 2558 35,480 

เพิ�มขึ�น 538 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2558 36,018 
  

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 20,681 

ค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรับปี 3,353 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2557 และ 1 มกรำคม 2558 24,034 
ค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรับปี 3,211 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2558 27,245 
 

 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที� 1 มกรำคม 2557 14,273 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2557 และ 1 มกรำคม 2558 11,446 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2558 8,773 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 (พันบาท) 

ราคาทุน  

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 26,926 

เพิ�มข้ึน 42 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2557 และ 1 มกรำคม 2558 26,968 

เพิ�มข้ึน 281 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2558 27,249 

  

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 18,229 

ค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรับปี 2,551 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2557 และ 1 มกรำคม 2558 20,780 

ค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรับปี 2,399 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2558 23,179 

  

มลูค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที� 1 มกรำคม 2557 8,697 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2557 และ 1 มกรำคม 2558 6,188 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2558  4,070 
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รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

2558 และ 2557 มีดงันี�  

 

 งบกำรเงินรวม  

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที� 

 1 มกรำคม 

2558  

ก�าไรหรือ

ขาดทุน  

ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น  

ณ วนัที� 

31 ธันวำคม 

2558 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหนี�การคา้ (ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 140  -  -  140 

ลกูหนี� อื�น (ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 63  -  -  63 

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื�อการลดมูลค่า) 411  255  -  666 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื�อการด้อยค่า) 4,883  (392)  -  4,491 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากความแตกต่าง

ของค่าเสื�อราคา) 

 

- 

  

236 

  

- 

  

236 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,205  (28)    3,868  19,045 

ขาดทุนที�ยงัไม่รับรู้จากตราสารอนุพนัธ์ 9  255  -  264 

ยอดขาดทุนยกไป 28,914  (1,933)  -  26,981 

รวม 49,625  (1,607)    3,868  51,886 

        

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุนเผื�อขาย (การปรับมูลค่า) (986)  -  886  (100) 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์          

   (จากความแตกต่างของค่าเสื�อมราคา) (220)  (111)  -  (331) 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ�ม) (76,822)  -  (15,256)  (92,078) 

ก�าไรที�ยงัไม่รับรู้จากตราสารอนุพนัธ์ (1,747)  1,729  -  (18) 

รวม (79,775)  1,618  (14,370)  (92,527) 

สุทธิ (30,150)  11  (10,502)  (40,641) 
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 งบกำรเงินรวม  

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที� 

 1 มกรำคม 

2557  

ก�าไรหรือ

ขาดทุน  

ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น  

ณ วนัที� 

31 ธันวำคม 

2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหนี�การคา้ (ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 60  80  -  140 

ลกูหนี� อื�น (ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ) 63  -  -  63 

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื�อการลดมูลค่า) 368  43  -  411 

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

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14,175  1,030  -  15,205 

ขาดทุนที�ยงัไม่รับรู้จากตราสารอนุพนัธ์ 671  (662)  -  9 

ยอดขาดทุนยกไป  32,913  (3,999)  -  28,914 

รวม 53,133  (3,508)  -  49,625 

        

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุนเผื�อขาย (การปรับมูลค่า) (606)  -  (380)  (986) 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์          

   (จากความแตกต่างของค่าเสื�อมราคา) (221)  1  -  (220) 

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

ก�าไรที�ยงัไม่รับรู้จากตราสารอนุพนัธ์ -  (1,747)  -  (1,747) 

รวม (77,649)  (1,746)  (380)  (79,775) 

สุทธิ (24,516)  (5,254)  (380)  (30,150) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที� 

 1 มกรำคม 

2558  

ก�าไรหรือ

ขาดทุน  

ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น  

ณ วนัที� 

31 ธันวำคม 

2558 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหนี�การคา้ (ค่าเผื�อหนีส้งสัยจะสูญ) 140  -  -  140 

ลกูหนี� อื�น (ค่าเผื�อหนีส้งสัยจะสูญ) 63  -  -  63 

สินคา้คงเหลือ  (ค่าเผื�อการลดมูลค่า) 306  196  -  502 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,543  235  3,538  12,316 

ขาดทุนที�ยงัไม่รับรู้จากตราสารอนุพนัธ์ -  204  -  204 

ยอดขาดทุนยกไป 10,418  929  -  11,347 

รวม 19,470  1,564  3,538  24,572 

        

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุนเผื�อขาย (การปรับมูลค่า)   (986)  -  930  (56) 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

       

   (จากความแตกต่างของค่าเสื�อมราคา) (7)  (136)  -  (143) 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ�ม) (41,888)  -  (9,521)  (51,409) 

ก�าไรที�ยงัไม่รับรู้จากตราสารอนุพนัธ์ (694)  694  -  - 

รวม (43,575)  558  (8,591)  (51,608) 

สุทธิ (24,105)  2,122  (5,053)  (27,036) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที� 

 1 มกรำคม 

2557  

ก�าไรหรือ

ขาดทุน  

ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น  

ณ วนัที� 

31 ธันวำคม 

2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ลกูหนี�การคา้ (ค่าเผื�อหนีส้งสัยจะสูญ) 60  80  -  140 

ลกูหนี� อื�น (ค่าเผื�อหนีส้งสัยจะสูญ) 63  -  -  63 

สินคา้คงเหลือ  (ค่าเผื�อการลดมูลค่า) 75  231  -  306 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,811  732  -  8,543 

ขาดทุนที�ยงัไม่รับรู้จากตราสารอนุพนัธ์ 479  (479)  -  - 

ยอดขาดทุนยกไป 13,577  (3,159)  -  10,418 

รวม 22,065  (2,595)  -  19,470 

        

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุนเผื�อขาย (การปรับมูลค่า)   (606)  -  (380)  (986) 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

       

   (จากความแตกต่างของค่าเสื�อมราคา) (145)  138  -  (7) 

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

ก�าไรที�ยงัไม่รับรู้จากตราสารอนุพนัธ์ -  (694)  -  (694) 

รวม (42,639) 

)) 

 (556)  (380)  (43,575) 

สุทธิ (20,574)  (3,151)  (380)  (24,105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจำาปี 2558118

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

 

 70 

18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

สิทธิการเช่า - สุทธิ 1,791  2,020  1,791  2,020 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 163  913  226  251 

เงินฝากประจ�าสถาบนัการเงิน        

   ที�มีขอ้จ�ากดัในการเบิกใช ้ 2,000  2,000  -  - 

เงินมดัจ�าและอื�น ๆ 1,805  2,104  1,511  1,499 

รวม 5,759  7,037  3,528  3,770 
 

(ก) สิทธิการเช่า 
 

บญัชีนี� ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่าให้แก่ผูใ้ห้เช่า โดยบริษทัท�าสัญญาเช่าพื�นที�อาคารกบับริษทัใน

ประเทศแห่งหนึ�ง สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 30 ปี ซึ� งจะสิ�นสุดในปี 2566 
 

(ข) เงินฝากประจ าสถาบันการเงินที�มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 
 

บญัชีนี� ไดแ้ก่ เงินฝากประจ�าสถาบันการเงินของบริษทัย่อยกบัสถาบนัการเงินในประเทศจ�านวนเงิน 2.0 ลา้นบาท       

(2557: 2.0 ล้านบาท) ซึ� งใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ��าประกนัหนงัสือค��าประกนัที�ออกโดยสถาบนัการเงินดงักล่าว 
 

19 หนี�สินที�มีภำระดอกเบี�ย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ส่วนที�หมุนเวียน        

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน        

 ส่วนที�มีหลกัประกนั 19,000  11,500  -  - 

 ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 160,000  190,793  -  - 

เงนิกู้ยมืระยะสั�นจำกสถำบันกำรเงนิ 179,000  202,293  -  - 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

   ส่วนที�ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ�งปี        

 ส่วนที�มีหลกัประกนั -  2,004  -  - 

 ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั 25,707  47,477  3,000  6,000 

 25,707  49,481  3,000  6,000 

        

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนที�        

   ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ�งปี 31,854  30,514  1,419  756 

 236,561  282,288  4,419  6,756 

        
ส่วนที�ไม่หมนุเวียน        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

 ส่วนที�มีหลกัประกนั -  3,988  -  - 

 ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั -  23,738  -  3,000 

 -  27,726  -  3,000 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 53,072  82,119  3,939  2,622 

 53,072  109,845  3,939  5,622 

        
รวม 289,633  392,133  8,358  12,378 

 

 

หนี� สินที�มีภาระดอกเบี� ยซึ� งไม่รวมหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก�าหนดการจ่ายช�าระ ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคมไดด้งันี�  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ครบก�าหนดภายในหนึ�งปี  204,707  251,774  3,000  6,000 

ครบก�าหนดหลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี -  27,726  -  3,000 

รวม 204,707  279,500  3,000  9,000 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 2.35 ต่อปี ถึงร้อยละ 

3.2 ต่อปี (2557: ระหว่างร้อยละ 0.78 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.4 ต่อปี) 
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เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

สถาบนัการเงินในประเทศ 3,000  14,992  3,000  9,000 

สถาบนัการเงินต่างประเทศ 22,707  62,215  -  - 

 25,707  77,207  3,000  9,000 

หัก ส่วนที�ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ�งปี (25,707)  (49,481)  (3,000)  (6,000) 

สุทธิ -  27,726  -  3,000 
 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

สถาบันการเงินในประเทศ 
 

บริษทัไดท้�าสญัญากูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ�ง มีก�าหนดระยะเวลา 5 ปี ถึง 7 ปี เงินกูย้ืมดงักล่าว

มีอตัราดอกเบี� ยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างอตัราดอกเบี� ยเงินกูย้ืมขั�นต��า (MLR) ถึงอตัราดอกเบี� ยเงินกูย้ืมขั�นต��าหักดว้ย    

ร้อยละ 1 ต่อปี และมีก�าหนดช�าระทุกเดือนจนถึงปี 2559 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ยอดคงเหลือเงินกูย้ืมมีจ�านวนเงิน 

3 ลา้นบาท (2557: 9 ล้านบาท) 
 

บริษทัย่อยแห่งหนึ� งไดท้�าสัญญากูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ� งจ�านวน 10 ลา้นบาท ก�าหนด

ระยะเวลา 5 ปี และมีอตัราดอกเบี� ยเงินกูย้ืมขั�นต��า (MLR) หักดว้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ส�าหรับปีแรก อตัราดอกเบี� ย       

เงินกูย้ืมขั�นต��า (MLR) หักดว้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี ส�าหรับปีที�สอง และอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืมขั�นต��า (MLR) หักดว้ย   

ร้อยละ 1.0 ต่อปี ส�าหรับระยะเวลาหลงัจากนั�น เงินกูย้ืมมีก�าหนดช�าระคืนทุกเดือนงวดละ 0.17 ลา้นบาท โดยเริ�ม

ช�าระงวดแรกตั�งแต่เดือนมกราคม 2556 จนถึงเดือนธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดช้�าระคืนเงินกูย้ืมจ�านวนดงักล่าวแลว้

ทั�งจ�านวนในปี 2558 (2557: 6 ล้านบาท) 
 

สถาบันการเงินต่างประเทศ 
  
ในเดือนเมษายน 2556 บริษทัย่อยแห่งหนึ�งไดท้�าสัญญากูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งจ�านวน 100 ลา้นเยน  

มีก�าหนดระยะเวลา 3 ปี และมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 1.1 ต่อปี ส�าหรับปีแรกและหกเดือนนบัจากครบปีแรก 

และร้อยละ 1.2 ต่อปีส�าหรับระยะเวลาหลงัจากนั�น เงินกูย้ืมมีก�าหนดช�าระคืนทุกหกเดือนงวดละ 25 ลา้นเยน เริ�ม

ตั�งแต่เดือนตุลาคม 2557 จนถึงเดือนเมษายน 2559 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 ยอดคงเหลือเงินกูย้ืมมีจ�านวนเงิน 7.6 

ลา้นบาท (2557: 20.7 ล้านบาท) 
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ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษทัย่อยแห่งหนึ�งไดท้�าสัญญากูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ� งจ�านวนที� 200 

ลา้นเยน  มีก�าหนดระยะเวลา 3 ปี และมีอตัราดอกเบี� ยคงที�ร้อยละ 1.2 ต่อปี ส�าหรับปีแรกและหกเดือนนบัจาก

ครบปีแรก และร้อยละ 1.3 ต่อปีส�าหรับระยะเวลาหลงัจากนั�น เงินกูย้ืมมีก�าหนดช�าระคืนทุกหกเดือนงวดละ 50 ลา้น

เยน เริ�มตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 ยอดคงเหลือเงินกูย้ืมมี

จ�านวนเงิน 15.1 ลา้นบาท (2557: 41.5 ล้านบาท) 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 วงเงินสินเชื�อซึ�งยงัมิไดเ้บิกใชมี้จ�านวนเงินรวม 1,880.2 ลา้นบาท และ 12.4 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา ส�าหรับกลุ่มบริษทั และ 1,296.5 ลา้นบาท ส�าหรับบริษทั (2557: 1,915.1 ล้านบาท และ 12.8 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกา ส�าหรับกลุ่มบริษัท และ 1,307.5 ล้านบาท ส�าหรับบริษัท)  
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขอ้ผกูพนัที�จะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้จ�ากดัที�ก �าหนดในสัญญาเงินกูย้ืม เช่น การรักษา

อตัราส่วนหนี� สินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนี�  การไม่จ�านองที�ดินและ

อาคารเพิ�มเติม (ดูหมายเหตุขอ้ 15) เป็นตน้ 
 

วงเงินสินเชื�อของบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่ค��าประกนัโดยบริษทัและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�ง 
 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี�  
 

 งบกำรเงนิรวม 

 2558  2557 

 มลูค่าอนาคต

ของจ�านวน

เงินขั�นต��าที�

ตอ้งจ่าย 

  

 

 

ดอกเบี�ย 

 มลูค่าปัจจุบนั

ของจ�านวน

เงินขั�นต��าที�

ตอ้งจ่าย 

 มลูค่าอนาคต

ของจ�านวน

เงินขั�นต��าที�

ตอ้งจ่าย 

  

 

 

ดอกเบี�ย 

 มลูค่าปัจจุบนั

ของจ�านวน

เงินขั�นต��าที�

ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ�งปี 35,109  (3,255)  31,854  35,070  (4,556)  30,514 

ครบก�าหนดช�าระหลงัจาก            

   หนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 55,890  (2,818)  53,072  87,896  (5,777)  82,119 

รวม 90,999  (6,073)  84,926  122,966  (10,333)  112,633 
 

  

  

  

  

  

  



รายงานประจำาปี 2558122

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

 

 74 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557 

 มลูค่าอนาคต

ของจ�านวน

เงินขั�นต��าที�

ตอ้งจ่าย 

  

 

 

ดอกเบี�ย 

 มลูค่าปัจจุบนั

ของจ�านวน

เงินขั�นต��าที�

ตอ้งจ่าย 

 มลูค่าอนาคต

ของจ�านวน

เงินขั�นต��าที�

ตอ้งจ่าย 

  

 

 

ดอกเบี�ย 

 มลูค่าปัจจุบนั

ของจ�านวน

เงินขั�นต��าที�

ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ�งปี 1,772  (353)  1,419  1,062  (306)  756 

ครบก�าหนดช�าระหลงัจาก            

   หนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,474  (536)  3,938  3,215  (593)  2,622 

รวม 6,246  (889)  5,357  4,277  (899)  3,378 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัและบริษทัย่อยหลายแห่งท�าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัในประเทศ    

หลายแห่งเพื�อซื�อรถยนต ์รถยก เครื�องจกัรและอุปกรณ์ สัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลาเช่าสิ�นสุดจนถึงปี 2563 โดยมี

อตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 2.15 ถึง 42.35 ต่อปี ในปี 2558 (2557: ระหว่างร้อยละ 3.22 ถึง 42.35 ต่อปี) และ

สัญญาส่วนใหญ่ก�าหนดมีช�าระคืนภายใน 48 เดือน และ 60 เดือน เริ�มตั�งแต่เดือนตุลาคม 2554 

 

กรรมสิทธิ� ในรถยนต ์รถยก เครื�องจกัรและอุปกรณ์ที�ซื�อภายใตส้ัญญาเช่าการเงินนี�จะโอนเป็นกรรมสิทธิ� ของบริษทั

และบริษทัยอ่ยต่อเมื�อบริษทัและบริษทัยอ่ยไดช้�าระเงินงวดสุดทา้ยแลว้ 

 

ยอดหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จดัประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี�  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท 266,926  139,126  8,358  12,378 

สกุลเงินเยนญี�ปุ่น 22,707  253,007  -  - 

รวม 289,633  392,133  8,358  12,378 
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20 เจ้ำหนี�กำรค้ำ 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 12,525  7,482  8,923  15,562 

บุคคลหรือกิจการอื�น ๆ  172,328  190,193  52,168  63,417 

รวม  184,853  197,675  61,091  78,979 

 

ยอดเจา้หนี�การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี�  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท 167,404  165,371  60,854  53,357 

สกุลเงินเยนญี�ปุ่น 15,806  7,920  25  1,238 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,643  24,384  212  24,384 

รวม 184,853  197,675  61,091  78,979 

 

21 เจ้ำหนี�อื�น 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิกำรที�เกี�ยวข้องกัน 4 19,992  18,878  1  1 

บุคคลหรือกจิกำรอื�นๆ         

ค่าใชจ่้ายด าเนินงานคา้งจ่าย  35,020  30,849  13,243  11,766 

เจา้หนี� อื�น  39,682  35,251  26,075  27,308 

ค่าแรงรายวนัและโบนสัคา้งจ่าย  49,157  65,971  15,522  31,541 

อื�น ๆ  20,703  15,398  11,544  8,829 

  144,562  147,469  66,384  79,444 

รวม  164,554  166,347  66,385  79,445 
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ยอดเจา้หนี� อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี�  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท 151,837  156,709  59,188  74,194 

สกุลเงินเยนญี�ปุ่น 4,579  4,387  -  - 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 8,138  5,251  7,197  5,251 

รวม 164,554  166,347  66,385  79,445 
 

22 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ภำระผูกพนัในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ   

ส�ำหรับ 

       

ผลประโยชน์พนกังาน        

   หลงัออกจากงาน 105,801  84,707  63,084  42,898 

   ระยะยาวอื�น 3,729  5,746  1,297  2,544 

รวม 109,530  90,453  64,381  45,442 
        
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ       

รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน        

ผลประโยชน์พนกังาน 10,388  12,344  5,418  5,273 

รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื�น         

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั         

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ใน

ระหวา่งปี  19,317  

 

- 

 

 17,689  

 

- 



บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) 125

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

 

 77 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบ�าเหน็จบ�านาญพนกังานตามขอ้ก�าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์มื�อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุานและผลประโยชน์จากการท�างานเป็น

ระยะเวลานานตามขอ้นโยบายของบริษทั 
 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 1 มกราคม 90,453  82,392  45,442  41,549 
        
รับรู้ในก�ำไรขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 6,461  8,617  3,405  3,400 
ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั 3,927  3,727  2,013  1,873 

 10,388  12,344  5,418  5,273 
รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื�น        
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 19,317  -  

 

17,689  - 
        
อื�น ๆ        
ผลประโยชนจ่์าย (10,628)  (4,283)  (4,168)  (1,380) 

        
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที�  31 ธันวำคม 109,530  90,453  64,381  45,442 
 

ก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเกิดขึ�น

จาก 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

สมมติฐานประชากร 741  -  7,276  - 

สมมติฐานทางการเงิน 322  -  (590)  - 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 18,254  -  11,003  - 

รวม 19,317  -  17,689  - 

 



รายงานประจำาปี 2558126

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

 

 78 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�รายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี�ย) 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 3.5 - 4.03  4.13 - 4.47  3.5 - 3.96  4.13 - 4.18 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต 0.71 - 6.91  3.38 - 7.06  5.00  4.26 - 7.06 

 

ขอ้สมมุติเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไปและตารางมรณะไทย 2551 (TMO08) 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาถวัเฉลี�ยของภาระผกูพนัผลประโยชนที์�ก�าหนดไวเ้ป็น 18 ปี (2557: 18 ปี)  

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไป

ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์

ที�ก �าหนดไวเ้ป็นจ�านวนเงินดงัต่อไปนี�  

 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 (พันบาท) 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  

 ณ วันที� 31 ธันวำคม 2558 

 

เพิ�มขึ�น 

  

ลดลง 

  

เพิ�มขึ�น 

  

ลดลง 
        

อตัราคิดลด  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) (7,508)  8,439  (4,276)  4,780 

การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต  

(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) 

  

8,105 

  

(7,358) 

  

4,635 

  

(4,229) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 

(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) 

 

(8,599) 
 

 

9,195 
 

 

(4,786) 
 

 

5,306 
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23 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มลูค่าหุน้ 2558  2557 

 ต่อหุน้ จ�านวนหุน้  จ�านวนเงิน  จ�านวนหุน้  จ�านวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน         

ณ วนัที� 1 มกราคม         

-  หุน้สามญั 1 270,000  270,000  270,000  270,000 

ณ วันที� 31 ธันวำคม         

-  หุ้นสำมญั 1 270,000  270,000  270,000  270,000 

         
หุ้นที�ออกและช าระแล้ว         

ณ วนัที� 1 มกราคม         

-  หุน้สามญั 1 269,999  269,999  269,999  269,999 

ณ วันที� 31 ธันวำคม         

-  หุ้นสำมญั 1 269,999  269,999  269,999  269,999 

 

ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ�ง

เสียงต่อหนึ�งหุน้ในที�ประชุมของบริษทั 

 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่

มลูค่าหุน้ที�จดทะเบียนไว ้ บริษทัตอ้งน�าค่าหุน้ส่วนเกินนี�ตั�งเป็นทุนส�ารอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้

นี�จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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24 ส�ำรอง 

 

ส�ารองประกอบดว้ย 

 

การจัดสรรก�าไร และ/หรือ ก�าไรสะสม 
 

ส�ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส�ารอง 

(“ส�ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

ส�ารองดงักล่าวมีจ�านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารองนี�จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 
 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่ำงจำกกำรเปลี�ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื�อขำย 
 

ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายจนกระทั�งมีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 

ผลต่ำงจำกกำรเปลี�ยนแปลงในกำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่ 
 

ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แสดงในส่วนผูถื้อหุ้นของประกอบดว้ยผลรวมของการ

เปลี�ยนแปลงสุทธิของการตีราคาที�ดินและอาคารที�แสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทั�งมีการขายหรือ

จ�าหน่าย 
 

25 ส่วนงำนด�ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัด�าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารส�าเร็จรูป และ

อาหารกึ� งส�าเร็จรูปแช่แข็ง ดงันั�นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว ดงันั�น 

รายได ้ก�าไร และสินทรัพยท์ั�งหมดที�แสดงในงบการเงินจึงเกี�ยวกบัส่วนงานธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารทะเล      

แช่แขง็ อาหารส�าเร็จรูป และอาหารกึ�งส�าเร็จรูปแช่แขง็ 
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26 รำยได้จำกกำรลงทุน 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

เงินปันผลรับ 4 -  -  170,872  83,692 

รายไดค่้าเช่า  11,058  13,533  9,262  11,042 

อื�น ๆ  9,676  4,331  8,246  2,285 

รวม  20,734  17,864  188,380  97,019 

 

27 รำยได้อื�น 
 

 

28 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ค่าระวางเรือ  77,182  69,033  15,135  15,508 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน  58,082  52,755  49,512  45,405 

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  21,626  18,072  21,624  18,060 

ค่าใชจ่้ายในการส่งออก  32,336  29,548  2,928  3,279 

ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 4 15,413  14,491  -  - 

อื�นๆ  46,486  43,531  41,201  39,115 

รวม  251,125  227,430  130,400  121,367 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบ  38,228  44,704  751  956 

รายไดจ้ากการใหค้วามช่วยเหลือดา้น         

    การจดัการ การขายและการตลาด 4 -  -  17,621  14,155 

รายไดเ้งินชดเชยจากสินคา้ส่งออก  1,158  1,172  1,026  1,063 

อื�น ๆ  19,479  11,311  3,546  2,333 

รวม  58,865  57,187  22,944  18,507 
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29 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน  109,383  105,624  71,352  70,394 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน  -  -  7,504  9,600 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย  12,820  14,983  6,136  6,472 

ค่าความช่วยเหลือดา้นบริการจดัการ 4 4,312  4,641  -  - 

อื�น  36,524  23,548  22,512  19,701 

รวม  163,039  148,796  107,504  106,167 

 

30 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ผู้บริหาร         

เงินเดือน  33,420  29,652  33,420  29,652 

อื�น ๆ  11,090  15,551  8,635  13,586 

 4 44,510  45,203  42,055  43,238 

         
พนักงานอื่น         

เงินเดือนและค่าแรง  526,216  515,901  246,552  247,780 

อื�น ๆ  273,330  268,888  84,378  88,074 

  799,546  784,789  330,930  335,854 

         

รวม  844,056  829,992  372,985  379,092 
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31 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป         

   และงานระหวา่งท า  71,642  18,269  61,607  12,535 

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองที�ใชไ้ป  3,019,634  3,134,431  586,992  670,030 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 30 844,056  829,992  372,985  379,092 

ค่าเสื�อมราคา  214,860  212,960  50,241  52,947 

ค่าตดัจ าหน่าย  3,441  3,582  2,628  2,780 

อื�นๆ  586,961  617,968  569,011  631,985 

รวมต้นทุนขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย         

   และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร   4,740,594  4,817,202  1,643,464  1,749,369 

 

 

32 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนทางการเงิน        

   สถาบนัการเงิน 4,831  4,604  356  708 

   อื�นๆ 4,636  4,361  400  107 

รวม 9,467  8,965  756  815 
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33 รำยได้ภำษีเงินได้ (ภำษีเงินได้) 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

รำยได้ภำษเีงินได้ (ภำษีเงินได้) ของปีปัจจุบัน        

ส�าหรับปีปัจจุบนั  (27,617)  (22,312)  -  - 

 (27,617)  (22,312)  -  - 

        

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        

การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว    11  (5,254)  2,122  (3,151) 

รวมรำยได้ภำษีเงินได้  (ภำษีเงินได้) (27,606)  (27,566)  2,122  (3,151) 
 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 

 

 

 งบกำรเงินรวม  

 2558  2557 

 

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย (4,429)  886  

     

(3,543)  1,898  (380)  1,518 

การตีราคาที�ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 76,283  (15,256)  61,027  -  -  - 

ขาดทุนจากการประมาณตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (19,317)  3,868  (15,449)  -  -  - 

รวม 52,537  (10,502)  42,035  1,898  (380)  1,518 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557 

 

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย (4,650)  930  (3,720)  1,898  (380)  1,518 

การตีราคาที�ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 47,605  (9,521)  38,084  -  -  - 

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (17,689)  3,538  (14,151)  -  -  - 

รวม 25,266  (5,053)  20,213  1,898  (380)  1,518 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง 

 

 งบกำรเงินรวม 

 2558  2557 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

ก�าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   371,893    357,061 

จ�านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  74,379  20  71,412 

รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (51,979)    (51,846) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,659    3,030 

ผลแตกต่างชั�วคราวที�ไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี        

   เงินไดร้อการตดับญัชี   2,861    4,970 

ภาษีงวดก่อนๆที�บนัทึกสูงไป   (314)    - 

รวม 7.4  27,606  7.7  27,566 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

ก�าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   166,788    108,437 

จ�านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  33,358  20  21,687 

รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (37,595)    (21,533) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,429    2,611 

ผลแตกต่างชั�วคราวที�ไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี        

   เงินไดร้อการตดับญัชี   -    386 

ภาษีงวดก่อนๆที�บนัทึกสูงไป   (314)    -  

รวม (1.3)  (2,122)  2.9  3,151 
 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัที� 577 พ.ศ. 2557 

ลงวนัที� 10 พฤศจิกายน 2557 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ปี 2558 ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558 

 

เมื�อวนัที�  22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติได้มีมติอนุมติัให้ปรับลดอตัราภาษีเงินได ้           

นิติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิ ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 

1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

 

กลุ่มบริษัทใช้อัตราภาษีเ งินได้ที�ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี� สินภาษีเ งินได ้                      

รอการตดับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ตามค�าชี�แจงของสภาวิชาชีพบญัชีที�ออกในปี 2555 
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34 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหนึ� ง (บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ ดส์ จ�ากดั) ไดรั้บ

สิทธิประโยชนห์ลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 

2520 เกี�ยวกบัการผลิตอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง และการผลิตอาหารส�าเร็จรูปและกึ�งส�าเร็จรูปแช่แข็ง ซึ� งพอ

สรุปสาระส�าคญัไดด้งันี�  
 

(ก) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บ

การส่งเสริมมีก�าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น  

 

(ข) บริษทัย่อยไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ส�าหรับก�าไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�

ไดรั้บการส่งเสริมมีก�าหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที�สิ�นสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ก) 

 

(ค) บริษทัยอ่ยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส�าหรับเครื�องจกัรที�ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

 

 (ง) บริษทัยอ่ยไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา 2 เท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 

ปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

เนื�องจากเป็นกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้ก�าหนด

ตามที�ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

รายไดที้�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งันี�  

 

 งบกำรเงินรวม 

 2558  2557 

 กิจการที�  กิจการที�    กิจการที�  กิจการที�   

 ไดรั้บการ  ไม่ไดรั้บ    ไดรั้บการ  ไม่ไดรั้บ   

 ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม  ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 

  (พันบาท) 

ขายต่างประเทศ 2,174,876  2,171,998  4,346,874  2,128,097  2,187,344  4,315,441 

ขายในประเทศ 921  980,385  981,306  217  1,038,374  1,038,591 

ตดัรายการระหวา่งกนั (25)  (321,165)  (321,190)  (16)  (373,113)  (373,129) 

รวมรำยได้ 2,175,772  2,831,218  5,006,990  2,128,298  2,852,605  4,980,903 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557 

 กิจการที�  กิจการที�    กิจการที�  กิจการที�   

 ไดรั้บการ  ไม่ไดรั้บ    ไดรั้บการ  ไม่ไดรั้บ   

 ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม  ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 

  (พันบาท) 

ขายต่างประเทศ 45,697  900,997  946,694  57,667  996,101  1,053,768 

ขายในประเทศ 48  649,759  649,807  110  685,117  685,227 

รวมรำยได้ 45,745  1,550,756  1,596,501  57,777  1,681,218  1,738,995 

 

35 ก�ำไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐำน 

 

ก�าไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานส�าหรับแต่ละปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีที�เป็น

ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ�านวนหุน้สามญัที�ออกจ�าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการค�านวณดงันี�  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

ก�ำไรส�ำหรับปีที�เป็นส่วนของ        

   ผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ขั�นพื�นฐำน) 171,984  172,304  168,910  105,286 

จ�ำนวนหุ้นสำมญัที�ออกจ�ำหน่ำยแล้ว 269,999  269,999  269,999  269,999 

ก�ำไรต่อหุ้น (ขั�นพื�นฐำน) (บาท) 0.64  0.64  0.63  0.39 

 

36 เงินปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก�าไรเป็น

เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท เป็นจ�านวนเงินทั�งสิ�น 72.9 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน

เดือนพฤษภาคม 2558 

 

ในการประชุมสามญัประจ�าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที� 4 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก�าไรเป็น

เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท เป็นจ�านวนเงินทั�งสิ�น 94.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน

เดือนเมษายน 2557 
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37 เครื�องมือทำงกำรเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเครื�องมือ

ทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื�อการเกง็ก�าไรหรือการคา้  

 

การจดัการความเสี�ยงเป็นส่วนที�ส�าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล

ของระดบัความเสี�ยงใหเ้ป็นที�ยอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนที�เกิดจากความเสี�ยงและตน้ทุนของการจดัการ

ความเสี�ยง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสี�ยงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเนื�องเพื�อใหม้ั�นใจ

วา่มีความสมดุลระหวา่งความเสี�ยงและการควบคุมความเสี�ยง 

 

การบริหารจดัการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั�นคงเพื�อรักษานกัลงทุน เจา้หนี�และความเชื�อมั�น

ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก�ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซึ� งกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึ� งไม่รวมส่วน

ไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม อีกทั�งยงัก�ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี�ย 
 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี� ย หมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบี� ย      

ในตลาด ซึ� งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เนื�องจากดอกเบี� ยเงินกูย้ืมที�มีอตัรา

คงที� กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยที�เกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 19) อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารเชื�อว่า

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงในอตัราดอกเบี� ยไม่เป็นสาระส�าคญั ดงันั�น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้�าสัญญาเพื�อป้องกนัความ

เสี�ยงดงักล่าว 
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อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงของหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม และระยะเวลาที�ครบก�าหนดช�าระมีดงันี�  
 

 

 

 งบกำรเงนิรวม   

 

อตัราดอกเบี�ย 

ที�แทจ้ริง 

 ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2558          

หมุนเวยีน           

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2.18 - 3.2  179,000  -  -  179,000 
          

ไม่หมุนเวยีน          

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1.23 - 6  25,707  -  -  25,707 

รวม   204,707  -  -  204,707 

          
ปี 2557          

หมุนเวยีน           

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 0.78 – 3.4  202,293  -  -  202,293 
          

ไม่หมุนเวยีน          

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1.1 - 6  49,481  27,726  -  77,207 

รวม   251,774  27,726  -  279,500 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

 

อตัราดอกเบี�ย 

ที�แทจ้ริง 

 ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2558          

ไม่หมุนเวยีน           

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 6  3,000  -  -  3,000 

รวม   3,000  -  -  3,000 

          
ปี 2557          

ไม่หมุนเวยีน           

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 6  6,000  3,000  -  9,000 

รวม   6,000  3,000  -  9,000 



บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) 139

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

 

 91 

ความเสี�ยงจากเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ� งเกิดจากการซื�อสินคา้และการขายสินคา้ที�เป็น

เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้�าสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึ� งรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกิน

หนึ�งปี เพื�อป้องกนัความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัที�รายงานเป็นรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการขายสินคา้ที�เป็นเงินตราต่างประเทศในงวด

ปัจจุบนัและงวดถดัไป 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจาก

การมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศดงันี�  

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

เงินเยนญี�ปุ่ น         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 3  3  1  - 

ลกูหนี�การคา้ 7 140,930  156,417  28,837  33,585 

เจา้หนี�การคา้ 20 (15,806)  (7,920)  (25)  (1,238) 

เจา้หนี� อื�น 21 (4,579)  (4,387)  -  - 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 19 (22,707)  (253,007)  -  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน          

   ที�มีควำมเสี�ยง                                       97,841  (108,894)  28,813  32,347 

ประมาณการยอดขายสินคา้                                               277,224  316,507  41,513  41,988 

ยอดรวมควำมเสี�ยงทั�งสิ�น                                           375,065  207,613  70,326  74,335 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ                                     (410,331)  (473,024)  (70,428)  (75,674) 

ยอดควำมเสี�ยงคงเหลอืสุทธิ                                (35,266)  (265,411)  (102)  (1,339) 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 23  17,026  22  17,026 

ลกูหนี�การคา้ 7 48,548  25,004  20,654  21,234 

เจา้หนี�การคา้ 20 (1,643)  (24,384)  (212)  (24,384) 

เจา้หนี� อื�น 21 (8,138)  (5,251)  (7,197)  (5,251) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน          

   ที�มีควำมเสี�ยง                                       38,790  12,395  13,267  8,625 

ประมาณการยอดขายสินคา้                                               24,303  19,271  -  19,271 

ยอดรวมควำมเสี�ยงทั�งสิ�น                                           63,093  31,666  13,267  27,896 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ                                     (43,108)  (43,669)  -  (40,563) 

ยอดควำมเสี�ยงคงเหลอืสุทธิ                                19,985  (12,003)  13,267  (12,667) 

 

ความเสี�ยงทางด้านสินเชื�อ 
 

ความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ คือ ความเสี�ยงที�ลกูคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช�าระหนี�แก่กลุ่มบริษทัตามเงื�อนไขที�ตกลง

ไวเ้มื�อครบก�าหนด  
  

ฝ่ายบริหารไดก้�าหนดนโยบายทางดา้นสินเชื�อเพื�อควบคุมความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อดงักล่าวโดยสม��าเสมอ โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายที�ขอวงเงินสินเชื�อในระดบัหนึ�งๆ ณ วนัที�รายงาน ไม่พบว่ามีความเสี�ยง

จากสินเชื�อที�เป็นสาระส�าคญั ความเสี�ยงสูงสุดทางดา้นสินเชื�อแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน

แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื�องจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ�านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้

คาดวา่จะเกิดผลเสียหายที�มีสาระส�าคญัจากการเกบ็หนี�ไม่ได ้
 

ความเสี�ยงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า    

เงินสดให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพื�อท�าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 
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มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 

 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินรวมถึงมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ           

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

 

 งบกำรเงินรวม 

 มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

   (พันบาท) 

31 ธันวำคม 2558          

หมนุเวียน          

หน่วยลงทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 109,304  -  109,304  -  109,304 

เจา้หนี� สุทธิจากสญัญาขายเงินตรา     

  ต่างประเทศ (แสดงเป็นส่วนหนึ�ง 

  ของ “เจา้หนี� อื�น”) (2,587)  -  -    (15,621)  (15,621) 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  (204,707)  -  -  (204,707)  (204,707) 

          

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

   (พันบาท) 

31 ธันวำคม 2558          

หมนุเวียน          

หน่วยลงทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 45,315  -  45,315  -  45,315 

เจา้หนี� สุทธิจากสญัญาขายเงินตรา   

  ต่างประเทศ (แสดงเป็นส่วนหนึ�ง 

  ของ “เจา้หนี� อื�น”)  (1,022)  -  -  (1,206)      (1,206) 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  (3,000)  -  -     (3,000)      (3,000) 
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เครื�องมือทำงกำรเงนิที�วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
 

ล าดับช้ันของมลูค่ายตุิธรรม 
 

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมที�เกิดขึ�นประจ�าส�าหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม

เหล่านี�ถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัที�ต่างกนัของล�าดบัชั�นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยาม

ของระดบัต่างๆ มีดงันี�  

ท ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพยห์รือหนี� สิน

อยา่งเดียวกนั ซึ� งกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น ณ วนัที�วดัมูลค่า 

ท ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มลูอื�นที�สงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส�าหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สิน

นั�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ท ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตไดส้�าหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส�าหรับหน่วยลงทุนที�ซื�อขายนอกตลาดหลกัทรัพย  ์อา้งอิงราคาจาก

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 

มลูค่ายติุธรรมระดบั 3 ส�าหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ โดยใชอ้ตัราที�ก �าหนด

โดยธนาคารของบริษทัดว้ยการพิจารณาเงื�อนไขในตลาดที�มีอยู ่ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 มลูค่ายติุธรรม  มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม  มลูค่าตามบญัชี 

31 ธันวำคม 2557 (พันบาท) 

หมนุเวียน        

หน่วยลงทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      197,496        197,496       197,485  197,485 

ลกูหนี� สุทธิจากสัญญาขายเงินตรา   

   ต่างประเทศ (แสดงเป็นส่วนหนึ�ง 

   ของ “ลกูหนี� อื�น”) 

 

       28,674 

  

        16,136 

  

3,792 

  

3,472 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน   (251,774)  (251,774)        (6,000)  (6,000) 

ไม่หมนุเวียน        

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (27,726)  (27,726)        (3,000)  (3,000) 



บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) 143

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

 

 95 

 

38 ภำระผูกพนักบักจิกำรที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 
 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2558  2557  2558  2557 

  (ล้านบาท) 

สัญญาที�ยังไม่ได้รับรู้         

อาคารและสิ�งปลกูสร้างอื�น  138.4  -  -  - 
 

ภาระผกูพนัอื�นๆ 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีระยะเวลา

สญัญาครอบคลุมไม่เกินหนึ�งปี ดงันี�  
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 จ�านวนเงินตรา  เทียบเท่า  จ�านวนเงินตรา  เทียบเท่า 

สกุลเงิน ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 

 (ล้าน)  (ล้านบาท)  (ล้าน)  (ล้านบาท) 

สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ        

เยนญี�ปุ่น 1,384.1  410.3  237.6  70.4 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.2  43.1  -  - 

รวม   453.4    70.4 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีระยะเวลา

สญัญาครอบคลุมไม่เกินหนึ�งปี ดงันี�  
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 จ�านวนเงินตรา  เทียบเท่า  จ�านวนเงินตรา  เทียบเท่า 

สกุลเงิน ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 

 (ล้าน)  (ล้านบาท)  (ล้าน)  (ล้านบาท) 

สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ        

เยนญี�ปุ่น 1,744.4  473.0  279.1  75.7 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.3  43.7  1.2  40.5 

รวม   516.7    116.2 
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39 หนี�สินที�อำจเกิดขึ�น 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น 
 

(ก) จากการที�ธนาคารออกหนังสือค��าประกนับริษทัและบริษทัย่อยแก่หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เป็นจ�านวน

เงินรวมประมาณ 11.3 ลา้นบาท ส�าหรับกลุ่มบริษทั และ 7.6 ลา้นบาท ส�าหรับบริษทั 
 

(ข) จากการเขา้ร่วมค��าประกนัสินเชื�อที�สถาบนัการเงินให้แก่บริษทัย่อยบางแห่งจ�านวนเงินรวมประมาณ 374.1 

ลา้นบาท 
 

40  เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติอนุมติัประกาศจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลการ

ด�าเนินงานประจ�าปี 2558 จ�านวน 0.43 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 116.1 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลจะถูกเสนอ

ต่อที�ประชุมสามญัประจ�าปีของผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติัในวนัที� 21 เมษายน 2559 
 

41 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที�ยงัไม่ได้ใช้     
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ

ไม่ไดน้�ามาใชใ้นการจดัท�างบการเงินนี�  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี� ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการด�าเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที�        

1 มกราคม 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนที�จะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี�มาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื�อง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2558) การน�าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชี 

และขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2558) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื�อง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน 

เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้ืม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2558) ก�าไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และสินทรัพยที์� 

อาจเกิดขึ�น 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 

(ปรับปรุง 2558)   

ส่วนงานด�าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 

(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 

(ปรับปรุง 2558)  

การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 

(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมลูค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 

(ปรับปรุง 2558) 

สญัญาเช่าด�าเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 

(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินเนื�อหาสญัญาเช่าที�ท�าขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 

(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2558) 

การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน         

การบูรณะ และหนี� สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื�อง 
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบื�องตน้ถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการ

ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุงใหม่เหล่านี�   ซึ� งคาดว่าไม่มีผลกระทบที�มีสาระส�าคญัต่อ

งบการเงินในงวดที�ถือปฏิบติั   




