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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

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

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ       

ผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึง

หมายเหตุซึ�งประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีที�ส�าคญัและเรื�องอื�น ๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล�าดับ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะ

กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรใน

สาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค           

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�ก �าหนด

โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้

ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้ก�าหนดเหล่านี�  ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบ

บญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) 



50  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

 

 

 2 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื�องส�าคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนยัส�าคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื� องเหล่านี� มาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง

ความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื�องเหล่านี�  
 

มูลค่ำของสินค้ำคงเหลอื 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ช) และ 9 

เรื�องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื�องดงักล่ำวอย่ำงไร 
 

กลุ่มบริษทัมีสินค้าคงเหลือที�มีนัยส�าคัญ สินค้าของ

กลุ่มบริษทัไดแ้ก่อาหารทะเลและอาหารแช่แข็งซึ� งมี

อายุการเก็บรักษาที�จ �ากัด นอกจากนี� สินคา้ของกลุ่ม

บริษทัเป็นสินคา้ที�มีการแข่งขนัสูงทั�งตลาดในประเทศ

และตลาดส่งออก ประกอบกบักระบวนการผลิตสินคา้

ของกลุ่มบริษทัตอ้งพึ�งพาวตัถุดิบทางการเกษตรและ

ประมง  ซึ� งมีความผนัแปรไปตามสภาพภูมิอากาศ 

สิ�งแวดลอ้ม ภยัธรรมชาติ โรคระบาด ส่งผลต่อความ

ผนัผวนของราคาวตัถุดิบหลกัที�ใช้ในการผลิตสินค้า

ของกลุ่มบริษทั ปัจจยัเหล่านี� ส่งผลต่อตน้ทุนวตัถุดิบ 

ราคาขายของสินค้าและมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

เนื�องจากสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใด

จะต��ากวา่ กลุ่มบริษทัพิจารณามลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บจาก

ราคาขายหกัค่าใชจ่้ายในการขายเปรียบเทียบกบัตน้ทุน

ของสินค้าคงเหลือ  และบนัทึกผลขาดทุนหากมูลค่า

สุทธิที�จะไดรั้บต��ากวา่ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ รวมถึงการ

ประมาณมูลค่าส�าหรับสินค้าคงเหลือจะหมดอาย ุ

เนื�องจากการวัดและการประเมินมูลค่าของสินค้า

คงเหลือเกี�ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 

ข้าพเจ้า จึงพิจารณาเรื� องนี� เ ป็นเ รื� องส�าคัญในการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

ท  สอบถามผู้บริหารในการก�าหนดนโยบายที�ใช้ในการ

พิจารณาประมาณการมลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บ  
 

ท   ประเมินนโยบายที�กลุ่มบริษทัใช้ในการประมาณการว่า

วิธีการที�ใช้นั�นมีความสอดคลอ้งกับนโยบายการบัญชี

ของกลุ่มบริษทั  
 

ท   ท�าความเขา้ใจในลกัษณะของระบบการควบคุมภายในที�

เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือ และเขา้ร่วม

สังเกตการณ์การตรวจนับและสุ่มทดสอบสภาพของ

สินคา้คงเหลือ          
     

ท   พิจารณาสินคา้คงเหลือเคลื�อนไหวช้า  ดว้ยการประเมิน

รายงานวิเคราะห์อายุของสินคา้คงเหลือว่าจดัท�าถูกตอ้ง

และครบถว้นหรือไม่ โดยการกระทบยอดกับรายงาน

สินคา้คงเหลือ สุ่มทดสอบการค�านวณอายุของรายงาน

สินคา้คงเหลือและสุ่มทดสอบกบัเอกสารที�เกี�ยวขอ้งว่า

สินคา้คงเหลือถูกจดัประเภทไวใ้นช่วงอายุที� เหมาะสม

หรือไม่       
 

ท   สุ่มทดสอบการประมาณการมูลค่าสุทธิที�จะได้รับของ

สินค้าคงเหลือ เคลื�อนไหวช้า  โดยการเปรียบเทียบ

ประมาณการเกี�ยวกับสินค้าหมดอายุกับข้อมูลในอดีต 

แผนการจดัจ�าหน่ายของบริษทั และปัจจยัตลาดที�ส่งผล

ต่อมลูค่าของสินคา้คงเหลือ 
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มูลค่ำของสินค้ำคงเหลอื 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ช) และ 9 

เรื�องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื�องดงักล่ำวอย่ำงไร 

ท   สุ่มทดสอบการประมาณการมูลค่าสุทธิที�จะได้รับของ

สินค้าคงเหลือ โดยทดสอบความถูกต้องของตัวอย่าง

ขอ้มลู โดยเปรียบเทียบราคาที�คาดวา่จะขายไดก้บัเอกสาร

การขายภายหลงัวนัสิ�นปี หรือรายการราคาสินคา้ และ

แผนการจัดจ�าหน่าย ตลอดจนพิจารณาเกี� ยวกับการ

ประมาณค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเกิดขึ� นจากการขายกับ

เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงในอดีต 

และ 
 

ท   พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวกับ

สินคา้คงเหลือของบริษทัตามขอ้ก�าหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้ง 

 

กำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภำษเีงินได้รอตัดกำรบัญชีจำกผลขำดทุนทำงภำษทีี�ยงัไม่ได้ใช้ยกไป 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ธ) และ 17 

เรื�องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื�องดงักล่ำวอย่ำงไร 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�

เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไป ณ วนัที�         

31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 3.0 ลา้นบาทส�าหรับกลุ่ม

บริษทั การรับรู้ดงักล่าวเกี�ยวขอ้งกบัการใช้ดุลยพินิจ

ของผูบ้ริหารในการประเมินความเป็นไปไดข้องก�าไร

ทางภาษีในอนาคตและความสามารถของกลุ่มบริษทั

ในการใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนดงักล่าวในอนาคต

เพื�อประกอบการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บญัชี 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
ท สอบถามผูบ้ริหารผูซึ้� งรับผิดชอบในการจัดท�าประมาณ

การก�าไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริษทั  
 

ท   กระทบยอดขาดทุนทางภาษีและวนัหมดอายุกบัรายงาน
ภาษี 

 

ท  ประเมินและทดสอบการใช้ดุลยพินิจของผู้บ ริหาร                       
ขอ้สมมติที�ใชใ้นการประมาณการก�าไรทางภาษีในอนาคต 
โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประมาณการใน
อดีต โดยเปรียบเทียบกบัผลการด�าเนินงานที�เกิดขึ�นจริง 
และแผนการด�าเนินงาน ประกอบกบัความรู้ความเขา้ใจ
ของข้าพเจ้าที� มีต่อกลุ่มบริษัท อุตสาหกรรมของกลุ่ม
บริษทั และความอ่อนไหวในการเปลี�ยนแปลงของการ
ปร ะ ม า ณ กา ร ก�า ไ ร ใน อนา ค ต  เ พื� อ พิ จ า ร ณ า ค วา ม
สมเหตุสมผลของกระบวนการจดัท�าประมาณการก�าไร
ทางภาษีในอนาคตของผูบ้ริหาร 
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กำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภำษเีงินได้รอตัดกำรบัญชีจำกผลขำดทุนทำงภำษทีี�ยงัไม่ได้ใช้ยกไป 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ธ) และ 17 

เรื�องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื�องดงักล่ำวอย่ำงไร 

 

ท ทดสอบการค�านวณตามประมาณการ และ 

 
ท พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่ม

บริษทัตามขอ้ก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที�เกี�ยวขอ้ง 
 

ข้อมูลอื�น 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มลูอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ�งรวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานนั�น ซึ� งคาดว่ารายงานประจ�าปี จะถูกจดัเตรียมให้

ขา้พเจา้ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เชื�อมั�นต่อขอ้มลูอื�น 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอื�น

ตามที�ระบุขา้งตน้เมื�อจดัท�าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระส�าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัหรือไม่ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื�อใหส้ามารถ

จดัท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการด�าเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการด�าเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด�าเนินงาน

หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้



รายงานประจำาปี 2560  53

 

 

 5 

ผูมี้หนา้ที�ในการก ากบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ

บริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ�งรวมความเห็นของข้าพเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความ

เชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที� มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริง     แต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่านี�  

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

ท      ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อ

ตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะ

สูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม

ภายใน 

ท      ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั 

ท      ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัท าขึ�นโดยผูบ้ริหาร 

ท      สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระส าคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย

ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการสอบ
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บญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด�าเนินงานต่อเนื�อง 

ท      ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ท�าให้มีการ

น�าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่ 

ท      ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีที� เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก�าหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการก�ากบัดูแลในเรื�องต่างๆที�ส�าคญั ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ได้วางแผนไว  ้ประเด็นที�มีนยัส�าคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ �ารับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการก�ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการก�ากบัดูแลเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ 

 

จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการก�ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัส�าคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก�าหนดเป็นเรื�องส�าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ใน

รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�

ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสาร

ดงักล่าว 

 

 

 

(อรวรรณ ศิริรัตนวงศ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3757 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ�ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

20 กุมภาพนัธ์ 2561 
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
บริษัท สุรพลฟู้ ดส์ จ ำกัด �มหำชน� และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 502,170,986 674,623,242 23,927,805 15,144,380

เงินลงทุนชั�วคราว 6 - 31,151,155 - 1,199,600

ลูกหนี�การคา้ 4, 7 234,174,711 226,729,382 161,685,856 95,691,765

ลูกหนี� อื�น 4, 8 60,732,425 64,269,272 14,916,363 11,575,197

เงินปันผลคา้งรับ 4 - - - 14,240,513

สินคา้คงเหลือ  9 430,398,514 492,551,854 86,497,541 235,193,897

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน ������������� ������������� ����������� �����������

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4, 10 20,879,207 23,299,012 17,150,000 17,550,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 11 - - 730,477,375 730,477,375

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 13 2,000,000 - 200,000 -

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 14 124,650,041 125,261,795 5,000,000 5,000,000

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  15 2,199,459,862 1,879,316,951 519,220,425 445,072,996

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  16 21,016,611 13,133,526 2,406,800 2,775,504

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 9,152,334 16,774,521 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 18 20,814,974 46,786,232 13,021,527 5,489,317

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน ������������� ������������� ������������� �������������

รวมสินทรัพย์ ������������� ������������� ������������� �������������

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

หมายเหตประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้



56  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด �มหำชน� และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ ���� ���� ���� ����

หนีสิ้นหมนุเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 19 ����������� ����������� � ����������

เจา้หนี�การคา้ 4, 20 ����������� ����������� ���������� ����������

เจา้หนี� อื�น 4, 21 ����������� ����������� ���������� ����������

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ที�ถึงก าหนดช าระภายในหนึ�งปี 19 ���������� ���������� ���������� �������

เงินกูย้มืจากบริษทัร่วม 4, 19 ��������� ��������� � �

หนี�สินตามสญัญาเช่าการเงินที�ถึงก าหนดช าระ

   ภายในหนึ�งปี 19 ���������� ���������� ��������� ���������

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ���������� ���������� � �

รวมหนี�สินหมุนเวยีน ����������� ����������� ����������� �����������

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 ����������� ����������� ������� �������

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 19 ���������� ���������� ���������� ����������

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 ���������� ���������� ���������� ����������

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียน

   ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 22 ����������� ����������� ���������� ����������

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน ����������� ����������� ���������� ����������

รวมหนี�สิน ������������� ������������� ����������� �����������

�� ธนัวาคม

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

�� ธนัวาคม

(บาท)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ)
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด �มหำชน� และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ ���� ���� ���� ����

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

     หุน้สามญั ����������� หุน้ มูลคา่หุน้ละ � บาท ����������� ����������� ����������� ����������� 

   ทุนที�ออกและช าระแลว้

     หุน้สามญั ����������� หุน้ มูลคา่หุน้ละ � บาท ����������� ����������� ����������� ����������� 

ส่วนเกินมูลคา่หุน้

   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 23 ����������� ����������� ����������� ����������� 

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนส ารองตามกฎหมาย 24 ���������� ���������� ���������� ���������� 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ����������� ����������� ����������� ����������� 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ ����������� ����������� ����������� ����������� 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ ������������� ������������� ������������� �������������

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ  านาจควบคุม 12 ����������� ����������� � �

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น ������������� ������������� ������������� �������������

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น ������������� ������������� ������������� �������������

(บาท)

�� ธนัวาคม

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

�� ธนัวาคม

งบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้



58  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด �มหำชน� และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ ���� ���� ���� ����

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 4, 25, 33 ������������� ������������� ������������� �������������

รายไดจ้ากการให้บริการ 33 ���������� ��������� � �

รายไดด้อกเบี�ยและเงินปันผล 4 ��������� ��������� ����������� �����������

ก าไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ ���������� ���������� ��������� �������

รายไดอื้�น 4, 26 ���������� ���������� ���������� ����������

รวมรำยได้ ������������� ������������� ������������� �������������

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4 ������������� ������������� ����������� �������������

ตน้ทุนการให้บริการ ���������� ���������� � �

ตน้ทุนในการจดัจ  าหน่าย 4, 27 ����������� ����������� ���������� �����������

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4, 28 ����������� ����������� ����������� �����������

ตน้ทุนทางการเงิน 31 ���������� ���������� ��������� �������

รวมค่ำใช้จ่ำย ������������� ������������� ������������� �������������

ส่วนแบ่งก  าไร �ขาดทุน� จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4, 10 ������� ��������� � �

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ ����������� ����������� ����������� �����������

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ 32 ���������� ���������� ���������� ���������

ก ำไรส ำหรับปี ����������� ����������� ����������� �����������

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

   ในภายหลงั

ผลก าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื�อขาย � ������ � �����

รับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื�อขายไปก าไรหรือขาดทุน �������� ��������� �������� ���������

ภาษีเงินไดข้องรายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั ����� ������ ����� ������

รวมรำยกำรที�อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุน

    ในภำยหลงั �������� ��������� ������� ���������

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีสิ�นสุดวนัที� ส าหรับปีสิ�นสุดวนัที�

�� ธนัวาคม �� ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

��

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ำกัด �มหำชน� และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ ���� ���� ���� ����

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

   ในภายหลงั 

ผลขาดทุนจากการตีมูลคา่ที�ดินใหม่ 15 � ����������� � �

ผลก าไร �ขาดทุน� จากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานที�ก  าหนดไว้ 22, 32 ��������� ������������ ��������� �����������

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั ��������� ��������� ��������� �������

รวมรำยกำรที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั ��������� ������������ ��������� �����������

ก ำไร �ขำดทุน� เบ็ดเสร็จอื�นส ำหรับปี � สุทธิจำกภำษเีงนิได้ ��������� ������������ ��������� �����������

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี ����������� ����������� ����������� �����������

กำรแบ่งปันก ำไร �ขำดทุน�

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ ����������� ����������� ����������� �����������

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ  านาจควบคุม 12 ����������� ����������� - -

ก ำไรส ำหรับปี ����������� ����������� ����������� �����������

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ ����������� ����������� ����������� �����������

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ  านาจควบคุม ����������� ����������� - -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี ����������� ����������� ����������� �����������

ก ำไร �ขำดทุน� ต่อหุ้นขั�นพื�นฐำน 34 ������ ���� ���� ���� 

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีสิ�นสุดวนัที� ส าหรับปีสิ�นสุดวนัที�

�� ธนัวาคม �� ธนัวาคม

หมายเหตประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้



60  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
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62  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
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64  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ ำกดั �มหำชน� และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ ���� ���� ���� ����

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไรส าหรับปี ����������� ����������� ����������� �����������

ปรับรายการที�กระทบก าไรเป็นเงินสดรับ �จ่าย�

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ ���������� ���������� ���������� ���������

ตน้ทนุทางการเงิน ���������� ���������� ��������� �������

คา่เสื�อมราคา ����������� ����������� ���������� ����������

คา่ตดัจ  าหน่าย ��������� ��������� ������� ���������

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ ��������� � ��������� �

เงินปันผลรับ � � ������������� �������������

ผลประโยชนพ์นกังาน ���������� ���������� ����������� ���������

�ก าไร� ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กิดขึ�น ����������� ����������� ������ �����������

ส่วนแบง่ �ก าไร� ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม ��������� ������� � �

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชั�วคราว ��������� ����������� ��������� ���������

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม ��������� � ����������� �

ก าไรจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุในบริษทัร่วม

   ใหเ้ป็นมลูคา่ยติุธรรม ��������� � � �

หนี� สูญและหนี�สงสยัจะสูญ ��������� � ��������� �

�กลบัรายการ� ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สินคา้ ���������� ��������� �������� ���������

�ก าไร� ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ  าหน่าย

   ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ���������� ����������� ���������� �����������

ดอกเบี�ยรับ ����������� ����������� �������� ���������

����������� ����������� ������������ ������������

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหนี�การคา้ ����������� ���������� ������������ ����������

ลูกหนี�อื�น ���������� ������������ ����������� �����������

สินคา้คงเหลือ ���������� ���������� ����������� ����������

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอื�น ����������� ��������� ����������� �������

เจา้หนี�การคา้ ���������� ����������� ������������ �����������

เจา้หนี� อื�น ������������ ���������� ������������ ���������

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน ������������ ������������ ����������� ������������

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก �ใชไ้ปใน� การด าเนินงาน ����������� ����������� ������������ ������������

ภาษีเงินไดจ่้ายออก ������������ ������������ ����������� �����������

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก �ใช้ไปใน� กจิกรรมด ำเนนิงำน ����������� ����������� ������������ ������������

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

�บาท�

ส าหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ส าหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

��

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ ำกดั �มหำชน� และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ ���� ���� ���� ����

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุชั�วคราว ����������� ����������� ����������� �����������

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทนุชั�วคราว ������������� ������������� ������������� �������������

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษทัร่วม ��������� � ��������� �

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ��������� ���������� ���������� �����������

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ������������� ������������� ������������� ������������

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน � � ������� �

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน ����������� ����������� ����������� ���������

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อบริษทัยอ่ย � � � �������������

เงินปันผลรับ � � ����������� �����������

ดอกเบี�ยรับ ��������� ��������� ������ �������

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก �ใช้ไปใน� กจิกรรมลงทุน ������������� ������������� ����������� ����������

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน ����������� ����������� ����������� ����������

เงินสดจ่ายเพื�อช าระเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน ��������������� ������������ ������������� �

เงินสดที�ผูเ้ช่าจ่ายเพื�อลดจ านวนหนี� สินซึ�งเกิดขึ�น

   จากสญัญาเช่าการเงิน ������������ ������������ ����������� �����������

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ����������� ����������� ���������� ���������

เงินสดจ่ายเพื�อช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ������������ ������������ ��������� �����������

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบริษทัร่วม � ��������� � �

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั ������������ ������������� ������������ �������������

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียที�ไมมี่อ  านาจควบคุม ������������� ������������� � �

เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อ  านาจควบคุม � ��� � �

ดอกเบี�ยจ่าย ������������ ����������� ����������� ��������

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ ������������� ������������� ������������� ������������

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ�มขึ�น �ลดลง� สุทธิ ������������� ����������� ��������� ������������

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที� � มกราคม ����������� ����������� ���������� ����������

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที� �� ธันวำคม � ����������� ����������� ���������� ����������

รำยกำรที�ไม่ใช่เงนิสด

ส าหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ส าหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม

ในระหวา่งปี ���� บริษทัไดซื้�ออาคารและอุปกรณ์ในราคาทนุรวมจ านวนเงิน ����� ลา้นบาท ������ ���� ล้านบาท� ซึ�งในจ านวนนี�ประกอบดว้ย

ตน้ทนุการกูย้มืที�บนัทึกเป็นราคาทนุของสินทรัพย ์ ��� ลา้นบาท ������ ไม่มี� จดัซื�อโดยเงินสดจ านวนเงินรวม ����� ลา้นบาท ������ ���� ล้านบาท�

โดยการท าสญัญาเช่าการเงินจ านวน ���� ลา้นบาท ������ ���� ล้านบาท� และคงคา้งเป็นเจา้หนี�คา่ซื�ออาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที�  �� ธนัวาคม ����

จ านวนเงิน ���� ลา้นบาท ������ ��� ล้านบาท�

�บาท�

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ในระหวา่งปี ���� กลุ่มบริษทัไดซื้�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทนุรวมจ านวนเงิน ����� ลา้นบาท ������ ����� ล้านบาท� ซึ�งในจ านวนนี�

ประกอบดว้ยตน้ทนุการกูย้มืที�บนัทึกเป็นราคาทนุของสินทรัพย ์��� ลา้นบาท ������ ��� ล้านบาท� จดัซื�อโดยเงินสดจ านวนเงินรวม ����� ลา้นบาท

������ ����� ล้านบาท� โดยการท าสญัญาเช่าการเงินจ านวน ���� ลา้นบาท ������ ���� ล้านบาท� และคงคา้งเป็นเจา้หนี�คา่ซื�ออาคารและอุปกรณ์ ณ

วนัที�  �� ธนัวาคม ���� จ านวนเงิน ���� ลา้นบาท ������ ���� ล้านบาท�

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

��

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

หมำยเหตุ        สำรบัญ 

33 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

34 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 

35 เงินปันผล 

36 เครื�องมือทางการเงิน 

37 ภาระผกูพนักบักิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 

38 หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น 

39 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 18 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 ขอ้มลูทั�วไป 

2 เกณฑก์ารจดัท�างบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีที�ส�าคญั 

4 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 เงินลงทุนชั�วคราว 

7 ลกูหนี�การคา้  

8 ลกูหนี� อื�น 

9 สินคา้คงเหลือ   

10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

12 ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ�านาจควบคุม 

13 เงินลงทุนระยะยาวอื�น  

14 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

15 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  

16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

17 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

18 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 

19 หนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย 

20 เจา้หนี�การคา้ 

21 เจา้หนี� อื�น 

22 ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนกังาน  

23 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

24 ส�ารอง 

25 ส่วนงานด�าเนินงาน 

26 รายไดอื้�น 

27 ตน้ทุนในการจดัจ�าหน่าย 

28 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

29 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 

30 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

31 ตน้ทุนทางการเงิน 

32 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

 



รายงานประจำาปี 2560  67

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  
 

งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที� 20 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

1 ข้อมูลทั�วไป 

 

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

 

บริษทัมีสถานที�ตั�งปัจจุบนั ดงันี�  

 

(ก) ส�านกังานจดทะเบียน    :  ตั� งอยู่  ณ เลขที�  247 หมู่  1 ถนนเทพารักษ์ ต�าบลเทพารักษ์ อ�า เภอเมือง                        

จงัหวดัสมุทรปราการ   

(ข) โรงงานแห่งที�หนึ�ง        :  ตั� งอยู่  ณ เลขที�  247 หมู่  1 ถนนเทพารักษ์ ต�าบลเทพารักษ์ อ�า เภอเมือง                      

จงัหวดัสมุทรปราการ   

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

   จงัหวดัปราจีนบุรี 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อเดือนกนัยายน 2532 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ กลุ่มว่องวฒันโรจน์ กลุ่มไกรสิทธิศิรินทร และกลุ่มเจียงวรีวงศ์ ซึ� งถือหุน้ในบริษทั

รวมประมาณร้อยละ 70  

 

บริษทัและบริษทัย่อยด�าเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิตและจ�าหน่ายอาหารทะเล อาหารส�าเร็จรูปและอาหารกึ� ง

ส�าเร็จรูปแช่แขง็ รายละเอียดของบริษทัย่อยทางตรง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 11 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

2 เกณฑ์กำรจัดท�ำงบกำรเงิน  

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินนี� จดัท�าขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภา

วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�

เกี�ยวขอ้ง   

 

สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซึ� งมีผลบงัคบัใช้ตั�งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1   มกราคม 2560 ในเบื�องตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที�ออกและปรับปรุงใหม่นั� น   มีผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเ รื� อง 

การเปลี�ยนแปลงนี�ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงิน 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น  สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อกและ

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

วนัที� 1 มกราคม ���� เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน�ามาใชส้�าหรับการจดัท�างบการเงินนี�  กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินใน

เบื�องตน้ถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี�   ซึ� งคาดวา่ไม่มีผลกระทบที�มีสาระส�าคญัต่องบการเงินในงวด

ที�ถือปฏิบติั 

 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า  

 

งบการเงินนี�จดัท�าขึ�นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี�  

  

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 

เงินลงทุนเผื�อขาย มลูค่ายติุธรรม 

ที�ดิน การตีราคาใหม่ดว้ยมลูค่ายติุธรรม 

หนี� สินผลประโยชนที์�ก�าหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามผลประโยชน์ที�

ก �าหนดไว ้ซึ�งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ � �ณ� 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินนี� จดัท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการด�าเนินงานของบริษทั ข้อมูล

ทางการเงินทั�งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็น

อยา่งอื�น 

 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจดัท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ

และขอ้สมมติหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ�านวนเงินที�เกี�ยวกบั 

สินทรัพย ์หนี� สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัท�างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเนื�อง การปรับประมาณการทาง

บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

��� การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัการใชว้ิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซึ� งมีผลกระทบที�มีนยัส�าคญัที�สุดต่อจ�านวน

เงินที�รับรู้ในงบการเงินซึ�งประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี�  
 

หมายเหตุขอ้ �� การจดัท�างบการเงินรวมซึ� งกลุ่มบริษทัมีอ �านาจควบคุมโดยพฤตินัย    

(�� ����� �������� ในกิจการที�กลุ่มบริษทัลงทุน  
 

��� ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที�ส�าคญัซึ� งมีความเสี�ยงอย่างมีนยัส�าคญัที�

เป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุงจ�านวนเงินที�รับรู้ในงบการเงิน ซึ�งไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ต่อไปนี�  
 

หมายเหตุขอ้ �� การวดัมลูค่าของที�ดิน  

หมายเหตุขอ้ �� การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก�าไรทางภาษีในอนาคตที� 

จะน�าขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

หมายเหตุขอ้ �� การวดัมูลค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังานที�ก�าหนด

ไวเ้กี�ยวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

ประกนัภยั  

 

 การวัดมูลค่ายุติธรรม  

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก�าหนดใหมี้การวดัมลูค่ายติุธรรมทั�งสินทรัพย์

และหนี� สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัก�าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี� รวมถึงกลุ่ม     

ผูป้ระเมินมูลค่าซึ� งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมที�มีนัยส�าคัญ รวมถึงการวดัมูลค่า

ยุติธรรมระดบั � และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าที�มีนยัส�าคญัอย่าง

สม��าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั�งราคา 

กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานที�ไดม้าจากบุคคลที�สามที�สนบัสนุนขอ้สรุปเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ารวมถึง

การจัดล�าดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที�ก�าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่าง

เหมาะสม  

 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าที�มีนยัส�าคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 

 

เมื�อวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มลูที�สามารถสงัเกตไดใ้หม้ากที�สุดเท่าที�จะ

ท�าไดม้ลูค่ายติุธรรมเหล่านี�ถูกจดัประเภทในแต่ละล�าดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมิน

มลูค่า ดงันี�   

ท ขอ้มูลระดบั �  เป็นราคาเสนอซื�อขาย �ไม่ตอ้งปรับปรุง� ในตลาดที�มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพยห์รือ

หนี� สินอยา่งเดียวกนั 

ท ขอ้มูลระดบั �  เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรง �เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 

ส�าหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น นอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั � 

ท ขอ้มูลระดบั �  เป็นขอ้มูลส�าหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลที�

ไม่สามารถสังเกตได)้ 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

หากขอ้มูลที�น�ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สินถูกจดัประเภทล�าดบัชั�นของมูลค่า

ยติุธรรมที�แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล�าดบั

ชั�นของมลูค่ายติุธรรมของขอ้มลูที�อยูใ่นระดบัต��าสุดที�มีนยัส�าคญัส�าหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

   กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล�าดบัชั�นของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�เกิดการโอนขึ�น 

 

ขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขอ้สมมติที�ใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปนี�  

           

หมายเหตุขอ้  �� อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

           หมายเหตุขอ้  �� การวดัมลูค่าของที�ดิน และ 

           หมายเหตุขอ้  �� เครื�องมือทางการเงิน 
 

3 นโยบำยกำรบัญชีที�ส�ำคัญ 
 

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

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ

กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม   
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ�นเมื�อกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบักิจการนั�นและมีความสามารถในการใชอ้ �านาจเหนือกิจการนั�นท�าใหเ้กิดผล

กระทบต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัที�

มีการควบคุมจนถึงวนัที�การควบคุมสิ�นสุดลง  
 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที�บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส�าคญัโดยมีอ�านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี�ยวกบั

นโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที�จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุนซึ� งรวมถึงตน้ทุน

การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริ�มแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของเงิน

ลงทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัที�กลุ่มบริษทัสูญเสียความมี

อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 

  

 การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึง รายไดห้รือค่าใชจ่้ายที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงซึ� งเป็นผลมาจาก

รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงซึ� งเป็นผลมาจาก

รายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าที�กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการที�ถูกลงทุนนั�น ขาดทุนที�ยงั

ไม่เกิดขึ�นจริงถกูตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง แต่เท่าที�เมื�อไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ�น 

 

(ข) รายการบัญชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

 

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

ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั�น  

 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งบนัทึกตามเกณฑร์าคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ  

 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั�น 

 

(ค) เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนพุนัธ์ 

 

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

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไว ้

เพื�อคา้ อยา่งไรกต็าม ตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่เขา้เงื�อนไขการก าหนดใหเ้ป็นเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงถือเป็นรายการ

เพื�อคา้ 
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 �� 

(ง) การป้องกันความเสี�ยง 
 

การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายที�จะป้องกนัความเสี�ยงของอตัราแลกเปลี�ยนโดยการท�าสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ

คุ้มครองรายการที� เป็นตัวเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศไวล้่วงหน้า โดยรายการที� เป็นตัวเงินซึ� งเป็นเงินตรา

ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�รายงาน ปรับปรุงดว้ยลกูหนี� /เจา้หนี� สุทธิจากสัญญา

ซื�อขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมรอตดับญัชีที�เหลืออยู่ ค่าธรรมเนียมในการท�าสัญญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศจะตดับญัชีเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาของสัญญา รายได/้ค่าใชจ่้ายตดับญัชีดงักล่าวและก�าไร

หรือขาดทุนจากสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ที�คุม้ครองความเสี�ยงจากรายการที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็น

เงินตราต่างประเทศนั�นจะบนัทึกหกักลบลบกบัก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการที�เป็นตวัเงินที�เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ 
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื�อ

เรียก และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ� งจะตอ้งช�าระคืนเมื�อทวงถาม ถือเป็นส่วน

หนึ�งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 

 

 เงินฝากสถาบันการเงินที�มีข้อจ�ากดัในการเบิกใช้ไดแ้สดงแยกต่างหากเป็น “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� ใน

อนาคตของลูกคา้ ลกูหนี�จะถกูตดัจ�าหน่ายบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี� สูญ 
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 �� 

(ช) สินค้าคงเหลือ 
  

สินคา้คงเหลือวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต��ากวา่ 
 

วตัถุดิบ วสัดุหีบห่อและวสัดุสิ�นเปลืองค�านวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน สินคา้ระหว่างผลิตและสินคา้ส�าเร็จรูป

ค�านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลี�ย ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนที�ซื�อ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอื�นเพื�อให้สินคา้อยู่ใน

สถานที�และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส�าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตที�ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค�านวณโดยการใช้

ตน้ทุนมาตรฐานซึ� งไดรั้บการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉลี�ยรวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่าง

เหมาะสมโดยค�านึงถึงระดบัก�าลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที�จ �าเป็น

โดยประมาณในการขาย  
 

(ซ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน             

ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนและตราสารทุน 
 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ�งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากที�ถือไวเ้พื�อคา้หรือตั�งใจถือไว้

จนครบก�าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื�อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั� งแรกเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในมูลค่า

ยติุธรรม และการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุน

จากการด้อยค่ารับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน  เมื�อมีการตดัจ�าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุนสะสมที�เคย

บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ก�าไรหรือขาดทุน ในกรณีที�เป็นเงินลงทุนประเภทที�มีดอกเบี�ย จะตอ้งบนัทึก

ดอกเบี�ยในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ�งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

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

 การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เมื�อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ�านวนเงินสุทธิที�ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก�าไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถกูบนัทึกในก�าไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีที�กลุ่มบริษทัจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที�ถืออยู่  การค�านวณตน้ทุนส�าหรับเงินลงทุนที�จ �าหน่ายไปและ

เงินลงทุนที�ยงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉลี�ยถ่วงน��าหนกั ปรับใชก้บัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนที�เหลืออยูท่ ั�งหมด 
 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าที�

เพิ�มขึ�นหรือทั�งสองอย่าง ทั�งนี� ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการ

หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
   
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างที�กิจการก่อสร้างเอง

รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอื�นเพื�อใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม

ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
 

ค่าเสื�อมราคาจะบนัทึกในก�าไรหรือขาดทุน ซึ� งค �านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันี�  

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน � ถึง �� ปี 

  

(ญ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 

 

สินทรัพย์ที�เป็นกรรมสิทธิ�ของกิจการ 

 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้ที�ดินที�วดั

มลูค่าดว้ยราคาที�ตีใหม่ ราคาที�ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ� งก�าหนดจากเกณฑก์ารใชง้านของสินทรัพยที์�มีอยู่จริง 

ณ วนัที�มีการตีราคาใหม่หกัค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย  ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์�กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

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

สถานที�ตั�งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส�าหรับเครื�องมือที�ควบคุมโดยลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ซึ� งไม่สามารถท�างาน

ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์นั�น ใหถื้อวา่ลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบที�มีนยัส�าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

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

จ�าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน เมื�อมีการขายสินทรัพยที์�ตี

ราคาใหม่ จ�านวนเงินที�บนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถกูโอนไปยงัก�าไรสะสม 
 

สินทรัพย์ที�เช่า 
 

การเช่าซึ� งกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเสี�ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นที�เช่านั�นๆ ใหจ้ดั

ประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน ส่วนเครื�องจกัรและอุปกรณ์รวมทั�งยานพาหนะที�ไดม้าโดยท�าสญัญาเช่าการเงินบนัทึก

เป็นสินทรัพยด์ว้ยมลูค่ายติุธรรมหรือมลูค่าปัจจุบนัของจ�านวนเงินขั�นต��าที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ�านวนใดจะ

ต��ากว่า หักดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าที�ช�าระจะแยกเป็นส่วนที�เป็นค่าใชจ่้ายทาง

การเงิน และส่วนที�จะหกัจากหนี�ตามสญัญา เพื�อท�าใหอ้ตัราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�ส�าหรับยอดคงเหลือของ

หนี� สิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก�าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์ที�ตีราคาใหม่ 
 

การตีราคาใหม่ด�าเนินการโดยผูเ้ชี�ยวชาญในการประเมินราคาที�มีความเป็นอิสระอยา่งสม��าเสมอ เพื�อใหม้ั�นใจว่าราคา

ตามบญัชีของสินทรัพยที์�ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคญัจากมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�รายงาน     

กลุ่มบริษทัประเมินราคาที�ดินทุกๆ � ปี 
 

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

ราคาสินทรัพย”์ ในองค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้นยกเวน้กรณีที�เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ

รับรู้ขาดทุนในก�าไรหรือขาดทุนของสินทรัพยชิ์�นเดียวกนันั�นแลว้ ในกรณีที�มูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา

ใหม่จะบนัทึกในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับมูลค่าที�ลดลงเฉพาะจ�านวนที�ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยที์�เคยบนัทึกไวค้รั� งก่อนในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของสินทรัพยชิ์�นเดียวกนันั�น ในกรณีที�มีการจ�าหน่าย

สินทรัพยที์�ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยที์�จ �าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงัก�าไรสะสมและไม่

รวมในการค�านวณก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย ์
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

ต้นทุนที�เกิดขึ �นในภายหลัง 

 

ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบญัชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถา้มี

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั�น และสามารถวดั

มลูค่าตน้ทุนของรายการนั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ ชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุน

ที�เกิดขึ�นในการซ่อมบ�ารุงอาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ�นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 
 

ค่าเสื�อมราคา 
 

ค่าเสื�อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ� งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนอื�น หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งันี�  
 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน �� ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุง � ถึง �� ปี 

อาคารหอ้งเยน็และอุปกรณ์ � ถึง �� ปี 

บ่อเลี�ยงกุง้และส่วนปรับปรุง � และ �� ปี 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ � ถึง �� ปี 

ระบบไฟฟ้าและระบบส่งน��า � ถึง �� ปี 

ยานพาหนะ � ปี 

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

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาส�าหรับที�ดินและสินทรัพยที์�อยู่ระหวา่งการก่อสร้างและติดตั�ง 
 

วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที�สุดทุก               

สิ�นรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�กลุ่มบริษทัซื�อมาและมีอายกุารใชง้านจ�ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสมและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น

สินทรัพยที์�สามารถระบุไดที้�เกี�ยวขอ้งนั�น  ค่าใชจ่้ายอื�น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑที์�เกิดขึ�นภายหลงัรับรู้

ในก�าไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 

 

ค่าตัดจ�าหน่าย   

 

ค่าตดัจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์

 

ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที�คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั�นตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี

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

ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์�าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี�  
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ � และ �� ปี 
 

วิธีการตดัจ�าหน่าย ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกสิ�นรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฏ) สิทธิการเช่า 
 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสม  
 

ค่าตดัจ�าหน่าย 
 

สิทธิการเช่าตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสญัญาเช่า �� ปี 

 

(ฐ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานว่ามีขอ้บ่งชี� เรื� องการดอ้ยค่าหรือไม่             

ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี�จะท�าการประมาณมลูค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน   
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิด 

เงินสดสูงกวา่มลูค่าที�จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก�าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมื�อมีการกลบัรายการการ

ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ�มของสินทรัพยชิ์�นเดียวกนัที�เคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา

ต่อมา ในกรณีนี�ใหรั้บรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เมื�อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื�อขาย ซึ� งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ

ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซึ� งเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก�าไรหรือ

ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนที�บนัทึกในก�าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง

ระหวา่งราคาทุนที�ซื�อกบัมลูค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

นั�นๆ ซึ� งเคยรับรู้แลว้ในก�าไรหรือขาดทุน 
 

การค านวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน 

 

มลูค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส�าหรับหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ค�านวณโดยอา้งอิงถึงมลูค่ายติุธรรม 

 

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค�านึง

ภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมลูค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์

ส�าหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั�นเกี�ยวขอ้งดว้ย 

 

การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถกูกลบัรายการ เมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ�มขึ�นในภายหลงั  

และการเพิ�มขึ�นนั�นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�เคยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน ส�าหรับสินทรัพยท์าง

การเงินที�เป็นตราสารทุนที�จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอื�นๆ ที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ  ทุก

วนัที�ที�ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชี� เรื� องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ

เปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการค�านวณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ



80  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
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 �� 

เพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลงัหักค่าเสื�อมราคาหรือค่าตัดจ�าหน่าย 

เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฑ) หนี�สินที่มีภาระดอกเบี�ย 
 

หนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยบนัทึกในราคาทุน 
 

(ฒ) เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื่น 
 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�นแสดงในราคาทุน 
 

(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาที�พนกังานไดท้�างานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที�ก �าหนดไวถู้กค�านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการท�างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั  
 

การค�านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที�ก �าหนดไวน้ั�นจดัท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภัยที�ได้รับ

อนุญาตเป็นประจ�า โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ 
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนี� สินผลประโยชน์ที�ก �าหนดไวสุ้ทธิ ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นทนัที กลุ่มบริษทัก�าหนดดอกเบี� ยจ่ายของ

หนี� สินผลประโยชน์ที�ก �าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที�ใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ     

ตน้ปี โดยค�านึงถึงการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนี� สินผลประโยชนที์�ก�าหนดไวสุ้ทธิ ดอกเบี�ยจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอื�นๆ 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนรั์บรู้รายการในก�าไรหรือขาดทุน  

 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการบริการในอดีตหรือก�าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้ก�าไรและขาดทุนจากการจ่ายช�าระผลประโยชนพ์นกังานเมื�อเกิดขึ�น  
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 �� 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัที�เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการ

ท�างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซึ� งผลประโยชน์นี� ไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบนั การวดัมลูค่าใหม่จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 
 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อพนกังานท�างานให้ หนี� สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่าย

ช�าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�

พนกังานไดท้�างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันี�สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ด) ประมาณการหนี�สิน 
 

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานที�เกิดขึ�น

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ�งสามารถประมาณจ�านวนภาระผกูพนัไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ และมีความ

เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อช�าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการ

หนี� สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค�านึงถึงภาษี

เงินได ้เพื�อให้สะทอ้นจ�านวนที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี� สิน 

ประมาณการหนี� สินส่วนที�เพิ�มขึ�นเนื�องจากเวลาที�ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   
 

(ต) รายได้ 
 

รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดจ้ะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื�อไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ที�มีนยัส�าคญัไป

ใหก้บัผูซื้�อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที�ขายไปแลว้นั�นหรือมีความไม่

แน่นอนที�มีนยัส�าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั�น ไม่อาจวดัมูลค่าของ

จ�านวนรายไดแ้ละตน้ทุนที�เกิดขึ�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนที�จะตอ้งรับคืนสินคา้  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมื�อมีการใหบ้ริการ 
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 �� 

การลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยรายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบี�ยรับจากการ

ลงทุนและเงินฝากธนาคาร 
 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

ค่าใชจ่้ายเริ�มแรกที�เกิดขึ�นเป็นการเฉพาะเพื�อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ�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 
 

ดอกเบี�ยจ่ายและค่าใชจ่้ายในท�านองเดียวกนับนัทึกในก�าไรหรือขาดทุนในงวดที�ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ�น ยกเวน้ใน

กรณีที�มีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหนึ� งของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา  ก่อสร้าง 

หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนที�จะน�ามาใชเ้องหรือเพื�อขาย   
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

(ท) สัญญาเช่าด�าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด�าเนินงานบนัทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที�ไดร้ับ

ตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ�งของค่าเช่าทั�งสิ�นตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า  
 

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

การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 

การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 

ณ วนัที�เริ� มตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั�น ขึ�นอยู่กบั

การใชสิ้นทรัพยที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั�นจะน�าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท�าใหก้ลุ่มบริษทัมี

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 

ณ วนัที�เริ�มตน้ขอ้ตกลง หรือมีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส�าหรับสัญญาเช่า และส่วนที�

เป็นองค์ประกอบอื�นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน           

แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินในจ�านวนที�เท่ากบัมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั�น หลงัจากนั�นจ�านวนหนี� สินจะลดลงตามจ�านวนที�จ่าย และตน้ทุน

ทางการเงินตามนยัจากหนี� สินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทั 
 

(ธ) ภาษีเงินได้ 
  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้�าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง

งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�รับรู้โดยตรงใน

ส่วนของผูถื้อหุน้หรือก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันไดแ้ก่ ภาษีที�คาดว่าจะจ่ายช�าระหรือได้รับช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทุน

ประจ�าปีที�ตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที�ประกาศใช้หรือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที�รายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ�นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี� สินและจ�านวนที�ใชเ้พื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถกูรับรู้เมื�อเกิดจากผลแตกต่าง

ชั�วคราวที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
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 �� 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที�กลุ่ม

บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี� สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัที�สิ�นรอบ

ระยะเวลาที�รายงาน  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน  
 

ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษทัต้องค�านึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ�น และมีดอกเบี� ยที�ตอ้ง

ช�าระ กลุ่มบริษทัเชื�อว่าไดต้ั�งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส�าหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี�

อยู่บนพื�นฐานการประมาณการและข้อสมมติ  และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  

ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท�าใหก้ลุ่มบริษทัเปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ�นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที�มีอยู ่ 

การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายที�จะน�าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษี     

เงินไดนี้� ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกัน 

ส�าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั�นกิจการมีความตั�งใจจะจ่ายช�าระหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย

ยอดสุทธิหรือตั�งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช�าระหนี� สินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ก�าไรเพื�อเสียภาษีในอนาคต

จะมีจ�านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

(น) ก าไรต่อหุ้น  
 

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

ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ยจ�านวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงน��าหนกัที�ออกจ�าหน่ายระหวา่งปี   
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 �� 

(บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการด�าเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อประธานเจา้หนา้ที�บริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ �านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การด�าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที�เกิดขึ�นจากส่วนงานด�าเนินงานนั�นโดยตรงรวมถึงรายการที�ไดรั้บการปันส่วน

อยา่งสมเหตุสมผล  

 

4 บุคคลหรือกจิกำรที�เกี�ยวข้องกนั 

 

เพื�อวตัถุประสงค์ในการจดัท�างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันกับกลุ่มบริษทั        

หากกลุ่มบริษทัมีอ �านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั�งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคญัต่อ

บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส�าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั�น การเกี�ยวขอ้งกนันี�อาจเป็น

รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ที�มีกบับริษทัย่อย และบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ �� และ �� ส�าหรับ

ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส�าคญัและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น มีดงันี�  

 

 

ชื�อกิจกำร 

ประเทศที�จดัตั�ง/ 

สัญชำติ 

  

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

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

และควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม ทั�งนี� รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะ

ท�าหนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม่) 

�������� ����� ���� ญี�ปุ่น  เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 

�������� ��������� ���� ���� ออสเตรเลีย  ถือหุน้โดย �������� ����� ���� 

�������� ����� ������ ���� สหรัฐอเมริกา  ถือหุน้โดย �������� ����� ���� 

�������� ����� ���� ญี�ปุ่น  ถือหุน้โดย �������� ����� ���� 

�������� ���� ���� ญี�ปุ่น  ถือหุน้โดย �������� ����� ���� 

�������� ������ ���� เนเธอร์แลนด ์  ถือหุน้โดย �������� ����� ���� 

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร ไทย  ถือหุน้โดย �������� ����� ���� 

   (ประเทศไทย) จ�ากดั    
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 �� 

 

ชื�อกิจกำร 

ประเทศที�จัดตั�ง/ 

สัญชำติ 

  

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

�������� ���� ������� เวียดนาม  ถือหุน้โดย �������� ����� ���� 

   ������� �������    

บริษทั เอสซีจี นิชิเร ไทย  ถือหุน้โดย �������� ����� ���� 

   โลจิสติกส์ จ�ากดั     

บริษทั โภไคย โฮลดิ�งส์ จ�ากดั ไทย  ถือหุน้โดยครอบครัววอ่งวฒันโรจนแ์ละมีกรรมการร่วมกนั 

 

นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี�  

 

รำยกำร  นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ 

ขายสินคา้  ราคาตน้ทุนบวกก�าไรส่วนเพิ�ม 

ซื�อวตัถุดิบและสินคา้  ราคาตามเงื�อนไขทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกบัรายการซื�อสินคา้จาก

กิจการอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 

ดอกเบี�ยรับและดอกเบี�ยจ่าย  ก�าหนดอตัราดอกเบี�ยโดยอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี�ยของธนาคาร 

เงินปันผลรับ  ตามที�ประกาศจ่าย 

รายไดจ้ากการใหค้วามช่วยเหลือ  ราคาที�ตกลงกนัตามสญัญา 

   ดา้นการจดัการ การขาย และการตลาด   

ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค     ราคาที�ตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าความช่วยเหลือดา้นบริการจดัการ   ราคาที�ตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าความช่วยเหลือดา้นการตลาด   ราคาที�ตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดจ้ากการค��าประกนั  ร้อยละ ��� ของวงเงินค�� าประกันส�าหรับเงินกู้ยืมระยะสั� นและ 

ร้อยละ ��� ของยอดหนี�คงคา้งส�าหรับเงินกูย้ืมระยะยาว 

ค่าจา้งแรงงาน  ราคาที�ตกลงกนัตามสญัญา 

ขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  มลูค่าสุทธิทางบญัชีบวกก�าไรส่วนเพิ�ม 

ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  มลูค่าสุทธิทางบญัชีบวกก�าไรส่วนเพิ�ม 

ค่าเช่า  ราคาที�ตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส�าคญั  ตามหลกัเกณฑ์ที�ก �าหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน และตามหลกัเกณฑที์�บริษทัก�าหนด 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

รายการที�ส�าคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัส�าหรับแต่ละปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม สรุปไดด้งันี�  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ����  ����  ����  ���� 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายสินคา้ �  �  �������  ������ 

เงินปันผลรับ �  �  �������  ������� 

รายไดจ้ากการใหค้วามช่วยเหลือ         

   ดา้นการจดัการ การขาย และการตลาด �  �  ������  ������ 

รายไดจ้ากการค��าประกนั �  �  �����  ��� 

ค่าจา้งแรงงาน �  �  ������  ����� 

ซื�อวตัถุดิบและสินคา้ �  �  ������  ������� 

ค่าฝากสินคา้ �  �  �����  ����� 

ค่าเช่า �  �  �����  � 

ขายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ �  �  ������  ������� 

ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน �  �  ���  � 

        

บริษัทร่วม        

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน        

    ในบริษทัร่วม ���    �����  �  � 

ดอกเบี�ยจ่าย ���  ��  �  � 

        

ผู้บริหำรส�ำคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส�าคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสั�น ������  ������  ������  ������ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ���  ���  ���  ��� 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส�ำคัญ 26,860  47,419  24,405  44,959 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ����  ����  ����  ���� 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิกำรอื�นที�เกี�ยวข้องกนั 

ขายสินคา้  ���������  ���������  �������  ������� 

ซื�อวตัถุดิบและสินคา้ ������  ������  �  � 

ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค     ������  ������  �  � 

ค่าความช่วยเหลือดา้นบริการจดัการ  �����  �����  �  � 

ค่าเช่า �����  �����  ���  ����� 

 

บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง �บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ ดส์ จ�ากดั) ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนมีนาคม ���� เป็นจ�านวน

เงินทั�งสิ�น ����� ลา้นบาท �2559: 461.0 ล้านบาท� โดยบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวให้กบับริษทัเป็น

จ�านวนเงิน ����� ลา้นบาท �2559: 225.9 ล้านบาท� และจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุมเป็นจ�านวน

เงิน ����� ลา้นบาท (2559: 235.1 ล้านบาท� ในเดือนมีนาคม และกนัยายน ���� 
 

บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง �บริษทั สุราษฎร์ซีฟู้ ดส์ จ �ากดั) ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนธันวาคม  ���9                  

เป็นจ�านวนเงินทั�งสิ�น ���� ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้กบับริษทัเป็นจ�านวนเงิน ����  

ลา้นบาท และจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุมเป็นจ�านวนเงิน ���  ลา้นบาท ในเดือนเมษายน ���� 
 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหนึ�ง (บริษทั จนัทบุรีมารีน

ฟาร์ม จ�ากดั� ที�ยงัไม่ไดเ้รียกช�าระเป็นจ�านวนเงินรวม ��� ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 6.8 ล้านบาท� 
 

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

 

ลกูหนี�การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ����  255�  25��  25�� 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย �  �  �������  ��� 

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั �������  ������  �����  ����� 

รวม 113,409  98,563  155,076  7,961 
 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั�งแต่ 30 วนัถึง 75 วนั 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

ลกูหนี�อื่น � กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ����  255�  25��  25�� 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย �  �  �����  ����� 

รวม -  -  4,165  3,491 

        
เงินปันผลค้างรับ � กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 25��  255�  25��  25�� 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย �  �  �  ������ 

รวม -  -  -  14,241 

    

เจ้าหนี�การค้า � กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 25��  255�  25��  25�� 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย �  �  ���  ����� 

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั �����  �����  �  � 

รวม 6,161  4,892  285  5,412 

        

เจ้าหนี�อื่น � กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 25��  255�  25��  25�� 
 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย �  �  �����  ��� 

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั ������  ������  �  � 
รวม 24,595  23,253  3,741  622 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

เงินกู้ยมืจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน อัตราดอกเบี�ย  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 ���� ����  ����  ����  ����  ���� 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ช าระคืนเมื่อทวงถาม            

บริษัทร่วม            

ณ วนัที� � มกราคม     �����  �  �  � 
เพิ�มขึ�น    �  �����  �  � 

ณ วันที� 31 ธันวำคม  ���� ����  5,000  5,000  -  - 

 

สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

เมื�อวนัที� 7 ตุลาคม ���� บริษทัไดท้�าสญัญาขายวตัถุดิบหลกักบับริษทัย่อยแห่งหนึ�ง (บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ ดส์ จ�ากดั)

โดยบริษทัเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบหลกัให้แก่บริษทัย่อยดงักล่าว ทั�งนี�  บริษทัจะไดรั้บค่าวตัถุดิบที�จดัหาให้ในราคาที�     

ตกลงกนัซึ�งใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 

บริษทัท�าสัญญาให้บริการจดัการ การขายและการตลาดกบับริษทัย่อยหลายแห่งเป็นระยะเวลาหนึ� งปี โดยบริษทั    

ตกลงที�จะใหบ้ริการช่วยเหลือการบริหารงานแก่บริษทัย่อยดงักล่าว สัญญานี�อาจบอกเลิกไดโ้ดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งดว้ย

การแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ �� วนั มิฉะนั�นจะถือว่าสัญญานี� ต่ออายุโดยอตัโนมติัครั� งละหนึ�งปี ในการนี�  

บริษทัยอ่ยเหล่านี�ตกลงที�จะจ่ายค่าบริการจดัการในจ�านวนเงินตามที�ระบุในสัญญา 

 

บริษัทย่อยแห่งหนึ� ง (บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ ดส์ จ�ากัด) ได้ท�าสัญญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัท                      

นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์ แห่งประเทศญี�ปุ่น โดยบริษทัดงักล่าวจะให้ความรู้และความช่วยเหลือดา้นเทคนิค  ตลอดจนให้

ค�าปรึกษาเกี�ยวกบัการผลิตสินคา้บางชนิด  ภายใตข้อ้ก�าหนดของสัญญา บริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าบริการเป็นจ�านวน

ร้อยละของมูลค่าขายตามราคาเอฟ โอ บี ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ ส�าหรับสินคา้ที�ส่งออกไปประเทศญี�ปุ่น ยกเวน้ กุง้ชุบ

แป้ง ขนมปังแช่แข็ง กุง้ชุบแป้งแช่แข็ง และกุง้เทมปุระ สัญญานี� สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2545 และสามารถต่ออายุ

สัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัคราวละหนึ� งปี เวน้แต่ฝ่ายหนึ� งฝ่ายใดจะแจง้ยกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงสัญญาเป็นเวลาหนึ� ง

เดือนก่อนถึงวนัครบก�าหนด 

 

เมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง (บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ ดส์ จ�ากดั) ไดท้ �าสัญญารับความช่วยเหลือ

ดา้นการบริการจดัการกบับริษทั นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค ์แห่งประเทศญี�ปุ่น โดยบริษทัดงักล่าวจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นการ

จดัการและการบริหารงานแก่บริษทัยอ่ย ทั�งนี�  บริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าบริการตามที�ก�าหนดในสัญญา สัญญานี�จะมีผล

บงัคบัใชจ้นกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะบอกเลิกดว้ยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง (บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ ดส์ จ�ากัด) ได้ท�าสัญญารับความช่วยเหลือด้านการตลาดกับบริษัท                    

นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์ แห่งประเทศญี�ปุ่น ภายใตข้อ้ก�าหนดตามสัญญา บริษทัย่อยตกลงจะจ่ายค่าบริการในอตัรา                     

ร้อยละของมลูค่าการขายตามราคา เอฟ โอ บี ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ ส�าหรับสินคา้ที�ขายแก่อเมริกาเหนือ 

 

5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 25��  255�  25��  255� 
 (พันบาท) 

เงินสดในมือ ���  ���  ��  ��� 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั ������  ������  �����  ����� 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ ������  �������  ������  ������ 

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ�า �������  �������  �  � 

รวม 502,171  674,623  23,928  15,144 

 

6 เงนิลงทุนชั�วครำว  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 25��  255�  25��  255� 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน �  ������  �  ����� 

รวม -  31,151  -  1,200 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

รายการเคลื�อนไหวในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ของหน่วยลงทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย มีดงันี�  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 25��  255�  25��  255� 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน        

ณ วนัที� � มกราคม ������  �������  �����  ������ 

ซื�อระหวา่งปี �������  �������  �������  ������� 

ขายระหวา่งปี ���������  ���������  ���������  ��������� 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า �  ��  �  � 

ณ วันที� 31 ธันวำคม -  31,151  -  1,200 

 

7  ลูกหนี�กำรค้ำ  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 �������  ������  �������  ����� 

กิจการอื�น ๆ  �������  �������  �����  ������ 

รวม  234,175  227,429  161,686  96,392 

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  �  �����  �  ����� 

สุทธิ  234,175  226,729  161,686  95,692 
         
กลบัรายการหนี�สงสยัจะสูญส�าหรับปี  ���  �  ���  � 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหนี�การคา้ มีดงันี�  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 25��  255�  25��  255� 
 (พันบาท) 

กิจกำรที�เกี�ยวข้องกัน        

ยงัไม่ครบก�าหนดช�าระ  �������  ������  ������  ����� 

เกินก�าหนดช�าระ�        

   นอ้ยกวา่ 30 วนั �  ���  ������  � 

 มากกวา่ 30 วนัถึง 6� วนั �  �  ������  � 

 มากกวา่ 6� วนัถึง 9� วนั �  �  �  � 

 มากกวา่ 9� วนั ��  ��  �  � 

 113,409  98,563  155,076  7,961 

        

กิจกำรอื�นๆ        

ยงัไม่ครบก�าหนดช�าระ  ������  �������  �����  ������ 

เกินก�าหนดช�าระ�        

   นอ้ยกวา่ 30 วนั ������  ������  �  ������ 

 มากกวา่ 30 วนัถึง 6� วนั �����  ���  �  ��� 

 มากกวา่ 6� วนัถึง 9� วนั ���  ��  �  �� 

 มากกวา่ 9� วนั ��  ���  ��  ��� 

 �������  �������  �����  ������ 

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ �  �����  �  ����� 

 120,766  128,166  6,610  87,731 
        

สุทธิ 234,175  226,729  161,686  95,692 

 

 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั�งแต่ 30 วนัถึง 75 วนั  
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

8  ลูกหนี�อื�น  

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรที�เกี�ยวข้องกนั 4 -  -  4,165  3,491 

บุคคลหรือกจิกำรอื�น         

ลกูหนี�ภาษีมลูค่าเพิ�ม  ������  ������  �����  � 

ลกูหนี�สญัญาซื�อขายเงินตรา         

   ต่างประเทศล่วงหนา้  �����  �����  ��  ��� 

ลกูหนี� อื�น � สุทธิ  �����  �����  ��  ��� 

ค่าสินคา้จ่ายล่วงหนา้  ���  �����  ���  ����� 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  �����  �����  �����  ����� 

รายไดค้า้งรับ  ���  ���  ���  ��� 

อื�น ๆ  �����  �����  �����  ����� 

  60,732  64,269  10,751  8,084 

รวม  60,732  64,269  14,916  11,575 

 

9 สินค้ำคงเหลือ  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 25��  255�  25��  255� 

 (พันบาท) 

สินคา้ส�าเร็จรูป �������  �������  ������  ������ 

สินคา้ระหวา่งผลิต ������  ������  �����  ������ 

วตัถุดิบ �������  �������  ������  ������ 

วสัดุหีบห่อและวสัดุสิ�นเปลือง ������  ������  �����  ������ 

สินคา้ระหวา่งทาง �����  ������       �����     ������ 

รวม 476,659  502,783  90,548  239,293 

หัก ค่าเผื�อมลูค่าสินคา้ลดลง ��������  ��������  �������  ������� 

สุทธิ 430,399  492,552  86,498  235,194 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

10  เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

ณ วนัที� � มกราคม  ������  ������  ������  ������ 

ส่วนแบ่งก�าไร �ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         

   ตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 4 ���  �����  �  � 

จ�าหน่าย  �������  �  �����  � 

โอนไปเงินลงทุนระยะยาวอื�น 13 �������  �  �����  � 

ณ วันที� 31 ธันวำคม  20,879  23,299  17,150  17,550 
 

ส่วนแบ่งก�าไร �ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียค�านวณจากงบการเงินของบริษทัร่วมที�จดัท�าโดยฝ่าย

บริหาร 
  

การจ าหน่าย 

 

เมื�อวนัที� � ธันวาคม  ����  บริษทัขายเงินลงทุนในบริษทั อินดิเพ็นเดนท ์คอนซลัแตนท์ จ�ากดั ซึ� งเป็นบริษทัร่วม

ของบริษทัออกไปร้อยละ �� จากส่วนไดเ้สียทั�งหมดร้อยละ �� ของทุนที�ออกและช�าระแลว้เป็นจ�านวนเงิน � ลา้น

บาท ท�าให้ ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� บริษทั อินดิเพ็นเดนท์ คอนซลัแตนท์ จ�ากดัไม่ไดเ้ป็นบริษทัร่วมของบริษทั

อีกต่อไปและบริษทัแสดงเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื�น (หมายเหตุขอ้ ��� บริษทัรับรู้ก�าไรจากการ

ขายเงินลงทุนดังกล่าวจ�านวน ���� ล้านบาทในงบการเงินรวมและ ��� ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามล�าดบั ในงบก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จส�าหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซึ� งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั�นจึงไม่มี

ราคาที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

บริษัทร่วม 

 

ตารางต่อไปนี�สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมที�รวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วมปรับปรุงดว้ยการปรับ

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื� อ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทาง

การเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

 

  บริษทั บีเจซี มารีน รีซอสเซส 

ดิเวลลอปเมน้ท ์จ�ากดั 

 บริษทั อินดิเพน็เดนท์ 

คอนซลัแตนท ์จ�ากดั 

  25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

รายได ้  �����  �����  ������  ������ 

         

ก�าไร �ขาดทุน� จากการด�าเนินงานอยา่งต่อเนื�อง  ���  ���  �����  ������� 

ก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม �ร้อยละ ����  ���  ���  �����  ������� 

ถือหุ้นร้อยละ  ��  ��  ��  �� 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที�เป็นของกลุ่มบริษัท  479  418  (62)  (577) 

         

สินทรัพยห์มุนเวียน  ������  ������  �  ������ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  ������  ������  �  ������ 

หนี� สินหมุนเวียน  �����  �����  �  �������� 

หนี� สินไม่หมุนเวียน  �  �  �  ������� 

สินทรัพยสุ์ทธิ �ร้อยละ ����  ������  ������  �  ������ 

ถือหุ้นร้อยละ  ��  ��  �  �� 

สินทรัพยสุ์ทธิส่วนที�เป็นของกลุ่มบริษทั  ������  ������  �  ����� 

มลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  ������  ������  �  ����� 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับป� สิ�นสุดวันท�� 31 ธันวาคม 2560 

 

 52

11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ��60  ���9 

 (พันบาท) 

� วนัที� 1 มกราคม 1,153,909 867,710 

ซื�อเงินลงทุน - 286,199 

หกั ค่าเ�ื�อการดอ้ยค่า (423,432) (423,432) 

� วันท�� 31 ธันวาคม 730,477 730,477 

 

เมื�อวนัที�  10 พฤศจิกายน 2559 บริษทัย่อยแห่งหน�� ง ซ�� งบริษทัถือหุ้นร้อยละ ��� (บริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ ดส์ จาํกดั 

(เดิมชื�อบริษทั พุนพิน จาํกดั)) ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นส่วนที� เหลือจากบริษทั เป็นจาํนวนเงิน 29.8 ลา้นบาท (จาํนวน 

600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 49.75 บาท) นอกจากนี�  บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนจากทุนจดทะเบียน

จํานวน 60 ล้านบาท (จํานวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 286.4 ลา้นบาท 

(จํานวน 2,863,500 หุ้น  มูลค่ าหุ้นละ 100 บาท) ทั� งนี�  บริษัทได้ชําระค่ า หุ้น เพิ�มทุนจํานวนเงิน 56.6 ล้าน

บาท  (จาํนวน 2,263,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท) ในเดือนพฤศจิกายน 2559 และชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนส่วนที�เหลือ

อีกจาํนวน 169.8 ลา้นบาท (จาํนวน 2,263,500 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 75 บาท) ในเดือนธนัวาคม 2559 

 

เมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั สุรพลไฟนเ์นสท ์จาํกดั จาํนวน 299,997 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 

บาท เป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100



100  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

 

 บริษทัมีอ �านาจควบคุมโดยพฤตินยั (�� ����� �������� เหนือบริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ ดส์ จ�ากดั 
 

บริษทัยอ่ยทั�งหมดด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 

12  ส่วนได้เสียที�ไม่มอี�ำนำจควบคุม  
 

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

ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 

 �� ธนัวาคม ���� 

 

บริษทั สุรพล 

นิชิเรฟู้ ดส์ 

จ�ากดั  

บริษทัยอ่ย

อื�นที�ไม่มี

สาระส�าคญั  

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั  รวม 

 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม ��       
        

สินทรัพยห์มุนเวียน �������       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน �������       

หนี� สินหมุนเวียน ���������       

หนี� สินไม่หมุนเวียน ��������       

สินทรัพย์สุทธิ 1,039,291       

        

มลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม �������  ������  �����  ������� 
        

รายได ้ ���������       
        

ก�าไร �������       

ก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น �       

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 416,813       

        

ก�าไรที�แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม �������  ��������  �����  ������� 

ก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นที�แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อ�านาจควบคุม 

 

� 

  

��� 

  

� 

  

��� 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

 �� ธนัวาคม ���� 

 

บริษทั สุรพล 

นิชิเรฟู้ ดส์ 

จ�ากดั  

บริษทัยอ่ย

อื�นที�ไม่มี

สาระส�าคญั  

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั  รวม 

 (พันบาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน �������       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      (������)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน �เงินปันผลที�จ่ายให ้

   กบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม� ����� ลา้นบาท� 

 

 (�������) 

      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (145,004)       
 

 

 �� ธนัวาคม ���� 

 

บริษทั สุรพล 

นิชิเรฟู้ ดส์ 

จ�ากดั  

บริษทัยอ่ย

อื�นที�ไม่มี

สาระส�าคญั  

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั  รวม 

 (พันบาท) 

ร้อยละของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม ��       
        

สินทรัพยห์มุนเวียน �������       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน �������       

หนี� สินหมุนเวียน ���������       

หนี� สินไม่หมุนเวียน ���������       

สินทรัพย์สุทธิ 1,098,978       

        

มลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม �������  ������  �����  ������� 
        

รายได ้ ���������       
        

ก�าไร �������       

ก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ��������       

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 604,314       
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

 �� ธนัวาคม ���� 

 

บริษทั สุรพล 

นิชิเรฟู้ ดส์ 

จ�ากดั  

บริษทัยอ่ย

อื�นที�ไม่มี

สาระส�าคญั  

ตดัรายการ

ระหวา่งกนั  รวม 

 (พันบาท) 

ก�าไรที�แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม �������  �������  �����  ������� 

ก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นที�แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียที� 

ไม่มีอ�านาจควบคุม 

 

������� 

  

����� 

  

� 

  

������� 
        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  �������       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    ��������       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน �เงินปันผลที�จ่ายให ้

   กบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม� ����� ลา้นบาท� 

 

��������� 

      

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 210,549       

 

13    เงนิลงทุนระยะยำวอื�น  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

ณ วนัที� � มกราคม  ������  ������  ������  ������ 

รับโอนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 �����  �  ���  � 

ก�าไรจากการปรับมลูค่าเงินลงทุน         

    ใหเ้ป็นมลูค่ายติุธรรม  ���  �  �  � 

หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่า  ��������  ��������  ��������  �������� 

ณ วันที� 31 ธันวำคม  2,000  -  200  - 
 

การจัดประเภทมาจากบริษัทร่วม 
 

ดังกล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ �� เมื�อว ันที�  � ธันวาคม ���� บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท  อินดิเพ็นเดนท ์                

คอนซลัแตนท ์จ�ากดั ออกไปร้อยละ �� ท�าใหบ้ริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทั  อินดิเพน็เดนท ์ คอนซลัแตนท ์จ�ากดั ลดลง

เหลือร้อยละ ��  ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� เงินลงทุนในบริษทั อินดิเพน็เดนท์  คอนซัลแตนท์ จ �ากดั จึงกลายเป็นเงิน

ลงทุนระยะยาวอื�น 



104  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



106  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

14 อสังหำริมทรัพย์เพื�อกำรลงทุน 

 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

  25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

ราคาทุน         

ณ วนัที� � มกราคม   �������  �������  �����  ����� 

โอนจากที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  �        �������  �  � 

จ�าหน่าย    �            (���)  �  � 

ณ วันที� 31 ธันวำคม  326,106  326,106  5,000  5,000 
 

ค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า         

ณ วนัที� � มกราคม   �������  �������  �  � 

ค่าเสื�อมราคาส�าหรับปี  ���  �����  �  � 

โอนจากที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์  �  ������  �  � 

จ�าหน่าย  �  (���)  �  �  

ณ วันที� 31 ธันวำคม  201,456  200,844  -  - 
         
มลูค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วันที�  1 มกรำคม 2559    94,916    5,000 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2559 และ         
   ณ วันที�  1 มกรำคม 2560  125,262  125,262  5,000  5,000 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2560  124,650    5,000   

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนประกอบดว้ยที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที�เป็นฟาร์มเลี�ยงกุง้ ที�ใหเ้ช่าแก่บุคคลที�สาม 

และที�ดินที�ถือครองเพื�อโครงการในอนาคต สญัญาเช่าแต่ละสญัญามีระยะเวลาเช่าเป็นเวลา � ปีและ � ปี สญัญานี�จะ

มีผลบงัคบัใชจ้นกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะบอกเลิกดว้ยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ตามที�ก�าหนดในสญัญา 

 

ในปี 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งน�าที�ดิน อาคารและเครื�องใชอุ้ปกรณ์ ซึ� งเป็นฟาร์มเพาะเลี�ยงกุง้ไปใหบุ้คคลที�สามเช่า 

สญัญาเช่ามีระยะเวลาเช่าเป็นเวลา 3 ปี สัญญานี�จะมีผลบงัคบัใชจ้นกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะบอกเลิกดว้ยการแจง้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ตามที�ก�าหนดในสัญญา บริษทัจึงโอนสินทรัพยด์งักล่าวซึ� งมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจ�านวน 

���� ลา้นบาท ออกจากสินทรัพยถ์าวร และบนัทึกเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจ�านวน ���� ลา้นบาท โดย
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

ที�ดินโอนออกจากสินทรัพยถ์าวรดว้ยราคาประเมินและบนัทึกเขา้อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนดว้ยราคาทุน และ

โอนกลบัรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดินภายใตอ้งคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้จ�านวน 9.0 ลา้นบาท  
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ประเมินราคาโดยบริษทั เยนเนอรัล แวลูเอชั�น 

แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ�ากดั ซึ� งเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดส�าหรับที�ดิน และราคาที�สร้างขึ�น

ทดแทนตามรูปลกัษณ์เดิมส�าหรับสิ�งปลูกสร้าง ตามรายงานการประเมินราคาในเดือนกนัยายน ���� จ�านวน ����� 

ลา้นบาท ส�าหรับงบการเงินรวม และ ��� ลา้นบาท ส�าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

 กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

ล าดับชั�นมูลค่ายุติธรรม  

มลูค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซึ� งมี

คุณสมบติัในวิชาชีพที�เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคา

ทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมลูค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นประจ�าทุก � ปี  

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจ�านวน ����� ลา้นบาท ถูกจัดล�าดบัชั�นการวดัมูลค่า

ยุติธรรมอยูใ่นระดบัที� � จากเกณฑข์อ้มลูที�น�ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรม  
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ที�มีนัยส าคัญ 
 

ประเภทของสินทรัพย์  เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 

ที�ดิน  วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (������ ���������� ��������� 

สิ�งปลูกสร้าง  วิธีตน้ทุน เป็นการค�านวณหามลูค่าทรัพยสิ์นที�สามารถสร้างทดแทนขึ�นใหม่ได้

ตามรูปลกัษณ์เดิม หรือที�เรียกว่าตน้ทุนทดแทนแลว้หกัดว้ยค่าเสื�อมราคาซึ� งมี

สาเหตุมาจากค่าเสื�อมทางกายภาพ ค่าเสื�อมทางประโยชน์ใช้สอยและความ

ลา้สมยัทางเศรษฐกิจเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งมลูค่าตามสภาพ ณ วนัที�ท�าการประเมิน  

 

ขอ้มลูที�ไม่สามารถสงัเกตไดที้�มีนยัส�าคญัในการประเมินมลูค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน คือราคา

เสนอซื�อขายและราคาซื�อขายของอสังริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเปรียบเทียบที�คลา้ยคลึงกนัปรับดว้ยปัจจยัความต่าง

อื�นๆ 

 



108  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



110  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



112  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



114  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



116  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

ในเดือนมิถุนายน ���� บริษทัขายเครื�องจกัรและอุปกรณ์ ซึ� งตั�งอยู่ที�บางนาใหก้บับริษทั สุรพลไฟน์เนสท์ จ�ากดั ซึ� ง

เป็นบริษทัย่อยในราคา ���� ลา้นบาท บริษทับนัทึกก�าไรจากการขายสินทรัพยด์งักล่าวจ�านวน ��� ลา้นบาท ใน 

งบก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จส�าหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� 
 

ในเดือนธันวาคม ���� บริษทัขายที�ดิน อาคาร เครื� องจกัรและอุปกรณ์  ซึ� งตั�งอยู่ที�โรงงานกบินทร์บุรีและมีราคา

ประเมิน ����� ลา้นบาทใหก้บับริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ ดส์ จ�ากดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยในราคา ����� ลา้นบาท บริษทับนัทึก

ก�าไรจากการขายสินทรัพยด์งักล่าวจ�านวน ��� ลา้นบาท ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม 

���� และบนัทึกโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยที์�จ �าหน่ายดงักล่าวจ�านวน ���� ลา้นบาทไปยงัก�าไรสะสม 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าซึ�งเครื�องจกัรและก่อสร้างโรงงานใหม่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดบ้นัทึกเป็น

ตน้ทุนสินทรัพยจ์�านวน ��� ลา้นบาท (2559: 1.1 ล้านบาท) และ ��� ลา้นบาท (2559: ไม่มี) ตามล�าดบั มีอตัราดอกเบี�ย

ที�รับรู้ร้อยละ ��� ถึงร้อยละ ��� ต่อปี (2559: ร้อยละ 2.1 ถึงร้อยละ 4.3 ต่อปี) 
 

ราคาทรัพยสิ์นก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ� งไดห้กัค่าเสื�อมราคาเต็มจ�านวนแลว้แต่ยงัคงใช้

งานจนถึง ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� มีจ�านวน ������� ลา้นบาท ส�าหรับกลุ่มบริษทั และ ����� ลา้นบาท ส�าหรับ

บริษทั (2559: 1,519.6 ล้านบาท ส�าหรับกลุ่มบริษัท และ 434.9 ล้านบาท ส�าหรับบริษัท) 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีขอ้ผกูพนัที�จะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้จ�ากดัที�ก �าหนดในสัญญาเงินกูยื้มระยะยาว เช่น 

การไม่จ�านองที�ดินและอาคารเพิ�มเติม (ดูหมายเหตุขอ้ 1�) 
 

กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 
 

ล�าดับชั�นมูลค่ายุติธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของที�ดินถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ� งมีคุณสมบติัในวิชาชีพที�

เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระได้

ประเมินมลูค่ายติุธรรมของที�ดินของกลุ่มบริษทัเป็นประจ�าทุก � ปี 
 

การวดัมลูค่ายติุธรรมของที�ดินจ�านวน ����� ลา้นบาท ถูกจดัล�าดบัชั�นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที� � จากเกณฑ์

ขอ้มลูที�น�ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรม  
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ที�มีนัยส าคัญ 
 

ผูป้ระเมินอิสระภายนอกใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (������ ���������� ��������� ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ของที�ดิน 
 

ขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดที้�มีนยัส�าคญัในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที�ดินคือ ราคาเสนอซื�อขาย และราคาซื�อ

ขายของที�ดินเปรียบเทียบที�คลา้ยคลึงกนัปรับดว้ยปัจจยัความต่างอื�นๆ 

 

16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

 งบกำรเงินรวม 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์  (พันบาท) 

ราคาทุน  

ณ วนัที� � มกราคม ���� ������ 

เพิ�มขึ�น ����� 

โอนจากสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั�ง ����� 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 43,077 

เพิ�มขึ�น ������ 

โอนจากสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั�ง ��� 

จ�าหน่าย ����� 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2560 54,112 
  
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  

ณ วนัที� � มกราคม ���� ������ 

ค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรับปี ����� 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 29,944 
ค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรับปี ����� 

จ�าหน่าย ����� 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2560 33,095 
 

 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที� 1 มกรำคม 2559 8,773 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 13,133 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2560 21,017   



118  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 (พันบาท) 

ราคาทุน  

ณ วนัที� � มกราคม ���� ������ 

เพิ�มขึ�น ��� 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 27,491 

เพิ�มขึ�น ��� 

โอนจากสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั�ง ��� 

จ�าหน่าย ������� 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2560 27,520 

  

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  

ณ วนัที� � มกราคม ���� ������ 

ค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรับปี ����� 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 24,716 

ค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรับปี ��� 

จ�าหน่าย ����� 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2560 25,113 

  

มลูค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที� 1 มกรำคม 2559 4,070 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560 2,775 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2560 2,407 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

17 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี �� ธนัวาคม มีดงันี�    

 

  งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร    สินทรัพย ์  หนี� สิน 

  25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

รวม  ������  ������  ��������  �������� 

การหกักลบรายการของภาษี  ��������  ��������  ������  ������ 

สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  9,152  16,774  (70,258)  (55,588) 

   
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

  สินทรัพย ์  หนี� สิน 

  25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

รวม  �����  ������  ��������  �������� 

การหกักลบรายการของภาษี  �������  ��������  �����  ������ 

หนี�สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  -         -  (39,462)  (23,971) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม 

���� และ ���� มีดงันี�  

 

 งบกำรเงินรวม  

   บนัทึกเป็น �รายจ่าย� � รายไดใ้น   

 ณ วนัที� 

 1 มกรำคม 

2560  

ก�าไรหรือ

ขาดทุน  

ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น  

ณ วันที� 

31 ธันวำคม 

2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

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

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

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื�อการลดมูลค่า) �����  ��  �  ����� 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน        

    (ค่าเผื�อการด้อยค่า) �����  �  �  ����� 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากความแตกต่าง

ของค่าเสื�อมราคา) 

 

��� 

  

�� 

  

� 

  

��� 

ประมาณการหนี� สินส�าหรับผลประโยชน์

พนกังาน 

 

������ 

  

������� 

  

����� 

  

������ 

ยอดขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไป ������  ��������  �  ����� 

รวม 53,058  (21,790)  (518)  30,750 

        

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (การปรับมูลค่า) ���  �  �  � 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์          

   (จากความแตกต่างของค่าเสื�อมราคา) �����  �����  �    ����� 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ�ม) ��������  �  �  �������� 

ก�าไรที�ยงัไม่รับรู้จากตราสารอนุพนัธ์ �������  ���  �  ����� 

รวม (91,872)  14  4  (91,854) 

สุทธิ (38,814)  (21,776)  (514)  (61,104) 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

 

 งบกำรเงินรวม  

   บนัทึกเป็น �รายจ่าย� � รายไดใ้น   

 ณ วนัที� 

 1 มกรำคม 

2559  

ก�าไรหรือ

ขาดทุน  

ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น  

ณ วันที� 

31 ธันวำคม 

2559 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

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

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

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื�อการลดมูลค่า) ���  ���  �  ����� 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน        

    (ค่าเผื�อการด้อยค่า) �����  �  �  ����� 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากความแตกต่าง

ของค่าเสื�อมราคา) 

 

��� 

  

� 

  

� 

  

��� 

ประมาณการหนี� สินส�าหรับผลประโยชน์

พนกังาน 

 

������ 

  

����� 

  

����� 

  

������ 

ขาดทุนที�ยงัไม่รับรู้จากตราสารอนุพนัธ์ ���  �����  �  � 

ยอดขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไป ������  (�����)  �  ������ 

รวม 51,886  (3,244)  4,416  53,058 

        

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (การปรับมูลค่า) �����  �  ��  ��� 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์          

   (จากความแตกต่างของค่าเสื�อมราคา) �����  ��  �  ����� 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิ�ม) ��������  �  �����  �������� 

ก�าไรที�ยงัไม่รับรู้จากตราสารอนุพนัธ์ ����  �������  �  ������� 

รวม (92,527)  (1,243)  1,898  (91,872) 

สุทธิ (40,641)  (4,487)  6,314  (38,814) 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บรษท สุรพลฟูดส จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

 

 

 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็น �รายจ่าย� � รายไดใ้น    

 ณ วันที� 

 1 มกรำคม 

2560 

 

ก�าไรหรือ

ขาดทุน  

ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น   

ณ วนัที� 

31 ธันวำคม 

2560 

   (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ลกูหนี�การคา้ (ค่าเผื�อหนีส้งสัยจะสูญ) ���  �����  �   � 

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

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื�อการลดมูลค่า) ���  ���  �   ��� 

ประมาณการหนี� สินส�าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 

 

������ 

  

������� 

  

����� 

   

����� 

ยอดขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไป ������  ��������  �   � 

รวม 23,210  (14,700)  (348)   8,162 

         

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน           

   (การปรับมูลค่า)   ���  �  �   � 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

        

   (จากความแตกต่างของค่าเสื�อม)

ราคา) 

�����  �����  �   ����� 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์          

    (จากการตีราคาเพิ�ม) ��������  �  �   �������� 

ก�าไรที�ยงัไม่รับรู้จากตราสารอนุพนัธ์ �����  ���  �    ���� 

รวม (47,181)  (445)  2       (47,624) 

สุทธิ (23,971)  (15,145)  (346)   (39,462) 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   บนัทึกเป็น �รายจ่าย� � รายไดใ้น   

 ณ วนัที� 

 1 มกรำคม 

2559 

 

ก�าไรหรือ

ขาดทุน  

ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น  

ส่วนของ   

ผูถื้อหุน้  

ณ วนัที� 

31 ธันวำคม 

2559 

   (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

ลกูหนี�การคา้ (ค่าเผื�อหนีส้งสัยจะสูญ) ���  �  �  �  ��� 

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

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื�อการลดมูลค่า) ���  ���  �  �  ��� 

ประมาณการหนี� สินส�าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 

 

������ 

  

������� 

  

��� 

  

� 

  

������ 

ขาดทุนที�ยงัไม่รับรู้จากตราสาร

อนุพนัธ์ 

 

��� 

  

����� 

  

� 

  

� 

  

� 

ยอดขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้   

ยกไป 

 

������ 

  

��� 

  

� 

  

� 

  

������ 

รวม 24,572  (1,849)  487  -  23,210 

          

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน           

   (การปรับมูลค่า)   ����  �  ��  �  ��� 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

         

   (จากความแตกต่างของค่าเสื�อม)

ราคา) 

�����  ��  �  �  ����� 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์           

    (จากการตีราคาเพิ�ม) ��������  �  �  �����  �������� 

ก�าไรที�ยงัไม่รับรู้จากตราสารอนุพนัธ์ �  �����  �  �  ����� 

รวม (51,608)  (177)  54  4,550  (47,181) 

สุทธิ (27,036)  (2,026)  541  4,550  (23,971) 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

ในปี ���� บริษทั สุรพลฟู้ ดส์ จ�ากดั (มหาชน) มีผลขาดทุนทางภาษีจ�านวน ���� ลา้นบาท ท�าให้ขาดทุนทางภาษี

สะสมเพิ�มขึ�นเป็นจ�านวน ����� ลา้นบาท ซึ�งขาดทุนทางภาษีสะสมดงักล่าวจะหมดอายุในปี ��������� ผูบ้ริหารได้

ประเมินความเป็นไปไดข้องก�าไรทางภาษีในอนาคตและความสามารถของบริษทัในการใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุน

สะสมทางภาษีในอนาคตเพื�อประกอบการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษีและเห็นว่า

ยงัมีความไม่แน่นอนที�จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนดงักล่าว บริษทัจึงไม่

รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษีของปี ���� และบนัทึกกลบัรายการสินทรัพยภ์าษี  

เงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษีที�มีอยู ่อยา่งไรกต็าม หากในอนาคตสามารถประมาณการก�าไรทางภาษี

จากผลประกอบการที�จะเกิดขึ�นจริงชดัเจนขึ�น อาจท�าใหมี้การบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและรายได้

ภาษีเงินไดจ้�านวน ���� ลา้นบาท 

 

บริษทั สุราษฎร์ซีฟู้ ดส์ จ�ากดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีซึ�งจะหมดอายุในปี ���� ผูบ้ริหารได้

ประเมินความเป็นไปไดข้องก�าไรทางภาษีในอนาคตที�จะใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีใหม่ โดยผลขาดทุนทาง

ภาษีเงินไดที้�มีความเป็นไปไดที้�จะน�าไปใชป้ระโยชนไ์ดใ้นอนาคตมีจ�านวน ���� ลา้นบาท (ผลกระทบทางภาษีจ�านวน 

3.0 ล้านบาท) บริษทัจึงบนัทึกกลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษีบางส่วนออก 

 

18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 25��  255�  25��  255� 

 (พันบาท) 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าทรัพยสิ์น �����  ������             �����  � 

เงินมดัจ�าและอื�น ๆ �����  �����  �����  ����� 

เงินฝากประจ�าสถาบนัการเงิน        

   ที�มีขอ้จ�ากดัในการเบิกใช ้ �����  �����  �  � 

สิทธิการเช่า � สุทธิ �����  �����  �����  ����� 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี �����  ��  ���  ��� 

รวม 20,815  46,786  13,022  5,489 

 

(ก) สิทธิการเช่า 

 

บญัชีนี�ไดแ้ก่ การจ่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า โดยบริษทัท�าสัญญาเช่าพื�นที�อาคารกบับริษทัในประเทศ

แห่งหนึ�ง สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา �� ปี ซึ� งจะสิ�นสุดในปี ���� 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

(ข) เงินฝากประจ าสถาบันการเงินที�มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 

 

บญัชีนี� ไดแ้ก่ เงินฝากประจ าสถาบันการเงินของบริษทัย่อยกบัสถาบนัการเงินในประเทศจ านวนเงิน ��� ลา้นบาท       

(2559: 2.0 ล้านบาท) ซึ� งใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  �าประกนัหนงัสือค �าประกนัที�ออกโดยสถาบนัการเงินดงักล่าว 

 

19 หนี�สินที�มีภำระดอกเบี�ย 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 25��  255�  25��  255� 

 (พันบาท) 

ส่วนที�หมุนเวียน        

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน        

 ส่วนที�มีหลกัประกนั �������  ������  �  � 

 ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั �  �������  �  ������ 

เงนิกู้ยมืระยะสั�นจำกสถำบันกำรเงนิ 137,000  227,000  -  30,000 
        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

   ส่วนที�ถึงก าหนดช าระภายในหนึ�งปี        

 ส่วนที�มีหลกัประกนั ������  ������  ������  � 

 ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั �  ���  �  ��� 

เงนิกู้ยมืระยะยำวที�ถึงก�ำหนดช�ำระ 

    ภำยในหนึ�งปี 

 

 

51,514 

  

30,576 

  

10,864 

  

576 
        

เงนิกู้ยมืจำกบริษทัร่วม        

    ส่วนที�ไม่มหีลักประกัน 5,000  5,000  -  - 
            

หนี�สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินส่วนที�        

   ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ�งปี 28,070  32,408  6,773  6,382 

รวมหนี�สินที�มีดอกเบี�ยระยะสั�น 221,584  294,984  17,637  36,958 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 25��  255�  25��  255� 

 (พันบาท) 

ส่วนที�ไม่หมนุเวียน        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

 ส่วนที�มีหลกัประกนั �������  �������  �  � 

 ส่วนที�ไม่มีหลกัประกนั ���  ���  ���  ��� 

เงนิกู้ยมืระยะยำว 431,136  195,868  786  868 

        

หนี�สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ 22,411  38,414  10,413  14,512 

รวมหนี�สินที�มดีอกเบี�ยไม่หมุนเวยีน 453,547  234,282  11,199  15,380 

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

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ไดด้งันี�  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 25��  255�  25��  255� 

 (พันบาท) 

ครบก�าหนดภายในหนึ�งปี  �������  �������  ������  ������ 

ครบก�าหนดหลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี �������  �������  ���  ��� 

รวม 624,650  458,444  11,650  31,444 

 

ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ ��� ต่อปี ถึงร้อยละ 

��� ต่อปี (2559: ระหว่างร้อยละ 1.8 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.8 ต่อปี) 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 25��  255�  25��  255� 

 (พันบาท) 

สถาบนัการเงินในประเทศ �������  �������  ������  ����� 

หัก ส่วนที�ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ�งปี ��������  ��������  ��������  ����� 

สุทธิ       431,136       195,868  786  868 

 

  เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

สถาบันการเงินในประเทศ 

 

ในเดือนกรกฎาคม ���� บริษทัไดท้�าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ� งจ�านวน ���� 

ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบี� ยโดยอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี�ยกูย้ืมขั�นต��า(���) ตามที�ระบุในสัญญาเงินกู ้     

เงินกูย้ืมมีก�าหนดช�าระคืนทุกเดือนงวดละ ������ บาท โดยเริ�มช�าระงวดแรกตั�งแต่เดือนพฤษภาคม ���� และก�าหนด

ช�าระคืนเงินตน้ใหเ้สร็จสิ�นภายในก�าหนดเวลา �� เดือน นบัจากวนัเบิกรับเงินกูง้วดแรก ทั�งนี�บริษทัตอ้งปฏิบติัตาม

เงื�อนไขและขอ้ก�าหนดที�ระบุในสญัญาเงินกูย้ืม ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บริษทัไดเ้บิกเงินกูยื้มครบทั�งจ�านวนแลว้ 

 

ในเดือนมกราคม ���� บริษทัย่อยแห่งหนึ� งไดท้�าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ� ง  

จ�านวน ��� ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบี� ยโดยอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี� ยกูย้ืมขั�นต��า(���) ตามที�ระบุใน

สัญญาเงินกู ้ เงินกูย้ืมมีก�าหนดช�าระคืนทุกเดือนงวดละ ���� ลา้นบาท โดยเริ�มช�าระงวดแรกตั�งแต่เดือนพฤษภาคม 

���� และก�าหนดช�าระคืนเงินตน้ใหเ้สร็จสิ�นภายในก�าหนดเวลา �� เดือน นบัจากวนัเบิกรับเงินกูง้วดแรก เงินกูย้ืม

ดงักล่าวค�� าประกันโดยบริษทัและผูถื้อหุ้นรายอื�นๆ ของบริษทัย่อย ทั�งนี� บริษทัย่อยต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขและ

ขอ้ก�าหนดที�ระบุในสัญญาเงินกูย้ืม ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� บริษทัย่อยไดเ้บิกเงินกูย้ืมครบทั�งจ�านวนแลว้ อย่างไร    

กต็ามในเดือนมกราคม ���� บริษทัยอ่ยขอแกไ้ขสญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินดงักล่าว โดยตกลงแกไ้ขเปลี�ยนแปลง

เงื�อนไขการช�าระคืนเงินตน้ และตารางการช�าระคืนเงินตน้ ตลอดจนจ�านวนเงินที�ช�าระคืนในแต่ละงวด 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

ในเดือนสิงหาคม ���� บริษทัไดท้�าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ� งจ�านวน ���    

ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยโดยอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืมขั�นต��า ����� ตามที�ระบุในสัญญาเงินกู ้

เงินกูย้ืมมีก�าหนดช�าระคืนเงินตน้เป็นงวดรายเดือนรวมทั�งสิ�น �� งวด โดยผ่อนช�าระงวดที� � ถึงงวดที� �� งวดละ ��� 

ลา้นบาท และช�าระหนี� ส่วนที�เหลือทั�งหมดในงวดสุดทา้ย เริ�มช�าระเงินตน้งวดแรกในเดือนกนัยายน ���� และก�าหนด

ช�าระคืนเงินตน้ให้เสร็จสิ�นภายในก�าหนดเวลา � ปี นบัจากวนัเบิกรับเงินกูง้วดแรก ส่วนดอกเบี� ยก�าหนดช�าระเป็น 

รายเดือน โดยเริ�มช�าระครั� งแรกในวนัสุดทา้ยของเดือนที�มีการเบิกเงินกู ้ทั�งนี� บริษทัตอ้งปฏิบัติตามเงื�อนไขและ

ขอ้ก�าหนดที�ระบุในสญัญาเงินกูย้ืม เช่น จะไม่น�าที�ดินแปลงหนึ�งพร้อมสิ�งปลูกสร้างไปจ�าน�า จ�านอง ใหเ้ช่า หรือสิทธิ

ยึดหน่วงใดๆ ซึ� งมีผลใหบุ้คคลอื�นมีสิทธิเหนือที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างนั�น ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� บริษทัมีวงเงิน

กูย้ืมที�ยงัไม่ไดเ้บิกใชจ้�านวน ��� ลา้นบาท 

 

ในเดือนมีนาคม ���� บริษทัย่อยแห่งหนึ� งไดท้�าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ� ง

จ�านวน ��� ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบี�ยโดยอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืมขั�นต��า ����� ตามที�ระบุใน

สญัญาเงินกู ้เงินกูย้ืมมีก�าหนดช�าระคืนเงินตน้เป็นรายงวดสามเดือนรวมทั�งสิ�น �� งวด โดยผ่อนช�าระงวดที� � ถึงงวด

ที� �� งวดละ ���� ลา้นบาท และช�าระหนี� ส่วนที�เหลือทั�งหมดในงวดสุดทา้ย เริ� มช�าระเงินตน้งวดแรกในเดือน

พฤษภาคม ���� และก�าหนดช�าระคืนเงินตน้ใหเ้สร็จสิ�นภายในก�าหนดเวลา � ปี นบัจากวนัเบิกรับเงินกูง้วดแรก ส่วน

ดอกเบี�ยก�าหนดช�าระเป็นรายเดือนโดยเริ�มช�าระครั� งแรกในวนัสุดทา้ยของเดือนที�มีการเบิกเงินกู ้เงินกูย้ืมดงักล่าวค�� า

ประกนัโดยบริษทั ทั�งนี�บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้ก�าหนดที�ระบุในสัญญาเงินกูย้ืม ณ วนัที� �� ธนัวาคม 

���� บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูย้ืมครบทั�งจ�านวนแลว้ ในเดือนสิงหาคม ���� ผูกู้แ้ละผูใ้หกู้ข้อแกไ้ขสัญญาเงินกู ้โดยตก

ลงแกไ้ขเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการช�าระคืนเงินตน้จากรายงวดสามเดือนรวมทั�งสิ�น �� งวด เป็นงวดรายเดือนรวม

ทั�งสิ�น �� งวด โดยผ่อนช�าระงวดที� � ถึงงวดที� �� งวดละ ��� ลา้นบาท และช�าระหนี� ส่วนที�เหลือทั�งหมดในงวด

สุดทา้ย โดยเริ�มช�าระเงินตน้งวดแรกในเดือนเมษายน ���� 

 

ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� วงเงินสินเชื�อซึ�งยงัมิไดเ้บิกใชมี้จ�านวนเงินรวม ������� ลา้นบาท และ ���� ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา ส�าหรับกลุ่มบริษทั และ ������� ลา้นบาท และ ���� ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ส�าหรับบริษัท                      

(2559: 2,066.2 ล้านบาท และ 16.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ส�าหรับกลุ่มบริษัท และ 1,300.5 ล้านบาท ส�าหรับ

บริษัท)  

 

บริษทัและบริษทัย่อยมีขอ้ผกูพนัที�จะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้จ�ากดัที�ก �าหนดในสัญญาเงินกูย้ืม เช่น การไม่น�า

ที�ดินและอาคารไปจดจ�านองเพิ�มเติม การไม่ลดทุนจดทะเบียน (ดูหมายเหตุขอ้ ��) เป็นตน้ 

 

วงเงินสินเชื�อของบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่ค��าประกนัโดยบริษทัและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที� �� ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี�  

 

 งบกำรเงนิรวม 

 25��  255� 

 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 ������  �������  ������  ������  �������  ������ 

ครบก�าหนดช�าระหลงัจาก            

   หนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี ������  �������  ������  ������  �������  ������ 

รวม 53,368  (2,887)  50,481  74,768  (3,946)  70,822 
 

  

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 25��  255� 

 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 �����  �����  �����  �����  �����  ����� 

ครบก�าหนดช�าระหลงัจาก            

   หนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี ������  �����  ������  ������  �����  ������ 

รวม 18,197  (1,011)  17,186  22,496  (1,602)  20,894 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม ���� และ ���� บริษทัและบริษทัย่อยหลายแห่งท�าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัในประเทศ    

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

อตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ ���� ถึงร้อยละ ����� ต่อปี ในปี ���� (2559: ระหว่างร้อยละ 2.15 ถึงร้อยละ 42.35  

ต่อปี) และสญัญาส่วนใหญ่ก�าหนดมีช�าระคืนภายใน �� เดือน และ �� เดือน เริ�มตั�งแต่เดือนมิถุนายน ���� 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

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

และบริษทัยอ่ยต่อเมื�อบริษทัและบริษทัยอ่ยไดช้ าระเงินงวดสุดทา้ยแลว้ 

 

20 เจ้ำหนี�กำรค้ำ 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 �����  �����  ���  ����� 

บุคคลหรือกิจการอื�น ๆ  �������  �������  ������  ������ 

รวม  194,541  178,260  28,399  53,918 
 

 

21 เจ้ำหนี�อื�น 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 25��  255�  25��  25�� 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิกำรที�เกี�ยวข้องกนั 4 24,595  23,253  3,741  622 

บุคคลหรือกจิกำรอื�นๆ         

ค่าใชจ่้ายด าเนินงานคา้งจ่าย  ������  ������  �����  ������ 

เจา้หนี� อื�น  ������  ������  ������  ������ 

เจา้หนี� ค่าทรัพยสิ์น  ������  ������  ������  ����� 

ค่าแรงรายวนัและโบนสัคา้งจ่าย  ������  ������  ������  ������ 

เจา้หนี� เงินประกนัผลงาน  �����  ������  �����  ��� 

อื�น ๆ  ������  ������  �����  ������ 

  203,444  205,303  68,106  78,387 

รวม  228,039  228,556  71,847  79,009 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

22 ประมำณกำรหนี�สินไม่หมุนเวียนส�ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 25��  255�  25��  255� 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ประมำณกำรหนี�สินไม่หมุนเวียนส�ำหรับ 

       

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน �������  �������  ������  ������ 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น �����  �����  ���  ��� 

รวม 121,487  122,807  34,531  53,388 

        

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

ส าหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน        

ผลประโยชน์พนกังาน ������  ������  �������  ����� 

        

รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื�น         

�ก�าไร� ขาดทุนจากการประมาณตาม         

   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ใน

ระหวา่งปี  �������  ������ 

 

 �������  ����� 

 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้   

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ที�ก �าหนดไวต้ามขอ้ก�าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. ���� ในการใหผ้ลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน และผลประโยชน์จากการท�างานเป็น

ระยะเวลานานตามขอ้นโยบายของกลุ่มบริษทั 
 

โครงการผลประโยชน์ที�ก �าหนดไวมี้ความเสี�ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสี�ยง

ของช่วงชีวิต และความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย   
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 25��  255�  25��  255� 
 (พันบาท) 
ณ วนัที� � มกราคม �������  �������  ������  ������ 
        
รับรู้ในก�ำไรขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ������  ������  �����  ����� 
ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั �����  �����  �����  ����� 
 ������  ������  �����  ����� 
โอนใหกิ้จการที�เกี�ยวขอ้งกนั �  �  ��������  � 
 ������  ������  �������  ����� 
รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื�น        
�ก�าไร� ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั        
    คณิตศาสตร์ประกนัภยั �������  ������  

 

�������  ����� 
        
อื�น ๆ        
ผลประโยชนจ่์าย ��������  ��������  �������  �������� 
        
ณ วันที�  31 ธันวำคม 121,487  122,807  34,531  53,388 

 

ก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น เกิดขึ�นจาก 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 25��  255�  25��  255� 

 (พันบาท) 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ �������  �������  �������  �������� 

ขอ้มสมมติทางการเงิน �������  ������  �������  ������ 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ ������  �����  ������  ����� 

รวม (2,589)  22,083  (1,741)  2,438 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�รายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี�ย) ไดแ้ก่ 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 25��  255�  25��  255� 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด ���� � ����  ���� � ����  ���� � ����  ���� � ���� 

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต ���� � ����  ���� � ����  ���� � ����  ���� � ���� 

 

ขอ้สมมุติเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไปและตารางมรณะไทย  

 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ระยะเวลาถวัเฉลี�ยของภาระผกูพนัผลประโยชนที์�ก�าหนดไวเ้ป็น �� ปี (2559: 12 ปี)  

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื�นๆคงที�  จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ

ผลประโยชนเ์ป็นจ�านวนเงินดงัต่อไปนี�  

 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 เพิ�มขึ�น  ลดลง  เพิ�มขึ�น  ลดลง 

 (พันบาท) 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2560        

อตัราคิดลด  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ ���) �������  �����  �������  ����� 

การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต  

(เปลี�ยนแปลงร้อยละ ���) 

 

����� 

  

������� 

  

����� 

  

������� 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 

(เปลี�ยนแปลงร้อยละ ���) 

 

������� 
 

 

����� 
 

 

������� 
 

 

����� 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 เพิ�มขึ�น  ลดลง  เพิ�มขึ�น  ลดลง 

 (พันบาท) 

ณ วันที� 31 ธันวำคม 2559        

อตัราคิดลด  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ ���)      �������            �����  �������             ����� 

การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต  

(เปลี�ยนแปลงร้อยละ ���) 

  

         ����� 

  

 ������� 

  

          ����� 

  

 ������� 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 

(เปลี�ยนแปลงร้อยละ ���) 

 

 ������� 
 

 

           ����� 
 

 

         ������� 
 

 

           ����� 

 

แมว้า่การวิเคราะห์นี�ไม่ไดค้ �านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 

แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 

 

23 ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. ���� มาตรา �� ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

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

จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

24 ส�ำรอง 

 

ส�ารองประกอบดว้ยการจดัสรรก�าไร และ�หรือ ก�าไรสะสม 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. ���� มาตรา ��� บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส�ารอง 

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

ส�ารองดงักล่าวมีจ�านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ �� ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารองนี�จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่ำงจำกกำรเปลี�ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื�อขำย 
 

ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมการ

เปลี�ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายจนกระทั�งมีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 

ผลต่ำงจำกกำรเปลี�ยนแปลงในกำรตรีำคำสินทรัพย์ใหม่ 
 

ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบดว้ยผลรวมของการ

เปลี�ยนแปลงสุทธิของการตีราคาที�ดินที�แสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทั�งมีการขายหรือจ�าหน่าย 

 

25 ส่วนงำนด�ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัด�าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารส�าเร็จรูป และ

อาหารกึ�งส�าเร็จรูปแช่แขง็ ดงันั�นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว ดงันั�น รายได ้

ก�าไร และสินทรัพยท์ั�งหมดที�แสดงในงบการเงินจึงเกี�ยวกบัส่วนงานธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง อาหาร

ส�าเร็จรูป และอาหารกึ�งส�าเร็จรูปแช่แขง็ 

 

26       รำยได้อื�น 
 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

   

รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบ  ������  ������  ���  ����� 

รายไดจ้ากการใหค้วามช่วยเหลือดา้น         

    การจดัการ การขายและการตลาด 4 �  �  ������  ������ 

ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพยสิ์น  ���  �����  �  ����� 

รายไดค่้าเช่า�บริการ  �����  ������  ������  ����� 

อื�น ๆ  ������  ������  ������  ������ 

รวม  71,706  73,748  75,214  49,913 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

27 ต้นทุนในกำรจดัจ�ำหน่ำย 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

ค่าระวางเรือและค่าใชจ่้ายในการ   

ส่งออก 

  

������� 

  

������� 

  

����� 

  

������ 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน  ������  ������  ������  ������ 

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  ������  ������  ������  ������ 

ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 4 ������  ������  �  � 

อื�นๆ  ������  ������  ������  ������ 

รวม  241,499  278,074  86,818  148,781 
 

28 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน  �������  �������  ������  ������� 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  ������  ������  �����  ����� 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น  ������  �  ������  � 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์  �����  �  �����  � 

ค่าความช่วยเหลือดา้นบริการจดัการ 4 �����  �����  �  � 

อื�นๆ  �������  ������  ������  ������ 

รวม  323,842  209,659  150,787  133,552 
 

29 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  �������  �������  �������  ������� 

โครงการผลประโยชนที์�ก าหนดไว ้     22 ������  ������  (�����)  ����� 

อื�นๆ  �������  �������  ������  ������ 

รวม  1,085,621  1,015,656  323,568  423,682 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

โครงการสมทบเงิน 

 

ในปี ���� กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั�งกองทุนส�ารองเลี�ยงชีพส�าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื�นฐานความสมคัรใจของ

พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ � ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม

บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ � ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส�ารองเลี�ยงชีพนี� ไดจ้ดทะเบียนเป็น

กองทุนส�ารองเลี�ยงชีพตามขอ้ก�าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที�ไดรั้บอนุญาต 

 

30       ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้ส�าเร็จรูป         

   และสินคา้ระหวา่งผลิต  ������  ��������  ���������  �������� 

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองที�ใชไ้ป  ���������  ���������  �������  ������� 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 29 ���������  ���������  �������  ������� 

ค่าเสื�อมราคา  �������  �������  ������  ������ 

ค่าตดัจ�าหน่าย  �����  �����  ���  ����� 

อื�นๆ  �������  �������  �������  ������� 

รวมต้นทุนขำย ต้นทุนกำรให้บริกำร          

ต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำย         

   และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร   5,444,826  5,281,262  1,170,078  1,662,076 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

31 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 25��  255�  25��  255� 

 (พันบาท) 

ดอกเบี�ยจ่าย        

   กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 ���  ��  �  � 

   สถาบนัการเงิน ������  �����  �����  �� 

   อื�นๆ �����  �����  ���  ��� 

รวม 21,846  12,987  1,913  517 

หกั ส่วนที�บนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์        

ระหวา่งก่อสร้าง �������  �������  �����  � 

สุทธิ 18,723  11,859  1,228  517 

 

32      ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของปีปัจจุบัน        

ส�าหรับปีปัจจุบนั   ������  ������  �  � 

         

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         

การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว    17 ������  �����  ������  ����� 

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  73,633  73,642  15,145  2,026 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
 

 

   

  

 งบกำรเงินรวม  

 25��  255� 

 

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย ����  �  ����  �����  ��  ����� 

การตีราคามลูค่าที�ดิน �  �  �  �������  �����  ������� 

ก าไร �ขาดทุน� จากการประมาณ

ตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั �����  �����  �����  ��������  �����  �������� 

รวม 2,571  (514)  2,057  (31,573)  6,314  (25,259) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 25��  255� 

 

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี

เงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ่้าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย ����  �  ���  �����  ��  ����� 

ก าไร �ขาดทุน� จากการประมาณ

ตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั �����  �����  �����  �������  ���  ������� 

รวม 1,730  (346)  1,384  (2,704)  541  (2,163) 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

   การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษทีี่แท้จริง 

 

 งบกำรเงินรวม 

 25��  255� 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   �������    ������� 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ ��  ������  ��  ������� 

ก าไรสุทธิจากกิจการที�ไดรั้บการ        

   ส่งเสริมการลงทุน   ��������    (������) 

ค่าใชจ่้ายที�หกัภาษีไดเ้พิ�มเติม   �������    ������� 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   �����    ����� 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัที�ไม่รับรู้        

   เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   ������    ������ 

กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

   จากผลขาดทุนทางภาษีที�เคยรับรู้   ������    � 

อื�นๆ   ���    ��� 

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 27.4  73,633  13.8  73,642 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 25��  25�� 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   �������    ������� 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ ��  ������  ��  ������ 

รายไดเ้งินปันผลที�ไม่ตอ้งเสียภาษี   ��������    �������� 

ค่าใชจ่้ายที�หกัภาษีไดเ้พิ�มเติม   �����    (���) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   �����    ��� 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัที�ไม่รับรู้        

   เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   ������           ������ 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 25��  25�� 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

   จากผลขาดทุนทางภาษีที�เคยรับรู้   ������    � 

อื�นๆ   ����    (�����)  

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 10.1  15,145  1.7  2,026 

 

33       สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัและบริษทัย่อยสี�แห่ง (บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ ดส์ จ�ากดั บริษทั โมบาย 

โลจิสติกส์ จ�ากดั บริษทั สุรพลซูพรีมฟู้ ดส์ จ�ากดั และบริษทั สุราษฎร์ซีฟู้ ดส์ จ�ากดั) ไดร้ับสิทธิประโยชน์หลาย

ประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการลงทุน พ�ศ� ���� เกี�ยวกบัการผลิต

อาหารพร้อมรับประทานแช่แขง็ และการผลิตอาหารส�าเร็จรูปและกึ�งส�าเร็จรูปแช่แข็ง สัตวน์�� าแช่แข็ง และการบริการ

รับฝากหอ้งเยน็และบริการขนส่งหอ้งเยน็ ซึ� งพอสรุปสาระส�าคญัไดด้งันี�  
 

�ก� บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บ

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

 

�ข� บริษทัย่อยไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ �� ส�าหรับก�าไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�

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

 

�ค� บริษทัยอ่ยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส�าหรับเครื�องจกัรที�ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

 

�ง� บริษทัยอ่ยไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปา � เท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา �� ปี 

นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

�จ� บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน�าเงินปันผลที�ไดรั้บจากกิจการอื�นที�ไดรั้บการส่งเสริมไปรวมค�านวณ

เพื�อเสียภาษีเงินได ้

 

เนื�องจากเป็นกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้ก�าหนด

ตามที�ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน  
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

รายไดที้�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งันี�  

 

 งบกำรเงินรวม 

 25��  255� 

 กิจการที�  กิจการที�    กิจการที�  กิจการที�   

 ไดรั้บการ  ไม่ไดรั้บ    ไดรั้บการ  ไม่ไดรั้บ   

 ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม  ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 

  (พันบาท) 

ขายต่างประเทศ ���������  ���������  ���������  ���������  ���������  ��������� 

ขายในประเทศ �����  ���������  ���������  �����  �������  ������� 

ให้บริการในประเทศ ������  ������  ������  �����  �����  �����  

ตดัรายการระหวา่งกนั ��������  ���������  ���������  �������  ���������  ��������� 

รวมรำยได้ 2,482,246  3,073,944  5,556,190  2,416,494  3,304,645  5,721,139 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 25��  255� 

 กิจการที�  กิจการที�    กิจการที�  กิจการที�   

 ไดรั้บการ  ไม่ไดรั้บ    ไดรั้บการ  ไม่ไดรั้บ   

 ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม  ส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 

  (พันบาท) 

ขายต่างประเทศ �  �������  �������  ���  �������  ������� 

ขายในประเทศ �  �������  �������  �  �������  ������� 

รวมรำยได้ -  1,005,996  1,005,996  544  1,488,466  1,489,010 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

34 ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐำน 

 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐานส�าหรับแต่ละปีสิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ค�านวณจากก�าไร (ขาดทุน)

ส�าหรับปีที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ�านวนหุ้นสามญัที�ออกจ�าหน่ายแลว้ระหว่างปีโดยแสดงการ

ค�านวณดงันี�  

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 25��  255�  25��  255� 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปีที�เป็นส่วนของ        

   ผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ขั�นพื�นฐำน) (8,422)  154,482  134,257  115,286 

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

ก�ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั�นพื�นฐำน) (บาท) (0.03)  0.57  0.50  0.43 

 

35 เงินปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจ�าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก�าไรเป็น

เงินปันผลในอตัราหุ้นละ ���� บาท เป็นจ�านวนเงินทั�งสิ�น ���� ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน

เดือนพฤษภาคม ���� 

 

ในการประชุมสามญัประจ�าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรก�าไร

เป็นงินปันผลในอตัราหุ้นละ  ���� บาท เป็นจ�านวนเงินทั�งสิ�น ����� ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่               

ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม ���� 

 

36 เครื�องมือทำงกำรเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเครื�องมือ

ทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเกง็ก�าไรหรือการคา้  
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

การจดัการความเสี�ยงเป็นส่วนที�ส�าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล

ของระดบัความเสี�ยงให้เป็นที�ยอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนที�เกิดจากความเสี�ยงและตน้ทุนของการจดัการ

ความเสี�ยง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสี�ยงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเนื�องเพื�อใหม้ั�นใจว่า

มีความสมดุลระหวา่งความเสี�ยงและการควบคุมความเสี�ยง 
 

การบริหารจดัการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ั�นคงเพื�อรักษานกัลงทุน เจา้หนี�และความเชื�อมั�นของ

ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก�ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ� ง

กลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึ� งไม่รวมส่วนได้

เสียที�ไม่มีอ �านาจควบคุม อีกทั�งยงัก�ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี�ย 
 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยหมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบี�ยใน

ตลาด ซึ� งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เนื�องจากดอกเบี�ยเงินกูย้ืมที�มีอตัราคงที� 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ยที�เกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ ��) อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารเชื�อว่ากลุ่ม

บริษทัมีความเสี�ยงในอตัราดอกเบี� ยไม่เป็นสาระส�าคญั ดงันั�น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้�าสัญญาเพื�อป้องกนัความเสี�ยง

ดงักล่าว 
 

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

 งบกำรเงินรวม   

 

อตัราดอกเบี�ย 

ที�แทจ้ริง 

  

ภายใน � ปี 

 หลงัจาก � ปี

แต่ภายใน � ปี 

  

หลงัจาก � ปี 

  

รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2560          

เงินกูย้ืมระยะสั�นจาก          

   สถาบนัการเงิน ���� – ����  �������  �  �  ������� 

เงินกูย้ืมจากบริษทัร่วม ����  �����  �  �  ����� 

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก          

   สถาบนัการเงิน ��� – ����  ������  �������  ������  ������� 

รวม   193,514  418,436  12,700  624,650 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 �� 

  

  

   งบกำรเงินรวม 

 อตัราดอกเบี�ย 

ที�แทจ้ริง 

  

ภายใน � ปี 

 หลงัจาก � ปี

แต่ภายใน � ปี 

  

หลงัจาก � ปี 

  

รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2559          

เงินกูย้ืมระยะสั�นจาก          

   สถาบนัการเงิน ���� – ���  �������  �  �  ������� 

เงินกูย้ืมจากบริษทัร่วม ����  �����  �  �  ����� 

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก          

   จากสถาบนัการเงิน ��� – ����  ������  �������  �  ������� 

รวม   262,576  195,868  -  458,444 
  

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   

 

อตัราดอกเบี�ย 

ที�แทจ้ริง 

  

ภายใน � ปี 

 หลงัจาก � ปี

แต่ภายใน � ปี 

  

หลงัจาก � ปี 

  

รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2560          

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก          

   จากสถาบนัการเงิน ���  ������  ���  �  ������ 

          

ปี 2559          

เงินกูย้ืมระยะสั�นจาก          

   สถาบนัการเงิน ���  ������  �  �  ������ 

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก          

   จากสถาบนัการเงิน ���  ���  ���  �  ����� 

รวม   30,576  868  -  31,444 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 ��� 

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�ยวขอ้งกบัรายการซื�อขายสินคา้ที�เป็นเงินตราต่างประเทศในงวด

ปัจจุบนัและงวดถดัไป 

 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการ

มีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศดงันี�  

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

เงินเยนญี�ปุ่ น         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  �  �  �  � 

ลกูหนี�การคา้  �������  ������  �����  ����� 

เจา้หนี�การคา้  �������  �������  ����  ���� 

เจา้หนี� อื�น  �������  �������  �  � 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน          

   ที�มีควำมเสี�ยง                                       118,236  69,211  8,824  7,794 

ประมาณการยอดขายสินคา้                                               �������  �������  ������  ����� 

ประมาณการยอดซื�อสินคา้และสินทรัพย ์                                             �  (�������  �  ������� 

ยอดรวมควำมเสี�ยงทั�งสิ�น                                           518,150  271,108  28,762  9,206 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ                                     ���������  ���������  �������  �������� 

สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศ                                     �  �����  �  � 

ยอดควำมเสี�ยงคงเหลอืสุทธิ                                271,481  (33,047)  22,498  (8,542) 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 ��� 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ��  ��  ��  �� 

ลกูหนี�การคา้  ������  ������  �����  ������ 

เจา้หนี�การคา้  �����  �������  �����  ������� 

เจา้หนี� อื�น  �������  �����  �  ����� 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน          

   ที�มีควำมเสี�ยง                                       15,981  67,809  4,237  11,934 

ประมาณการยอดขายสินคา้                                               �������  ������  ������  ������ 

ประมาณการยอดซื�อสินคา้และสินทรัพย ์                                             �������  ��������  �������  ������� 

ยอดรวมควำมเสี�ยงทั�งสิ�น                                           109,896  112,081  32,064  22,015 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ                                     ��������  ���������  �  �������� 

สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศ                                     �����  ������  �����  ����� 

ยอดควำมเสี�ยงคงเหลอืสุทธิ                                67,712  (5,403)  35,315  (7,644) 

 

เงินเหรียญออสเตรเลีย 

        

ประมาณการยอดซื�อสินทรัพย ์                                              �  ��������  �  � 

ยอดรวมควำมเสี�ยงทั�งสิ�น                                           -  (35,765)  -  - 

สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศ                                     �  �����  �  � 

ยอดควำมเสี�ยงคงเหลอืสุทธิ                                -  (30,656)  -  - 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 ��� 

ความเสี�ยงทางด้านสินเชื�อ 

 

ความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อคือความเสี�ยงที�ลกูคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหนี�แก่กลุ่มบริษทัตามเงื�อนไขที�ตกลงไว้

เมื�อครบก าหนด  

  

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

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายที�ขอวงเงินสินเชื�อในระดบัหนึ�งๆ ณ วนัที�รายงานไม่พบวา่มีความเสี�ยงจาก

สินเชื�อที�เป็นสาระส าคญั ความเสี�ยงสูงสุดทางดา้นสินเชื�อแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละ

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื�องจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่า

จะเกิดผลเสียหายที�มีสาระส าคญัจากการเกบ็หนี�ไม่ได ้

 

 ความเสี�ยงจากสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า     

เงินสดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพื�อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

  

 มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายตุิธรรม    

 

ตารางดงัต่อไปนี�แสดงมลูค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึงล าดบัชั�นมูลค่ายุติธรรม แต่

ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มลูค่ายติุธรรมหากมลูค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมลูค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 งบกำรเงินรวม 

 มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 

   ระดบั �  ระดบั �  ระดบั �  รวม 

   (พันบาท) 

31 ธันวำคม 2560          

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมลูค่าด้วย

มลูค่ายตุิธรรม 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

หน่วยลงทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย �  �  �  �  � 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 ��� 

 งบกำรเงินรวม 

 มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 

   ระดบั �  ระดบั �  ระดบั �  รวม 

   (พันบาท) 

31 ธันวำคม 2559          

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมลูค่าด้วย

มลูค่ายตุิธรรม 

         

หน่วยลงทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ������  �  ������  �  ������ 

          

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 

   ระดบั �  ระดบั �  ระดบั �  รวม 

   (พันบาท) 

31 ธันวำคม 2560          

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมลูค่าด้วย

มลูค่ายตุิธรรม 

         

หน่วยลงทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย �  �  �  �  � 
          

31 ธันวำคม 2559          

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมลูค่าด้วย

มลูค่ายตุิธรรม 

         

หน่วยลงทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย �����  �  �����  �  ����� 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 ��� 

 
 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั � ส าหรับหน่วยลงทุนที�ซื�อขายนอกตลาดหลกัทรัพย  ์อา้งอิงราคาจาก

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหนา้ ณ วนัที�ในงบ

แสดงฐานะการเงิน โดยใชร้าคาที�ก าหนดโดยธนาคารของบริษทัดว้ยการพิจารณาเงื�อนไขในตลาดที�มีอยู่ ณ วนัที�ใน

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�นเป็นมูลค่าที�ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินเหล่านี�จะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั�น 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 มลูค่ายติุธรรม  มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม  มลูค่าตามบญัชี 

   (พันบาท)  

31 ธันวำคม 2560  

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการ

เงินที�ไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

       

ลกูหนี� สุทธิจากสัญญาซื�อขายเงินตรา   

   ต่างประเทศ (แสดงเป็นส่วนหนึ�ง 

   ของ “ลกูหนี� อื�น”) 

 

 

     ����� 

  

 

����� 

  

 

   �� 

  

 

�� 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน     ���������  ���������  ��������  �������� 

เงินกูย้ืมจากบริษทัร่วม         �������  �������  �  �  

        

31 ธันวำคม 2559        

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการ

เงินที�ไม่ได้วัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

       

ลกูหนี� สุทธิจากสัญญาซื�อขายเงินตรา   

   ต่างประเทศ (แสดงเป็นส่วนหนึ�ง 

   ของ “ลกูหนี� อื�น”) 

        

 

      ������ 

         

 

         ����� 

           

 

          ����� 

                 

 

               ��� 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน     ���������  ���������  ��������   �������� 

เงินกูย้ืมจากบริษทัร่วม         (������          (������  �  � 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 ��� 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เนื�องจากเงินกูย้ืมระยะยาวมีอตัราดอกเบี� ย

ลอยตวัซึ�งเป็นอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราทอ้งตลาด 

มลูค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัร่วมเป็นมลูค่าที�ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี เนื�องจากอตัราดอกเบี�ยตาม

สญัญาใกลเ้คียงกบัอตัราทอ้งตลาด 

 

มลูค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินและสัญญาเช่าการเงินเป็นมูลค่าที�ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 

เนื�องจากอตัราดอกเบี�ยตามสญัญาใกลเ้คียงกบัอตัราทอ้งตลาด 
 

37 ภำระผูกพนักบักจิกำรที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 
 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  25��  255�  25��  255� 

  (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาที�ยังไม่ได้รับรู้        

อาคารและสิ�งปลกูสร้างอื�น ������  ������  ������  ����� 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ ������  ������       ������          ����� 

รวม 68,048  101,128  67,282  4,411 

        

จ านวนเงินขั�นต �าที�ต้องจ่ายในอนาคตทั�งสิ�น        

  ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที�บอกเลิกไม่ได้        

ภายในหนึ�งปี �����  �����  �����  ����� 

หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี ������  ������  �����  ������ 

รวม 18,497  24,512  3,523  23,310 
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 ��� 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

ท สญัญาเช่ายานพาหนะระยะเวลาสามปีถึงหา้ปี สิ�นสุดในระยะเวลาต่างๆ กนัจนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ ���� 

ท สญัญาเช่าเครื�องใชส้�านกังานระยะเวลาหา้ปี สิ�นสุดในเดือนมิถุนายน ���� 

 

ภาระผกูพนัอื�นๆ 
 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้โดยมีระยะเวลาสัญญา

ครอบคลุมไม่เกินหนึ�งปี ดงันี�  
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 จ�านวนเงินตรา  เทียบเท่า  จ�านวนเงินตรา  เทียบเท่า 

สกุลเงิน ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 

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

สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ        

เยนญี�ปุ่น �����  �����  ����  ��� 

เหรียญสหรัฐอเมริกา ���  ����  �  � 

รวม   292.1    6.3 

        

สัญญำซื�อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ        

เหรียญสหรัฐอเมริกา ���  ���  ���  ��� 

 

ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้โดยมีระยะเวลาสัญญา

ครอบคลุมไม่เกินหนึ�งปี ดงันี�  

 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 จ�านวนเงินตรา  เทียบเท่า  จ�านวนเงินตรา  เทียบเท่า 

สกุลเงิน ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 

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

สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ        

เยนญี�ปุ่น �������  �����  ����  ���� 

เหรียญสหรัฐอเมริกา ���  �����  ���  ���� 

รวม   442.5    50.9 



รายงานประจำาปี 2560  153

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ส�ำหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวำคม 2560 

 

 ��� 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ�านวนเงินตรา  เทียบเท่า  จ�านวนเงินตรา  เทียบเท่า 

สกุลเงิน ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 

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

สัญญำซื�อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ        

เยนญี�ปุ่น ����  ���  �  � 

เหรียญสหรัฐอเมริกา ���  ����  ���  ��� 

เหรียญออสเตรเลีย ���  ���  �  � 

รวม   25.9    3.6 
        

 

38 หนี�สินที�อำจเกิดขึ�น 
 

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

�ก) จากการที�ธนาคารออกหนงัสือค��าประกนับริษทัและบริษทัย่อยแก่หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เป็นจ�านวนเงิน

รวมประมาณ ��� ลา้นบาท ส�าหรับกลุ่มบริษทั และ ��� ลา้นบาท ส�าหรับบริษทั 
 

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

ลา้นบาท 
 

39  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

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

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

ต่อที�ประชุมสามญัประจ�าปีของผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติัในเดือนเมษายน ���� 
 

เมื�อวนัที� 26 มกราคม 2561 บริษทัไดแ้จง้เปลี�ยนแปลงการถือหุ้นของผูถื้อหุน้ใหญ่ แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จากบุคคลในครอบครัวว่องวฒันโรจน์ เป็นบริษทั โภไคย โฮลดิ�งส์ จ�ากดั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ซึ� งบริษทั 

โภไคย โฮลดิ�งส์ จ�ากดั เป็นบริษทัที�ถือหุน้โดยสมาชิกในครอบครัววอ่งวฒันโรจน ์

 

 




