รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน)
รำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สุ รพลฟู้ ดส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษ ทั สุ รพลฟู้ ดส์ จากัด (มหาชน) (บริ ษ ทั ) ตามลาดับ ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุซึงประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสาคัญและเรื องอืน ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะ
กิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สาหรั บปี สิ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้องตามที ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นวรรค
ความรั บผิ ดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ทีกาหนด
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้
ปฏิ บตั ิ ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ทีมีนยั สาคัญทีสุ ดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสาหรั บงวดปั จจุ บ ัน ข้าพเจ้าได้น าเรื องเหล่ านี มาพิ จารณาในบริ บทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื องเหล่านี
มูลค่ ำของสิ นค้ ำคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ช) และ 9
เรืองสำคัญในกำรตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรืองดังกล่ ำวอย่ ำงไร

กลุ่ ม บริ ษ ทั มี สิ น ค้า คงเหลื อ ที มี นัย สาคัญ สิ น ค้า ของ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
กลุ่มบริ ษทั ได้แก่อาหารทะเลและอาหารแช่ แข็งซึ งมี ท สอบถามผู้บ ริ ห ารในการกาหนดนโยบายที ใช้ใ นการ
อายุก ารเก็บ รั ก ษาที จากัด นอกจากนี สิ น ค้า ของกลุ่ ม
พิจารณาประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ
บริ ษทั เป็ นสิ นค้าทีมีการแข่งขันสู งทังตลาดในประเทศ
และตลาดส่ งออก ประกอบกับกระบวนการผลิตสิ นค้า ท ประเมิ นนโยบายที กลุ่มบริ ษทั ใช้ในการประมาณการว่า
วิธี ก ารที ใช้นันมี ความสอดคล้อ งกับนโยบายการบัญ ชี
ของกลุ่มบริ ษทั ต้องพึงพาวัตถุดิบทางการเกษตรและ
ของกลุ่มบริ ษทั
ประมง ซึ งมี ค วามผัน แปรไปตามสภาพภู มิ อ ากาศ
สิ งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ส่ งผลต่อความ ท ทาความเข้าใจในลักษณะของระบบการควบคุมภายในที
ผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที ใช้ในการผลิตสิ นค้า
เกียวข้องกับการบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือ และเข้าร่ วม
ของกลุ่มบริ ษทั ปั จจัยเหล่านี ส่ งผลต่ อต้นทุนวัตถุดิบ
สั ง เกตการณ์ ก ารตรวจนับ และสุ่ ม ทดสอบสภาพของ
ราคาขายของสิ น ค้า และมู ล ค่ า ของสิ น ค้า คงเหลื อ
สิ นค้าคงเหลือ
เนื องจากสิ นค้าคงเหลื อของกลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่ า
ด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใด ท พิ จารณาสิ นค้าคงเหลื อเคลื อนไหวช้า ด้วยการประเมิ น
รายงานวิเคราะห์อายุของสิ นค้าคงเหลือว่าจัดทาถูกต้อง
จะตากว่า กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับจาก
และครบถ้ว นหรื อ ไม่ โดยการกระทบยอดกับ รายงาน
ราคาขายหักค่าใช้จ่ายในการขายเปรี ยบเทียบกับต้นทุน
ของสิ น ค้าคงเหลื อ และบัน ทึ ก ผลขาดทุ น หากมูล ค่ า
สิ นค้าคงเหลื อ สุ่ มทดสอบการคานวณอายุของรายงาน
สุ ทธิ ทีจะได้รับตากว่าต้นทุนสิ นค้าคงเหลือ รวมถึงการ
สิ นค้าคงเหลื อ และสุ่ มทดสอบกับเอกสารที เกี ยวข้องว่า
สิ นค้า คงเหลื อถูกจัด ประเภทไว้ในช่ วงอายุที เหมาะสม
ประมาณมู ล ค่ า สาหรั บ สิ น ค้า คงเหลื อ จะหมดอายุ
หรื อไม่
เนื องจากการวัด และการประเมิ น มู ล ค่ า ของสิ น ค้า
คงเหลื อ เกี ยวข้อ งกับ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ของผูบ้ ริ ห าร
ข้า พเจ้า จึ ง พิ จ ารณาเรื องนี เป็ นเรื องสาคัญ ในการ ท สุ่ ม ทดสอบการประมาณการมูลค่ า สุ ท ธิ ที จะได้รั บของ
สิ น ค้า คงเหลื อ เคลื อนไหวช้ า โดยการเปรี ยบเที ย บ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
ประมาณการเกี ยวกับ สิ น ค้า หมดอายุก ับ ข้อ มู ล ในอดี ต
แผนการจัดจาหน่ ายของบริ ษทั และปั จจัยตลาดที ส่ งผล
ต่อมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
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มูลค่ ำของสิ นค้ ำคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ช) และ 9
เรืองสำคัญในกำรตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรืองดังกล่ ำวอย่ ำงไร
ท สุ่ ม ทดสอบการประมาณการมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที จะได้รั บ ของ
สิ น ค้า คงเหลื อ โดยทดสอบความถูก ต้อ งของตัว อย่ า ง
ข้อมูล โดยเปรี ยบเทียบราคาทีคาดว่าจะขายได้กบั เอกสาร
การขายภายหลังวันสิ นปี หรื อรายการราคาสิ น ค้า และ
แผนการจัด จาหน่ า ย ตลอดจนพิ จ ารณาเกี ยวกับ การ
ประมาณค่ า ใช้จ่ า ยที คาดว่ า จะเกิ ด ขึ นจากการขายกับ
เอกสารทีเกี ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกิ ดขึ นจริ งในอดี ต
และ
ท

พิ จารณาความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลที เกี ยวกับ
สิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ตามข้อกาหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีเกียวข้อง

กำรใช้ ประโยชน์ ของสิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอตัดกำรบัญชีจำกผลขำดทุนทำงภำษีทียังไม่ ได้ ใช้ ยกไป
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ธ) และ 17
เรืองสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรืองดังกล่ ำวอย่ ำงไร
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ที วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ยกไป ณ วันที ท สอบถามผูบ้ ริ หารผูซ้ ึ งรับผิดชอบในการจัดทาประมาณ
การกาไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั
31 ธันวาคม 2560 จานวน 3.0 ล้า นบาทสาหรั บกลุ่ ม
บริ ษ ทั การรับรู ้ ดงั กล่าวเกี ยวข้องกับการใช้ดุลยพิ นิจ
ั รายงาน
ท กระทบยอดขาดทุ นทางภาษี และวัน หมดอายุกบ
ของผูบ้ ริ หารในการประเมินความเป็ นไปได้ของกาไร
ภาษี
ทางภาษีในอนาคตและความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
ในการใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนดังกล่าวในอนาคต ท ประเมิ น และทดสอบการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้บ ริ หาร
เพื อประกอบการรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัด
ข้อสมมติทีใช้ในการประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคต
บัญชี
โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประมาณการใน
อดี ต โดยเปรี ยบเที ยบกับผลการดาเนิ นงานที เกิ ดขึ นจริ ง
และแผนการดาเนิ นงาน ประกอบกับความรู ้ความเข้าใจ
ของข้า พเจ้า ที มี ต่ อ กลุ่ ม บริ ษัท อุ ต สาหกรรมของกลุ่ ม
บริ ษ ทั และความอ่ อนไหวในการเปลี ยนแปลงของการ
ประมาณการกาไรในอนาคต เพื อพิ จ ารณาความ
สมเหตุ สมผลของกระบวนการจัดทาประมาณการกาไร
ทางภาษีในอนาคตของผูบ้ ริ หาร
3
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กำรใช้ ประโยชน์ ของสิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอตัดกำรบัญชีจำกผลขำดทุนทำงภำษีทียังไม่ ได้ ใช้ ยกไป
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ธ) และ 17
เรืองสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรืองดังกล่ ำวอย่ ำงไร
ท

ทดสอบการคานวณตามประมาณการ และ

ท

พิ จ ารณาความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อ มู ล ของกลุ่ ม
บริ ษทั ตามข้อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทีเกียวข้อง

ข้ อมูลอื น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วย ข้อมูลซึ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิ จการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ทีอยู่ในรายงานนัน ซึ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยมให้
ข้าพเจ้าภายหลังวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชือมันต่อข้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนื องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอืน
ตามที ระบุขา้ งต้นเมือจัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขัดแย้งที มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการหรื อกับ ความรู ้ ที ได้รั บจากการตรวจสอบของข้า พเจ้า หรื อ ปรากฏว่า ข้อ มูลอื นมี ก ารแสดงข้อมูล ที ขัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพือให้สามารถ
จัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื อง เปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดาเนิ นงานต่อเนื อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาหรั บการดาเนิ นงานต่อเนื อง เว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตังใจที จะเลิ กกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
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ผูม้ ีหน้าที ในการกากับดูแลมีหน้าที ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที ขัดต่ อข้อ เท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชือมันในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ล ที ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระส าคัญ ที มี อ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อ มู ล ที ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ ง แต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมี ผลต่ อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ท ระบุ และประเมิ น ความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลที ขัดต่ อ ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญ ในงบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือ
ตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะ
สู งกว่าความเสี ยงทีเกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื องจากการทุจริ ตอาจเกี ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
ท ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบที เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ท ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ทีผูบ
้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึ งจัดทาขึนโดยผูบ้ ริ หาร
้ ริ หารและจากหลักฐาน
ท สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื องของผูบ
การสอบบัญชี ทีได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยู่กบั หลักฐานการสอบ
5
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บัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนือง
ประเมิ นการนาเสนอโครงสร้างและเนื อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที ทาให้มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
ได้รั บ หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที เหมาะสมอย่า งเพี ย งพอเกี ยวกับข้อ มูล ทางการเงิ น ของกิ จ การภายในกลุ่ ม หรื อ
กิ จ กรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ม บริ ษทั เพื อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ น รวม ข้า พเจ้า รั บผิ ดชอบต่ อ การกาหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่ เพี ยงผูเ้ ดี ยวต่ อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าที ในการกากับดูแลในเรื องต่างๆที สาคัญ ซึ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที ได้วางแผนไว้ ประเด็นที มี นยั สาคัญที พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที มี นัยสาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าทีในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืนซึ งข้าพเจ้าเชื อว่ามีเหตุผลที
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื องทีสื อสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สาคัญทีสุ ดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื องเหล่านี ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที
ยากที จะเกิ ดขึ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื อสาร
ดังกล่าว

(อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3757
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จำกัด มหำชน และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
2560
2559

2559
(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
เงินปันผลค้างรับ
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

5
6
4, 7
4, 8
4
9

502,170,986
234,174,711
60,732,425
430,398,514

674,623,242
31,151,155
226,729,382
64,269,272
492,551,854

23,927,805
161,685,856
14,916,363
86,497,541

15,144,380
1,199,600
95,691,765
11,575,197
14,240,513
235,193,897

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

4, 10
4, 11
13
14
15
16
17
18

20,879,207
2,000,000
124,650,041
2,199,459,862
21,016,611
9,152,334
20,814,974

23,299,012
125,261,795
1,879,316,951
13,133,526
16,774,521
46,786,232

17,150,000
730,477,375
200,000
5,000,000
519,220,425
2,406,800
13,021,527

17,550,000
730,477,375
5,000,000
445,072,996
2,775,504
5,489,317

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด มหำชน และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
ธันวาคม

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ธันวาคม

หมายเหตุ
(บาท)

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
19
เจ้าหนีการค้า
4, 20
เจ้าหนีอืน
4, 21
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถึงกาหนดชาระภายในหนึงปี
19
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ร่ วม
4, 19
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึงปี
19
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน

19
19
17
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จำกัด มหำชน และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
ธันวาคม

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ธันวาคม

หมายเหตุ
(บาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ

หุน้ มูลค่าหุน้ ละ บาท

ทุนทีออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
23
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
24
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
12
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด มหำชน และบริษัทย่อย
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สินสุดวันที
ธันวาคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สินสุดวันที
ธันวาคม

หมายเหตุ
(บาท)
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ดอกเบียและเงินปันผล
กาไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ
รายได้อืน
รวมรำยได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ำใช้ จ่ำย
ส่วนแบ่งกาไร ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
รับรู ้ กาไรจากการขายเงินลงทุนเผือขายไปกาไรหรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้ของรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรำยกำรทีอำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุน
ในภำยหลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

4, 25, 33
33
4
4, 26

4
4, 27
4, 28
31
4, 10
32

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

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด มหำชน และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สินสุดวันที
ธันวาคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สินสุดวันที
ธันวาคม

หมายเหตุ
(บาท)
รายการทีจะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการตีมูลค่าทีดินใหม่
ผลกาไร ขาดทุน จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานทีกาหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรำยกำรทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
กำไร ขำดทุน เบ็ดเสร็จอืนสำหรับปี สุ ทธิจำกภำษีเงินได้

15
22, 32

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร ขำดทุน
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
กำไรสำหรับปี

12

กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไร ขำดทุน ต่ อหุ้นขันพืนฐำน

-

-

-

-

34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำาปี 2560
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60

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
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62

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
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63

งบกระแสเงินสด

บริษทั สุ รพลฟู้ดส์ จำกัด มหำชน และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สินสุดวันที ธันวาคม
หมายเหตุ
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรั บรายการทีกระทบกาไรเป็ นเงินสดรั บ จ่ าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสือมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
เงินปันผลรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
กาไร ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน
ส่วนแบ่ง กาไร ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรม
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
กลับรายการ ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า
กาไร ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่าย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบียรับ
การเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก ใช้ไปใน การดาเนินงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก ใช้ ไปใน กิจกรรมดำเนินงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

64

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม

งบกระแสเงินสด (ตอ)

บริษทั สุ รพลฟู้ดส์ จำกัด มหำชน และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม

หมายเหตุ
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพือซือบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับ
ดอกเบียรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก ใช้ ไปใน กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือชาระเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดทีผูเ้ ช่าจ่ายเพือลดจานวนหนีสิ นซึงเกิดขึน
จากสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
ดอกเบียจ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิมขึน ลดลง สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที มกราคม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันที ธันวำคม
รำยกำรทีไม่ ใช่ เงินสด
ในระหว่างปี
กลุม่ บริ ษทั ได้ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุนรวมจานวนเงิน
ล้านบาท
ล้ านบาท ซึงในจานวนนี
ประกอบด้วยต้นทุนการกูย้ มื ทีบันทึกเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ ล้านบาท
ล้ านบาท จัดซือโดยเงินสดจานวนเงินรวม
ล้านบาท
ล้ านบาท โดยการทาสัญญาเช่าการเงินจานวน ล้านบาท
ล้ านบาท และคงค้างเป็ นเจ้าหนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ ณ
วันที ธันวาคม
จานวนเงิน ล้านบาท
ล้ านบาท
ในระหว่างปี
บริ ษทั ได้ซืออาคารและอุปกรณ์ในราคาทุนรวมจานวนเงิน
ล้านบาท
ล้ านบาท ซึงในจานวนนีประกอบด้วย
ต้นทุนการกูย้ มื ทีบันทึกเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ล้านบาท
ไม่ มี จัดซือโดยเงินสดจานวนเงินรวม
ล้านบาท
ล้ านบาท
โดยการทาสัญญาเช่าการเงินจานวน ล้านบาท
ล้ านบาท และคงค้างเป็ นเจ้าหนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ ณ วันที ธันวาคม
จานวนเงิน ล้านบาท
ล้ านบาท
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นนส่เป็
วนหนึ
งของงบการเงิ
นนี นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นสวนหนึ
่งของงบการเงิ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวำคม 2560

สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
หมำยเหตุ

สำรบัญ

1
ข้อมูลทัวไป
2
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
3
นโยบายการบัญชีทีสาคัญ
4
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
5
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
เงินลงทุนชัวคราว
7
ลูกหนีการค้า
8
ลูกหนีอืน
9
สิ นค้าคงเหลือ
10
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
11
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
12
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
13
เงินลงทุนระยะยาวอืน
14
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
15
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
16
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
17
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
18
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
19
หนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย
20
เจ้าหนีการค้า
21
เจ้าหนีอืน
22
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
23
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
24
สารอง
25
ส่ วนงานดาเนิ นงาน
26
รายได้อืน
นทุนจำกั
ในการจั
ดจาหน่าและบริ
ย ษัทย่ อย
บริ27ษัท สุ รพลฟู้ต้ดส์
ด (มหำชน)
28
ค่าใช้จ่ายในการบริ
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น หาร
29
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
สำหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวำคม 2560
30
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
31
ต้นทุนทางการเงิน
หมำยเหตุ
32
ค่สำรบั
าใช้จญ่ายภาษีเงินได้
33
สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุน
34
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขันพืนฐาน
18
35
เงินปันผล
36
เครื องมือทางการเงิน
37
ภาระผูกพันกับกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
38
หนีสิ นทีอาจเกิดขึน
39
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สุรพลฟู
้ดส์ดจำ(มหำชน)
�กัด (มห�ชน)
บริบริ
ษัทษสุัทรพลฟู้
ดส์ จำกั
และบริและบริ
ษัทย่ อยษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวำคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวันที 20 กุมภาพันธ์ 2561
1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั สุ รพลฟู้ ดส์ จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย
บริ ษทั มีสถานทีตังปั จจุบนั ดังนี
(ก) สานักงานจดทะเบียน
(ข) โรงงานแห่ งทีหนึง
(ค) โรงงานแห่ งทีสอง

ตังอยู่ ณ เลขที 247 หมู่ 1 ถนนเทพารั ก ษ์ ตาบลเทพารั ก ษ์ อาเภอเมื อ ง
จังหวัดสมุทรปราการ
:
ตังอยู่ ณ เลขที 247 หมู่ 1 ถนนเทพารั ก ษ์ ตาบลเทพารั ก ษ์ อาเภอเมื อ ง
จังหวัดสมุทรปราการ
: ตังอยู่ ณ เลขที 509 หมู่ 9 ถนนกบินทร์บุรี-โคราช ตาบลหนองกี อาเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
:

บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือเดือนกันยายน 2532
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ กลุ่มว่องวัฒนโรจน์ กลุ่มไกรสิ ทธิ ศิรินทร และกลุ่มเจียงวรี วงศ์ ซึ งถือหุ น้ ในบริ ษทั
รวมประมาณร้อยละ 70
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุ รกิ จหลักเกี ยวกับการผลิ ตและจาหน่ า ยอาหารทะเล อาหารสาเร็ จรู ปและอาหารกึ ง
สาเร็ จรู ปแช่แข็ง รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยทางตรง ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 11
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บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัป
ด ระกอบงบการเงิ
(มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ปี สิ้นนสุ
วำคม2560
2560
สำสำหรั
�หรับบปสิ
สุดดวัวันนทีที่ 3131ธัธันนว�คม

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี จัดทาขึ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึงแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ทีประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที
เกียวข้อง
สภาวิช าชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั รอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560 ในเบืองต้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที ออกและปรั บ ปรุ งใหม่ นั น มี ผ ลให้ เ กิ ด การเปลี ยนแปลงนโยบายการบั ญ ชี ข องกลุ่ ม บริ ษัท ในบางเรื อง
การเปลียนแปลงนีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
นอกเหนื อ จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ออกและปรั บ ปรุ ง ใหม่ ขา้ งต้น สภาวิช าชี พบัญชี ไ ด้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอืน ๆ ซึ งมีผลบังคับ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที เริ มในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม
เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนามาใช้สาหรับการจัดทางบการเงินนี กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินใน
เบืองต้นถึงผลกระทบทีอาจเกิ ดขึนต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี ซึ งคาดว่าไม่มีผลกระทบทีมีสาระสาคัญต่องบการเงินในงวด
ทีถือปฏิบตั ิ
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนีจัดทาขึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี
รายการ
เงินลงทุนเผือขาย
ทีดิน
หนีสิ นผลประโยชน์ทีกาหนดไว้
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
มูลค่ายุติธรรม
การตีราคาใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ า ปั จ จุ บ ันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที
กาหนดไว้ ซึ งได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ ณ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับริ
บปีษสิัทนสุสุรดพลฟู
วันที 31
2560 และบริษัทย่อย
้ดส์ธันจำ�วำคม
กัด (มห�ชน)
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

(ค) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ น นี จัด ทาและแสดงหน่ วยเงิ น ตราเป็ นเงิ นบาทซึ งเป็ นสกุลเงิ นที ใช้ใ นการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ข้อมูล
ทางการเงินทังหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นทีระบุไว้เป็ น
อย่างอืน
(ง)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ หลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจานวนเงินที เกี ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนีสิ น รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติทีใช้ในการจัดทางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป
การใช้วิจารณญาณ
ข้อมูลเกียวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชี ซึงมีผลกระทบที มีนยั สาคัญที สุ ดต่อจานวน
เงินทีรับรู ้ในงบการเงินซึ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี
หมายเหตุขอ้

การจัด ทางบการเงิ น รวมซึ งกลุ่มบริ ษทั มี อานาจควบคุ มโดยพฤติ นัย
(
ในกิจการทีกลุ่มบริ ษทั ลงทุน

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกียวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการทีสาคัญซึ งมีความเสี ยงอย่างมีนยั สาคัญที
เป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการปรับปรุ ง จานวนเงินทีรับรู ้ในงบการเงิ น ซึ งได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ต่อไปนี
หมายเหตุขอ้
หมายเหตุขอ้
หมายเหตุขอ้

การวัดมูลค่าของทีดิน
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้ การคาดการณ์ กาไรทางภาษีในอนาคตที
จะนาขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานที กาหนด
ไว้เกียวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ นสุสำ�ดหรั
วันบทีปสิ31้นสุธัดนวัวำคม
นที่ 312560
ธันว�คม 2560
ประกันภัย
การวัดมูลค่ ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทังสิ นทรัพย์
และหนีสิ นทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิ ดของการควบคุมเกี ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิ ดนี รวมถึงกลุ่ม
ผูป้ ระเมิ นมูลค่ าซึ งมี ความรั บ ผิด ชอบโดยรวมต่ อการวัดมูลค่ ายุติธ รรมที มี นัยสาคัญ รวมถึ งการวัด มูล ค่ า
ยุติธรรมระดับ และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที มีนยั สาคัญอย่าง
สมาเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลทีสามเพือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตังราคา
กลุ่มผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที ได้มาจากบุคคลที สามที สนับสนุนข้อสรุ ปเกี ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึง
การจัด ลาดับชันของมูล ค่ า ยุติ ธ รรมว่า เป็ นไปตามที กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น อย่า ง
เหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าทีมีนยั สาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
เมือวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ให้มากทีสุ ดเท่าทีจะ
ทาได้มลู ค่ายุติธรรมเหล่านี ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมิน
มูลค่า ดังนี
ท ข้อมูลระดับ เป็ นราคาเสนอซื อขาย ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนีสิ นอย่างเดียวกัน
ท ข้อมูลระดับ
เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรง เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา)
สาหรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนัน นอกเหนือจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ
ท ข้อมูลระดับ เป็ นข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นทีไม่ได้มาจากข้อมูลทีสามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที
ไม่สามารถสังเกตได้)
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บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัป
ด ระกอบงบการเงิ
(มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ปี สิ้นนสุ
วำคม2560
2560
สำสำหรั
�หรับบปสิ
สุดดวัวันนทีที่ 3131ธัธันนว�คม

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หากข้อมูลที นามาใช้ในการวัดมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์หรื อหนี สิ นถูกจัดประเภทลาดับชันของมูลค่ า
ยุติธรรมทีแตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับ
ชันของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลทีอยูใ่ นระดับตาสุ ดทีมีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับข้อสมมติทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี
หมายเหตุขอ้
หมายเหตุขอ้
หมายเหตุขอ้
3

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
การวัดมูลค่าของทีดิน และ
เครื องมือทางการเงิน

นโยบำยกำรบัญชีทีสำคัญ
นโยบายการบัญชีทีนาเสนอดังต่อไปนีได้ถือปฏิบตั ิโดยสมาเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ยของ
กลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุม่ บริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับกิจการนันและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนือกิจการนันทาให้เกิดผล
กระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ที
มีการควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสิ นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนที บันทึ กตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
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หมายเหตุ
ปดระกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกั
(มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุ
ระกอบงบกำรเงิ
บริ
ษัท สุรปพลฟู
้ดส์ จำ�กัด น(มห�ชน) และบริษัทย่อย
ปี สิ้นนสุ
นวำคม2560
2560
สำสำหรั
�หรับบปสิ
สุดดวันวัทีน่ ที3131ธันธัว�คม

ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมบันทึกบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมือเริ มแรกด้วยราคาทุนซึ งรวมถึงต้นทุน
การทารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ มแรก ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนของเงิ น
ลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันทีกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความมี
อิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึง รายได้หรื อค่าใช้จ่ายทียังไม่เกิดขึนจริ งซึ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิ จการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงิ นรวม กาไรทียังไม่เกิดขึ นจริ งซึ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการทีถูกลงทุนนัน ขาดทุนทียัง
ไม่เกิดขึนจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรทียังไม่เกิดขึนจริ ง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึน
(ข) รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นที เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที รายงาน แปลงค่า เป็ นสกุลเงิ นที ใช้ในการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันนัน
สิ นทรัพย์และหนี สิ นที ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ งเกิ ดจากรายการบัญชี ทีเป็ นเงิ นตราต่า งประเทศซึ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีนนั
(ค) เครื องมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เครื องมือทางการเงิ นที เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ได้ถูกนามาใช้เพือจัดการความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน เครื องมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้
เพือค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนั ธ์ทีไม่เข้าเงือนไขการกาหนดให้เป็ นเครื องมือป้ องกันความเสี ยงถือเป็ นรายการ
เพือค้า
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรัสำ�บหรั
ปี สิบนสุ
ธันธัวำคม
2560
ปสิด้นวัสุนดทีวัน31
ที่ 31
นว�คม
2560
(ง)

การป้ องกันความเสียง
การป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มี นโยบายที จะป้ องกันความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนโดยการทาสัญญาซื อขายเงิ นตราต่ างประเทศ
คุ ้ม ครองรายการที เป็ นตั ว เงิ น ซึ งเป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศไว้ล่ ว งหน้า โดยรายการที เป็ นตัว เงิ น ซึ งเป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลียน ณ วันทีรายงาน ปรับปรุ งด้วยลูกหนี /เจ้าหนี สุ ทธิ จากสัญญา
ซื อขายเงิ นตราต่างประเทศและค่าธรรมเนี ยมรอตัดบัญชี ทีเหลื ออยู่ ค่าธรรมเนี ยมในการทาสัญญาซื อขายเงิ นตรา
ต่างประเทศจะตัดบัญชี เป็ นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา รายได้/ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ดงั กล่าวและกาไร
หรื อขาดทุ นจากสัญญาซื อขายเงิ นตราต่า งประเทศล่วงหน้าที คุ ม้ ครองความเสี ยงจากรายการที เป็ นตัวเงิ นซึ งเป็ น
เงินตราต่างประเทศนันจะบันทึกหักกลบลบกับกาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่ารายการทีเป็ นตัวเงินทีเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือ
เรี ยก และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารซึ งจะต้องชาระคืนเมือทวงถาม ถือเป็ นส่ วน
หนึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด
เงิ นฝากสถาบันการเงิ น ที มี ข ้อจากัดในการเบิ ก ใช้ไ ด้แสดงแยกต่ า งหากเป็ น “เงิ นฝากประจาสถาบันการเงิ นที มี
ข้อจากัดในการเบิกใช้” ภายใต้ “สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ฉ) ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี หักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี และการคาดการณ์เกี ยวกับการชาระหนี ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนีจะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนีสูญ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั
ดวัน้ดทีส์31จำ�ธักันดวำคม
2560 และบริษัทย่อย
บริษบัทปีสุสิรนสุ
พลฟู
(มห�ชน)
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

(ช) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตากว่า
วัตถุดิบ วัสดุหีบห่ อและวัสดุสินเปลืองคานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่ อน สิ นค้าระหว่างผลิตและสิ นค้าสาเร็ จรู ป
คานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลีย ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที ซื อ ต้นทุนแปลงสภาพหรื อต้นทุนอืนเพือให้สินค้าอยู่ใน
สถานทีและสภาพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตทีผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้าคานวณโดยการใช้
ต้นทุ นมาตรฐานซึ งได้รับการปรั บปรุ งให้ใกล้เคี ยงกับราคาทุ นถัวเฉลี ยรวมการปั นส่ วนของค่ าโสหุ ้ยการผลิ ตอย่าง
เหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที จะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที จะขายได้จ ากการดาเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที จาเป็ น
โดยประมาณในการขาย
(ซ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่ อ ยและบริ ษ ัท ร่ ว มในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ทั บัน ทึ ก บัญ ชี โ ดยใช้วิ ธี ร าคาทุ น
ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในหน่ วยลงทุนและตราสารทุน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากทีถือไว้เพือค้าหรื อตังใจถือไว้
จนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครังแรกเงินลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า บันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนผลขาดทุน
จากการด้อยค่ารับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ น เมือมีการตัดจาหน่ ายเงิ นลงทุน จะรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนสะสมที เคย
บันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ โดยตรงเข้ากาไรหรื อขาดทุน ในกรณี ทีเป็ นเงินลงทุนประเภททีมีดอกเบีย จะต้องบันทึก
ดอกเบียในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผือขายจะใช้ราคาเสนอซื อ ณ วันทีรายงาน

74

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับริบษปี ัทสิ นสุ
วันที ้ด31ส์ธัจำน�วำคม
2560 และบริษัทย่อย
สุรดพลฟู
กัด (มห�ชน)
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
การจาหน่ ายเงินลงทุน

เมือมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ทีได้รับและมูลค่าตามบัญชี และรวมถึงกาไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ทีเกียวข้องทีเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ทีกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงิ นลงทุนทีจาหน่ายไปและ
เงินลงทุนทียังถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนาหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทีเหลืออยูท่ งหมด
ั
(ฌ) อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนได้แก่ อสังหาริ มทรัพย์ทีถือครองเพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที
เพิมขึ นหรื อทังสองอย่าง ทังนี ไม่ได้มีไว้เพือขายตามปกติธุรกิ จหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพือให้ได้มาซึ งอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างทีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอืนเพือให้อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม
ค่าเสื อมราคาจะบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุน ซึ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

ถึง

ปี

(ญ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ทีเป็ นกรรมสิ ทธิ ของกิจการ
ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที ดินที วัด
มูลค่าด้วยราคาทีตีใหม่ ราคาทีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ งกาหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสิ นทรัพย์ทีมีอยู่จริ ง
ณ วันทีมีการตีราคาใหม่หกั ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

รายงานประจำาปี 2560
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรัสำบ�ปีหรัสิบนสุปสิด้นวัสุนดทีวั31
นวำคม
25602560
นที่ธั31
ธันว�คม

ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที เกี ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้ างสิ นทรั พย์ทีกิ จการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืนๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพือให้สินทรัพย์นนอยู
ั ใ่ นสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานทีตังของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สาหรับเครื องมือทีควบคุมโดยลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์ ซึงไม่สามารถทางาน
ได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์นนั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบทีมีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุ นจากการจาหน่ ายที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ คื อผลต่ างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับจากการ
จาหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชี ของที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เมือมีการขายสิ นทรัพย์ทีตี
ราคาใหม่ จานวนเงินทีบันทึกอยูใ่ นส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์จะถูกโอนไปยังกาไรสะสม
สิ นทรั พย์ ทีเช่ า
การเช่าซึ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สิน ทีเช่านันๆ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนเครื องจักรและอุปกรณ์รวมทังยานพาหนะทีได้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงินบันทึก
เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขันตาทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใดจะ
ตากว่า หักด้วยค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่ าที ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที เป็ นค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน และส่ วนทีจะหักจากหนีตามสัญญา เพือทาให้อตั ราดอกเบียแต่ละงวดเป็ นอัตราคงทีสาหรับยอดคงเหลือของ
หนีสิ น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ทีตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ดาเนินการโดยผูเ้ ชียวชาญในการประเมินราคาทีมีความเป็ นอิสระอย่างสมาเสมอ เพือให้มนใจว่
ั าราคา
ตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ทีได้รับการประเมิ นไม่แตกต่ างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากมูลค่ ายุติธรรม ณ วันที รายงาน
กลุ่มบริ ษทั ประเมินราคาทีดินทุกๆ ปี
มูลค่าของสิ นทรัพย์ส่วนทีตี เพิมขึนจะบันทึกไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนและแสดงเป็ น “ส่ วนเกิ นทุนจากการตี
ราคาสิ นทรัพย์” ในองค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นยกเว้นกรณี ทีเคยประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงและ
รับรู ้ขาดทุนในกาไรหรื อขาดทุนของสิ นทรัพย์ชินเดียวกันนันแล้ว ในกรณี ทีมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุ นสาหรับมูลค่าที ลดลงเฉพาะจานวนที ลดลงมากกว่าส่ วนเกิ นทุนจากการตี ราคา
สิ นทรัพย์ทีเคยบันทึกไว้ครังก่อนในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนของสิ นทรัพย์ชินเดียวกันนัน ในกรณี ทีมีการจาหน่าย
สิ นทรัพย์ทีตีราคาใหม่ ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์ทีจาหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังกาไรสะสมและไม่
รวมในการคานวณกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
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บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุ
บริษัทประกอบงบกำรเงิ
สุรพลฟู้ดส์ จำน�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรัสำบ�หรั
ปี สิบนสุ
25602560
ปสิด้นวัสุนดทีวัน31ที่ ธั31นวำคม
ธันว�คม
ต้ นทุนที เกิดขึนในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลียนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึงของมูลค่าตามบัญชี ของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน และสามารถวัด
มูลค่าต้นทุนของรายการนันได้อย่างน่าเชื อถือ ชิ นส่ วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุน
ทีเกิดขึนในการซ่อมบารุ งอาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่ าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลียนแทนอืน หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื อมราคาบัน ทึ กเป็ นค่ าใช้จ่า ยในกาไรหรื อขาดทุ น คานวณโดยวิ ธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ป ระโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อาคารห้องเย็นและอุปกรณ์
บ่อเลียงกุง้ และส่ วนปรับปรุ ง
เครื องจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้ าและระบบส่ งนา
ยานพาหนะ
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สานักงาน

ถึง
ถึง
และ
ถึง
ถึง
และ

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสาหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตัง
วิ ธี ก ารคิ ด ค่ า เสื อมราคา อายุก ารให้ป ระโยชน์ข องสิ น ทรั พ ย์ และมูล ค่ า คงเหลื อ ถูก ทบทวนอย่า งน้อ ยที สุ ด ทุ ก
สิ นรอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฎ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีกลุ่มบริ ษทั ซื อมาและมีอายุการใช้งานจากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายงานประจำาปี 2560
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บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกั
(มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ปดระกอบงบการเงิ
น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
นวำคม2560
2560
สำสำหรั
�หรับบปสิปี สิ้นนสุ
สุดวัดนวัทีน่ ที3131ธันธัว�คม

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมือก่อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ทีสามารถระบุได้ทีเกียวข้องนัน ค่าใช้จ่ายอืน รวมถึงค่าความนิ ยมและตราผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึนภายหลังรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์
ค่ า ตัด จาหน่ า ยรั บ รู ้ ใ นกาไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงซึ งโดยส่ ว นใหญ่ จ ะสะท้อ นรู ป แบบที คาดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรัพย์นนตามระยะเวลาที
ั
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรั พย์ไม่มี
ตัวตนซึ งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ มตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือสิ นทรัพย์นนพร้
ั อมทีจะให้ประโยชน์
ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์สาหรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

และ

ปี

วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฏ) สิทธิการเช่ า
สิ ทธิ การเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม
ค่าตัดจาหน่าย
สิ ทธิ การเช่าตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
(ฐ)

ปี

การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุ กวันที รายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี เรื องการด้อยค่ าหรื อไม่
ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชีจะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุ
บริษปัทระกอบงบกำรเงิ
สุรพลฟู้ดส์ จำน�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรัสำบ�ปีหรัสิ นสุ
นวำคม
25602560
บปสิด้นวันสุดทีวั31
นทีธั่ 31
ธันว�คม

ขาดทุนจากการด้อยค่า รับรู ้เมื อมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิ ด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมือมีการกลับรายการการ
ประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ มของสิ นทรัพย์ชิ นเดี ยวกันที เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและมี การด้อยค่ าในเวลา
ต่อมา ในกรณี นีให้รับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมื อมี การลดลงในมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นเผือขาย ซึ งได้บนั ทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และมี ความ
ชัดเจนว่าสิ นทรั พย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ งเคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจะถูกบันทึ กในกาไรหรื อ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนทีบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนทีซื อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นันๆ ซึ งเคยรับรู ้แล้วในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผือขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิ ดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ ง
ภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงิ นสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อืน จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคื น
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสิ นทรัพย์นนเกี
ั ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนเพิมขึนในภายหลัง
และการเพิมขึนนันสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าทีเคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับสิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นที เป็ นตราสารทุนที จัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรงในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วันที ที ออกรายงานว่า มี ข อ้ บ่ งชี เรื องการด้อยค่ าหรื อ ไม่ ขาดทุ นจากการด้อ ยค่ า จะถูกกลับรายการ หากมี การ
เปลียนแปลงประมาณการทีใช้ในการคานวณมูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั
นสุ ดวั้ดนส์ทีจำ31�กัธัดนวำคม
2560และบริษัทย่อย
บริ
ษัทบสุปีรสิพลฟู
(มห�ชน)
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

เพี ยงเท่ า ที มูล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พย์ไม่เ กิ นกว่า มูลค่ าตามบัญชี ภ ายหลังหัก ค่ าเสื อมราคาหรื อ ค่ าตัดจาหน่ า ย
เสมือนหนึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฑ) หนีสินที่มีภาระดอกเบีย
หนีสิ นทีมีภาระดอกเบียบันทึกในราคาทุน
(ฒ) เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอื่น
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนแสดงในราคาทุน
(ณ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูก พันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูก รั บรู ้ เป็ นค่ า ใช้จ่ ายพนัก งานในกาไรหรื อขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาทีพนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ทีกาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ทีกาหนดไว้นันจัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัยที ได้รับ
อนุญาตเป็ นประจา โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่ าใหม่ของหนี สิ นผลประโยชน์ทีกาหนดไว้สุทธิ กาไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรั บรู ้รายการในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอืนทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี ยจ่ายของ
หนี สิ นผลประโยชน์ทีกาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิ ดลดที ใช้วดั มูลค่ าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ
ต้นปี โดยคานึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสิ นผลประโยชน์ทีกาหนดไว้สุทธิ ดอกเบียจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกาไรหรื อขาดทุน
เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที
เกียวข้องกับการบริ การในอดีตหรื อกาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมือเกิดขึน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สุรดพลฟู
กัด (มห�ชน)
สำหรับริบษปี สิัทนสุ
วันที ้ด31ส์ธัจำน�วำคม
2560 และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ทีเป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการ
ทางานของพนักงานในงวดปั จจุ บนั และงวดก่ อนๆ ซึ งผลประโยชน์นีได้คิดลดกระแสเงิ นสดเพื อให้เป็ นมูลค่ า
ปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทางานให้ หนี สิ นรับรู ้ดว้ ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ด) ประมาณการหนีสิน
ประมาณการหนี สิ นจะรับรู ้ก็ต่อเมือกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานทีเกิดขึ น
ในปัจจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ งสามารถประมาณจานวนภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื อถือ และมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจะต้องถูกจ่ายไปเพือชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการ
หนีสิ นพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึ งถึงภาษี
เงิ นได้ เพื อให้สะท้อนจานวนที อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงที มี ต่อหนี สิ น
ประมาณการหนีสิ นส่ วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผ่านไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิ น
(ต) รายได้
รายได้ทีรับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิมและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมือได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าทีมีนยั สาคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าทีขายไปแล้วนันหรื อมีความไม่
แน่นอนที มีนยั สาคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนัน ไม่อาจวัดมูลค่าของ
จานวนรายได้และต้นทุนที เกิ ดขึ นได้อย่างน่ าเชื อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้า งแน่ นอนที จะต้องรับคื นสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การรับรู้เมือมีการให้บริ การ
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หมายเหตุ
น
บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัป
ด ระกอบงบการเงิ
(มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุ
ระกอบงบกำรเงิ
บริ
ษัท สุรปพลฟู
้ดส์ จำ�กัดน(มห�ชน) และบริษัทย่อย
ปี สิ้นนสุ
วำคม2560
2560
สำสำหรั
�หรับบปสิ
สุดดวัวันนทีที่ 3131ธัธันนว�คม
การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน เงินปั นผลและดอกเบียรับจากการ
ลงทุนและเงินฝากธนาคาร
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่ า เช่ า จากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื อการลงทุ น รั บ รู ้ ใ นกาไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เ ส้น ตรงตลอดอายุสั ญ ญาเช่ า
ค่าใช้จ่ายเริ มแรกทีเกิดขึนเป็ นการเฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ งของค่าเช่าทังสิ นตามสัญญา ค่าเช่าที
อาจเกิดขึนรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึงค่าเช่านันเกิดขึน
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันทีกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
ดอกเบียรั บ
ดอกเบียรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ เงินชดเชยจากสิ นค้ าส่ งออก
รายได้เงิ นชดเชยจากสิ นค้า ส่ งออกรั บรู ้เป็ นรายได้ เมือรับรู ้รายการขายแล้วโดยได้ส่งมอบ โอนความเสี ยงและ
ผลตอบแทนแล้ว
(ถ) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในงวดทีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน ยกเว้นใน
กรณี ทีมีการบันทึ กเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนทีจะนามาใช้เองหรื อเพือขาย
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรัสำบ�หรั
ปี สิบนสุ
25602560
ปสิด้นวัสุนดทีวัน31ที่ ธั31นวำคม
ธันว�คม
(ท) สัญญาเช่ าดาเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ทีได้รับ
ตามสัญญาเช่า จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึงของค่าเช่าทังสิ นตามสัญญาตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนต้องนามารวมคานวณจานวนเงินขันตาทีต้องจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่าเมือได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
การจาแนกประเภทสั ญญาเช่ า
ณ วันที เริ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิ จารณาว่า ข้อตกลงดังกล่า วประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมี สัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนัน ขึนอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนันจะนาไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทาให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที เริ มต้นข้อตกลง หรื อมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสาหรับสัญญาเช่า และส่ วนที
เป็ นองค์ประกอบอื นโดยใช้มูล ค่ า ยุติ ธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่ม บริ ษทั สรุ ปว่า เป็ นสัญญาเช่ า การเงิ น
แต่ ไม่สามารถแบ่ งแยกจานวนดังกล่าวได้อย่า งน่ าเชื อถือ ให้รับรู ้ สินทรัพย์และหนี สิ นในจานวนที เท่ากับมูลค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนัน หลังจากนันจานวนหนี สิ นจะลดลงตามจานวนทีจ่าย และต้นทุน
ทางการเงินตามนัยจากหนีสิ นจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบียเงินกูย้ ืมส่ วนเพิมของกลุ่มบริ ษทั
(ธ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนทีเกียวกับรายการทีรับรู ้โดยตรงใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษี เ งิ นได้ข องงวดปั จจุ บ ันได้แ ก่ ภาษี ที คาดว่า จะจ่ า ยชาระหรื อได้รับ ชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อ ขาดทุ น
ประจาปี ที ต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ทีประกาศใช้ห รื อที คาดว่า มี ผ ลบังคับใช้ ณ วันที รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีทีเกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนีสิ นและจานวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถกู รับรู ้เมือเกิดจากผลแตกต่าง
ชัวคราวทีเกียวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
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บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกั
ดระกอบงบการเงิ
(มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ป
น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ปี สิ้นนสุ
นวำคม2560
2560
สำสำหรั
�หรับบปสิ
สุดดวันวัทีน่ ที3131ธันธัว�คม

การวัดมูลค่ าของภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษี ทีจะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที กลุ่ม
บริ ษ ทั คาดว่า จะได้รั บ ผลประโยชน์จ ากสิ น ทรั พ ย์หรื อ จะจ่ า ยชาระหนี สิ น ตามมูล ค่ าตามบัญชี ณ วันที สิ นรอบ
ระยะเวลาทีรายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ในการกาหนดมูล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ทั ต้อ งคานึ ง ถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่ นอนและอาจทาให้จานวนภาษีทีต้องจ่ายเพิ มขึ น และมีดอกเบี ยที ต้อง
ชาระ กลุ่มบริ ษทั เชื อว่าได้ตงภาษี
ั
เงิ นได้คา้ งจ่ ายเพี ยงพอสาหรั บภาษี เงิ นได้ทีจะจ่ ายในอนาคต ซึ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี
อยู่บนพืนฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี ยวกับเหตุ การณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลียนการตัดสิ นใจโดยขึ นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายที มีอยู่
การเปลียนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดทีเกิดการเปลียนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมือกิ จการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที จะนาสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั มาหักกลบกับหนี สิ นภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษี
เงิ นได้นีประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี หน่ วยงานเดี ยวกันสาหรั บหน่ วยภาษี เดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษี ต่า งกัน
สาหรับหน่ วยภาษีต่างกันนันกิ จการมีความตังใจจะจ่ายชาระหนี สิ นและสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตังใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนีสิ นในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพือเสี ยภาษีในอนาคต
จะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(น) กาไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกาไรต่อหุ ้นขันพืนฐานสาหรับหุ ้นสามัญ กาไรต่ อหุ ้นขันพื นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนาหนักทีออกจาหน่ายระหว่างปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
�กัด (มห�ชน)
และบริษัทย่อย
สำหรับริ
บปีษสิัทนสุสุดรวัพลฟู
นที 31้ดส์ธันจำวำคม
2560
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

(บ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนินงานของส่ วนงานทีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่ วนงานดาเนิ นงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล
4

บุคคลหรือกิจกำรทีเกียวข้ องกัน
เพื อวัตถุ ประสงค์ใ นการจัด ทางบการเงิ น บุ ค คลหรื อ กิ จ การเป็ นบุ คคลหรื อ กิ จ การที เกี ยวข้องกันกับกลุ่ม บริ ษ ทั
หากกลุ่มบริ ษทั มี อานาจควบคุ มหรื อควบคุ มร่ วมกันทังทางตรงและทางอ้อมหรื อมี อิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญต่ อ
บุคคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั อยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนัน การเกียวข้องกันนี อาจเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ทีมีกบั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารสาคัญและบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน มีดงั นี

ชือกิจกำร
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จากัด

ประเทศทีจัดตัง/
สั ญชำติ
ไทย

ญีปุ่น
ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริ กา
ญีปุ่น
ญีปุ่น
เนเธอร์แลนด์
ไทย

และ

สาหรับ

ลักษณะควำมสั มพันธ์
บุคคลที มี อานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สังการ
และควบคุมกิ จกรรมต่างๆของกิ จการไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ทังนี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริ ษทั (ไม่ว่าจะ
ทาหน้าทีในระดับบริ หารหรื อไม่)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
ถือหุ น้ โดย
ถือหุ น้ โดย
ถือหุ น้ โดย
ถือหุ น้ โดย
ถือหุ น้ โดย
ถือหุ น้ โดย

รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรัสำ�บหรัปี สิบนสุ
ธันธัวำคม
ปสิ้นดสุวัดนวัทีน31
ที่ 31
นว�คม2560
2560

ชือกิจกำร

ประเทศทีจัดตัง/
สั ญชำติ
เวียดนาม

ถือหุ น้ โดย

ไทย

ถือหุ น้ โดย

ไทย

ถือหุ น้ โดยครอบครัวว่องวัฒนโรจน์และมีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เอสซี จี นิชิเร
โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั โภไคย โฮลดิงส์ จากัด

ลักษณะควำมสั มพันธ์

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี
รำยกำร
ขายสิ นค้า
ซื อวัตถุดิบและสิ นค้า
ดอกเบียรับและดอกเบียจ่าย
เงินปั นผลรับ
รายได้จากการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการจัดการ การขาย และการตลาด
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ค่าความช่วยเหลือด้านบริ การจัดการ
ค่าความช่วยเหลือด้านการตลาด
รายได้จากการคาประกัน
ค่าจ้างแรงงาน
ขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเช่า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ

86

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ราคาต้นทุนบวกกาไรส่ วนเพิม
ราคาตามเงื อนไขทางธุ รกิ จปกติ เช่ นเดี ยวกับรายการซื อสิ นค้าจาก
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
กาหนดอัตราดอกเบียโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบียของธนาคาร
ตามทีประกาศจ่าย
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
ร้ อ ยละ
ของวงเงิ น ค าประกัน สาหรั บ เงิ น กู้ยื ม ระยะสั นและ
ร้อยละ ของยอดหนีคงค้างสาหรับเงินกูย้ ืมระยะยาว
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีบวกกาไรส่ วนเพิม
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีบวกกาไรส่ วนเพิม
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
ตามหลักเกณฑ์ที กาหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ผลตอบแทน และตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษทั กาหนด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุ
บริษัทประกอบงบกำรเงิ
สุรพลฟู้ดส์ จำ�นกัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรัสำบ�หรั
ปี สิบนสุ
25602560
ปสิด้นวัสุนดทีวัน31ที่ ธั31นวำคม
ธันว�คม

รายการทีสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที

ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(พันบาท)
บริษัทย่ อย
ขายสิ นค้า
เงินปั นผลรับ
รายได้จากการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการจัดการ การขาย และการตลาด
รายได้จากการคาประกัน
ค่าจ้างแรงงาน
ซื อวัตถุดิบและสิ นค้า
ค่าฝากสิ นค้า
ค่าเช่า
ขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
บริษัทร่ วม
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบียจ่าย
ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ

26,860

47,419

24,405

44,959

รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
้ดส์ธันจำวำคม
�กัด (มห�ชน)
สำหรับริ
บปีษสิัทนสุสุดรพลฟู
วันที 31
2560 และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สาหรั บปี สินสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(พันบาท)
บุคคลหรือกิจกำรอืนทีเกียวข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื อวัตถุดิบและสิ นค้า
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ค่าความช่วยเหลือด้านบริ การจัดการ
ค่าเช่า
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ ง บริ ษทั สุ รพลนิ ชิ เรฟู้ ดส์ จากัด) ได้ประกาศจ่ ายเงิ นปั นผลในเดื อนมีนาคม
เป็ นจานวน
เงินทังสิ น
ล้านบาท 2559: 461.0 ล้ านบาท โดยบริ ษ ทั ย่อ ยได้จ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่า วให้ก บั บริ ษ ทั เป็ น
จานวนเงิ น
ล้านบาท 2559: 225.9 ล้ านบาท และจ่ ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอานาจควบคุ มเป็ นจานวน
เงิ น
ล้านบาท (2559: 235.1 ล้ านบาท ในเดื อนมี นาคม และกันยายน
บริ ษ ทั ย่อ ยแห่ ง หนึ ง บริ ษ ทั สุ ร าษฎร์ ซี ฟู้ ดส์ จากัด ) ได้ป ระกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในเดื อ นธัน วาคม
เป็ นจานวนเงิ นทังสิ น
ล้านบาท โดยบริ ษ ทั ย่อ ยจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่า วให้ก บั บริ ษ ทั เป็ นจานวนเงิ น
ล้านบาท และจ่ ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอานาจควบคุ มเป็ นจานวนเงิ น
ล้านบาท ในเดื อนเมษายน

9

ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายซื อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ ง (บริ ษทั จันทบุรีมารี น
ฟาร์ม จากัด ทียังไม่ได้เรี ยกชาระเป็ นจานวนเงินรวม ล้านบาท (31 ธั นวาคม 2559: 6.8 ล้ านบาท
ยอดคงเหลือกับกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที
ลูกหนีการค้ า - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

ธันวาคม มีดงั นี
งบกำรเงินรวม
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

113,409

98,563

155,076

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่กิจการทีเกียวข้องของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตังแต่ 30 วันถึง 75 วัน
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7,961

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรัสำบ�หรั
ปี สิบนสุ
25602560
ปสิด้นวัสุนดทีวัน31ที่ ธั31นวำคม
ธันว�คม
ลูกหนีอื่น กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
รวม
เงินปันผลค้ างรั บ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

-

-

4,165

งบกำรเงินรวม
25
255

3,491

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
รวม
เจ้ าหนีการค้ า กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

-

งบกำรเงินรวม
25
255

14,241

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม
เจ้ าหนีอื่น กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

บริ ษทั ย่อย
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

6,161

4,892

งบกำรเงินรวม
25
255

24,595

(พันบาท)

23,253

285

5,412

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25

3,741

รายงานประจำาปี 2560

622
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรัสำบ�หรั
ปี สิบนสุ
25602560
ปสิด้นวัสุนดทีวัน31ที่ ธั31นวำคม
ธันว�คม
เงินกู้ยมื จากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน อัตราดอกเบีย

งบกำรเงินรวม

(ร้ อยละต่ อปี )

ชาระคืนเมื่อทวงถาม
บริษัทร่ วม
ณ วันที มกราคม
เพิมขึน
ณ วันที 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(พันบาท)

5,000

5,000

-

-

สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เมือวันที 7 ตุลาคม
บริ ษทั ได้ทาสัญญาขายวัตถุดิบหลักกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ ง (บริ ษทั สุ รพลนิ ชิเรฟู้ ดส์ จากัด)
โดยบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั หาวัตถุดิบหลักให้แก่ บริ ษทั ย่อยดังกล่าว ทังนี บริ ษทั จะได้รับค่าวัตถุดิบที จัดหาให้ในราคาที
ตกลงกันซึ งใกล้เคียงกับราคาตลาด
บริ ษทั ทาสัญญาให้บริ การจัดการ การขายและการตลาดกับบริ ษทั ย่อยหลายแห่ งเป็ นระยะเวลาหนึ งปี โดยบริ ษทั
ตกลงทีจะให้บริ การช่วยเหลือการบริ หารงานแก่บริ ษทั ย่อยดังกล่าว สัญญานี อาจบอกเลิกได้โดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งด้วย
การแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า วัน มิฉะนันจะถือว่าสัญญานี ต่ออายุโดยอัตโนมัติครังละหนึ งปี ในการนี
บริ ษทั ย่อยเหล่านีตกลงทีจะจ่ายค่าบริ การจัดการในจานวนเงินตามทีระบุในสัญญา
บริ ษ ัท ย่ อ ยแห่ ง หนึ ง (บริ ษ ัท สุ ร พลนิ ชิ เ รฟู้ ดส์ จากัด ) ได้ท าสั ญ ญารั บ ความช่ ว ยเหลื อ ด้า นเทคนิ ค กับ บริ ษ ัท
นิ ชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์ แห่ งประเทศญีปุ่ น โดยบริ ษทั ดังกล่าวจะให้ความรู ้ และความช่ วยเหลือด้า นเทคนิ ค ตลอดจนให้
คาปรึ กษาเกียวกับการผลิตสิ นค้าบางชนิ ด ภายใต้ขอ้ กาหนดของสัญญา บริ ษทั ย่อยตกลงจ่ายค่าบริ การเป็ นจานวน
ร้อยละของมูลค่าขายตามราคาเอฟ โอ บี ณ ท่าเรื อกรุ งเทพฯ สาหรับสิ นค้าที ส่ งออกไปประเทศญีปุ่น ยกเว้น กุง้ ชุบ
แป้ ง ขนมปั งแช่แข็ง กุง้ ชุบแป้ งแช่ แข็ง และกุง้ เทมปุระ สัญญานี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2545 และสามารถต่ออายุ
สัญญาได้โดยอัตโนมัติคราวละหนึ งปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ งฝ่ ายใดจะแจ้งยกเลิกหรื อเปลี ยนแปลงสัญญาเป็ นเวลาหนึ ง
เดือนก่อนถึงวันครบกาหนด
เมือวันที กรกฎาคม
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ ง (บริ ษทั สุ รพลนิ ชิเรฟู้ ดส์ จากัด) ได้ทาสัญญารับความช่ วยเหลือ
ด้านการบริ การจัดการกับบริ ษทั นิชิเร ฟู้ ดส์ อิงค์ แห่งประเทศญีปุ่ น โดยบริ ษทั ดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือด้านการ
จัดการและการบริ หารงานแก่บริ ษทั ย่อย ทังนี บริ ษทั ย่อยตกลงจ่ายค่าบริ การตามทีกาหนดในสัญญา สัญญานี จะมีผล
บังคับใช้จนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะบอกเลิกด้วยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรั
บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวำคม 2560
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

บริ ษ ทั ย่อ ยแห่ ง หนึ ง (บริ ษ ัท สุ ร พลนิ ชิ เ รฟู้ ดส์ จากัด) ได้ท าสัญ ญารั บ ความช่ ว ยเหลื อ ด้า นการตลาดกับ บริ ษ ัท
นิ ชิ เร ฟู้ ดส์ อิ งค์ แห่ งประเทศญี ปุ่ น ภายใต้ขอ้ กาหนดตามสัญญา บริ ษทั ย่อยตกลงจะจ่ ายค่ าบริ การในอัตรา
ร้อยละของมูลค่าการขายตามราคา เอฟ โอ บี ณ ท่าเรื อกรุ งเทพฯ สาหรับสิ นค้าทีขายแก่อเมริ กาเหนือ
5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจา
รวม
6

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

25

255

502,171

674,623

(พันบาท)

25

255

23,928

15,144

เงินลงทุนชัวครำว
งบกำรเงินรวม
25
255
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
รวม

-

(พันบาท)

31,151

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255

-

1,200

รายงานประจำาปี 2560
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บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัป
ด ระกอบงบการเงิ
(มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

บริ
ษัทบสุปี รสิพลฟู
(มห�ชน)
สำหรั
นสุ ดวั้ดนส์ที จำ31�กัธัดนวำคม
2560 และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

รายการเคลือนไหวในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที

ธันวาคม ของหน่วยลงทุนทีเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย มีดงั นี
งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

เงินลงทุนในหน่ วยลงทุน
ณ วันที มกราคม
ซื อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
รายการปรับปรุ งจากการปรับมูลค่า
ณ วันที 31 ธันวำคม
7

-

-

1,200

ลูกหนีกำรค้ ำ
หมายเหตุ
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน ๆ
รวม
หั ก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
กลับรายการหนีสงสัยจะสูญสาหรับปี

92

31,151

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
25
255

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255

4
234,175

227,429

161,686

96,392

234,175

226,729

161,686

95,692

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับสำ�ปีหรั
สิ นสุ
ดวั้นนสุทีดวั31นทีธั่ น31วำคม
25602560
บปสิ
ธันว�คม
การวิเคราะห์อายุของลูกหนีการค้า มีดงั นี

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

25

255

113,409

98,563

155,076

7,961

120,766

128,166

6,610

87,731

234,175

226,729

161,686

95,692

(พันบาท)

25

255

กิจกำรทีเกียวข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 30 วัน
มากกว่า 30 วันถึง 6 วัน
มากกว่า 6 วันถึง 9 วัน
มากกว่า 9 วัน

กิจกำรอืนๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 30 วัน
มากกว่า 30 วันถึง 6 วัน
มากกว่า 6 วันถึง 9 วัน
มากกว่า 9 วัน
หั ก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตังแต่ 30 วันถึง 75 วัน

รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรั
บปีบสิปสินสุ้นสุดดวัวันนทีที31
สำ�หรั
่ 31ธัธันนวำคม
ว�คม2560
2560
8

ลูกหนีอืน

หมายเหตุ
บุคคลหรือกิจกำรทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรือกิจกำรอืน
ลูกหนีภาษีมลู ค่าเพิม
ลูกหนีสัญญาซื อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
ลูกหนีอืน สุ ทธิ
ค่าสิ นค้าจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
อืน ๆ
รวม
9

4

งบกำรเงินรวม
25
255
-

-

60,732
60,732

64,269
64,269

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
4,165

3,491

10,751
14,916

8,084
11,575

สิ นค้ ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
25
255
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุหีบห่ อและวัสดุสินเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

476,659

502,783

90,548

239,293

430,399

492,552

86,498

235,194

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรั
นสุ้นดสุวัดนวัทีนที31่ 31ธันธัวำคม
สำ�บหรัปี บสิปสิ
นว�คม2560
2560
10

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

หมายเหตุ
ณ วันที มกราคม
ส่ วนแบ่งกาไร ขาดทุน) สุ ทธิ จากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
จาหน่าย
โอนไปเงินลงทุนระยะยาวอืน
ณ วันที 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

4
13
20,879

23,299

17,150

17,550

ส่ วนแบ่งกาไร ขาดทุน) จากเงิ น ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยคานวณจากงบการเงิ นของบริ ษทั ร่ วมที จัดทาโดยฝ่ าย
บริ หาร
การจาหน่ าย
เมือวันที ธันวาคม
บริ ษทั ขายเงิ นลงทุนในบริ ษทั อินดิเพ็นเดนท์ คอนซัลแตนท์ จากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม
ของบริ ษทั ออกไปร้อยละ จากส่ วนได้เสี ยทังหมดร้อยละ ของทุนทีออกและชาระแล้วเป็ นจานวนเงิน ล้าน
บาท ทาให้ ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั อินดิเพ็นเดนท์ คอนซัลแตนท์ จากัดไม่ได้เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั
อีกต่อไปและบริ ษทั แสดงเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอืน (หมายเหตุขอ้
บริ ษทั รับรู ้กาไรจากการ
ขายเงิ น ลงทุ น ดัง กล่ า วจานวน
ล้านบาทในงบการเงิ น รวมและ ล้า นบาทในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ตามลาดับ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

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

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุ
บริษปัทระกอบงบกำรเงิ
สุรพลฟู้ดส์ จำน�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
บปสิ
ธันว�คม
สำหรับสำปี�หรั
สิ นสุ
ดวั้นนสุทีดวั31นทีธั่ น31วำคม
25602560

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ยซึ งจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนันจึ งไม่มี
ราคาทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
บริ ษัทร่ วม
ตารางต่ อไปนี สรุ ปข้อมูลทางการเงิ นของบริ ษทั ร่ วมที รวมอยู่ในงบการเงิ นของบริ ษทั ร่ วมปรับปรุ งด้วยการปรั บ
มูลค่ ายุติธรรม ณ วันที ซื อ และความแตกต่ า งของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่า งข้อมูลทาง
การเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บีเจซี มารี น รี ซอสเซส
บริ ษทั อินดิเพ็นเดนท์
ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
คอนซัลแตนท์ จากัด
25
255
25
255
(พันบาท)
รายได้
กาไร ขาดทุน จากการดาเนินงานอย่างต่อเนื อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ร้อยละ
ถือหุ ้นร้อยละ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนทีเป็ นของกลุ่มบริษัท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ ร้อยละ
ถือหุ ้นร้อยละ
สิ นทรัพย์สุทธิ ส่วนทีเป็ นของกลุ่มบริ ษทั
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

479

418

(62)

(577)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
บริษัท ปสุระกอบงบการเงิ
รพลฟู้ดส์ จำ�กันด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรั
ว�คม2560
2560
สํ าหรั
บป�บสิปสิ
นสุ้นดสุวัดนวัท�นที31่ 31ธันธันวาคม
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
� 60
� 9
(พันบาท)
1,153,909
867,710
286,199
(423,432)
(423,432)
730,477
730,477

วันที 1 มกราคม
ซื อเงินลงทุน
หัก ค่าเ ือการด้อยค่า
วันท� 31 ธันวาคม

เมื อวันที 10 พฤศจิ กายน 2559 บริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนง ซงบริ ษทั ถื อหุ ้นร้อยละ (บริ ษทั สุ รพลซู พรี มฟู้ ดส์ จํากัด
(เดิ มชื อบริ ษทั พุนพิน จํากัด)) ได้เรี ยกชําระค่ าหุ ้นส่ วนที เหลือ จากบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิ น 29.8 ล้านบาท (จํานวน
600,000 หุ ้น มูลค่ าหุ ้นละ 49.75 บาท) นอกจากนี บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบี ยนเพิ มทุ นจากทุ นจดทะเบี ยน
จํา นวน 60 ล้า นบาท (จํา นวน 600,000 หุ ้น มู ล ค่ า หุ ้น ละ 100 บาท) เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน 286.4 ล้า นบาท
(จํ า นวน 2,863,500 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 100 บาท) ทั งนี บริ ษัท ได้ ช ํ า ระค่ า หุ ้ น เพิ มทุ น จํ า นวนเงิ น 56.6 ล้ า น
บาท (จํานวน 2,263,500 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 25 บาท) ในเดื อนพฤศจิ กายน 2559 และชําระค่าหุ ้นเพิมทุนส่ วนทีเหลือ
อีกจํานวน 169.8 ล้านบาท (จํานวน 2,263,500 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 75 บาท) ในเดือนธันวาคม 2559
เมือวันที 22 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั สุ รพลไฟน์เนสท์ จํากัด จํานวน 299,997 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 100
บาท เป็ นจํานวนเงิน 30 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ น้ ร้อยละ 100

52
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

100

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุ
บริปษระกอบงบกำรเงิ
ัท สุรพลฟู้ดส์นจำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับสำปี�สิหรันสุบดปสิวัน้นสุทีด31วันธัทีน่ 31
วำคม
2560 2560
ธันว�คม
บริ ษทั มีอานาจควบคุมโดยพฤตินยั (

เหนือบริ ษทั สุ รพลนิชิเรฟู้ ดส์ จากัด

บริ ษทั ย่อยทังหมดดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
12

ส่ วนได้ เสี ยทีไม่ มอี ำนำจควบคุม
ตารางต่อไปนีสรุ ปข้อมูลเกียวกับบริ ษทั ย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริ ษทั ทีมีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุมทีมีสาระสาคัญ
ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
บริ ษทั สุ รพล
นิชิเรฟู้ ดส์
จากัด

ธันวาคม
บริ ษทั ย่อย
อืนทีไม่มี
ตัดรายการ
สาระสาคัญ ระหว่างกัน
(พันบาท)

รวม

ร้อยละของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ

1,039,291

มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
รายได้
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

416,813

กาไรทีแบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทีแบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยทีไม่มี
อานาจควบคุม
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บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับบริ
ปี สิษนสุ
ที 31้ดธัส์นวำคม
ัท ดสุวัรนพลฟู
จำ�กัด2560
(มห�ชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

บริ ษทั สุ รพล
นิชิเรฟู้ ดส์
จากัด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินปั นผลทีจ่ายให้
กับส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
ล้านบาท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดลดลงสุ ทธิ

(

(
)
(145,004)

ร้อยละของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม

1,098,978

มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
รายได้
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

รวม

)

บริ ษทั สุ รพล
นิชิเรฟู้ ดส์
จากัด

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ

ธันวาคม
บริ ษทั ย่อย
อืนทีไม่มี
ตัดรายการ
สาระสาคัญ ระหว่างกัน
(พันบาท)

604,314

ธันวาคม
บริ ษทั ย่อย
อืนทีไม่มี
ตัดรายการ
สาระสาคัญ ระหว่างกัน
(พันบาท)

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ษัทดวัสุนรทีพลฟู
จำ�กั2560
ด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีบริ
สิ นสุ
31 ธั้ดนส์วำคม
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

บริ ษทั สุ รพล
นิชิเรฟู้ ดส์
จากัด

ธันวาคม
บริ ษทั ย่อย
อืนทีไม่มี
ตัดรายการ
สาระสาคัญ ระหว่างกัน
(พันบาท)

รวม

กาไรทีแบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทีแบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที
ไม่มีอานาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินปั นผลทีจ่ายให้
กับส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
ล้านบาท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิมขึนสุ ทธิ
13

210,549

เงินลงทุนระยะยำวอืน
หมายเหตุ
ณ วันที มกราคม
รับโอนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรม
หัก ค่าเผือการด้อยค่า
ณ วันที 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

10

2,000

-

200

-

การจัดประเภทมาจากบริ ษัทร่ วม
ดัง กล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ข ้อ เมื อวัน ที ธั น วาคม
บริ ษัท ได้ข ายเงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท อิ น ดิ เ พ็ น เดนท์
คอนซัลแตนท์ จากัด ออกไปร้อยละ ทาให้บริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั อินดิเพ็นเดนท์ คอนซัลแตนท์ จากัด ลดลง
เหลือร้อยละ ณ วันที ธันวาคม
เงินลงทุนในบริ ษทั อินดิเพ็นเดนท์ คอนซัลแตนท์ จากัด จึงกลายเป็ นเงิน
ลงทุนระยะยาวอืน
รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

104

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

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

รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรัสำ�บหรั
ปี สิบนสุ
ธันธัวำคม
2560
ปสิด้นวัสุนดทีวัน31
ที่ 31
นว�คม
2560
14

อสั งหำริมทรัพย์ เพือกำรลงทุน
งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที มกราคม
โอนจากทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
จาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม
ค่ าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที มกราคม
ค่าเสื อมราคาสาหรับปี
โอนจากทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
จาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกรำคม 2559
ณ วันที 31 ธันวำคม 2559 และ
ณ วันที 1 มกรำคม 2560
ณ วันที 31 ธันวำคม 2560

326,106

( )
326,106

5,000

5,000

201,456

( )
200,844

-

5,000

94,916
125,262
124,650

125,262

5,000
5,000

5,000

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนประกอบด้วยที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ ทีเป็ นฟาร์ มเลียงกุง้ ทีให้เช่ าแก่บุคคลทีสาม
และทีดินทีถือครองเพือโครงการในอนาคต สัญญาเช่าแต่ละสัญญามีระยะเวลาเช่าเป็ นเวลา ปี และ ปี สัญญานี จะ
มีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะบอกเลิกด้วยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าตามทีกาหนดในสัญญา
ในปี 2559 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึงนาทีดิน อาคารและเครื องใช้อุปกรณ์ ซึ งเป็ นฟาร์มเพาะเลียงกุง้ ไปให้บุคคลทีสามเช่า
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเช่าเป็ นเวลา 3 ปี สัญญานี จะมีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งจะบอกเลิกด้วยการแจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าตามทีกาหนดในสัญญา บริ ษทั จึงโอนสิ นทรัพย์ดงั กล่าวซึ งมีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี จานวน
ล้านบาท ออกจากสิ นทรัพย์ถาวร และบันทึกเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน จานวน
ล้านบาท โดย
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรั
นสุ้นดสุวัดนวัทีนที31่ 31ธันธัวำคม
สำ�บหรัปีบสิปสิ
นว�คม2560
2560

ทีดินโอนออกจากสิ นทรัพย์ถาวรด้วยราคาประเมินและบันทึกเข้าอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยราคาทุน และ
โอนกลับรายการส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทีดินภายใต้องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 9.0 ล้านบาท
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ณ วันที ธันวาคม
และ
ประเมินราคาโดยบริ ษทั เยนเนอรัล แวลูเอชัน
แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด ซึ งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดสาหรับทีดิน และราคาทีสร้างขึน
ทดแทนตามรู ปลักษณ์เดิมสาหรับสิ งปลูกสร้าง ตามรายงานการประเมินราคาในเดือนกันยายน
จานวน
ล้านบาท สาหรับงบการเงินรวม และ ล้านบาท สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
ลาดับชันมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ งมี
คุณสมบัติในวิชาชีพทีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นประจาทุก ปี
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื อการลงทุ นจานวน
ล้านบาท ถูกจัดลาดับชันการวัดมูลค่ า
ยุติธรรมอยูใ่ นระดับที จากเกณฑ์ขอ้ มูลทีนามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและข้ อมูลที ไม่ สามารถสั งเกตได้ ทีมีนัยสาคัญ
ประเภทของสิ นทรัพย์
ทีดิน
สิ งปลูกสร้าง

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (
วิธีตน้ ทุน เป็ นการคานวณหามูลค่าทรัพย์สินทีสามารถสร้างทดแทนขึนใหม่ได้
ตามรู ปลักษณ์เดิม หรื อทีเรี ยกว่าต้นทุนทดแทนแล้วหักด้วยค่าเสื อมราคาซึ งมี
สาเหตุ มาจากค่ าเสื อมทางกายภาพ ค่าเสื อมทางประโยชน์ใช้สอยและความ
ล้าสมัยทางเศรษฐกิจเพือให้ได้มาซึ งมูลค่าตามสภาพ ณ วันทีทาการประเมิน

ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนยั สาคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน คือราคา
เสนอซื อขายและราคาซื อขายของอสังริ มทรัพย์เพือการลงทุนเปรี ยบเทียบที คล้ายคลึงกันปรับด้วยปั จจัยความต่าง
อืนๆ

รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

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

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

110

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

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

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

112

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

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

รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

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

รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับสำปี �สิหรั
นสุบดปสิวัน้นทีสุด31วันธัทีน่ 31
วำคม
2560 2560
ธันว�คม

ในเดือนมิถุนายน
บริ ษทั ขายเครื องจักรและอุปกรณ์ ซึ งตังอยู่ทีบางนาให้กบั บริ ษทั สุ รพลไฟน์เนสท์ จากัด ซึ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยในราคา
ล้านบาท บริ ษทั บันทึ กกาไรจากการขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจานวน
ล้านบาท ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
ในเดื อนธันวาคม
บริ ษ ทั ขายที ดิ น อาคาร เครื องจักรและอุปกรณ์ ซึ งตังอยู่ทีโรงงานกบิ นทร์ บุรี และมี ราคา
ประเมิน
ล้านบาทให้กบั บริ ษทั สุ รพลซูพรี มฟู้ ดส์ จากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในราคา
ล้านบาท บริ ษทั บันทึก
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจานวน ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
และบันทึกโอนส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ทีจาหน่ายดังกล่าวจานวน
ล้านบาทไปยังกาไรสะสม
ต้นทุนการกูย้ ืมทีเกียวข้องกับการได้มาซึ งเครื องจักรและก่อสร้างโรงงานใหม่ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้บนั ทึกเป็ น
ต้นทุนสิ นทรัพย์จานวน ล้านบาท (2559: 1.1 ล้ านบาท) และ ล้านบาท (2559: ไม่ มี) ตามลาดับ มีอตั ราดอกเบีย
ทีรับรู ้ร้อยละ ถึงร้อยละ ต่อปี (2559: ร้ อยละ 2.1 ถึงร้ อยละ 4.3 ต่ อปี )
ราคาทรัพย์สินก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ งได้หกั ค่าเสื อมราคาเต็มจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้
งานจนถึง ณ วันที ธันวาคม
มีจานวน
ล้านบาท สาหรับกลุ่มบริ ษทั และ
ล้านบาท สาหรับ
บริ ษทั (2559: 1,519.6 ล้ านบาท สาหรั บกลุ่มบริ ษัท และ 434.9 ล้ านบาท สาหรั บบริ ษัท)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ ผูกพันที จะต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื อนไขและข้อจากัดทีกาหนดในสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว เช่ น
การไม่จานองทีดินและอาคารเพิมเติม (ดูหมายเหตุขอ้ 1 )
กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
ลาดับชันมูลค่ ายุติธรรม
มูล ค่ า ยุติ ธรรมของที ดิ น ถูกประเมิน โดยผูป้ ระเมิ นราคาทรั พย์สิน อิส ระจากภายนอก ซึ งมี คุ ณ สมบัติในวิช าชี พ ที
เหมาะสมและมี ประสบการณ์ ใ นการประเมิ นราคาทรั พ ย์สินประเภทดัง กล่า ว ผูป้ ระเมิ นราคาทรั พย์สิ นอิ ส ระได้
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของทีดินของกลุ่มบริ ษทั เป็ นประจาทุก ปี
การวัดมูลค่ายุติธรรมของทีดินจานวน
ล้านบาท ถูกจัดลาดับชันการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที จากเกณฑ์
ข้อมูลทีนามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริบษปีัทสิ นสุ
สุรดพลฟู
กัด (มห�ชน)
สำหรั
วันที้ด31ส์ ธัจำน�วำคม
2560 และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

เทคนิคการประเมินมูลค่ าและข้ อมูลที ไม่ สามารถสั งเกตได้ ทีมีนัยสาคัญ
ผูป้ ระเมินอิสระภายนอกใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (
ของทีดิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนยั สาคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทีดิ นคือ ราคาเสนอซื อขาย และราคาซื อ
ขายของทีดินเปรี ยบเทียบทีคล้ายคลึงกันปรับด้วยปัจจัยความต่างอืนๆ
16

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

ราคาทุน
ณ วันที มกราคม
เพิมขึน
โอนจากสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง
ณ วันที 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
เพิมขึน
โอนจากสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง
จาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2560
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที มกราคม
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกรำคม 2559
ณ วันที 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
ณ วันที 31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(พันบาท)
คอมพิ
วเตอร์

43,077

54,112

29,944

33,095

8,773
13,133
21,017
รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวำคม 2560
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที มกราคม
เพิมขึน
ณ วันที 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
เพิมขึน
โอนจากสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง
จาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2560
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที มกราคม
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกรำคม 2559
ณ วันที 31 ธันวำคม 2559 และ 1 มกรำคม 2560
ณ วันที 31 ธันวำคม 2560
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

27,491

27,520

24,716

25,113

4,070
2,775
2,407

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ัท ดสุวัรนพลฟู
จำ�กัด2560
(มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับบริ
ปี สิษนสุ
ที 31้ดธัส์นวำคม
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

17

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่

ธันวาคม มีดงั นี
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หนีสิ น
255
25
255
(พันบาท)

25
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีสิ น) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

9,152

(70,258)

(55,588)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์
หนีสิ น
255
25
255
(พันบาท)

25
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
หนีสิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

16,774

-

-

(39,462)

รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
�กัด 2560
(มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับริ
บปีษสิัทนสุสุดรวัพลฟู
นที 31้ดส์ธันจำวำคม
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดขึนในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที
และ
มีดงั นี

ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น รายจ่าย รายได้ใน
ณ วันที
1 มกรำคม
2560

กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)

ณ วันที
31 ธันวำคม
2560

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า (ค่ าเผือหนี สงสั ยจะสู ญ)
ลูกหนีอืน (ค่ าเผือหนี สงสั ยจะสู ญ)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่ าเผือการลดมูลค่ า)
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
(ค่ าเผือการด้ อยค่ า)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากความแตกต่ าง
ของค่ าเสื อมราคา)
ประมาณการหนีสิ นสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
ยอดขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ยกไป
รวม

53,058

(21,790)

(518)

30,750

หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (การปรั บมูลค่ า)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(จากความแตกต่ างของค่ าเสื อมราคา)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิม)
กาไรทียังไม่รับรู ้จากตราสารอนุพนั ธ์
รวม
สุ ทธิ

(91,872)
(38,814)

14
(21,776)

4
(514)

(91,854)
(61,104)
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวำคม 2560

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

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น รายจ่าย รายได้ใน
ณ วันที
1 มกรำคม
2559
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า (ค่ าเผือหนี สงสั ยจะสู ญ)
ลูกหนีอืน (ค่ าเผือหนี สงสั ยจะสู ญ)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่ าเผือการลดมูลค่ า)
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
(ค่ าเผือการด้ อยค่ า)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากความแตกต่ าง
ของค่ าเสื อมราคา)
ประมาณการหนีสิ นสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
ขาดทุนทียังไม่รับรู ้จากตราสารอนุพนั ธ์
ยอดขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ยกไป
รวม
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน (การปรั บมูลค่ า)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(จากความแตกต่ างของค่ าเสื อมราคา)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิม)
กาไรทียังไม่รับรู ้จากตราสารอนุพนั ธ์
รวม
สุ ทธิ

กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)

ณ วันที
31 ธันวำคม
2559

51,886

( )
(3,244)

4,416

53,058

(92,527)
(40,641)

(1,243)
(4,487)

1,898
6,314

(91,872)
(38,814)

รายงานประจำาปี 2560
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บรษท สุ รพลฟูดส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวำคม 2560

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น รายจ่าย รายได้ใน
ณ วันที
1 มกรำคม
2560

กาไรหรื อ
ขาดทุน

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)

ณ วันที
31 ธันวำคม
2560

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า (ค่ าเผือหนี ส้ งสั ยจะสู ญ)
ลูกหนีอืน (ค่ าเผือหนี ส้ งสั ยจะสู ญ)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่ าเผือการลดมูลค่ า)
ประมาณการหนีสิ นสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ยกไป
รวม

23,210

(14,700)

(348)

8,162

หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
(การปรั บมูลค่ า)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(จากความแตกต่ างของค่ าเสื อม)
ทีดินราคา)
อาคารและอุปกรณ์
(จากการตีราคาเพิม)
กาไรทียังไม่รับรู ้จากตราสารอนุพนั ธ์
รวม
สุ ทธิ

(47,181)
(23,971)

(445)
(15,145)

2
(346)

(47,624)
(39,462)
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวำคม 2560

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น รายจ่าย รายได้ใน
ณ วันที
1 มกรำคม
2559

กาไรหรื อ
ขาดทุน

กาไรขาดทุน ส่ วนของ
เบ็ดเสร็ จอืน
ผูถ้ ือหุ น้
(พันบาท)

ณ วันที
31 ธันวำคม
2559

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า (ค่ าเผือหนี ส้ งสั ยจะสู ญ)
ลูกหนีอืน (ค่ าเผือหนี ส้ งสั ยจะสู ญ)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่ าเผือการลดมูลค่ า)
ประมาณการหนีสิ นสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทียังไม่รับรู ้จากตราสาร
อนุพนั ธ์
ยอดขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้
ยกไป
รวม

24,572

(1,849)

487

-

23,210

หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
(การปรั บมูลค่ า)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(จากความแตกต่ างของค่ าเสื อม)
ทีดิราคา)
น อาคารและอุปกรณ์
(จากการตีราคาเพิม)
กาไรทียังไม่รับรู ้จากตราสารอนุพนั ธ์
รวม
สุ ทธิ

(51,608)
(27,036)

(177)
(2,026)

54
541

4,550
4,550

(47,181)
(23,971)

รายงานประจำาปี 2560
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บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

บริ
ษัทบสุปีรสิพลฟู
(มห�ชน)
สำหรั
นสุ ดวั้ดนส์ทีจำ31�กัธัดนวำคม
2560และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

ในปี
บริ ษทั สุ รพลฟู้ ดส์ จากัด (มหาชน) มีผลขาดทุนทางภาษีจานวน
ล้านบาท ทาให้ขาดทุนทางภาษี
สะสมเพิมขึนเป็ นจานวน
ล้านบาท ซึ งขาดทุนทางภาษีสะสมดังกล่าวจะหมดอายุในปี
ผูบ้ ริ หารได้
ประเมินความเป็ นไปได้ของกาไรทางภาษีในอนาคตและความสามารถของบริ ษทั ในการใช้ประโยชน์จากผลขาดทุน
สะสมทางภาษีในอนาคตเพือประกอบการรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีและเห็นว่า
ยังมีความไม่แน่ นอนที จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนดังกล่าว บริ ษทั จึ งไม่
รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จากผลขาดทุนทางภาษีของปี
และบันทึกกลับรายการสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีทีมีอยู่ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตสามารถประมาณการกาไรทางภาษี
จากผลประกอบการทีจะเกิดขึนจริ งชัดเจนขึน อาจทาให้มีการบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และรายได้
ภาษีเงินได้จานวน
ล้านบาท
บริ ษทั สุ ราษฎร์ ซีฟู้ดส์ จากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีผลขาดทุนทางภาษี ซึงจะหมดอายุในปี
ผูบ้ ริ หารได้
ประเมินความเป็ นไปได้ของกาไรทางภาษีในอนาคตทีจะใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษี ใหม่ โดยผลขาดทุนทาง
ภาษีเงินได้ทีมีความเป็ นไปได้ทีจะนาไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตมีจานวน
ล้านบาท (ผลกระทบทางภาษีจานวน
3.0 ล้ านบาท) บริ ษทั จึงบันทึกกลับรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีบางส่ วนออก
18

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน
งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน
เงินมัดจาและอืน ๆ
เงินฝากประจาสถาบันการเงิน
ทีมีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
สิ ทธิ การเช่า สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
รวม

20,815

46,786

13,022

5,489

(ก) สิทธิการเช่ า
บัญชีนีได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทนสิ ทธิ การเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่า โดยบริ ษทั ทาสัญญาเช่าพืนทีอาคารกับบริ ษทั ในประเทศ
แห่งหนึง สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา ปี ซึ งจะสิ นสุ ดในปี
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
�กัด 2560
(มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับริ
บปีษสิัทนสุสุดรวัพลฟู
นที 31้ดส์ธันจำวำคม
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

(ข) เงินฝากประจาสถาบันการเงินทีมีข้อจากัดในการเบิกใช้
บัญชี นีได้แก่ เงิ นฝากประจาสถาบันการเงิ นของบริ ษทั ย่อยกับสถาบันการเงิ นในประเทศจานวนเงิ น
(2559: 2.0 ล้ านบาท) ซึ งใช้เป็ นหลักทรัพย์คาประกันหนังสื อคาประกันทีออกโดยสถาบันการเงินดังกล่าว
19

ล้านบาท

หนีสิ นทีมีภำระดอกเบีย
งบกำรเงินรวม

25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

255

25

255

(พันบาท)
ส่ วนทีหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
ส่ วนทีมีหลักประกัน
ส่ วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยมื ระยะสั นจำกสถำบันกำรเงิน

137,000

227,000

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนทีถึงกาหนดชาระภายในหนึงปี
ส่ วนทีมีหลักประกัน
ส่ วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยมื ระยะยำวทีถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึงปี

51,514

30,576

10,864

5,000

5,000

-

-

28,070

32,408

6,773

6,382

221,584

294,984

17,637

36,958

เงินกู้ยมื จำกบริษทั ร่ วม
ส่ วนทีไม่ มหี ลักประกัน
หนีสิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงินส่ วนที
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึงปี
รวมหนีสิ นทีมีดอกเบียระยะสั น

-

30,000

576

รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุ
บริษปัทระกอบงบกำรเงิ
สุรพลฟู้ดส์ จำน�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
บปสิด้นวันสุดทีวั31
นทีธั่ 31
ธันว�คม
สำหรัสำบ�ปีหรัสิ นสุ
นวำคม
25602560

งบกำรเงินรวม

25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

255

25

255

(พันบาท)
ส่ วนทีไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนทีมีหลักประกัน
ส่ วนทีไม่มีหลักประกัน
เงินกู้ยมื ระยะยำว
หนีสิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
รวมหนีสิ นทีมีดอกเบียไม่ หมุนเวียน

431,136

195,868

786

868

22,411

38,414

10,413

14,512

453,547

234,282

11,199

15,380

หนี สิ นที มี ภ าระดอกเบี ยซึ งไม่รวมหนี สิ นตามสัญญาเช่ า การเงิ น แสดงตามระยะเวลาครบกาหนดการจ่ ายชาระ
ณ วันที ธันวาคม ได้ดงั นี
งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

ครบกาหนดภายในหนึงปี
ครบกาหนดหลังจากหนึ งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

624,650

458,444

11,650

ณ วันที ธันวาคม
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบียระหว่างร้อยละ
ต่อปี (2559: ระหว่ างร้ อยละ 1.8 ต่ อปี ถึงร้ อยละ 3.8 ต่ อปี )
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

31,444
ต่อปี ถึงร้อยละ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุ
บริษัทประกอบงบกำรเงิ
สุรพลฟู้ดส์ จำน�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ปสิด้นวัสุนดทีวัน31ที่ ธั31นวำคม
ธันว�คม
สำหรัสำบ�ปีหรัสิบนสุ
25602560
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

สถาบันการเงินในประเทศ
หั ก ส่ วนทีถึงกาหนดชาระภายในหนึงปี
สุ ทธิ

431,136

195,868

786

868

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินในประเทศ
ในเดื อนกรกฎาคม
บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงิ นระยะยาวจากสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ งจานวน
ล้านบาท เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี ยโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบียกูย้ ืมขันตา( ) ตามที ระบุในสัญญาเงิ นกู้
เงินกูย้ ืมมีกาหนดชาระคืนทุกเดือนงวดละ
บาท โดยเริ มชาระงวดแรกตังแต่เดือนพฤษภาคม
และกาหนด
ชาระคื นเงินต้นให้เสร็ จสิ นภายในกาหนดเวลา เดื อน นับจากวันเบิกรับเงินกูง้ วดแรก ทังนี บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตาม
เงือนไขและข้อกาหนดทีระบุในสัญญาเงินกูย้ ืม ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั ได้เบิกเงินกูย้ ืมครบทังจานวนแล้ว
ในเดื อนมกราคม
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งได้ทาสัญญากูย้ ืมเงิ นระยะยาวจากสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ ง
จานวน
ล้านบาท เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี ยโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยกูย้ ืมขันตา( ) ตามทีระบุใน
สัญญาเงิ นกู้ เงิ นกูย้ ืมมีกาหนดชาระคืนทุกเดื อนงวดละ
ล้านบาท โดยเริ มชาระงวดแรกตังแต่เดื อนพฤษภาคม
และกาหนดชาระคืนเงินต้นให้เสร็ จสิ นภายในกาหนดเวลา เดื อน นับจากวันเบิกรับเงินกูง้ วดแรก เงินกูย้ ืม
ดังกล่ า วค าประกัน โดยบริ ษ ทั และผูถ้ ื อ หุ ้น รายอื นๆ ของบริ ษ ทั ย่อ ย ทังนี บริ ษทั ย่อ ยต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามเงื อนไขและ
ข้อกาหนดทีระบุในสัญญาเงินกูย้ ืม ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั ย่อยได้เบิกเงินกูย้ ืมครบทังจานวนแล้ว อย่างไร
ก็ตามในเดือนมกราคม
บริ ษทั ย่อยขอแก้ไขสัญญาเงินกูก้ บั สถาบันการเงินดังกล่าว โดยตกลงแก้ไขเปลียนแปลง
เงือนไขการชาระคืนเงินต้น และตารางการชาระคืนเงินต้น ตลอดจนจานวนเงินทีชาระคืนในแต่ละงวด

รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
�กัด 2560
(มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับริ
บปีษสิัทนสุสุดรวัพลฟู
นที 31้ดส์ธันจำวำคม
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

ในเดื อนสิ งหาคม
บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงิ นระยะยาวจากสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ งจานวน
ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบียโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบียเงินกูย้ ืมขันตา
ตามทีระบุในสัญญาเงินกู้
เงินกูย้ ืมมีกาหนดชาระคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดือนรวมทังสิ น งวด โดยผ่อนชาระงวดที ถึงงวดที งวดละ
ล้านบาท และชาระหนีส่ วนทีเหลือทังหมดในงวดสุ ดท้าย เริ มชาระเงินต้นงวดแรกในเดือนกันยายน
และกาหนด
ชาระคื นเงิ นต้นให้เสร็ จสิ นภายในกาหนดเวลา ปี นับจากวันเบิ กรับเงิ นกูง้ วดแรก ส่ วนดอกเบี ยกาหนดชาระเป็ น
รายเดื อน โดยเริ มชาระครั งแรกในวันสุ ดท้ายของเดื อนที มี การเบิ กเงิ นกู้ ทังนี บริ ษ ทั ต้องปฏิ บ ัติตามเงื อนไขและ
ข้อกาหนดทีระบุในสัญญาเงินกูย้ ืม เช่น จะไม่นาทีดินแปลงหนึ งพร้อมสิ งปลูกสร้างไปจานา จานอง ให้เช่า หรื อสิ ทธิ
ยึดหน่วงใดๆ ซึ งมีผลให้บุคคลอืนมีสิทธิ เหนื อทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างนัน ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั มีวงเงิน
กูย้ ืมทียังไม่ได้เบิกใช้จานวน ล้านบาท
ในเดื อนมีนาคม
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งได้ทาสัญญากูย้ ืมเงิ นระยะยาวจากสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ ง
จานวน ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบียโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบียเงินกูย้ ืมขันตา
ตามทีระบุใน
สัญญาเงินกู้ เงินกูย้ ืมมีกาหนดชาระคืนเงินต้นเป็ นรายงวดสามเดือนรวมทังสิ น งวด โดยผ่อนชาระงวดที ถึงงวด
ที
งวดละ
ล้านบาท และชาระหนี ส่ วนที เหลื อทังหมดในงวดสุ ดท้าย เริ มชาระเงิ นต้นงวดแรกในเดื อน
พฤษภาคม
และกาหนดชาระคืนเงินต้นให้เสร็ จสิ นภายในกาหนดเวลา ปี นับจากวันเบิกรับเงินกูง้ วดแรก ส่ วน
ดอกเบียกาหนดชาระเป็ นรายเดื อนโดยเริ มชาระครังแรกในวันสุ ดท้ายของเดือนทีมีการเบิกเงินกู้ เงินกูย้ ืมดังกล่าวคา
ประกันโดยบริ ษทั ทังนีบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้อกาหนดทีระบุในสัญญาเงินกูย้ ืม ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั ย่อยได้เบิกเงินกูย้ ืมครบทังจานวนแล้ว ในเดือนสิ งหาคม
ผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้กขู้ อแก้ไขสัญญาเงินกู้ โดยตก
ลงแก้ไขเปลียนแปลงเงื อนไขการชาระคื นเงิ นต้นจากรายงวดสามเดื อนรวมทังสิ น งวด เป็ นงวดรายเดือนรวม
ทังสิ น งวด โดยผ่อนชาระงวดที ถึงงวดที งวดละ ล้านบาท และชาระหนี ส่ วนที เหลือทังหมดในงวด
สุ ดท้าย โดยเริ มชาระเงินต้นงวดแรกในเดือนเมษายน
ณ วันที ธันวาคม
วงเงิ นสิ นเชื อซึ งยังมิได้เบิกใช้มีจานวนเงิน รวม
ล้านบาท และ
ล้านเหรี ยญ
สหรั ฐ อเมริ กา สาหรั บกลุ่มบริ ษทั และ
ล้านบาท และ
ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา สาหรับ บริ ษ ัท
(2559: 2,066.2 ล้ านบาท และ 16.9 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา สาหรั บกลุ่มบริ ษัท และ 1,300.5 ล้ านบาท สาหรั บ
บริ ษัท)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ ผูกพันทีจะต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้อจากัดทีกาหนดในสัญญาเงิ นกูย้ ืม เช่น การไม่นา
ทีดินและอาคารไปจดจานองเพิมเติม การไม่ลดทุนจดทะเบียน (ดูหมายเหตุขอ้ ) เป็ นต้น
วงเงินสิ นเชือของบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่คาประกันโดยบริ ษทั และบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรัสำบ�หรั
ปี สิบนสุ
2560
ปสิด้นวัสุนดทีวัน31ที่ ธั31นวำคม
ธันว�คม
2560
หนี้สินตามสัญญาเช่ าการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที

ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี
งบกำรเงินรวม
25

มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขันตาที
ต้องจ่าย

ดอกเบีย

255
มูลค่าปัจจุบนั
ของจานวน
เงินขันตาที
ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขันตาที
ต้องจ่าย

ดอกเบีย

มูลค่าปัจจุบนั
ของจานวน
เงินขันตาที
ต้องจ่าย

(3,946)

70,822

(พันบาท)
ครบกาหนดชาระภายในหนึงปี
ครบกาหนดชาระหลังจาก
หนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

53,368

(2,887)

50,481

74,768

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขันตาที
ต้องจ่าย

ดอกเบีย

255
มูลค่าปัจจุบนั
ของจานวน
เงินขันตาที
ต้องจ่าย

มูลค่าอนาคต
ของจานวน
เงินขันตาที
ต้องจ่าย

ดอกเบีย

มูลค่าปัจจุบนั
ของจานวน
เงินขันตาที
ต้องจ่าย

(พันบาท)
ครบกาหนดชาระภายในหนึงปี
ครบกาหนดชาระหลังจาก
หนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

18,197

(1,011)

17,186

22,496

(1,602)

20,894

ณ วันที 31 ธันวาคม
และ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหลายแห่ งทาสัญญาเช่ าการเงิ นกับบริ ษทั ในประเทศ
หลายแห่ งเพือซื อรถยนต์ รถยก เครื องจักรและอุปกรณ์ สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลาเช่าสิ นสุ ดจนถึงปี
โดยมี
อัตราดอกเบียระหว่างร้อยละ
ถึงร้อยละ
ต่อปี ในปี
(2559: ระหว่ างร้ อยละ 2.15 ถึงร้ อยละ 42.35
ต่ อปี ) และสัญญาส่ วนใหญ่กาหนดมีชาระคืนภายใน เดือน และ เดือน เริ มตังแต่เดือนมิถุนายน

รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษบัทปี สิสุนสุ
รพลฟู
ด (มห�ชน)
สำหรั
ดวัน้ดทีส์31จำธั�นกัวำคม
2560 และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

กรรมสิ ทธิ ในรถยนต์ รถยก เครื องจักรและอุปกรณ์ทีซื อภายใต้สัญญาเช่ าการเงิ นนี จะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิ ของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยต่อเมือบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ชาระเงินงวดสุ ดท้ายแล้ว
20

เจ้ ำหนีกำรค้ ำ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

กิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอืน ๆ
รวม
21

4
194,541

178,260

28,399

53,918

เจ้ ำหนีอืน
หมายเหตุ
บุคคลหรือกิจกำรทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรือกิจกำรอืนๆ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานค้างจ่าย
เจ้าหนีอืน
เจ้าหนีค่าทรัพย์สิน
ค่าแรงรายวันและโบนัสค้างจ่าย
เจ้าหนีเงินประกันผลงาน
อืน ๆ

24,595

203,444
228,039

รวม
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4

งบกำรเงินรวม
25
255

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25

(พันบาท)
23,253
3,741

205,303
228,556

68,106
71,847

622

78,387
79,009

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรัสำ�บหรั
ปี สิบนสุ
ธันธัวำคม
2560
ปสิด้นวัสุนดทีวัน31
ที่ 31
นว�คม
2560
22

ประมำณกำรหนีสิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ประมำณกำรหนีสิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวม

121,487

122,807

34,531

53,388

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สินสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รับรู้ ในกำไรหรือขำดทุน
ผลประโยชน์พนักงาน
รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กาไร ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีรับรู ้ใน
ระหว่างปี
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ทีกาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ.
ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน และผลประโยชน์จากการทางานเป็ น
ระยะเวลานานตามข้อนโยบายของกลุ่มบริ ษทั
โครงการผลประโยชน์ทีกาหนดไว้มีความเสี ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี ยง
ของช่วงชีวิต และความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย

รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิสำ�นสุ
ดวันที 31 ธันวำคม 2560
หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบกำรเงินรวม
25
255
ณ วันที มกราคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

รับรู้ ในกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบียจากภาระผูกพัน
โอนให้กิจการทีเกียวข้องกัน
รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กาไร ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
อืน ๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม

121,487

122,807

34,531

53,388

กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน เกิดขึนจาก
งบกำรเงินรวม
25
255
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อมสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

132

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

(2,589)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

22,083

(1,741)

2,438

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ัท สุดรวัพลฟู
�กัด 2560
(มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับริ
บปี ษสิ นสุ
นที 31้ดธัส์นจำวำคม
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันทีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลีย) ได้แก่
งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(ร้ อยละ)

อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต
ข้อสมมุติเกียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติทีเผยแพร่ ทวไปและตารางมรณะไทย
ั
ณ วันที

ธันวาคม

ระยะเวลาถัวเฉลียของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกาหนดไว้เป็ น

ปี (2559: 12 ปี )

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติ ทีเกี ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที อาจเป็ นไปได้
อย่า งสมเหตุ ส มผล ณ วัน ที รายงาน โดยถื อ ว่ า ข้อ สมมติ อื นๆคงที จะมี ผ ลกระทบต่ อ ภาระผูก พัน ของโครงการ
ผลประโยชน์เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี
งบกำรเงินรวม
เพิมขึน
ลดลง

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิมขึน
ลดลง
(พันบาท)

ณ วันที 31 ธันวำคม 2560
อัตราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ )
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต
(เปลียนแปลงร้อยละ )
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลียนแปลงร้อยละ )

รายงานประจำาปี 2560
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บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

บริสำหรั
ษัท บสุปีรสิพลฟู
�กัธัดน(มห�ชน)
นสุ ด้ดวันส์ทีจำ31
วำคม 2560และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

งบกำรเงินรวม
เพิมขึน
ลดลง

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิมขึน
ลดลง
(พันบาท)

ณ วันที 31 ธันวำคม 2559
อัตราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ )
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต
(เปลียนแปลงร้อยละ )
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลียนแปลงร้อยละ )
แม้วา่ การวิเคราะห์นีไม่ได้คานึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
23

ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
มาตรา ในกรณี ทีบริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุ น้ ทีจดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี ตังเป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี
จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

24

สำรอง
สารองประกอบด้วยการจัดสรรกาไร และ หรื อ กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติ แ ห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ.
มาตรา บริ ษ ทั จะต้องจัด สรรทุ นสารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้ อยละ ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนีจะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรั
ปี สิบนสุ
ธันธัวำคม
สำ�บหรั
ปสิ้นดสุวัดนวัทีน31
ที่ 31
นว�คม2560
2560
องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ผลต่ ำงจำกกำรเปลียนแปลงในมูลค่ ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนเผือขำย
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขายแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการ
เปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขายจนกระทังมีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
ผลต่ ำงจำกกำรเปลียนแปลงในกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ ใหม่
ผลต่ างจากการเปลี ยนแปลงในการตี ร าคาสิ นทรั พย์ใ หม่แ สดงในส่ ว นของเจ้า ของประกอบด้ว ยผลรวมของการ
เปลียนแปลงสุ ทธิ ของการตีราคาทีดินทีแสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทังมีการขายหรื อจาหน่าย
25

ส่ วนงำนดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นกิ จการในส่ วนงานธุ รกิจเดียวคื อธุ รกิ จผลิตและจาหน่ ายอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารสาเร็ จรู ป และ
อาหารกึงสาเร็ จรู ปแช่แข็ง ดังนันฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานธุรกิจเพียงส่ วนงานเดียว ดังนัน รายได้
กาไร และสิ นทรัพย์ทงหมดที
ั
แสดงในงบการเงินจึงเกียวกับส่ วนงานธุรกิจผลิตและจาหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง อาหาร
สาเร็ จรู ป และอาหารกึงสาเร็ จรู ปแช่แข็ง

26

รำยได้ อืน
หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ
รายได้จากการให้ความช่วยเหลือด้าน
การจัดการ การขายและการตลาด
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
รายได้ค่าเช่า บริ การ
อืน ๆ
รวม

4

71,706

73,748

75,214

รายงานประจำาปี 2560

49,913
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรั
บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวำคม 2560
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
27

ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย
หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

ค่าระวางเรื อและค่าใช้จ่ายในการ
ส่ งออก
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค
อืนๆ
รวม
28

4
241,499

278,074

86,818

148,781

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ค่าความช่วยเหลือด้านบริ การจัดการ
อืนๆ
รวม
29

4
323,842

209,659

150,787

133,552

ค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ พนักงำน
หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

เงินเดือนและค่าแรง
โครงการผลประโยชน์ทีกาหนดไว้
อืนๆ
รวม
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

22

(
1,085,621

1,015,656

323,568

)
423,682

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรั
บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวำคม 2560
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
โครงการสมทบเงิน

ในปี
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตังกองทุนสารองเลียงชี พสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพืนฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่ม
บริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ ของเงิ นเดื อนของพนักงานทุกเดื อน กองทุนสารองเลียงชี พนี ได้จดทะเบี ยนเป็ น
กองทุนสารองเลียงชีพตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีได้รับอนุญาต
30

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

การเปลียนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองทีใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
อืนๆ
รวมต้ นทุนขำย ต้ นทุนกำรให้ บริกำร
ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย
และค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร

29

5,444,826

5,281,262

1,170,078

รายงานประจำาปี 2560

1,662,076
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษบัทปี สิสุนสุ
รพลฟู
(มห�ชน)
สำหรั
ดวัน้ดทีส์31จำ�ธักันดวำคม
2560 และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

31

ต้ นทุนทำงกำรเงิน

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

ดอกเบียจ่าย
กิจการทีเกียวข้องกัน
สถาบันการเงิน
อืนๆ
รวม
หัก ส่ วนทีบันทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
สุ ทธิ
32

4

21,846

12,987

1,913

517

18,723

11,859

1,228

517

ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ของปี ปัจจุบัน
สาหรับปี ปัจจุบนั
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของผลต่างชัวคราว
รวมค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

17
73,633

73,642

15,145

2,026

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
้ดส์ธันจำ�วำคม
กัด (มห�ชน)
สำหรับริ
บปีษสิัทนสุสุรดพลฟู
วันที 31
2560 และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบกำรเงินรวม

ก่อนภาษี
เงินได้
การเปลียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย
การตีราคามูลค่าทีดิน
กาไร ขาดทุน จากการประมาณ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
รวม

2,571

25
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิ จาก ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ เงินได้
(พันบาท)

(514)

2,057

(31,573)

255
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

6,314

(25,259)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก่อนภาษี
เงินได้
การเปลียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย
กาไร ขาดทุน จากการประมาณ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
รวม

1,730

25
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิ จาก ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ เงินได้
(พันบาท)

(346)

1,384

(2,704)

255
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

541

รายงานประจำาปี 2560

(2,163)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
้ดส์ธันจำวำคม
�กัด (มห�ชน)
สำหรับริ
บปีษสิัทนสุสุรดพลฟู
วันที 31
2560 และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
งบกำรเงินรวม
25
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

255
(พันบาท)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)

กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ จากกิจการทีได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน
ค่าใช้จ่ายทีหักภาษีได้เพิมเติม
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ทีไม่รับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลับรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากผลขาดทุนทางภาษีทีเคยรับรู ้
อืนๆ
รวมค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

(

27.4

73,633

13.8

)

73,642

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้เงินปันผลทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายทีหักภาษีได้เพิมเติม
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ทีไม่รับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

25
(พันบาท)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)

( )

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริ ษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ัท สุดรวัพลฟู
�กัด2560
(มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับบริ
ปี สิษนสุ
นที 31้ดธัส์นจำวำคม
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กลับรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากผลขาดทุนทางภาษีทีเคยรับรู้
อืนๆ
รวมค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
33

10.1

25
(พันบาท)

15,145

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

1.7

(พันบาท)

( )
2,026

สิ ทธิประโยชน์ จำกกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิ ให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสี แห่ ง (บริ ษทั สุ รพลนิ ชิเรฟู้ ดส์ จากัด บริ ษทั โมบาย
โลจิ สติ กส์ จากัด บริ ษทั สุ รพลซู พรี มฟู้ ดส์ จากัด และบริ ษทั สุ ราษฎร์ ซีฟู้ดส์ จากัด ) ได้รั บสิ ทธิ ประโยชน์หลาย
ประการในฐานะผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการลงทุน พ ศ
เกียวกับการผลิต
อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง และการผลิตอาหารสาเร็ จรู ปและกึงสาเร็ จรู ปแช่แข็ง สัตว์นาแช่แข็ง และการบริ การ
รับฝากห้องเย็นและบริ การขนส่ งห้องเย็น ซึ งพอสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี
ก

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิ จการทีได้รับ
การส่ งเสริ มมีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน

ข

บริ ษทั ย่อยได้รับลดหย่อนภาษีเงิ นได้นิติบุคคลร้อยละ สาหรับกาไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิ จการที
ได้รับการส่ งเสริ มมีกาหนดเวลา ปี นับแต่วนั ทีสิ นสุ ดสิ ทธิ ประโยชน์ตามข้อ (ก)

ค

บริ ษทั ย่อยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื องจักรทีได้รับอนุมตั ิโดยคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน

ง

บริ ษทั ย่อยได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ าและค่าประปา เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา
นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

จ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปันผลทีได้รับจากกิจการอืนทีได้รับการส่ งเสริ มไปรวมคานวณ
เพือเสี ยภาษีเงินได้

ปี

เนื องจากเป็ นกิ จการที ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื อนไขและข้อกาหนด

ตามทีระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับสำปี�หรั
สิ นสุ
ดวั้นนสุทีดวั31นทีธั่ น31วำคม
25602560
บปสิ
ธันว�คม

รายได้ทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและทีไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี
งบกำรเงินรวม
กิจการที
ได้รับการ
ส่ งเสริ ม

25
กิจการที
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

ขายต่างประเทศ
ขายในประเทศ
ให้บริ การในประเทศ
ตัดรายการระหว่างกัน
รวมรำยได้
2,482,246

3,073,944

กิจการที
ได้รับการ
รวม
ส่ งเสริ ม
(พันบาท)

5,556,190

2,416,494

255
กิจการที
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

รวม

3,304,645

5,721,139

255
กิจการที
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

รวม

1,488,466

1,489,010

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กิจการที
ได้รับการ
ส่ งเสริ ม
ขายต่างประเทศ
ขายในประเทศ
รวมรำยได้
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25
กิจการที
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

-

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

1,005,996

กิจการที
ได้รับการ
รวม
ส่ งเสริ ม
(พันบาท)

1,005,996
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรัสำบ�ปีหรั
สิ นสุ
นวำคม
25602560
บปสิดวั้นนสุทีดวั31
นทีธั่ 31
ธันว�คม
34

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐำน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขันพืนฐานสาหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
และ
คานวณจากกาไร (ขาดทุน)
สาหรับปี ที เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั และจานวนหุ ้นสามัญที ออกจาหน่ ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการ
คานวณดังนี
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
25
255
(พันบาท / พันหุ้ น)
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ทีเป็ นส่ วนของ
ผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ขันพืนฐำน)
จำนวนหุ้นสำมัญทีออกจำหน่ ำยแล้ ว
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น (ขันพืนฐำน) (บาท)

35

(8,422)
269,999
(0.03)

154,482
269,999
0.57

134,257
269,999
0.50

115,286
269,999
0.43

เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมือวันที เมษายน
ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ น
เงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ
บาท เป็ นจานวนเงินทังสิ น
ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ใน
เดือนพฤษภาคม
ในการประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ทั เมือวันที เมษายน
ผูถ้ ือหุ ้นมีมติ อนุ มตั ิ การจัดสรรกาไร
เป็ นงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ
บาท เป็ นจานวนเงิ นทังสิ น
ล้านบาท เงิ นปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ ในเดือนพฤษภาคม

36

เครืองมือทำงกำรเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากการดาเนิ นธุ รกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียและอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื องมือ
ทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพือการเก็งกาไรหรื อการค้า
รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ัท ดสุวัรนพลฟู
จำ�กัด2560
(มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับบริ
ปี สิษนสุ
ที 31 ้ดธัส์นวำคม
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

การจัดการความเสี ยงเป็ นส่ วนที สาคัญของธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี ยงให้เป็ นทียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที เกิ ดจากความเสี ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื องเพือให้มนใจว่
ั า
มีความสมดุลระหว่างความเสี ยงและการควบคุมความเสี ยง
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนคงเพื
ั
อรักษานักลงทุน เจ้าหนี และความเชื อมันของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุ รกิ จในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ ง
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ งไม่รวมส่ วนได้
เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม อีกทังยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบียหมายถึง ความเสี ยงที เกิดจากการเปลียนแปลงที จะเกิ ดในอนาคตของอัตราดอกเบียใน
ตลาด ซึ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื องจากดอกเบียเงินกูย้ ืมที มีอตั ราคงที
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงด้านอัตราดอกเบียที เกิ ดจากเงินกูย้ ืม (ดูหมายเหตุขอ้ ) อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารเชื อว่ากลุ่ม
บริ ษทั มีความเสี ยงในอัตราดอกเบี ยไม่เป็ นสาระสาคัญ ดังนัน กลุ่มบริ ษทั จึ งไม่ได้ทาสัญญาเพื อป้ องกันความเสี ยง
ดังกล่าว
อัตราดอกเบียทีแท้จริ งของหนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย ณ วันที

อัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2560
เงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ร่ วม
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
รวม
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

ธันวาคม และระยะเวลาทีครบกาหนดชาระมีดงั นี

ภายใน ปี

งบกำรเงินรวม
หลังจาก ปี
แต่ภายใน ปี หลังจาก ปี
(พันบาท)

รวม

–

–
193,514

418,436

12,700

624,650

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ัท สุดรวัพลฟู
�กัด 2560
(มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับริ
บปี ษสิ นสุ
นที 31้ดธัส์นจำวำคม
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

อัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )
ปี 2559
เงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ร่ วม
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
จากสถาบันการเงิน
รวม

ภายใน ปี

งบกำรเงินรวม
หลังจาก ปี
แต่ภายใน ปี หลังจาก ปี
(พันบาท)

รวม

–

–
262,576

อัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

ภายใน ปี

195,868

-

458,444

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลังจาก ปี
แต่ภายใน ปี หลังจาก ปี
(พันบาท)

รวม

ปี 2560
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
จากสถาบันการเงิน
ปี 2559
เงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
จากสถาบันการเงิน
รวม

30,576

868

-

รายงานประจำาปี 2560

31,444
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรั
นสุ้นดสุวัดนวัทีนที31่ 31ธันธัวำคม
สำ�บหรัปีบสิปสิ
นว�คม2560
2560
ความเสียงจากเงินตราต่ างประเทศ

กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศ ซึ งเกิ ดจากการซื อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที เป็ น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิ น
หนึ งปี เพือป้ องกันความเสี ยงของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงิ นทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ สัญญาซื อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันทีรายงานเป็ นรายการทีเกียวข้องกับรายการซื อขายสิ นค้าทีเป็ นเงินตราต่างประเทศในงวด
ปัจจุบนั และงวดถัดไป
ณ วันที ธันวาคม กลุม่ บริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจากการ
มีสินทรัพย์และหนีสิ นทีเป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี
งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

เงินเยนญีปุ่ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ทีมีควำมเสี ยง
ประมาณการยอดขายสิ นค้า
ประมาณการยอดซื อสิ นค้าและสิ นทรัพย์
ยอดรวมควำมเสี ยงทังสิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื อเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

118,236

69,211

8,824

7,794

518,150

(
271,108

28,762

9,206

271,481

(33,047)

22,498

(8,542)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรัสำบ�หรั
ปี สิบนสุ
25602560
ปสิด้นวัสุนดทีวัน31ที่ ธั31นวำคม
ธันว�คม

งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

เงินเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ทีมีควำมเสี ยง
ประมาณการยอดขายสิ นค้า
ประมาณการยอดซื อสิ นค้าและสิ นทรัพย์
ยอดรวมควำมเสี ยงทังสิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื อเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ
เงินเหรี ยญออสเตรเลีย
ประมาณการยอดซื อสิ นทรัพย์
ยอดรวมควำมเสี ยงทังสิน
สัญญาซื อเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ

15,981

67,809

4,237

11,934

109,896

112,081

32,064

22,015

67,712

(5,403)

35,315

(7,644)

-

(35,765)

-

-

-

(30,656)

-

-

รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
�กัด (มห�ชน)
สำหรับริ
บปีษสิัทนสุสุดรวัพลฟู
นที 31้ดส์ธันจำวำคม
2560 และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
ความเสียงทางด้ านสินเชือ

ความเสี ยงทางด้านสิ นเชือคือความเสี ยงทีลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงือนไขทีตกลงไว้
เมือครบกาหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื อเพือควบคุมความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อดังกล่าวโดยสมาเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายทีขอวงเงินสิ นเชือในระดับหนึงๆ ณ วันทีรายงานไม่พบว่ามีความเสี ยงจาก
สิ นเชื อทีเป็ นสาระสาคัญ ความเสี ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงินแต่ละ
รายการในงบแสดงฐานะการเงิ น อย่างไรก็ตาม เนื องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาดว่า
จะเกิดผลเสี ยหายทีมีสาระสาคัญจากการเก็บหนีไม่ได้
ความเสียงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มี การควบคุ มความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่ องโดยการรั กษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า
เงินสดให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพือทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินรวมถึงลาดับชันมูลค่ายุติธรรม แต่
ไม่รวมถึ งการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรั บสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี สิ นทางการเงิ นที ไม่ได้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
งบกำรเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี
ระดับ
31 ธันวำคม 2560
สินทรั พย์ ทางการเงินทีวัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
หน่วยลงทุนทีเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

ระดับ

ระดับ
(พันบาท)

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
�กัด 2560
(มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับริ
บปีษสิัทนสุสุดรวัพลฟู
นที 31้ดส์ธันจำวำคม
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

มูลค่าตามบัญชี

งบกำรเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ
ระดับ
ระดับ
(พันบาท)

รวม

31 ธันวำคม 2559
สินทรั พย์ ทางการเงินทีวัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
หน่วยลงทุนทีเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย

มูลค่าตามบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ

ระดับ

ระดับ
(พันบาท)

รวม

31 ธันวำคม 2560
สินทรั พย์ ทางการเงินทีวัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
หน่วยลงทุนทีเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย
31 ธันวำคม 2559
สินทรั พย์ ทางการเงินทีวัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
หน่วยลงทุนทีเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
�กัด 2560
(มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรับริ
บปีษสิัทนสุสุดรวัพลฟู
นที 31้ดส์ธันจำวำคม
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี
(พันบาท)
31 ธันวำคม 2560
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนีสินทางการ
เงินทีไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ลูกหนีสุ ทธิ จากสัญญาซื อขายเงินตรา
ต่างประเทศ (แสดงเป็ นส่ วนหนึง
ของ “ลูกหนี อืน”)
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ร่ วม
31 ธันวำคม 2559
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนีสินทางการ
เงินทีไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ลูกหนีสุ ทธิ จากสัญญาซื อขายเงินตรา
ต่างประเทศ (แสดงเป็ นส่ วนหนึง
ของ “ลูกหนี อืน”)
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ร่ วม

(

(

กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ
สาหรั บหน่ วยลงทุ นที ซื อขายนอกตลาดหลักทรั พย์ อ้างอิ งราคาจาก
สิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหน่วยของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที ในงบ
แสดงฐานะการเงิน โดยใช้ราคาทีกาหนดโดยธนาคารของบริ ษทั ด้วยการพิจารณาเงือนไขในตลาดทีมีอยู่ ณ วันทีใน
งบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืนเป็ นมูลค่าที ใกล้เคี ยงกับมูลค่าตามบัญชี
เนืองจากเครื องมือทางการเงินเหล่านีจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสัน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำหรัสำบ�หรั
ปี สิบนสุ
25602560
ปสิด้นวัสุนดทีวัน31ที่ ธั31นวำคม
ธันว�คม

มูลค่ายุติธรรมของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวมี มูลค่าใกล้เคี ยงกับมูลค่าตามบัญชี เนื องจากเงิ นกูย้ ืมระยะยาวมีอตั ราดอกเบี ย
ลอยตัวซึ งเป็ นอัตราใกล้เคียงกับอัตราท้องตลาด
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะสันจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นมูลค่าทีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื องจากอัตราดอกเบียตาม
สัญญาใกล้เคียงกับอัตราท้องตลาด
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินและสัญญาเช่าการเงินเป็ นมูลค่าทีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
เนืองจากอัตราดอกเบียตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราท้องตลาด
37

ภำระผูกพันกับกิจกำรทีไม่ เกียวข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
25
255

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
255
(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สั ญญาที ยังไม่ ได้ รับรู้
อาคารและสิ งปลูกสร้างอืน
เครื องจักรและอุปกรณ์
รวม

68,048

101,128

67,282

4,411

จานวนเงินขันตาทีต้ องจ่ ายในอนาคตทังสิน
ภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงานทีบอกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

18,497

24,512

3,523

23,310

รายงานประจำาปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สุรดพลฟู
กัด (มห�ชน)
สำหรับริบษปี สิัทนสุ
วันที ้ด31ส์ธัจำน�วำคม
2560 และบริษัทย่อย
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดาเนินงาน
ท
ท

สัญญาเช่ายานพาหนะระยะเวลาสามปี ถึงห้าปี สิ นสุ ดในระยะเวลาต่างๆ กันจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
สัญญาเช่าเครื องใช้สานักงานระยะเวลาห้าปี สิ นสุ ดในเดือนมิถุนายน

ภาระผูกพันอืนๆ
ณ วันที ธันวาคม
กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีระยะเวลาสัญญา
ครอบคลุมไม่เกินหนึงปี ดังนี
งบกำรเงินรวม
จานวนเงินตรา
เทียบเท่า
สกุลเงิน

ต่างประเทศ
(ล้ าน)

สั ญญำขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ ำ
เยนญีปุ่น
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รวม

เงินบาท
(ล้ านบาท)

292.1

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จานวนเงินตรา
เทียบเท่า
ต่างประเทศ
(ล้ าน)

เงินบาท
(ล้ านบาท)

6.3

สั ญญำซือเงินตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ ำ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ณ วันที ธันวาคม
กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีระยะเวลาสัญญา
ครอบคลุมไม่เกินหนึงปี ดังนี

สกุลเงิน
สั ญญำขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ ำ
เยนญีปุ่น
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รวม
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
จานวนเงินตรา
เทียบเท่า
ต่างประเทศ
เงินบาท
(ล้ าน)
(ล้ านบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จานวนเงินตรา
เทียบเท่า
ต่างประเทศ
เงินบาท
(ล้ าน)
(ล้ านบาท)

442.5

50.9

บริษัท สุ รพลฟู้ ดส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรั
ดวันที้ดส์31จำธั�นกัวำคม
2560 และบริษัทย่อย
บริษบัทปี สิสุนสุ
รพลฟู
ด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560

สกุลเงิน

งบกำรเงินรวม
จานวนเงินตรา
เทียบเท่า
ต่างประเทศ
เงินบาท
(ล้ าน)
(ล้ านบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จานวนเงินตรา
เทียบเท่า
ต่างประเทศ
เงินบาท
(ล้ าน)
(ล้ านบาท)

25.9

3.6

สั ญญำซือเงินตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ ำ
เยนญีปุ่น
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญออสเตรเลีย
รวม
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หนีสิ นทีอำจเกิดขึน
ณ วันที

ธันวาคม

กลุ่มบริ ษทั มีหนีสิ นทีอาจเกิดขึน

ก) จากการทีธนาคารออกหนังสื อคาประกันบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแก่หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เป็ นจานวนเงิน
รวมประมาณ ล้านบาท สาหรับกลุ่มบริ ษทั และ ล้านบาท สาหรับบริ ษทั
ข) จากการเข้าร่ วมคาประกันสิ นเชื อทีสถาบันการเงินให้แก่บริ ษทั ย่อยบางแห่ งจานวนเงินรวมประมาณ
ล้านบาท
39

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั เมื อวันที
กุม ภาพัน ธ์
มี มติ อนุ ม ตั ิ ป ระกาศจ่ า ยเงิ นปั น ผล สาหรั บผลการ
ดาเนินงานประจาปี
จานวน
บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทังสิ น
ล้านบาท การจ่ายเงินปั นผลจะถูกเสนอ
ต่อทีประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ น้ เพืออนุมตั ิในเดือนเมษายน
เมือวันที 26 มกราคม 2561 บริ ษทั ได้แจ้งเปลียนแปลงการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย จากบุคคลในครอบครัวว่องวัฒนโรจน์ เป็ นบริ ษทั โภไคย โฮลดิงส์ จากัด คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 30 ซึ งบริ ษทั
โภไคย โฮลดิงส์ จากัด เป็ นบริ ษทั ทีถือหุน้ โดยสมาชิกในครอบครัวว่องวัฒนโรจน์

รายงานประจำาปี 2560
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