รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการของบริ ษทั สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษ ทั ) และของเฉพาะบริ ษ ทั สุ รพลฟู้ ดส์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษ ทั ) ตามลําดับ ��� งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที� �� �ันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จรวมและ
งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี� ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกัน
รวมถ�งหมายเหตุ�� งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที�สาํ คัญและเรื� องอื�น �
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี� แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที� �� �ันวาคม 2563 ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะ
กิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สําหรั บ ปี สิ� นสุ ด วันเดี ยวกันโดยถูกต้องตามที� ค วร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้าพเจ้าได้ก ล่ าวไว้ใ นวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที�กาํ หนด
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที� เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้
ปฏิ บ ัติ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบด้า นจรรยาบรรณอื� น � ��� งเป็ นไปตามข้อ กํา หนดเหล่ า นี� ข้า พเจ้า เชื� อ ว่ า หลัก ฐาน
การสอบบัญชีที�ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็ นเกณ�์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื� องสํ า คัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื� องต่ า ง� ที� มี นั ย สํ า คัญ ที� สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี� ย งผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ ของข้ าพเจ้า ใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื� องเหล่านี� มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั�งนี� ขา้ พเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื� องเหล่านี�
มูลค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4(ช) และ 8
เ�ื� องส� าค���น�า�����สอ�

��้ ����สอ�เ�ื� อง��ง�ล่ า�อ�่ าง��

กลุ่มบริ ษ ทั มี สิ น ค้าคงเหลื อ ที� มี นัยสําคัญ สิ น ค้าของ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
กลุ่มบริ ษ ทั ได้แก่อาหารทะเลและอาหารแช่ แข็ง�ึ� งมี  สอบถามผู บ้ ริ ห ารในการกํา หนดนโยบายที� ใ ช้ใ นการ
พิจารณาประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับ
อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาที� จํา กั ด นอกจากนี� สิ นค้ า ของ
กลุ่ม บริ ษ ัท เป็ นสิ น ค้าที� มี การแข่ งขัน สู งทั�งตลาดใน
ประเทศและตลาดส่ งออก ประกอบกับกระบวนการ  ประเมิ นนโยบายที� กลุ่มบริ ษ ทั ใช้ในการประมาณการว่า
วิธีการที� ใช้น� ัน มี ค วามสอดคล้องกับ นโยบายการบัญ ชี
ผลิ ต สิ นค้ า ของกลุ่ ม บริ ษัท ต้อ งพึ� งพาวัต ถุ ดิ บ ทาง
ของกลุ่มบริ ษทั
การเกษตรและประมง �ึ� งมีความผันแปรไปตามสภาพ
ภูมิอากาศ สิ� งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ส่ งผล
ต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที�ใช้ในการผลิต  ทําความเข้าใจในลักษณะของระบบการควบคุมภายในที�
เกี�ยวข้องกับการบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือ และเข้าร่ วม
สิ น ค้าของกลุ่ ม บริ ษ ัท ปั จ จัย เหล่ านี� ส่ งผลต่ อต้น ทุ น
สั งเกตการณ์ ก ารตรวจนับ และสุ่ ม ทดสอบสภาพของ
วัต ถุ ดิ บ ราคาขายของสิ นค้า และมู ล ค่ า ของสิ นค้ า
สิ นค้าคงเหลือ
คงเหลือ เนื�องจากสิ นค้าคงเหลือของกลุ่มบริ ษทั ต้องวัด
มูลค่ าด้วยราคาทุ นหรื อมูลค่ าสุ ทธิ ที�จะได้รับแล้วแต่
มูลค่าใดจะตํ�ากว่า กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่าสุ ทธิ ที�จะ  พิ จารณาสิ นค้าคงเหลื อเคลื� อนไหวช้า ด้วยการประเมิ น
รายงานวิเคราะห์อายุของสิ นค้าคงเหลือว่าจัดทําถูกต้อง
ได้รับจากราคาขายหักค่าใช้จ่ายในการขายเปรี ยบเทียบ
และครบถ้วนหรื อ ไม่ โดยการกระทบยอดกับ รายงาน
กับ ต้น ทุ น ของสิ น ค้าคงเหลื อ และบัน ทึ กผลขาดทุ น
สิ นค้าคงเหลื อ สุ่ มทดสอบการคํานวณอายุของรายงาน
หากมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับตํ�ากว่าต้นทุนสิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อและสุ่ มทดสอบกับเอกสารที� เกี� ยวข้องว่า
รวมถึ งการประมาณมู ลค่ าสําหรั บ สิ น ค้าคงเหลื อ จะ
สิ น ค้าคงเหลื อถูกจัด ประเภทไว้ในช่ วงอายุที� เหมาะสม
หมดอายุ เนื� องจากการวัดและการประเมิ นมูลค่าของ
หรื อไม่
สิ นค้ า คงเหลื อ เกี� ย วข้ อ งกั บ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จของ
ผูบ้ ริ หาร ข้าพเจ้าจึ งพิจารณาเรื� องนี� เป็ นเรื� องสําคัญใน
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
2
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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สุ่ มทดสอบการประมาณการมูลค่ าสุ ท�ิ ที� จะได้รับของ
สิ นค้ า คงเหลื อ เคลื� อ นไหวช้ า โดยการเปรี ยบเที ย บ
ประมาณการเกี� ย วกับ สิ น ค้าหมดอายุกับ ข้อ มูล ในอดี ต
แผนการจัดจําหน่ ายของบริ ษทั และปั จจัยตลาดที� ส่งผล
ต่อมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ



สุ่ มทดสอบการประมาณการมู ลค่ าสุ ท �ิ ที� จะได้รั บของ
สิ นค้าคงเหลือ โดยทดสอบความถูกต้องของตัวอย่างข้อมูล
โดยเปรี ยบเทียบราคาที� คาดว่าจะขายได้กบั เอกสารการขาย
ภายหลังวันสิ� นปี หรื อรายการราคาสิ นค้า และแผนการจัด
จําหน่าย ตลอดจนพิจารณาเกี�ยวกับการประมาณค่าใช้จ่ายที�
คาดว่าจะเกิ ดขึ�นจากการขายกับเอกสารที� เกี� ยวข้อง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริ งในอดีต และ



พิ จารณาความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลที� เกี� ยวกับ
สิ น ค้าคงเหลื อ ของบริ ษ ัท ตามข้อ กํา หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้อง

�� ���������������� ����� �
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุขอ้ 3 �ึ� งได้อ�ิ บายถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จากการนํานโยบายการบัญชี ใหม่มา
ถือปฏิบตั ิต� งั แต่วนั ที� 1 มกราคม 2563 ทั�งนี� ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากเรื� องนี�
�� ������� �
ผู ้บ ริ หารเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ข้อ มู ล อื� น ข้อ มู ล อื� น ประกอบด้ว ยข้อ มู ล �ึ� งรวมอยู่ ใ นรายงานประจํา ปี แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที�อยูใ่ นรายงานนั�น �ึ� งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูก
จัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน� ี
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถ�งข้อมูลอื�นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื�อมัน� ต่อข้อมูลอื�น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือการอ่านข้อมูลอื�น
ตามที� ร ะบุ ข ้า งต้น เมื� อ จัด ทํา แล้ว และพิ จ ารณาว่ า ข้อ มู ล อื� น มี ค วามขัด แย้ง ที� มี ส าระสํ า คัญ กับ งบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื� อสารเรื� องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลและขอให้ทาํ การแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ �ารและผู้ม�ี น้ า�ี��นการก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที� รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการเหล่านี� �ดยถูกต้องตามที�
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี� ยวกับการควบคุม�ายในที� ผูบ้ ริ หารพิ จารณาว่าจําเป็ นเพื�อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปรา�จากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัด ทํา งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ผู ้บ ริ หารรั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น ความสามารถของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื� อง เปิ ดเผยเรื� องที� เกี� ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื� อง �ตามความเหมาะสม� และ
การใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื� อง เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุด
ดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที� ในการกํากับดูแลมีหน้าที� ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื� อมัน� อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการ�ดยรวมปรา�จากการแสดงข้อมูลที� ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี �� งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื� อมัน� อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื�อมัน� ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ล ที� ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ งอัน เป็ นสาระสํา คัญ ที� มี อยู่ ไ ด้เสมอไป ข้อมู ลที� ข ัด ต่ อข้อ เท็ จจริ งอาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง แต่ละรายการหรื อ
4
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ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี�
ในการตรวจสอบของข้า พเจ้า ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ข้า พเจ้า ได้ใ ช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการสั ง เกตและสงสั ย
เยี�ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุ และประเมิ นความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที� ข ด
ั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อ
ตอบสนองต่ อความเสี� ยงเหล่านั�น และได้หลักฐานการสอบบัญ ชี ที�เพียงพอและเหมาะสมเพื� อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี� ยงที� ไม่พบข้อมูลที� ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ� งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี� ยงที� เกิดจากข้อผิดพลาด เนื� องจากการทุจริ ตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที� เกี� ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที� เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที�ผบ
ู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องซึ� งจัดทําขึ�นโดยผูบ้ ริ หาร
้ ริ หารและจาก
 สรุ ป เกี� ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ก ารบัญ ชี สํ าหรั บ การดํา เนิ น งานต่ อ เนื� อ งของผู บ
หลักฐานการสอบบัญชี ที�ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที� มีสาระสําคัญที� เกี� ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ที�
อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื� อง
หรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�เกี�ยวข้อง หรื อถา้
การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่ เพี ยงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี� ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ� นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชี ที�ได้รับจนถึงวันที� ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุ การณหรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง
 ประเมิ น การนํา เสนอโครงสร้ า งและเนื� อ หาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวม รวมถึ ง
การเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ปแบบที� ทาํ ให้มี
การนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที�ควรหรื อไม่
 ได้รั บ หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที� เหมาะสมอย่ างเพี ย งพอเกี� ย วกับ ข้อ มู ล ทางการเงิ น ของกิ จ การภายในกลุ่ ม หรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษ ทั เพื� อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิ ดชอบต่ อการกําหนด
แนวทาง การควบคุ มดู แล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่ เพี ยงผูเ้ ดี ยวต่ อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้ า พเจ้ า ได้ สื� อสารกั บ ผู ้มี ห น้ า ที� ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลในเรื� องต่ า งๆที� สํ า คั ญ �ึ� งรวมถึ ง ขอบเขตและช่ ว งเวลาของ
การตรวจสอบตามที� ได้วางแผนไว้ ประเด็นที� มีนยั สําคัญที� พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที� มีนยั สําคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที� ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที� เกี� ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ท� งั หมดตลอดจนเรื� องอื�น�ึ� งข้าพเจ้าเชื� อว่ามี
เหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�ขา้ พเจ้าใช้เพื�อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื� องที�สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่าง ๆ ที�มีนยั สําคัญที�สุดในการตรวจสอบ
งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื� อง
เหล่านี� ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่ กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี� ยวกับเรื� องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ ที�ยากที� จะเกิ ดขึ� น ข้าพเจ้าพิ จารณาว่าไม่ ควรสื� อสารเรื� องดังกล่ าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะ
จากการสื� อสารดังกล่าว

(อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3757
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
และบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้า
ลูกหนีสิน� อทรั
ื�น พย์หมุนเวียน
สิ นทรัเงิพนย์สดและรายการเที
ทางการเงินหมุนยเวีบเท่
ยนอืาเงิ�นนสด
ลูกกหนี
� การค้า� นแก่บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
เงินให้
ยู้ มื ระยะสั
กหนี�ออื�น
สิ นค้ลูาคงเหลื
ทรัพพย์ย์หทมุางการเงิ
รวมสิสินนทรั
นเวียนนหมุนเวียนอื�น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
สินทรัสิ นพค้ย์าไคงเหลื
ม่ หมุนอเวียน
รวมสิ
นทรัพษย์ทั หร่ มุวมนเวียน
เงินลงทุ
นในบริ

2563

2562
งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม
2563
2562
593,003,876
474,436,039

2563

2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2563
2562
14,880,706
3,533,087

7หมายเหตุ
6, 30
246,653,629
285,344,683 (บาท) 64,318,490
6
25,099,070
41,219,755
3,190,717
593,003,876
474,436,039
14,880,706
30 7
6,708,013
288,475
246,653,629
285,344,683
64,318,490
6 6, 30
7,000,000
25,099,070 584,299,247
41,219,755 103,000,496
3,190,717
8 6
492,569,101
30
6,708,013 1,385,299,724 288,475
1,364,033,689
192,678,884
6
7,000,000
8
492,569,101
584,299,247
103,000,496
1,364,033,689 21,843,646
1,385,299,724 17,150,000
192,678,884
6, 9
21,920,852
6, 10
844,127,375

91,205,297
5,349,372
3,533,087
91,205,297
43,400,000
5,349,372
136,664,068
280,151,824 43,400,000
136,664,068
280,151,824
17,150,000

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
844,127,375
ย์ไม่ หมุนนไม่เวีหยนมุนเวียนอื�น
สิ นทรัสินพทรั
ย์ทพางการเงิ
เงินลงทุ
นในบริ
ษทั ร่ วม ��)
21,920,852
21,843,646
17,150,000
17,150,000
(2562:
เ�����ทุ
���ย�ยา���
3, 12, 306, 9
3,821,066
2,000,000
3,821,066
200,000
เงินกยู้ลงทุ
นในบริ ษทั บย่ริอษยทั ที�เกี�ยวข้องกัน
844,127,375
844,127,375
เงินให้
มื ระยะยาวแก่
6 6, 10
- - 53,250,000
สิ นทรั
พย์พทย์างการเงิ
นไม่นหมุนเวียนอื�น
อสังหาริ
มทรั
เพือ� การลงทุ
13
124,466,766
124,502,123
5,000,000
5,000,000
(2562: เ�����ทุ
���ย�ยา�����)
3, 12, 30 2,517,359,176
3,821,066 2,604,578,312
2,000,000 628,246,945
3,821,066 681,637,111
200,000
ที�ดิน อาคารและอุ
ปกร�์
3, 14
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน 3, 15 6
53,250,000
สิ นทรัเงิพนย์ให้สิกทยู้ ธิมื กระยะยาวแก่
ารใช้
89,380,604 - 9,638,445
- พย์เพือ� การลงทุน
124,466,766 24,117,003
124,502,123
5,000,000
5,000,000
สิ นทรัอสัพงย์หาริ
ไม่มมีตทรั
วั ตน
16 13
22,436,178
7,763,518
7,981,081
ปกร�์ดบัญชี
2,517,359,176
2,604,578,312
628,246,945
681,637,111
สิ นทรัที�ดพินย์ภอาคารและอุ
าษีเงินได้รอการตั
27 3, 14
7,305,574
6,227,671
ย์สิทธิกนารใช้
3, 15
89,380,604
9,638,445
สิ นทรัสิ นพทรั
ย์ทพางการเงิ
ไม่หมุนเวียน
ย์ไม่ม�เป็ีตนวั ตน
22,436,178
24,117,003
7,763,518
7,981,081
ที�ไสิม่นใช่ทรัเงินพสดที
หลักประกัน
32 16
2,000,000
ได้�นรอการตัดบัญชี
7,305,574 36,805,840
6,227,671 11,973,887 สิ นทรัสิ นพทรั
ย์ไม่พหย์ภมุาษี
นเวีเงิยนนอื
17 27
28,138,048
11,744,669 ทรัพพย์ย์ไทม่างการเงิ
รวมสิสินนทรั
หมุนเวียนนไม่หมุนเวียน
2,816,828,264
2,820,074,595
1,580,971,236
1,567,840,236
ที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็ นหลักประกัน
32
2,000,000
ทรัพพย์ย์ไม่หมุนเวียนอื�น
17
28,138,048 4,205,374,319
36,805,840 1,773,650,120
11,973,887 1,847,992,060
11,744,669
รวมสิสินนทรั
4,180,861,953
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
2,816,828,264
2,820,074,595
1,580,971,236
1,567,840,236
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�
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4,180,861,953

7

4,205,374,319

1,773,650,120

1,847,992,060

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2563
2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2563
2562
1,139,537
92,000,886

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีส� ิ นและส่ วน�อง�ู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

�นี���น��ุนเวียน
้ ถือหุน้ นการเงิน
หมายเหตุ
เงิหนีนกูส� ย้ิ นมื และส่
ระยะสัว� น�อง�ู
นจากสถาบั
18
เจ้าหนี�การค้า
6
�นีาหนี
���น� อ��ุ
เจ้
ื�น นเวียน
6, 19
กูย้ มื ระยะสั
นการเงินนการเงิน 18
ส่เงิวนนของเงิ
นกูย้ � นมื จากสถาบั
ระยะยาวจากสถาบั
เจ้�ีาหนี
า าระภาย�นหน��งปี
�ถ�งกํ� กาารค้
หนดชํ
186
ื�น � นจากบริ ษ�ั �ี�เกี�ยวข้องกัน
19
เงิเจ้นาหนี
กูย้ �มื อระยะสั
6, 18
ส่ วนของหนี
นของเงิน� สกูิย้นมื ตามสั
ระยะยาวจากสถาบั
การเงินาระ
ญญาเช่า�ี�ถ�งกํนาหนดชํ
�ี�ถ�งกําหนดชํ
ระภาย�นหน�
ปี ��าเ�� า
18
ภาย�นหน�
� งปี า(2562:
ห���� � �� งตาม��
เงิน�า�เ��
กูย้ มื �ระยะสั
จากบริาษ���าย��ห��
�ั �ี�เกี�ยวข้องกั
ท�������� นาห����
����น)
3,6, 18
ส่ภาษี
วนของหนี
เงินได้น� ิตสบิ นุคตามสั
คลค้าญงจ่ญาเช่
าย า�ี�ถ�งกําหนดชําระ
ภาย�นหน�
� งปีน(2562:
รวมหนี
�สินหมุ
เวียน ห���� � �ตาม����าเ�� า
�า�เ���ท�������าห����า���าย��ห������ )
3, 18
ภาษี��เงิ�นน���ได้�น�ุิตนิบเวีุคยคลค้
�นี
น างจ่าย
ิ นหมุนเวียน นการเงิน
เงิรวมหนี
นกูย้ มื �สระยะยาวจากสถาบั
18
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษ�ั �ี�เกี�ยวข้องกัน
�นี� ��ส�ิน���
��ุญนเวี
ยน า
หนี
ตามสั
ญาเช่
เงิน(2562:
กูย้ มื ระยะยาวจากสถาบั
นการเงิ
ห���� � �ตาม����าเ��
า�า�เ��น�)
เงิหนีน� สกูิย้นมื ภาษี
ระยะยาวจากบริ
ษ�ัด�ีบั�เญกีชี�ยวข้องกัน
เงินได้รอการตั
หนี
า หมุนเวียน
� สินตามสัญญาเช่
ประมาณการหนี
� สินไม่
(2562:
�� � �ตาม���พ�าเ��
า�า�เ���)
สําหรับห��
ผลประโยชน์
นักงาน
หนี�สินภาษี
เงินหได้
อการตั
รวมหนี
�สิน�ม่
มุนรเวี
ยน ดบัญชี
ประมาณการหนี
รวมหนี�สิน � สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี�สิน�ม่ หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

2563

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม

2562
(บาท)

2563
299,759,637
267,659,566
225,571,707
299,759,637
267,659,566
271,810,010
225,571,707
5,000,000

2562
328,495,886
(บาท)
278,686,420
228,031,657
328,495,886
278,686,420
252,421,350
228,031,657
16,500,000

271,810,010
5,000,000
31,119,227
17,942,664
1,118,862,811
31,119,227
17,942,664
1,118,862,811
370,176,280

55,524,204
39,223,295
1,139,537
55,524,204
55,200,000
39,223,295
-

49,665,949
36,832,057
92,000,886
49,665,949
55,200,000
36,832,057
-

252,421,350
16,500,000
24,832,676

55,200,000
3,344,450

55,200,000
2,008,597

12,269,850
1,141,237,839
24,832,676
12,269,850
1,141,237,839
503,450,750

154,431,486
3,344,450
154,431,486
31,400,000

235,707,489
2,008,597
235,707,489
86,600,000

6, 18

17,750,000

3,1818
6,2718

370,176,280
56,219,146
17,750,000
93,900,220

503,450,750
67,055,324
94,411,178

31,400,000
5,167,000
54,689,995

86,600,000
2,057,138
53,235,754

3,2018
27

56,219,146
156,517,645
93,900,220
694,563,291

67,055,324
164,120,275
94,411,178
829,037,527

5,167,000
25,418,653
54,689,995
116,675,648

2,057,138
33,881,157
53,235,754
175,774,049

1,813,426,102
156,517,645
694,563,291
1,813,426,102

1,970,275,366
164,120,275
829,037,527
1,970,275,366

271,107,134
25,418,653
116,675,648
271,107,134

411,481,538
33,881,157
175,774,049
411,481,538

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

-

-

-

8
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่องบการเงิ
ย นเฉพาะกิจการ

หน�ส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หน�ส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หุน้ สามัญจํานวน 270,000,000 หุน้
ทุนเรืมูอลนหุ
ค่าหุน้ น้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที�ออก�ละ�ําระ�ล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 270,000,000 หุน้
หุน้ สามัญจํานวน 269,999,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที�ออก�ละ�ําระ�ล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
หุน้ สามัญจํานวน 269,999,000 หุน้
กําไรสะสม
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ยังไม่ได้จดั สรร
กําไรสะสม
องค�ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
องค�ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เ�สสีิ นยและส่
ที�ไม่มวีอนของผู
าํ นาจควบคุ
รวมหน�
้ถือหุม้ น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

หมายเหตุ

2563

31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม

2563

2562
(บาท)
2562

2563
2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2563
2562

(บาท)

21
22
21
22
22
11
22
11

รวมหน��สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

270,000,000

270,000,000

270,000,000

270,000,000

270,000,000
269,999,000
270,000,000

270,000,000
269,999,000
270,000,000

270,000,000
269,999,000
270,000,000

270,000,000
269,999,000
270,000,000

269,999,000
27,000,000
270,000,000
774,358,413
371,204,664
27,000,000
1,712,562,077
774,358,413
654,873,774
371,204,664
2,367,435,851
1,712,562,077
654,873,774
4,180,861,953
2,367,435,851

269,999,000
27,000,000
270,000,000
677,747,855
371,204,664
27,000,000
1,615,951,519
677,747,855
619,147,434
371,204,664
2,235,098,953
1,615,951,519
619,147,434
4,205,374,319
2,235,098,953

269,999,000
27,000,000
270,000,000
697,475,875
238,068,111
27,000,000
1,502,542,986
697,475,875
238,068,111
1,502,542,986
1,502,542,986
1,773,650,120
1,502,542,986

269,999,000
27,000,000
270,000,000
631,443,411
238,068,111
27,000,000
1,436,510,522
631,443,411
238,068,111
1,436,510,522
1,436,510,522
1,847,992,060
1,436,510,522

4,180,861,953

4,205,374,319

1,773,650,120

1,847,992,060

9

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2563งบการเงินรวม2562

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ดอกเบี�ยและเงินปันผล
รายได้
กําไรจากอั
ตราแลกเปลี�ยนสุทธิ
รายได้
จากการขาย
รายได้
�น
รายได้อจากการให้
บริ การ
รวมรายได้
รายได้ดอกเบี�ยและเงินปันผล

ใช้ จ่าย ตราแลกเปลี�ยนสุทธิ
กํค่ าไรจากอั
ต้นทุนอขาย
รายได้
�น
ต้นทุนการให้บริ การ
รวมรายได้
ดจําหน่าย
ค่ต้นาใช้ทุนจ่าในการจั
ย
ยในการบริ หาร
ต้ค่านใช้
ทุนจ่าขาย
จากอัตบราแลกเปลี
ต้ขาดทุ
นทุนนการให้
ริ การ �ยนสุทธิ
รวมค่
ใช้ จ่าย ดจําหน่าย
ต้นทุนาในการจั

กํค่าไรจากกิ
จกรรมดํหาเนิ
ใช้จ่ายในการบริ
ารนงาน
ผลกํ
บรายการขาดทุ
ขาดทุาไรและกลั
นจากอัตราแลกเปลี
�ยนสุทนธิจากการด้อยค่า
(ขาดทุ
อยค่า) ���งเป็ นไปตาม TFRS 9
รวมค่
าใช้นจจากการด้
่ าย
ต้กํานไรจากกิ
ทุนทางการเงิ
น าเนินงาน
จกรรมดํ
ส่วนแบ่
งกําไรของบริ
ษทั ร่ วมทีน�ใช้จากการด้
วธิ ีส่วนได้
เสีาย
ผลกํ
าไรและกลั
บรายการขาดทุ
อยค่
กํา(ขาดทุ
ไรก่อนภาษี
เงินได้อยค่า) ���งเป็ นไปตาม TFRS 9
นจากการด้
ค่ต้านใช้
ย (รายได้น) ภาษีเงินได้
ทุนจ่าทางการเงิ
กํส่าวไรสํ
ปี
นแบ่าหรั
งกําบไรของบริ
ษทั ร่ วมที�ใช้วธิ ีส่วนได้เสีย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� (บาท)
31 ธันวาคม
6,
23
5,797,434,392
5,769,741,414
หมายเหตุ
2563
2562
6, 23
81,972,878
97,190,259(บาท)
6
2,482,497
5,545,908
3,356,470 5,769,741,414
108,771,244
6, 23 5,797,434,392
6,6, 24
64,448,869
61,540,342
23
81,972,878
97,190,259
5,949,695,106
6,042,789,167
6
2,482,497
5,545,908
3,356,470
108,771,244
6,624 4,929,827,694
64,448,869 5,072,308,906
61,540,342
89,037,843 6,042,789,167
101,616,876
5,949,695,106
6
213,178,825
225,602,451
66
244,490,789 5,072,308,906
271,659,113
4,929,827,694
89,037,843101,616,8765,476,535,151
6
213,178,825 5,671,187,346
225,602,451
473,159,955
371,601,821
244,490,789
271,659,113
(1,229,293) 5,671,187,3465,476,535,151
(28,013,695) 371,601,821
(38,736,332)
473,159,955
77,206
485,154
443,994,173
(1,229,293) 333,350,64332,364,056
30,576,146
(28,013,695)
(38,736,332)
411,630,117
302,774,497
77,206
485,154
443,994,173
333,350,643
32,364,056
30,576,146
411,630,117
302,774,497

6

6
6, 9
23,627
6,239
23, 27
23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2563 นเฉพาะกิจ2562
งบการเงิ
การ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
467,661,253
732,751,144
2563
2562
222,801,864
142,708,601
8,394,968
467,661,253732,751,144
52,760,89660,824,980743,224,013
944,679,693
222,801,864
142,708,601
496,795,689
52,760,896
743,224,01325,601,711
94,412,196
496,795,689
3,702,676620,512,272
25,601,711

8,394,968
738,397,510
60,824,980
944,679,69337,526,578
106,499,939
738,397,510
-882,424,027
37,526,578

118,338,107
534,134
117,803,973

55,050,674
(655,892)
55,706,566

122,711,741
94,412,196
3,702,676
5,926
620,512,272
(4,379,560)
122,711,741
118,338,107
5,926
534,134
(4,379,560)
117,803,973-

10
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

62,255,666
106,499,939
882,424,027(7,204,992)
62,255,666
55,050,674(655,892)
(7,204,992)
55,706,566-
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บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2563
2562

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการท��จะไม่ �ูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
�นักงานที
าํ หนดไว้
กําไรขาดทุ
นเบ็ด�กเสร็
จอื�น
ภา�ีเงิน�จได้
�จะไม่ถไูกว้จัใดนกํประเภทใหม่
ไว้ในน
รายการท�
ะไม่ของรายการที
�ูกจัดประเภทใหม่
าไรหรือขาดทุ
กําไรหรืงอขาดทุนในภายหลัง
ในภายหลั
รวมรายการที
จัดประเภทใหม่
ไว้ใน
ผลกํ
าไรจากการวั�จดะไม่
มูล�คู่กาใหม่
ของผลประโยชน์
ไรหรื อ�กขาดทุ
นในภายหลัง
�นักํกางานที
าํ หนดไว้
นเบ็ดเสร็จ�จอืะไม่
�นสําถหรัูกจับดปีประเภทใหม่
- สุ ทธิจากภาษี
ภา�ีกําเงิไรขาดทุ
นได้ของรายการที
ไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุน�จะไม่
เบ็ดเสร็
าหรับปี ไว้ใน
รวมรายการที
�ูกจัจดรวมสํ
ประเภทใหม่
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การแบ่ งปันนเบ็กํดาเสร็
ไร จอื�นสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุ
ส่วนที�เป็ นของบริ �ทั ให�่
ส่วนทีน�เป็เบ็นดของส่
นได้เสีาหรั
ยทีบ�ไม่ปี มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุ
เสร็จวรวมสํ
กําไรสําหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
นกําไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็จรวม
ส่การแบ่
วนที�เป็งนปัของบริ
�ทั ให�่
วนที
นของบริ
�ทั เสีให�่
ส่วส่นที
�เป็ น�เป็ของส่
วนได้
ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่วานที
กําไรสํ
หรับ�เป็ปีนของส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน��งของงบการเงินนี�
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สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2563
2562

20

-

(บาท)
4,299,102

27

-

(1,666,975)

-

(699,343)

20

- -

2,632,127
4,299,102
2,632,127

- -

2,797,373
3,496,716
2,797,373

27

411,630,117

(1,666,975)
305,406,624

117,803,973

(699,343)
58,503,939

2,632,127
2,632,127
148,536,602
75,466,252
117,803,973
263,093,515 305,406,624
227,308,245 117,803,973411,630,117
411,630,117
302,774,497
117,803,973

2,797,373
2,797,373
55,706,566
58,503,93955,706,566

148,536,602
75,466,252
117,803,973
148,536,602 227,308,245
80,889,559
117,803,973
263,093,515
263,093,515 302,774,497
224,517,065 117,803,973411,630,117
411,630,117
305,406,624
117,803,973

55,706,566
58,503,939
55,706,56658,503,939

0.55 80,889,559
0.28 117,803,973
0.44
148,536,602
263,093,515
224,517,065
411,630,117
305,406,624
117,803,973

0.21
58,503,939
58,503,939

11

11

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ไรต่�เป็อหุน้ นของบริ
ขั�นพื�น��าน
ส่กํวานที
ทั ให�่
ส่วนที�เป็ นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั�นพื�น�าน

(บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2563
2562

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที�
31 ธันวาคม
2563
2562

28

0.55

28

11

0.28

0.44

-

3,496,716

0.21

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ยอดคงเหลือ � วันที� 31 ธันวาคม 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กํยอดคงเหลื
าไร
อ � วันที� 31 ธันวาคม 2562
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น

าไรขาดทุ
นเบ็
ดเสร็
กํากํไรขาดทุ
นเบ็
ดเสร็
จสํจารวมสํ
หรับปีาหรับปี

รวมรายการกั
้ ถือดหุเสร็
้ นทีจ�บอืนั �นท�ก�ดย�รงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุบนผูเบ็

เงิกํานไรขาดทุ
ปันผลของบริ
ษทั จย่สํอายให้
นเบ็ดเสร็
หรับกบปีั ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมการ����
กําไร �� น����ในส่ วน�ด้ �ส��ใน�ร� �ทั �่ อ�

รวมรายการกั
บผู้ถือหุว้ นน�ด้
ที�บ�นั ส�ท��ใน�ร�
ก�ดย�รงเข้
การ����
�� น����ในส่
�ทั �่ อ�าส่ วนของผู้ถือหุ้น

นผลของบริ
ั ย่อยให้ษกทั บั ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินเงิปันนปัผลให้
ผูถ้ ือหุ น้ษทของบริ
รวมการ����
�� น����ในส่
รวมการจั
ดสรรส่
วนทุนให้ ผว้ ถู น�ด้
อื หุ้น�ส��ใน�ร� �ทั �่ อ�

รวมการจั
ให้ ผ้ ถู อื หุ้นาส่ วนของผู้ถือหุ้น
รายการกั
บผู้ถดือสรรส่
หุ้นที�บวนั นทุท�กน�ดย�รงเข้
การ����
�� น����ในส่
การจั
ดสรรส่
วนทุนให้ ผว้ ถู น�ด้
อื หุ้น�ส��ใน�ร� �ทั �่ อ�

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บนั ท�ก�ดย�รงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรัการจั
บปี สิด�นสรรส่
สุ ดวัวนนทุ
ที� 31
นให้ธันผ้วาคม
ถู อื หุ้น2562
ยอดคงเหลื
อ
�
วั
น
ที
�
1
มกราคม
เงินปันผลให้ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษ2562
ทั

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ � วันที� 1 มกราคม 2562

29

29

หมายเหตุ

หมายเหตุ

องค์ประกอบอื�นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

ส่ วนเกิน

ทุนเรื อนหุ น้

269,999,000

-

269,999,000
-

12

270,000,000

-

270,000,000
-

-

---

---

-

-

-

-

---

-

---

270,000,000
-

269,999,000
-

27,000,000

-

27,000,000
-

-

---

-

-

---

-

27,000,000
-

677,747,855

80,889,559

75,466,252
677,747,855
5,423,307

80,889,559

75,466,252
(100,007,629)
5,423,307

-

(100,007,629)

(100,007,629) (100,007,629) -

(100,007,629)

696,865,925
(100,007,629)

รวมส่ วนของ

บริ ษทั ใหญ่

ผูถ้ ือหุ น้ ของ

รวมส่ วนของ

ส่ วนของ

อํานาจควบคุม

ผูถ้ ือหุ น้

ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มี รวมส่ วนของ

ส่ วนของ

(บาท)

371,204,664

-

371,204,664
-

-

---

-

-

---

-

371,204,664 -

(100,007,629)

(128,117,110)

(128,117,110)

(128,117,110)
(128,117,110)
- (100,007,629)
(128,117,110)
(128,117,110)
- (100,007,629)
(128,117,110) (228,124,739)

-

522,747,479 - 2,157,817,068
(100,007,629)

224,517,065

305,406,624

1,615,951,519

80,889,559

619,147,434

224,517,065

2,235,098,953

305,406,624

75,466,252
227,308,245
1,615,951,519
619,147,434 302,774,497
2,235,098,953
5,423,307
(2,791,180)
2,632,127

80,889,559

- (128,117,110)
75,466,252
227,308,245 (128,117,110)
302,774,497
(100,007,629)
(128,117,110)
(228,124,739)
5,423,307
(2,791,180)
2,632,127

-

(100,007,629)

(100,007,629) (100,007,629) -

(100,007,629)

1,635,069,589
(100,007,629)

จากการตีราคา
ผูถ้ ือหุ น้ ของ ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มี รวมส่ วนของ
371,204,664 1,635,069,589
522,747,479 2,157,817,068
สิ นทรัพย์
บริ ษทั ใหญ่
อํานาจควบคุม
ผูถ้ ือหุ น้

ส่ วนเกินทุน
งบการเงินรวม
ทุนสํารอง
จากการตีราคา
องค์ประกอบอื�นของ
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร ส่ วนของผู
สิ นทรัถ้ พือหุย์ น้
กําไรสะสม
(บาท)
ส่ วนเกินทุน

ที�ออกและ
มูลค่าหุ น้
ทุนสํารอง
269,999,000 270,000,000
27,000,000
696,865,925
ชําระแล้ว
สามัญ
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร

สามัญ

มูลค่าหุ น้

ที�ออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน

ทุนเรื อนหุ น้

กําไรสะสม

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือห้งบการเงิ
ุนนรวม

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
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ยอดคงเหลือ � วันที� 31 ธันวาคม 2563

กํายอดคงเหลื
ไรขาดทุนเบ็อ ด�เสร็
วันจทีสํ� า31หรัธับนปีวาคม 2563
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ � วันที� 31 ธันวาคม 2562
�ามที�รายงาน�นปี ก่ อน
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงน�ยบายการบัญชี
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ � วันที� 1 มกราคม 2563
ยอดคงเหลือ � วันที� 31 ธันวาคม 2562
รายการกั
บผู้ถือหุ้นก่ทีอน�บันท�ก�ดย�รงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
�ามที
�รายงาน�นปี
การจั
ด
สรรส่
วนทุน�ยให้
ผ้ ถู อื หุ้น
ผลกระทบจากการเปลี
นแปลงน�ยบายการบั
ญชี
เงินปั นอผลให้
น้ ของบริ ษ2563
ทั
ยอดคงเหลื
� วัผนูถ้ ทีือ� 1หุมกราคม
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�รงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การ������น����ในส่ วน�ด้ �ส��ใน�ร� �ทั �่ อ�
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยให้กบั ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปั นผลให้ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
รวมการ������น����ในส่ วน�ด้ �ส��ใน�ร� �ทั �่ อ�
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�รงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การ������น����ในส่ วน�ด้ �ส��ใน�ร� �ทั �่ อ�
เงิกํานไรขาดทุ
ปั นผลของบริ
ษทั จย่สํอายให้
นเบ็ดเสร็
หรับกปีบั ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมการ����
กําไร ��น����ในส่ วน�ด้ �ส��ใน�ร� �ทั �่ อ�
รวมรายการกั
ผู้ถดือเสร็
หุ้นจทีรวมสํ
�บันท�ากหรั
�ดย�รงเข้
กําไรขาดทุนบเบ็
บปี าส่ วนของผู้ถือหุ้น
29

29

3

3

หมายเหตุ

หมายเหตุ

มูลค่าหุ น้
สามัญ

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั ใหญ่

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มี
อํานาจควบคุม

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้

---

---

269,999,000

13

270,000,000

270,000,000
-

-

-

269,999,000
-

270,000,000
270,000,000
-

269,999,000
269,999,000
-

148,536,602
(55,700,794)
148,536,602

(55,700,794)
(55,700,794)
(55,700,794)

677,747,855
3,774,750
(55,700,794)
681,522,605
(55,700,794)

27,000,000

774,358,413

27,000,000
774,358,413
148,536,602
148,536,602

---

-

27,000,000
27,000,000
-

371,204,664

371,204,664
-

--

-

371,204,664
371,204,664 -

1,712,562,077

1,712,562,077
148,536,602
148,536,602

148,536,602
(55,700,794)
148,536,602

(55,700,794)
(55,700,794)
(55,700,794)

1,615,951,519
3,774,750
(55,700,794)
1,619,726,269
(55,700,794)

654,873,774

654,873,774
263,093,515
263,093,515

(229,063,455)
(229,063,455)
263,093,515
(229,063,455)
263,093,515

(229,063,455)
(229,063,455)
(229,063,455)

619,147,434
1,696,280
620,843,714 -

2,367,435,851

2,367,435,851
411,630,117
411,630,117

(229,063,455)
(229,063,455)
411,630,117
(284,764,249)
411,630,117

(229,063,455)
(55,700,794)
(229,063,455)
(55,700,794)
(284,764,249)

2,235,098,953
5,471,030
(55,700,794)
2,240,569,983
(55,700,794)

ทุนเรื อนหุ น้
ส่ วนเกิน
รวมส่ วนของ
ส่ วนของ
ที�ออกและ
มูลค่าหุ น้
ทุนสํารอง
จากการตีราคา
ผูถ้ ือหุ น้ ของ
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มี
รวมส่ วนของ
ชําระแล้ว
สามัญ
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
สิ นทรัพย์
บริ ษทั ใหญ่
อํานาจควบคุม
ผูถ้ ือหุ น้
269,999,000 270,000,000
27,000,000
677,747,855
371,204,664
1,615,951,519
619,147,434
2,235,098,953
(บาท)
3,774,750
3,774,750
1,696,280
5,471,030
269,999,000 270,000,000
27,000,000 681,522,605
371,204,664
1,619,726,269
620,843,714
2,240,569,983

ที�ออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
วนเกินทุน
งบการเงินส่รวม
ทุนสํารอง
องค์ปจากการตี
ระกอบอืร�นาคา
ของ
ตามกฎหมาย
สิ นทรัถ้ พือหุย์ น้
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร ส่ วนของผู
(บาท)
ส่ วนเกินทุน

กําไรสะสม
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
และบริ
ษ
ท
ั
ย่
อย
ทุนเรื อนหุ น้
ส่ วนเกิน

งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
งบแสดงการเปลี
ย
่
นแปลงส่
ว
นของผู
ถ
้
อ
ื
ห้
ุนองค์ประกอบอื�นของ
บริษทั สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

บริษทั สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ยอดคงเหลือ � วันที� 31 ธันวาคม 2562

สํรายการกั
าหรับปี สิบ�นผู้สุถืดอหุวัน้ ที� บ31ันท�ธันก�ดย�รงเข้
วาคม 2562าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่
ผ้ถู อื หุ้น 2562
ยอดคงเหลื
อ �ววันทุ
นทีน� 1ให้มกราคม
เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมการจั
ผ้ถู อื หุ้น าส่ วนของผู้ถือหุ้น
รายการกั
บผูด้ถสรรส่
ือหุ้นทีว�บนทุ
ันท�นกให้�ดย�รงเข้
รวมรายการกั
้ถือนหุให้
้ นทีผ�บ้ถู ันอื หุท�้ นก�ดย�รงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่บวผูนทุ
เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั
กํารวมการจั
ไรขาดทุนดเบ็
ดเสร็วจนทุ
สํานหรัให้บผปี้ถู อื หุ้น
สรรส่
กําไร
รวมรายการกั
บผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�รงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํรวมสํ
าหรับาหรั
ปี บปี
กําไร
ยอดคงเหลื
ที� 31จอืธั�นนวาคม 2562
กําไรขาดทุอ น�เบ็วัดนเสร็
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ � วันที� 1 มกราคม 2562

29

29

หมายเหตุ

หมายเหตุ

14

269,999,000

269,999,000
269,999,000
-

ทุนเรื อนหุ้น
ที�ออกและ
ชําระแล้ว
ทุนเรื อนหุ้น
ที�ออกและ
ชํา269,999,000
ระแล้ว

270,000,000

270,000,000
270,000,000
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
270,000,000
สามัญ

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

27,000,000

27,000,000
27,000,000
-

631,443,411

672,947,101
(100,007,629)
(100,007,629)
(100,007,629)
(100,007,629)
(100,007,629)
55,706,566
(100,007,629)
2,797,373
58,503,939
55,706,566
631,443,411
2,797,373
58,503,939

กําไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนสํารอง
ตามกฎหมายกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)
ทุนสํารอง
27,000,000 ยังไม่ไ672,947,101
ตามกฎหมาย
ด้จดั สรร
(บาท)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถืองบการเงิ
หุ้นนเฉพาะกิจการ

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

238,068,111

238,068,111
238,068,111
-

องค์ประกอบอื�นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนเกินทุน
ราคา
องค์จากการตี
ประกอบอื
�นของ
สิ นทรัพถ้ ย์ือหุ้น
ส่วนของผู
ส่วนเกินทุน
จากการตีราคา
238,068,111
สิ นทรั
พย์

1,436,510,522

1,478,014,212
(100,007,629)
(100,007,629)
(100,007,629)
(100,007,629)
(100,007,629)
55,706,566
(100,007,629)
2,797,373
58,503,939
55,706,566
1,436,510,522
2,797,373
58,503,939

รวมส่วนของ
1,478,014,212
ผูถ้ ือหุ้น

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

269,999,000

ยอดคงเหลือ � วันที� 31 ธันวาคม 2563

15
15

270,000,000

270,000,000

--

--

-

---

---

270,000,000

270,000,000
270,000,000
270,000,000
-

269,999,000
269,999,000
269,999,000
269,999,000

สามัญ

ส่วนเกิน
มูส่ลวค่นเกิ
าหุน้น
มูสามั
ลค่าหุญ้น

ชําระแล้ว

269,999,000

29

29

3

3

หมายเหตุ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ � วันที� 31 ธันวาคม 2563

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�รงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
าไร นเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กํากํไรขาดทุ
กํากํไรขาดทุ
าไร นเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือ � วันที� 1 มกราคม 2563
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�รงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่
หุ้น าส่ วนของผู้ถือหุ้น
รายการกั
บผู้ถือวหุนทุ
้ นทีน�บให้ันผท�้ถู กอื �ดย�รงเข้
เงิการจั
นปัดนสรรส่
ผลให้วผนทุ
ถู้ ือหุนให้
้นของบริ
ผ้ถู อื หุ้นษทั
รวมการจั
ดสรรส่
นให้ ผ้ถู ษอื ทั หุ้น
เงินปั นผลให้
ผถู้ ือวหุนทุ
้นของบริ
รวมรายการกั
บผู้ถือวหุนทุ
้ นทีน�บให้ันผท�้ถู กอื �ดย�รงเข้
รวมการจัดสรรส่
หุ้น าส่ วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลื
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2563
2562
สําหรับปี สิ�นอสุ�ดวัวันนทีที� � 31
�ามที�รายงาน�นปี
ยอดคงเหลื
อ � วันทีก่� อ31น ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการเปลี
�ามที�รายงาน�นปี ก่อ�ยนนแปลงน�ยบายการบัญชี
ยอดคงเหลื
อ � วันที� 1�ยมกราคม
2563
ผลกระทบจากการเปลี
นแปลงน�ยบายการบั
ญชี

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้น
ทุทีน�อเรือกและ
อนหุ้น
ชํ
า
ระแล้
ที�ออกและว

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

27,000,000

27,000,000

--

-

---

27,000,000

27,000,000
27,000,000
27,000,000
-

(บาท)

697,475,875

117,803,973
697,475,875

117,803,973
117,803,973
117,803,973

(55,700,794)

(55,700,794)
(55,700,794)
(55,700,794)
(55,700,794)
(55,700,794)

635,372,696

631,443,411
3,929,285
631,443,411
635,372,696
3,929,285

กําไรสะสม
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย (บาท)
ยังไม่ได้จดั สรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี
วนของผูและบริ
้ถือหุ้นษัทย่ อย
บริษัท สุ รพลฟู้ดย� ส์นแปลงส่
จํากัด (มหาชน)

238,068,111

238,068,111

--

-

---

238,068,111

238,068,111
238,068,111
238,068,111
-

สิ นทรัพย์

องค์ประกอบอื�นของ
ส่วปนของผู
ถ้ ือ�นหุของ
้น
องค์
ระกอบอื
วนเกินถ้ ทุือนหุ้น
ส่วส่นของผู
จากการตี
ส่วนเกินรทุาคา
น
สิ
น
ทรั
พ
ย์
จากการตีราคา

1,502,542,986

117,803,973
1,502,542,986

117,803,973
117,803,973
117,803,973

(55,700,794)

(55,700,794)
(55,700,794)
(55,700,794)
(55,700,794)
(55,700,794)

1,440,439,807

1,436,510,522
3,929,285
1,436,510,522
1,440,439,807
3,929,285

ผูถ้ ือหุ้น

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือวหุนของ
้น
รวมส่

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(บาท)
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
411,630,117
302,774,497
117,803,973
55,706,566
(บาท)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุ
กําไรสําหรับปี
��� บ�าย�า�ท�����ทบ��า��เ�� �เ�� ����� บ�(จ่ าย)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
ต้นทุนทางการเงิน
��� บ�าย�า�ท�����ทบ��า��เ�� �เ�� ����� บ�(จ่ าย)
ค่าเสื� อมราคา
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ค่าตัดจําหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
เงินปั นผลรับ
ค่าเสื� อมราคา
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าตัดจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�น
เงินปั นผลรับ
ส่ วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมที�ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ผลประโยชน์พนักงาน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว� คราว
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�น
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น
ส่ วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมที�ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว� คราว
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการได้รับการลดค่าเช่า
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี�ยรับ
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ขาดทุนจากการได้รับการลดค่าเช่า
�า�เ����ย��������� �ท�� �ย� ���ห���� � ���าเ�� ��า�
ดอกเบี�ยรับ
ลูกหนี� การค้า
ลูกหนี� อื�น
�า�เ����ย��������� �ท�� �ย� ���ห���� � ���าเ�� ��า�
สิ นค้าคงเหลือ
ลูกหนี� การค้า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
ลูกหนี� อื�น
เจ้าหนี� การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เจ้าหนี� อื�น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เจ้าหนี� การค้า
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนิ นงาน
เจ้าหนี� อื�น
ภาษีเงินได้จ่ายออก
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนิ นงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

32,364,056
411,630,117
28,013,695
305,396,799
32,364,056
4,601,633
28,013,695
(800,078)
305,396,799
15,995,177
4,601,633
3,015,551
(800,078)
(77,206)
15,995,177
3,015,551
1,229,293
(77,206)
1,610,195
(98,000)
1,229,293
93,000
1,610,195
(167,242)
(98,000)
(50,357)
93,000
142,661
(167,242)
10,539
(50,357)
(1,682,420)
142,661
801,227,413
10,539
(1,682,420)
37,336,907
801,227,413
22,279,796
90,119,951
37,336,907
(9,525,882)
22,279,796
(11,039,479)
90,119,951
1,324,483
(9,525,882)
(23,597,807)
(11,039,479)
908,125,382
1,324,483
(31,100,284)
(23,597,807)
877,025,098
908,125,382
(31,100,284)
877,025,098

30,576,146
302,774,497
38,736,332
283,475,965
30,576,146
5,461,161
38,736,332
283,475,965
63,897,723
5,461,161
(20,498,372)
(485,154)
63,897,723
(171,516)
(20,498,372)
(446,642)
(485,154)
(1,924,199)
(171,516)
(446,642)
(1,924,199)
(45,861)
1,118,335
(45,861)
1,118,335
(5,545,908)
696,922,507
(5,545,908)
(60,282,145)
696,922,507
(7,977,919)
(59,585,752)
(60,282,145)
(16,422,201)
(7,977,919)
78,348,620
(59,585,752)
27,300,723
(16,422,201)
(19,455,988)
78,348,620
638,847,845
27,300,723
(41,935,911)
(19,455,988)
596,911,934
638,847,845
(41,935,911)
596,911,934

534,134
117,803,973
4,379,560
60,695,967
534,134
1,467,059
4,379,560
(220,836,623)
60,695,967
2,578,659
1,467,059
40,172
(220,836,623)
2,578,659
40,172
(5,926)
(2,304,488)
(98,000)
(5,926)
93,000
(2,304,488)
(98,000)
(662,245)
93,000
(662,245)
(1,965,241)
(38,279,999)
(1,965,241)
26,874,706
(38,279,999)
3,236,472
35,968,060
26,874,706
77,755
3,236,472
5,847,116
35,968,060
2,067,904
77,755
(11,041,163)
5,847,116
24,750,851
2,067,904
(1,154,319)
(11,041,163)
23,596,532
24,750,851
(1,154,319)
23,596,532

(655,892)
55,706,566
7,204,992
59,740,790
(655,892)
1,526,259
7,204,992
(141,082,890)
59,740,790
8,174,892
1,526,259
(225,531)
(141,082,890)
8,174,892
(171,516)
(225,531)
(446,642)
3,049,726
(171,516)
(446,642)
3,049,726
515
515
(1,625,711)
(8,804,442)
(1,625,711)
590,811
(8,804,442)
3,515,276
(7,575,682)
590,811
58,755
3,515,276
708,009
(7,575,682)
(2,264,438)
58,755
(5,503,106)
708,009
(19,274,817)
(2,264,438)
(1,788,962)
(5,503,106)
(21,063,779)
(19,274,817)
(1,788,962)
(21,063,779)

16

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
งบการเงินรวม
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
(บาท)
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2563 2562
2563 2562
100,171,516
100,171,516
(บาท)
(100,000,000)
- (100,000,000)

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว� คราว
เงินสดจ่ายเพื�อซื� อเงินลงทุนชัว� คราว
กระแสเงิ
สดจากกิจกรรมลงทุ
เงินสดรับนจากการขายเงิ
นลงทุนนในตราสารทุน
เงินสดรับจากการขายเงิ
นลงทุนชัว� ปคราว
จากการขายอาคารและอุ
กรณ์
เงิเงินนสดจ่
า
ยเพื
อ
�
ซื
อ
เงิ
น
ลงทุ
น
ชั
ว
คราว
สดจ่ายเพื�อซื�� ออาคารและอุ� ปกรณ์
สดรับบจากการขายสิ
จากการขายเงินนทรั
ลงทุพนย์สในตราสารทุ
เงิเงินนสดรั
ิ ทธิ การใช้ น
เงิเงินนสดรั
สดรับบจากการขายอาคารและอุ
จากการขายสิ นทรัพย์ไม่ปมีตกรณ์
วั ตน
เงิเงินนสดจ่
สดจ่าายซื
ยเพื� อ�อสิซืน� อทรั
อาคารและอุ
ป
กรณ์
พย์ไม่มีตวั ตน
เงิเงินนสดรั
บ
จากการขายสิ
นทรั
พย์สิทษธิทั กย่ารใช้
สดจ่ายเพื�อซื� อเงินลงทุ
นในบริ
อย
เงิเงินนสดรั
ีตวั ตน(เพิ�มขึ�น)
ให้กูยบ้ ืมจากการขายสิ
แก่บริ ษทั ที�เกีน�ยทรั
วข้พอย์งกัไม่นมลดลง
เงิเงินนสดจ่
ายซืบ� อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ปั นผลรั
เงินสดจ่� ยารัยเพื
ดอกเบี
บ �อซื� อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
�ยวข้อ(ใช้งกัไนปใน)
เงินให้กูย้ นืมสดสุ
แก่บทริ ษธิทไั ด้ทีม�เกีาจาก
ลดลงกิจ(เพิ
�มขึ�น) น
กระแสเงิ
กรรมลงทุ
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี
� ยรันบสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงิ
กระแสเงิ
สดสุ ทนธิกูไย้ ด้ืมมระยะสั
าจาก � (ใช้
ไปใน) กิจนกรรมลงทุ
เงินสดรับนจากเงิ
นจากสถาบั
การเงิน น

หมายเหตุ

5,000
2,270,713(266,112,119)5,000
11,002
2,270,713
39
(266,112,119)
(3,323,138)
11,00239(3,323,138)
800,078
1,755,821(264,592,604)800,078
1,755,821
(264,592,604)
2,752,495,653

เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
สดจากกิ
เงิกระแสเงิ
นสดรับนจากเงิ
นกูย้ จืมกรรมจั
จากบริดษหาเงิ
ทั ที�เนกี�ยวข้องกัน
สดรับายเพื
จากเงิ
กูย้ ืมนระยะสั
นน
� นจากสถาบั
เงิเงินนสดจ่
�อชํนาระเงิ
กูย้ ืมจากบริ
ษทั ที�เกีน�ยการเงิ
วข้องกั
สดจ่าายชํ
ยเพืา�อระหนี
ชําระเงิ
กูย้ ืมระยะสั
เงิเงินนสดจ่
ญญาเช่� นาจากสถาบั
(2562: เ��น�การเงิ
��ท���น� เ�� า�� าย
� สินนตามสั
เงินเ��สดรั
บจากเงิ
นกูย้ �� ืม� �จากบริ
�เกี�ยวข้�อ�าเ��
งกันา�า�เ�� �)
������
า���ห��
��� �เ�� �ษ��ทั �� ที�า���
สดจ่บายเพื
�อชํนาระเงิ
กูย้ ืมจากบริ ษทั ที�เกีน�ยการเงิ
วข้องกั
เงิเงินนสดรั
จากเงิ
กูย้ ืมนระยะยาวจากสถาบั
นน
สดจ่าายเพื
ยชํา�อระหนี
ญญาเช่า (2562: เ�� �น��ท�
� สินนตามสั
เงิเงินนสดจ่
ชําระเงิ
กูย้ ืมระยะยาวจากสถาบั
การเงิ��น� เ�� า�� าย

เ�� ����� ษ�า���
เงินเ��ปั��น����
ผลจ่า���ห��
ายให้ผถู ้ �ือ� � หุ�้น��� �ของบริ
ทั ��าเ�� า�า�เ�� �)
บจากเงิ
ืมระยะยาวจากสถาบั
นการเงิมน
เงิเงินนปัสดรั
นผลจ่
ายให้นสกู่ วย้ นได้
เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุ
เงินสดจ่� ยาจ่ยเพื
ดอกเบี
าย �อชําระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินปั นผลจ่
ายให้ทผธิถู ้ ใช้ือไหุปในกิ
้นของบริ
ษทั ดหาเงิน
กระแสเงิ
นสดสุ
จกรรมจั
เงินปั นผลจ่ายให้ส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ดอกเบี
� ยจ่าย
เงินสดและรายการเท�
ยบเท่ าเงินสดเพิม� ��น� (ลดลง) สุ ทธิ
กระแสเงิ
นสดสุ ทธิใช้ ยไปในกิ
เงินสดและรายการเที
บเท่าเงิจนกรรมจั
สด ณดวัหาเงิ
นที� 1นมกราคม
เงินสดและรายการเท�ยบเท่ าเงินสด � วันท�� 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเท�ยบเท่ าเงินสดเพิม� ��น� (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม
เงินสดและรายการเท�ยบเท่ าเงินสด � วันท�� 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

70 รายงานประจำ�ปี 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

7

7

17

17

100,171,516
3,449,003
(100,000,000)
(211,424,864)
-3,449,003(211,424,864)
(3,433,138)
--(3,433,138)5,694,246(205,543,237)5,694,246
(205,543,237)
3,379,464,873

5,000
667,795(8,105,283)5,000667,795(8,105,283)
(810,379)
-(16,850,000)(810,379)
220,836,623
1,938,829(16,850,000)
197,682,585
220,836,623
1,938,829
197,682,585
239,699,932

100,171,516
156,584
(100,000,000)
(42,416,416)
-156,584(42,416,416)
(98,922)
(113,650,000)85,300,000(98,922)
141,082,890
(113,650,000)
1,640,707
85,300,000
72,186,359
141,082,890
1,640,707
72,186,359
374,364,873

(2,781,231,902) (3,541,796,987)
30,250,000
2,752,495,653
(24,000,000) 3,379,464,873(2,781,231,902) (3,541,796,987)
30,250,000
(38,184,568)
(41,112,968)(24,000,000)
139,110,000
-(262,344,560) (123,951,000)
(38,184,568) (100,007,629)
(41,112,968)
(55,700,794)
139,110,000
(229,063,455)
(128,117,110)(262,344,560)
(25,195,031) (123,951,000)
(36,239,979)

(330,561,281)
239,699,932(330,561,281)
(4,106,198)--

(282,363,987)
374,364,873(282,363,987)
(7,415,330)--

(55,200,000)
(4,106,198)
(55,700,794)
-(55,200,000)
(4,063,157)

(55,986,000)
(7,415,330)
(100,007,629)
(55,986,000)
(6,913,872)

3,533,087
(27,199,365)
30,732,452
3,533,087

(55,700,794)
(493,864,657)
(229,063,455)
(25,195,031)
118,567,837
(493,864,657)
474,436,039

(100,007,629)
(591,760,800)
(128,117,110)
(36,239,979)
(200,392,103)
(591,760,800)
674,828,142

(55,700,794)
(209,931,498)
(4,063,157)
11,347,619
(209,931,498)
3,533,087

593,003,876
118,567,837
474,436,039
593,003,876

474,436,039
(200,392,103)
674,828,142
474,436,039

14,880,706
11,347,619
3,533,087
14,880,706

(100,007,629)
(78,321,945)
(6,913,872)
(27,199,365)
(78,321,945)
30,732,452

งบกระแสเงินสด
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ
รายการท���ม่ �ช่ เงินสด
อาคารและอุปกรณ์ที�ซ�ื อระหว่างปี มีรายละเอียดดังนี�
อาคารและอุปกรณ์ที�ซ�ื อทั�งหมดในระหว่างปี
หัก สิ นทรัพย์ที��ด้มา�ดยทําสั��าเ�่าการเงิน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์ในงวดก่อน
ดอกเบี�ยที�บนั ทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
(เพิ�มขึ�น) ลดลงในเจ้าหนี� ค่าซื�ออาคารและอุปกรณ์
ลดลงในเจ้าหนี� เงินประกัน
ยอด���อสุ ทธิอาคารและอุ�กร�์ ท�จ่ายเ�� นเงินสด

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(บาท)

281,522,411
(17,897,521)
(269,860)
(2,833,640)
5,590,729
266,112,119

149,306,110
(807,862)
(704,500)
(12,615)
60,110,185
3,533,546
211,424,864

8,849,046
(617,950)
(475,813)
350,000
8,105,283

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)

34,749,436
(807,862)
(524,500)
3,984,592
5,014,750
42,416,416
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บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรัษบัท
ป� สิ�นสุสุรดพลฟู
วันท�� 31 ธั้ดนส์
วาคม
บริ
จำ�2563
กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

สารบัญ

1
ข้อมูลทัว� ไป
2
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
3
การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
4
นโยบายการบัญชีที�สาํ คัญ
5
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
6
บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
7
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
8
สิ นค้าคงเหลือ
9
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
10
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
11
ส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
12
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
13
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
14
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
15
สัญญาเช่า
16
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
17
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
18
หน�ีสินที�มีภาระดอกเบี�ย
19
เจ้าหนี�อื�น
20
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
21
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
22
สํารอง
23
ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้
24
รายได้อื�น
25
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
26
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
27
ภาษีเงินได้
28
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน
บริ29ษัท สุ รพลฟูเงิ้ ดนส์ปันจํผล
ากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นน
30
เครื� องมือทางการเงิ
สํ31าหรับป� สิ�นสุ การบริ
ดวันท�ห� 31
วาคม
ารจัธัดนการทุ
น 2563
32
ภาระผูกพันกับกิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
33
34
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หน�ี�ิน�ี�อา�เกิดขึ�น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

รายงานประจำ�ปี 2563

19

บริษัท สุหมายเหตุ
รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
งบการเงินนี�ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2564

1

ข้ อมูลทั�ว�ป
บริ ษทั สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที�จดั ตั�งขึ�นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื�อเดือนกันยายน 2532 โดยบริ ษทั มีสถานที�ต� งั ปั จจุบนั ดังนี�
(ก) สํานักงานจดทะเบียน
(ข) โรงงาน

: ตั�งอยู่ ณ เลขที� ��� หมู่ � ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
: ตั�งอยู่ ณ เลขที� ��� หมู่ � ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่
 บริ ษ ัท โภไคย โฮลดิ� งส์ จํากัด
และกลุ่มว่องวัฒนโรจน์
 กลุ่มไกรสิ ทธิ ศิรินทร
 กลุ่มเจียงวรีวงศ์

ถื อหุ ้นรวมร้ อยละ 44 �ึ� งบริ ษ ัท โภไคย โฮลดิ� งส์ จํากัด เป็ นนิ ติ บุ คคลที�จัดตั�ง
ขึ�นในประเทศไทย
ถือหุน้ ร้อยละ 13
ถือหุน้ ร้อยละ 13

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี� ยวกับการผลิตและจําหน่ายอาหารทะเล อาหารสําเร็ จรู ปและอาหารกึ� งสําเร็ จรู ป
แช่แข็ง และให้บริ การรับฝากห้องเย็นและขนส่ งห้องเย็น รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยทางตรง ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ น นี�จั ด ทํา ขึ� นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวป�ิ บัติ ท างการบั ญ ชีท�ีป ระกาศใช้โ ดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับได้มีการออกและปรั บปรุ งใหม่�� ึ งมีผลบังคับใช้ต� งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2563 การถือป�ิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที�ออกและปรับปรุ งใหม่น� ัน
มีผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั

21

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื� องมือทางการเงิน �ึ� งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น �บับที� 9 เรื� อง เ���� ���� ��า��า�เ�� � (TFRS 9) รวมถึ งมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที�เกี� ย วข้อง และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น �บับ ที� 16 เรื� อ ง สั ญ ญาเช่ า (TFRS 16) เป็ นครั� งแรก�ึ� งได้เ ปิ ดเผยผลกระทบจาก
การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
นอกจากนี� กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ ไ ด้นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที�อ อกและปรั บ ปรุ ง ใหม่ �� ึ งยัง ไม่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ใ น
งวดปั จจุบนั มาถือปฏิบตั ิในการจัดทํางบการเงินนี�ก่อนวันที�มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นต่อ
งบการเงินจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุ งใหม่เหล่าน�ี �ึ�งคาดว่าไม่มีผลกระทบที�
มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที�ถือปฏิบตั ิ
(ข)

สกุล��ิ���ใ� ช้ ใ�การ��า��ิ��า�และ��า�ส����การ��ิ�
งบการเงินนี�นาํ เสนอเป็ นเงินบาท�ึ�งเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั

(ค)

การใช้ วจิ ารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการและ
ข้อสมมติหลายประการ �ึ�งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทั�งน�ี ผลที�เกิดขึ�นจริ งอาจแตกต่าง
จากที�ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที�ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื� อง การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี�ยนทันทีเป็ นต้นไป

(1) การใช้วจิ ารณญาณ
ข้อมูลเกี�ยวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี�� ึ งมีผลกระทบที�มีนยั สําคัญที�สุดต่อจํานวนเงินที�
รับรู ้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี�
4(ฎ) และ 15

5
9
10
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สัญญาเช่า
- การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
- กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะใช้สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรื อไม่
- กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเช่าหรื อไม่
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
การพิจารณาว่าเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนัยสําคัญในกิ จการที�ก ลุ่ม
บริ ษทั ลงทุนหรื อไม่
การจัดทํางบการเงิ นรวม �ึ� งกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมโดยพฤตินัย (De facto control) ในกิ จการที�
กลุ่มบริ ษทั ลงทุน

รายงานประจำ�ปี 2563
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หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู
้ ดส์ จํากัด (มหาชน)ป
และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี�ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ��� งมีความเสี� ยงอย่างมี
นัยสําคัญที�จะส่ งผลให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งที�มีสาระสําคัญในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหน�ีสินในปีบัญชีถัดไป
ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี�
4(ฎ)
5
20
27
30
30

3

การกําหนดอัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิ�มที�ใช้ในการวัดมูลค่าหนี�สินตามสัญญาเช่า
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานที�กาํ หนดไว้เกี�ยวกับข้อสมมติหลักใน
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กาํ ไรทางภาษีในอนาคตที�จะนําผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้
หักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
การวัดมูลค่าค่าเผื�อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี�การค้าเกี� ยวกับข้อสมมติที�สําคัญที�ใช้ใน
การกําหนดอัตราสูญเสี ยถัวเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (Weighted-average loss rate)
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินที�นาํ ข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้มาใช้

การเปล�ย� นแปลงน�ยบายการบั�ช�
ตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มเครื� องมือทางการเงิ นและ
TFRS 16 เป็ นครั�งแรก ผลกระทบของส่วนของผูถ้ ือหุน้ จากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีดงั น� ี

หมายเหตุ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 - ตามที�รายงาน
เพ��มข�น� (ลดลง) เน���ง�าก
การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื� องมือทางการเงิน
การจัดประเภทเครื� องมือทางการเงิน
ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้อง
หั ก ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได้
� วันท�� 1 มกราคม 2563

ก(1)

ข
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งบการเงินรวม
กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
(พันบาท)
677,748
631,443

6,354
(883)
(1,696)
681,523

4,849
(920)
635,372
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บริษัท สุ รพลฟู้ดหมายเหตุ
ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ�มเ�ร���งม��ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื� องมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุ งผลกระทบสะสม
กับ กํา ไรสะสม ณ วัน ที� 1 มกราคม 2563 ดัง นั�น กลุ่ ม บริ ษ ัท จึ ง ไม่ ป รั บ ปรุ ง ข้อ มู ล ที�นํา เสนอในปี 2562 และไม่ นํา
ข้อกําหนดเกี� ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที�เกี� ยวข้องกับเครื� องมือทางการเงิ นมาถือ
ปฏิบตั ิกบั ข้อมูลเปรียบเทียบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มเครื� องมือทางการเงิ นนี� ให้ขอ้ กําหนดเกี� ยวกับนิ ยามสิ นทรั พย์ทางการเงิ น และ
หน�ี สินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์และ
การบัญชีป้องกันความเสี�ยง โดยรายละเอียดของนโยบายการบัญชีเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) และข้อ 4(ฏ) ผลกระทบ
จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื� องมือทางการเงิน มีดงั น� ี
(1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
TFRS 9 กําหนดการจัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัดจําหน่ าย มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVTPL) โดยจัดประเภทตาม
ลักษณะของกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินนั�น
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั อาจเลือกกําหนดให้วดั มูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนทั�งน�ี เมื�อ
กําหนดแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ TFRS 9 ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหน�ี ที�จะถือจนครบกําหนด หลักทรัพย์
เผื�อขาย หลักทรัพย์เพื�อค้า และเงินลงทุนทัว� ไปตามที�กาํ หนดโดยมาตรฐานการบัญชี �บับที� 105 (TAS105)
ตาม TFRS 9 อนุ พ ัน ธ์ จ ะวัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น เดิ ม กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก อนุ พ ัน ธ์
โดยการแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทด้วยอัตราแลกเปลี�ยน ณ วันที�รายงาน ปรับปรุ งด้วยลูกหนี�/เจ้าหนี�สุทธิ จากสัญญา
ซื�อขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมรอตัดบัญชีที�เหลืออยู่
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บริษัท สุ รพลฟู
้ ดส์ จํากัด (มหาชน)ปและบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตารางดังต่อไปนี�แสดงเปรียบเทียบการจัดประเภทและการวัดมูลค่าภายใต้มาตรฐานเดิมและ TFRS 9
งบการเงินรวม

การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
- ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่ น
ความต้องการของตลาด
รวม

5,352

9,885

-

-

2,000
7,352

3,821
13,706

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
- ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่ น
ความต้องการของตลาด
รวม

การจัดประเภทตาม TFRS 9 ณ วันที� 1 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ผ่าน
ผ่านกําไรขาดทุน
ตัดจําหน่าย
กําไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
-สุทธิ
(พันบาท)

การจัดประเภทตาม TFRS 9 ณ วันที� 1 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ผ่าน
ผ่านกําไรขาดทุน
ตัดจําหน่าย
กําไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
-สุทธิ
(พันบาท)

579

1,807

-

-

200
779

3,821
5,628

-

-

กลุ่มบริ �ทั และบริ �ทั �ื อตราสารทุ นที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด โดยเลื อกกําหนดให้เงิ นลงทุ นดังกล่าวเป็ น
เงินลงทุนที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รพลฟู
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดบริ
วันท�ษ� 31ัทธัสุ
นวาคม
2563้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข. TFRS 16 สัญญาเช่ า
ตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครั�งแรกกับสัญญาที�เคยระบุวา่ เป็ นสัญญาเช่ าตาม
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 17 เรื� อง สัญญาเช่ า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับที� 4 เรื� อง
การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุ งย้อนหลังโดยรับรู ้ผลกระทบสะสม
(Modified retrospective approach)
เดิมกลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่าจะรับรู ้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ หากสัญญา
ประกอบด้วยส่ วนที�เป็ นการเช่าและส่ วนที�ไม่เป็ นการเช่า กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ� งตอบแทนที�ตอ้ งจ่ายตามราคาขายที�
เป็ นเอกเทศ (Transaction price) ณ วันที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี�สิน
ตามสัญญาเช่า ส่ งผลให้ลกั ษณะของค่าใช้จ่ายที�เกี� ยวข้องกับสัญญาเช่ าดังกล่าวเปลี�ยนแปลงไป โดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้
ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี�ยจ่ายของหนี�สินตามสัญญาเช่า
ในการปฏิบตั ิในช่วงเปลี�ยนแปลง กลุ่มบริ ษทั ได้เลือกใช้ขอ้ ยกเว้นต่อไปนี�
- ใช้ขอ้ เท็จจริ งที�ทราบภายหลังในการกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า
- ใช้อตั ราคิดลดอัตราเดียวสําหรับกลุ่มสัญญาเช่าที�มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล และ
- ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริ� มแรกในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(พันบาท)

ผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16
� �ั�ท�� 1 มกราคม 2563
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิ�มขึ�น
หน�ีสินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
หน�ีสินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ�น
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(102,954)
118,960
(91,888)
107,894

26

(13,680)
16,400
(4,066)
6,786

บริษัท สุ รหมายเหตุ
พลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� บริ
สิ�นสุษ
ดวััทนท�สุ� 31รพลฟู
ธันวาคม้ด2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(พันบาท)

การวัดมู��� า�น���ิน�าม�ั��าเ�� า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานที�เปิ ดเผยไว้
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ข้อยกเว้นในการรับรู ้รายการสําหรับสัญญาเช่า
���งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ�า
สิ ทธิเลือกขยายอายุสญ
ั ญาเช่าที�มีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะได้ใช้สิทธิ
สัญญาพิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
อื�น�

14,948
(1,012)

มูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที�คิดลด�ดยใช้อตั ราดอกเบี�ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิม�
ณ วันที� 1 มกราคม 2563
หน�ีสินตามสัญญาเช่าการเงินที�รับรู ้ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
หน�ส� ินตามสั��าเช่ าท�ร� ับรู้ � วันท�� 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิ�มถัวเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (ร้ อยละต่ อปี )

3,043
(360)

3,596
(1,324)
590
16,798

203
2,886

16,006
91,888
107,894
4

2,720
4,066
6,786
4

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหน�ี สินตามสัญญาเช่าข้างต้นแสดงเป็ นส่ วนหน�� งของส่ วนงานผลิตและจําหน่ายอาหารทะเล
อาหารสําเร็ จรู ปและอาหารก��งสําเร็ จรู ปแช่แข็ง และส่วนงานบริ การรับฝากห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น

4

น�ยบายการบั�ช�ท�สําคั�
น�ยบายการบัญชีที�นาํ เสนอดังต่อไปน�ีได้ถือป�ิบตั ิ�ดยสมํ�าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน ยกเว้นที�ได้
กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3

(ก)

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมประกอบด้วยงบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสียของ
กลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษัทย่ อย
บริ ษ ัท ย่อ ยเป็ นกิ จการที�อยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของกลุ่ มบริ ษทั การควบคุ มเกิ ด ขึ� นเมื� อกลุ่ มบริ ษทั เปิ ดรั บหรื อ มีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผัน แปรจากการเกี� ย วข้อ งกับ กิ จ การนั�น และมี ค วามสามารถในการใช้อ าํ นาจเหนื อ กิ จ การนั�น ทํา ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม นับแต่วนั ที�มี
การควบคุมจนถึงวันที�การควบคุมสิ�นสุดลง
�่ วน�ด� เ��ยในเงินลงทุนท��บันท� กตามวิ���่วน�ด� เ��ย
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที�บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที�กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี�ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที�จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
ส่ ว นได้เ สียในบริ ษ ัท ร่ ว มบัน ทึ ก บัญ ชีตามวิ ธีส่ ว นได้เ สีย โดยรั บ รู ้ ร ายการเมื� อ เริ� ม แรกด้ว ยราคาทุ น �ึ� ง รวมถึ ง ต้น ทุ น
การทํารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ� มแรก ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นของเงินลงทุนที�
บันทึ กตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที�กลุ่มบริ ษทั สู ญเสียความมีอิทธิ พลอย่าง
มีนยั สําคัญ
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึง รายได้หรื อค่าใช้จ่ายที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง�ึ�งเป็ นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการในกลุ่มถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง�ึ� งเป็ นผลมาจากรายการกับบริ ษทั
ร่ วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที�กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสียในกิจการที�ถูกลงทุนนั�น ขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ งถูกตัดรายการ
ในลักษณะเดียวกับกําไรที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง แต่เท่าที�เมื�อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ�น
(ข)

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า
ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีส่วนได้เสีย
การจําหน่ ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื�อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุทธิที�ได้รับและมูลค่าตามบัญชีจะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที�บริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที�ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที�จาํ หน่ายไปและเงินลงทุนที�ยงั
ถืออยูใ่ ช้วธิ ีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที�เหลืออยูท่ � งั หมด

80

รายงานประจำ�ปี 2563

28

บริษัท สุหมายเหตุ
รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ค)

รา�การ�����ทเ� �� นเงิน�รา�� าง�ร�เท�
รายการบัญชีที�เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที�ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โดยใช้
อัตราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี�สินที�เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนิ นงาน
โดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันนั�น
สิ นทรัพย์และหนี�สินที�ไม่เป็ นตัวเงิ น�ึ� งเกิ ดจากรายการบัญชีที�เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ�ึ� งบันทึ กตามเกณ�์ราคาทุ นเดิ ม
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน� นั

(ง)

เคร���งม��ทางการเงิน
น���า�การ�����ท�� �� ��ิ���ิ��ง��� �น� ท�� 1 มกราคม 2563
(ง.1) การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเม���เริ� มแรก
ลูกหน�ี การค้าและเจ้าหนี�การค้ารับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกเมื�อมีการออกตราสารเหล่านั�น สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี�สิน
ทางการเงินอื�น� ทั�งหมดรับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกเมื�อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สญ
ั ญาตามข้อกําหนดของเครื� องมือทางการเงินนั�น
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหน�ีสินทางการเงิน (นอกเหนื อจากลูกหน�ีการค้าที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกับการจัดหาเงินที�มี
นัยสําคัญ หรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน) จะวัดมูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุน
การทํารายการ�ึ�งเกี�ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร ลูกหนี�การค้าที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกับการจัดหา
เงินที�มีนยั สําคัญวัดมูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยราคาของการทํารายการ สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินที�วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน วัดมูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าภายหลัง
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การจัดประเภท
ณ วันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะไม่ ถู ก จัด ประเภทรายการใหม่ ภ ายหลัง การรั บ รู ้ ร ายการเมื� อ เริ� ม แรกเว้น แต่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท มี
การเปลี�ย นแปลงโมเดลธุ ร กิ จ ในการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ในกรณีดัง กล่ า วสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที�ไ ด้รับ
ผลกระทบทั�งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที�มีการเปลี�ยนแปลงการจัดประเภท
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บริษัท สุ รพลฟู้หมายเหตุ
ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที�ไ ม่ ไ ด้ถู ก กํา หนดให้ว ดั มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมผ่า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จะถู ก วัด มู ล ค่ า ด้ว ยราคาทุ น
ตัดจําหน่ายหากเข้าเงื�อนไขทั�งสองข้อดังต่อไปนี�
- ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั�นตามโมเดลธุรกิจที�มีวตั ถุประสงค์เพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน�ึ�งทําให้เกิดกระแสเงินสด�ึ�งเป� นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี�ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที�กาํ หนดไว้
ตราสารหนี�ที�ไม่ได้ถูกกําหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ�ดเสร� จอื�นได้หากเข้าเงื�อนไขทั�งสองข้อดังต่อไปนี�
- ถื อครองสิ นทรัพย์ทางการเงิ นนั�นตามโมเดลธุ รกิ จที� มีวตั ถุประสงค์เพื�อรั บกระแสเงิ นสดตามสัญญาและเพื�อขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน และ
- ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน�ึ�งทําให้เกิดกระแสเงินสด�ึ�งเป� นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี�ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที�กาํ หนดไว้
� วันที�รับรู ้ รายการเมื�อเริ� มแรกของเงิ นลงทุนในตราสารทุ นที�ไม่ได้ถือไว้เพื�อค้า กลุ่มบริ ษทั อาจเลื อกให้เงิ นลงทุน
ดังกล่าวแสดงการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในกําไรขาดทุนเบ�ดเสร� จอื�น �ึ� งการเลือกนี�สามารถเลือกได้
เป� นรายเงินลงทุนและเมื�อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั�งหมดที�ไม่ได้จดั ประเภทให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ�ดเสร� จอื�นตามที�ได้อธิ บายไว้ขา้ งต้นจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน �ึ� งรวมถึงสิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
ทั�งหมด � วันที�รับรู ้ รายการเมื� อเริ� มแรก กลุ่มบริ ษทั สามารถเลื อกให้สินทรั พย์ทางการเงิ นที�เข้าข้อกําหนดในการ
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ�ดเสร� จอื�น ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุนหากการกําหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรื อลดความไม่สอดคล้องอย่างมีนยั สําคัญ�ึ�งอาจเกิดขึ�น�ึ� งเมื�อเลือก
แล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุรกิจของสิ นทรัพย์ทางการเงินที�ถือไว้ในระดับพอร์ตโฟลิโอ เนื�องจากเป� นวิธีที�ดีที�สุดที�จะ
สะท้อนวิธีการจัดการธุรกิจและเป� นข้อมูลที�นาํ เสนอให้แก่ผบู ้ ริ หาร ข้อมูลที�ใช้ในการพิจาร�ารวมถึง
- นโยบายและวัตถุประสงค์ของพอร์ ตโฟลิโอและการดําเนิ นงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
กลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารเกี�ยวกับการรับดอกเบี�ยรับตามสัญญา การดํารงระดับอัตราดอกเบี�ย การจับคู่ระหว่างระยะเวลา
ของสิ นทรัพย์ทางการเงินกับระยะเวลาของหนี� สินที�เกี� ยวข้อง หรื อกระแสเงินสดออกที�คาดการ�์หรื อรับรู ้กระแส
เงินสดผ่านการขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
- วิธีการประเมินผลการดําเนิ นงานของพอร์ ตโฟลิโอและการรายงานให้ผบ
ู ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
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30

หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู
้ ดส์ จํากัด (มหาชน)ปและบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุรพลฟู
้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสำสุ�ดหรั
วันบท�ปี� ส31ิ้นธัสุนดวาคม
วันที่ 2563
31 ธันวาคม 2563
-

ความเสี� ยงที�มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสิ นทรัพย์ทางการเงินที�ถือตามโมเดลธุรกิจ) และ
กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการความเสี� ยง
วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผจู ้ ดั การเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�บริ หาร
จัดการหรื ออ้างอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ
ความถี� ปริ มาณและเวลาที�ขายในงวดก่อน เหตุผลที�ขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต

การโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิ นไปยังบุคคลที�สามที�ไม่เข้าเงื�อนไขการตัดรายการออกจากบัญชีจะไม่ถือเป็ นการขาย�ึ� ง
สอดคล้องกับการรับรู ้รายการสิ นทรัพย์อย่างต่อเนื�องของกลุ่มบริ ษทั
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�ถือไว้เพื�อค้าหรื อใช้ในการบริ หารและประเมินผลงานด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ทางการเงิ น - การ�ระเมินว่ ากระแสเงิ นสดตามสั ��าเ�� นการ�่ ายเพ�ยงเงิ นต้ นและดอกเ��ย� �ากยอดคงเหลือ
ของเงินต้ นหรื อไม่
สําหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี�
“เงินต้น” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรก
“ดอกเบ�ี ย” หมายถึ ง สิ� งตอบแทนจากมูลค่าเงิ นตามเวลาและความเสี� ยงด้า นเครดิ ตที�เ กี� ย วข้องกับจํานวนเงิ น ต้น ที�
ค้างชําระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ� งและความเสี�ยงในการกู้ยืมโดยทัว� ไป และต้นทุน (เช่ น ความเสี� ยงด้าน
สภาพคล่องและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร) รวมถึงอัตรากําไรขั�นต้น
ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ� ียหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั พิจารณาข้อกําหนด
ตามสัญญาของเครื� องมือทางการเงิน �ึ�งรวมถึงการประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประกอบด้วยข้อกําหนดตามสัญญาที�
สามารถเปลี�ยนแปลงระยะเวลาและจํานวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญา�ึ� งอาจทําให้ไม่เข้าเงื�อนไข ในการประเมิน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึง
- เหตุการณ์ที�อาจเกิดขึ�น�ึ� งเป็ นเหตุให้มีการเปลี�ยนแปลงจํานวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด
- เงื�อนไขที�อาจเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยตามสัญญา �ึ� งรวมถึงอัตราดอกเบี�ยผันแปร และ
- เงื�อนไขเมื�อสิ ทธิ เรียกร้องของกลุ่มบริ ษท
ั ถูกจํากัดเ�พาะกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ตามที�กาํ หนด (เช่น สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที�ผใู ้ ห้กไู้ ม่มีสิทธิไล่เบ� ีย)
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การวัดมูลค่ าภายหลังและกําไรและขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน

สิ นทรัพย์เหล่าน�ี วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กําไรและขาดทุนสุ ทธิ รวมถึง
รายได้ดอกเบี�ยและเงินปั นผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
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ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท สุรนพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดสำวั�หรั
นท�บ� 31
ปีสธัิ้นนสุวาคม
ด วันที2563
่ 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั
มูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จําหน่าย

สิ นทรัพย์เหล่าน�ี วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยวิธีอตั ราดอกเบ�ียที�
แท้จริ ง ราคาทุนตัดจําหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี�ย กําไร
และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนที�เกิ ดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน

หนีส� ิ นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่ าในภายหลังและกําไรและขาดทุน
หน�ีสินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หน�ี สินทางการเงินจะถูกจัดประเภทให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนหากให้ถือไว้เพื�อค้า ถือเป็ นอนุพนั ธ์หรื อ
กําหนดให้วดั มูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยวิธีดงั กล่าว หนี�สินทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะ
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู ้กาํ ไรและขาดทุนสุ ทธิ รวมถึงดอกเบี�ยจ่ายในกําไรหรื อขาดทุน หนี�สินทางการเงิน
อื�นที�วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายด้วยวิธีดอกเบ�ี ยที�แท้จริ ง ดอกเบี�ยจ่ายและกําไรและขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี�ยนรั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ น กําไรหรื อขาดทุ นที�เกิ ดจากการตัดรายการออกจากบัญชีให้รับรู ้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื�อสิ ทธิ ตามสัญญาที�จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทาง
การเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรม�ึ� งความเสี� ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้าของเกือบทั�งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที�กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ท� งั โอนหรื อคงไว้�� ึง
ความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั�งหมดและไม่ได้คงไว้�� ึงการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั เข้าทําธุรกรรม�ึ�งมีการโอนสิ นทรัพย์ที�รับรู ้ในงบแสดง�านะการเงินแต่ยงั คงความเสี� ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้าของทั�งหมดหรื อเกือบทั�งหมดในสิ นทรัพย์ที�โอนหรื อบางส่ วนของสิ นทรัพย์ ในกรณีนี� สิ นทรัพย์ที�โอนจะ
ไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
หนีส� ิ นทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี�สินทางการเงิ น ออกจากบัญ ชีเมื� อ ภาระผูก พันตามสัญ ญาสิ� น สุ ดลง ยกเลิ ก หรื อหมดอายุ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี�สินทางการเงิ น ออกจากบัญ ชีหากมีการเปลี�ยนแปลงเงื� อนไขและกระแสเงิ น สดจากการ
เปลี�ยนแปลงหน�ี สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ โดยรั บรู ้ หน�ี สินทางการเงิ นใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที�สะท้อน
เงื�อนไขที�เปลี�ยนแปลงแล้ว
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การตัดรายการหนี�สินทางการเงินออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที�ตดั รายการและสิ� งตอบแทนที�ตอ้ งจ่าย
�รวมถึงสิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสดที�ได้โอนไปหรื อหนี�สินที�รับมา) รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
(ง.4) การหั กกลบ
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี�สินทางการเงิ นจะหักกลบกันเพื�อรายงานในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยจํานวนสุ ท ธิ
ก็ต่อเมื�อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามก�หมายในการหักกลบจํานวนเงิ นที�รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตั�งใจที�จะชําระด้วย
จํานวนเงินสุทธิ หรื อตั�งใจที�จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนี�สินพร้อมกัน
(ง.5) อนุพันธ์
อนุ พนั ธ์รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
วัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
����า�การ�������� �� �������ก��������� 1 มกราคม 2563
เงินลงทุนในหน่ วยลงทุนและตราสารทุน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน�ึ� งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที�ถือไว้เพื�อค้าหรื อตั�งใจถือไว้จนครบ
กําหนดจัดประเ�ทเป็ นเงินลงทุนเผือ� ขาย �ายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั�งแรกเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการ
เปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า บันทึ กโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุน เมื�อมีการตัดจําหน่ายเงินลงทุน จะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนสะสมที�เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรง
เข้ากําไรหรื อขาดทุน ในกร�ี ที�เป็ นเงินลงทุนประเ�ทที�มีดอกเบี�ย จะต้องบันทึกดอกเบี�ยในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั รา
ดอกเบี�ยที�แท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุน�ึ�งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผื�อขายจะใช้ราคาเสนอ�ื�อ � วันที�รายงาน
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื�อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิ ที�ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อขาดทุนสะสม
จากการตีราคาหลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้องที�เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกร�ี ที�กลุ่มบริ ษทั จําหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที�ถืออยู่ การคํานว�ต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที�จาํ หน่ายไปและเงินลงทุน
ที�ยงั ถืออยูใ่ ช้วธิ ีถวั เ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที�เหลืออยูท่ � งั หมด
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อนุพันธ์
อนุพนั ธ์แปลงค่าเป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี�ยน ณ วันที�รายงาน ปรับปรุ งด้วยลูกหนี�/เจ้าหนี�สุทธิจากสัญญาซื�อขายเงินตรา
ต่างประเทศและค่าธรรมเนียมรอตัดบัญชีที�เหลืออยู่ ค่าธรรมเนียมในการทําสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศจะตัดบัญชีเป็ น
รายได้/ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา
(จ)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดในงบกระแสเงิ น สดประกอบด้ว ย ยอดเงิ น สด ยอดเงิ น ฝากธนาคารประเภท
เผื�อเรียก และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ� งจะต้องชําระคืนเมื�อทวงถามถือเป็ นส่วนหนึ�ง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที�มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้ได้แสดงแยกต่างหากเป็ น “สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที�ไม่ใช่เงินสด
ที�เป็ นหลักประกัน” ในงบแสดงฐานะการเงิน

(ฉ)

ลูกหนี�การค้ าและลูกหนีอ� ื�น
ลูกหนี�รับรู ้เมื�อกลุ่มบริ �ทั มีสิทธิที�ปราศจากเงื�อนไขในการได้รับสิ� งตอบแทนตามสัญญา
ลูกหน�ี วดั มูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื�อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ� น (2562: �� ����� อ�น� �� ��ั ����� ��
ซึ� งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี� และการคาดการณ์เกี�ยวกับการชําระหนี�ในอนาคตของลูกค้า หนี� สูญจะถูก
ตัดจําหน่ายเมื�อเกิดขึ�น

(ช)

สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า
วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อและวัสดุสิ�นเปลืองคํานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน สิ นค้าระหว่างผลิตและสิ นค้าสําเร็ จรู ปคํานวณโดยใช้
วิธีถวั เ�ลี�ย ต้นทุ นสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุ นที� ซ�ื อ ต้นทุ นแปลงสภาพหรื อต้นทุ นอื� นเพื�อให้สินค้าอยู่ในสถานที� และสภาพ
ปั จจุบนั ในกรณีของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที�ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้าคํานวณโดยการใช้ตน้ ทุนมาตรฐานซึ� งได้รับ
การปรั บปรุ งให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเ�ลี�ยรวมการปั นส่ วนของค่าโสหุ ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึ งถึ งระดับกําลัง
การผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดําเนิ นธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที�จาํ เป็ นโดยประมาณใน
การขาย
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บริษัท สุ รหมายเหตุ
พลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� บริ
สิ�นสุษ
ดวััทนท�สุ� 31รธัพลฟู
นวาคม้ด2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ซ)

������ร���ร���์ ����� ก�ร���ุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนได้แก่ อสังหาริ มทรัพย์ที�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที�เพิ�มขึ�น
หรื อ ทั�ง สองอย่า ง ทั�ง น�ี ไม่ ไ ด้มี ไ ว้เ พื� อขายตามปกติ ธุ รกิ จหรื อ ใช้ในการผลิ ตหรื อ จัดหาสิ นค้า หรื อให้บริ ก ารหรื อใช้ใน
การบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื�อให้ได้มาซึ� งอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที�กิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื�นเพื�อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
รวมถึงต้นทุนการกูย้ มื
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนคือผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนสุทธิที�ได้รับจากการจําหน่ าย
กับมูลค่าตามบั�ชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนโดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื� อมราคาจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน ซึ� งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์
แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี�
ส่วนปรับปรุ งที�ดิน
อาคารและอุปกรณ์ฟาร์มเลี�ยงกุง้

5 ถึง 20 ปี
3 ถึง 20 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื� อมราคาสําหรับที�ดินและสิ นทรัพย์ที�อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
(ฌ) ���� น� ����ร����ุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั ��� ท���� นกรรมสิ ทธิ�ของกิจการ
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที�ดินที�วดั มูลค่าด้วย
ราคาที�ตีใหม่ ราคาที�ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ�งกําหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสิ นทรัพย์ที�มีอยูจ่ ริ ง ณ วันที�มีการตีราคา
ใหม่หกั ค่าเผื�อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที�เกี�ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที�กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื�น� ที�เกี�ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื�อให้สินทรัพย์น� นั อยูใ่ น
สภาพที�พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื� อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที�ต� งั ของสิ นทรั พย์และ
ต้นทุนการกูย้ มื สําหรับเครื� องมือที�ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ�ซอฟต์แวร์ซ� ึงไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ�ซอฟต์แวร์น� นั
ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ�ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์
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บริษัท สุ รพลฟู้ดหมายเหตุ
ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่ ว นประกอบของรายการที�ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ แ ต่ล ะรายการที�มีอ ายุการให้ประโยชน์ไ ม่ เ ท่ า กันต้อ งบัน ทึ ก แต่ละ
ส่วนประกอบที�มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนสุ ทธิ ที�ได้รับจากการจําหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เมื�อมีการขายสิ นทรัพย์ที�ตีราคาใหม่ จํานวนเงินที�
บันทึกอยูใ่ นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์จะถูกโอนไปยังกําไรสะสม
�� ���� ��� ������������
การตีราคาใหม่ดาํ เนิ นการโดยผูเ้ ชี�ยวชาญในการประเมินราคาที�มีความเป็ นอิสระอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้มนั� ใจว่าราคาตาม
บัญชีของสิ นทรั พย์ที�ได้รับการประเมิ นไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที�รายงาน กลุ่มบริ ษทั
ประเมินราคาที�ดินทุก� 3 ปี
มูลค่าของสิ นทรั พย์ส่วนที�ตีเพิ�มขึ�นจะบันทึ กไปยังกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื�นและแสดงเป็ น “ส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์” ในองค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้นกรณี ที�เคยประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงและรับรู ้ขาดทุนใน
กําไรหรื อขาดทุนของสิ นทรัพย์ชิ�นเดียวกันนั�นแล้ว ในกรณี ที�มูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในกําไร
หรื อขาดทุนสําหรับมูลค่าที�ลดลงเ�พาะจํานวนที�ลดลงมากกว่าส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ที�เคยบันทึกไว้ครั�งก่อน
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นของสิ นทรัพย์ชิ�นเดียวกันนั�น ในกรณี ที�มีการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที�ตีราคาใหม่ ส่ วนเกิ นทุนจาก
การตีราคาของสิ นทรัพย์ที�จาํ หน่ ายจะโอนโดยตรงไปยังกําไรสะสมและไม่รวมในการคํานวณกําไรหรื อขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์
�� ��������������� ���������
ต้นทุนในการเปลี�ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ� งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที�กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั�น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน
ของรายการนั�นได้อย่างน่าเชื�อถือ ชิ�นส่ วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที�เกิดขึ�นในการซ่อม
บํารุ งอาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ�นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
�� ����� ������
ค่าเสื� อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื� อมส�าพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ�งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อต้นทุน
ในการเปลี�ยนแทนอื�น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื� อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั น�ี
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36

บริษัท สุ รพลฟู
้ ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิบริ
�นสุ ดษวันัทท�� สุ
31รธัพลฟู
นวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่วนปรับปรุ งที�ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
อาคารห้องเย็นและอุปกรณ์
เครื� องจักรและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าและระบบส่งนํ�า
ยานพาหนะ
เครื� องตกแต่ง ติดตั�งและเครื� องใช้สาํ นักงาน

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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื� อมราคาสําหรับที�ดินและสิ นทรัพย์ที�อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและติดตั�ง
วิธีการคิดค่าเสื� อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที�สุดทุกสิ� นรอบปีบัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ญ) สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�กลุ่มบริ ษทั ซื� อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื�อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ นสิ นทรัพย์ที�
สามารถระบุได้ที�เกี�ยวข้องนั�น ค่าใช้จ่ายอื�น รวมถึงค่าความนิยมและตรา�ลิตภัณ�์ที�เกิดขึ�นภายหลังรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื�อเกิดขึ�น
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิ จ ในอนาคตจากสิ น ทรั พ ย์น� ัน ตามระยะเวลาที�ค าดว่า จะได้รั บ ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนซึ� งไม่ ร วม
ค่าความนิ ยม โดยเริ� มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื�อสิ นทรัพย์น� นั พร้อมที�จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์สาํ หรับปีปั จจุบนั และปีเปรียบเทียบแสดงได้ดงั นี�
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 และ 10 ปี

วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ� นรอบปีบัญชี และ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ฎ)

สัญญาเช่ า
����า�การ�ัญช���� �� ����ั���ั����่ ��ั ��� 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ� มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั นํา
คํานิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั�นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที�ระบุหรื อไม่
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผลหรื อวันที�มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที�มีส่วนประกอบที�เป็ นสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะ
ปั นส่วนสิ� งตอบแทนที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที�เป็ นเอกเท�
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี�สินตามสัญญาเช่า ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ� งสิ นทรัพย์มี
มูลค่าตํ�าหรื อสัญญาเช่าระยะสั�นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ว ดั มู ล ค่ า ด้ว ยราคาทุ น หัก ค่ า เสื� อ มราคาสะสมและผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่า และปรั บ ปรุ ง เมื� อมี
การวัดมูลค่าใหม่ของหนี�สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินที�รับรู ้เมื�อเริ� มแรกของ
หน�ี สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจํานวนเงินที�จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผลหรื อก่อนวันที�สัญญาเริ� มมี
ผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ� มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิ จากสิ� งจูงใจในสัญญาเช่าที�ได้รับ ค่าเสื� อม
ราคารั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที�สัญญาเช่ าเริ� มมีผลจนถึ งวันสิ� นสุ ดของอายุสัญญาเช่ า เว้นแต่
สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิ ทธิ� ในสิ นทรัพย์ที�เช่าให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื�อสิ� นสุ ดสัญญาเช่า หรื อต้นทุนของสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีการใช้สิทธิ ในการซื� อสิ นทรัพย์ ในกรณีนี�สินทรัพย์สิทธิ การใช้จะบันทึกค่าเสื� อมราคา
ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที�เช่า ซึ�งกําหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้อง
หน�ี สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที�ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี�ยตามนัยของสัญญาเช่า เว้นแต่อตั รานั�นไม่สามารถกําหนดได้ กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี�ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ�ม
ของกลุ่มบริ ษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที�หักสิ� งจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ ค่าเช่าผันแปรที�ข� ึนอยู่กบั ดัชนี และจํานวนเงินที�
คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายังรวมถึงจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสิ ทธิ เลือกซื� อ สิ ทธิ เลือกในการ
ขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริ ษทั มีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะใช้สิทธิ
ค่าเช่าผันแปรที�ไม่ข� ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตราจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที�เกิดรายการ
กลุ่มบริ ษทั กําหนดอัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิ�มโดยนําอัตราดอกเบี�ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้
ปรับปรุ งบางส่วนเพื�อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที�เช่า
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
พลฟู
สํ าหรับป� สิ�นสุบริ
ดวันษ
ท�� ัท
31 ธัสุนรวาคม
2563้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน�ีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ งและหน�ี สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่า
ใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี�ยนแปลงค่าเช่า การเปลี�ยนแปลงประมาณการจํานวนเงินที�คาดว่าต้องจ่าย
ภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรื อการเปลี�ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื� อ สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสญ
ั ญา
เช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื�อมีการวัดมูลค่าหน�ี สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ น
ศูนย์แล้ว
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
ณ วันที�เริ� มต้นของสัญญาเช่าหรื อวันที�มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที�มีส่วนประกอบที�เป็ นสัญญาเช่ารายการหนึ�งหรื อ
มากกว่า หรื อ มีส่ ว นประกอบที�ไ ม่ เ ป็ นการเช่ า กลุ่ ม บริ ษ ัท จะปั น ส่ ว นสิ� ง ตอบแทนที�จ ะได้รั บ ตามสั ญ ญาให้กับ แต่ ล ะ
ส่วนประกอบตามเกณฑ์ราคาขายที�เป็ นเอกเทศ
เมื�อกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณา ณ วันเริ� มต้นของสัญญาเช่าว่าได้โอนความเสี� ยงและผลตอบแทนทั�งหมด
หรื อเกือบทั�งหมดที�ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์อา้ งอิงไปให้แก่ผเู ้ ช่าหรื อไม่ หากมี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภท
เป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเช่าที�ได้รับจากสัญญาเช่าดําเนิ นงานเป็ นรายได้ค่าเช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดงเป็ น
ส่วนหนึ�งของรายได้อื�น ต้นทุนทางตรงเริ� มแรกที�เกิดขึ�นเพื�อการได้มาซึ� งสัญญาเช่าดําเนินงานจะรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ที�ให้เช่าและรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้ค่าเช่า
น���า�การ�������� �� �������ก��น��น��� 1 มกราคม 2563
ในฐานะผูเ้ ช่า สัญญาเช่าซึ� งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี� ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที�เช่า
นั�นๆ ให้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิ นขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ�ากว่า หักด้วยค่า
เสื� อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที�ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที�เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนที�จะหักจาก
หน�ี ตามสัญญา เพื�อทําให้อตั ราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที�สําหรับยอดคงเหลือของหนี�สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะ
บันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ภายใต้สัญญาเช่ าอื� นได้จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานและค่าเช่ าจ่ ายบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุ นโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที�ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ� งของค่าเช่าทั�งสิ�นตาม
สัญญาตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ในฐานะผูใ้ ห้เช่า รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายเริ� มแรกที�เกิดขึ�นเป็ นการเ�พาะเพื�อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ� งของรายได้ค่าเช่าทั�งสิ� นตามสัญญา ค่าเช่าที�
อาจเกิดขึ�นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ� ึงค่าเช่านั�นเกิดขึ�น
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รพลฟู
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดบริ
วันท�ษ� 31ัทธัสุ
นวาคม
2563้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ฏ)

การด้ อยค่ าสินทรัพย์ ทางการเงิน
น�ย�ายการ�ั���ท�� อ� �ฏิ�ั�ิ�ั�ง��่ �นั ท�� 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
(รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น รวมถึงเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน)
การวัดมูลค่ าผลขาดทุนด้ านเครด��ท��คาดว่ า��เก�ดข�น�
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็ นถ่วงนํ�าหนัก ผลขาดทุน
ด้านเครดิ ตคํานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิ นที�คาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงิ นสดที�กิจการ
จะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงิ นสดที�กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นคิดลดด้วย
อัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั�นคํานวณดังต่อไปนี�
- ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นในอีก 12 เดื อนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที�คาดว่าจะ
เกิดขึ�นจากการผิดเงื�อนไขตามสัญญาที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิ� นรอบระยะเวลาที�รายงาน
หรื อ
- ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุ นดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที�คาดว่าจะ
เกิดขึ�นจากการผิดเงื�อนไขตามสัญญาที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในช่วงระยะเวลาทั�งหมดที�เหลืออยูข่ องสัญญา
ค่าเผื�อผลขาดทุนสําหรับลูกหนี�การค้าวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของสัญญา
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเหล่าน�ี ประมาณการโดยใช้ตารางการตั�งสํารอง �ึ� งวิ�ี
ดังกล่าวมีการนําข้อมูลผลขาดทุนที�เกิดขึ�นในอดีต การปรับปรุ งปั จจัยที�มีความเ�พาะเจาะจงกับลูกหนี�น� นั ๆ และการประเมิน
ทั�งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว� ไปในอนาคต ณ วันที�รายงาน
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิ ตสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินอื�น กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นด้วย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที�มีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี� ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที�มีการด้อยค่าด้านเครดิต �ึ� งกรณี
ดังกล่าวจะวัดค่าเผื�อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสู งสุ ดที�ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นพิจารณาจากระยะเวลาที�ยาวที�สุดตามสัญญาที�
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินมีความเสี� ยงด้านเครดิตตํ�าเมื�อมีอนั ดับความน่ าเชื�อถืออยูใ่ น ‘ระดับที�น่าลงทุน’
�ึ�งเป็ นการจัดอันดับที�เข้าใจในระดับสากล
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) ป
และบริ
ษัทย่ อย
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี� ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญหากเกินกําหนดชําระมากกว่า
30 วัน มีการดําเนิ นงานที�ถดถอยอย่างมีนัยสําคัญของลูกหน� ี หรื อมีการเปลี�ยนแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี�ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรื อกฎหมายที�ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของลูกหนี� ใน
การจ่ายชําระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื�อ
ั ได้เต็มจํานวน อีกทั�งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ในการไล่เบ� ีย
- ผูก้ ไู้ ม่สามารถจ่ายชําระภาระผูกพันด้านเครดิ ตให้แก่กลุ่มบริ ษท
เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชําระเกินกว่า 90 วัน
การประเมินการเพิ�มขึ�นของความเสี� ยงด้านเครดิ ตอย่างมีนัยสําคัญนั�นมีการประเมินทั�งแบบเป็ นรายลูกหนี�หรื อแบบกลุ่ม
ขึ�นอยูก่ บั ลักษณะของเครื� องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี� ยงเป็ นการประเมินแบบกลุ่มต้องมีการจัดกลุ่มเครื� องมือ
ทางการเงินตามลักษณะความเสี� ยงด้านเครดิตที�คล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์คา้ งชําระ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นมีการประเมินใหม่ ณ สิ� นรอบระยะเวลาที�รายงาน เพื�อสะท้อนการเปลี�ยนแปลงของ
ความเสี� ยงด้านเครดิตของเครื� องมือทางการเงินนับจากวันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรก การเพิ�มขึ�นของค่าเผื�อผลขาดทุนแสดง
เป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุน ค่าเผื�อผลขาดทุนแสดงเป็ นรายการหักออกจากมูลค่าตามบัญชีข� นั ต้นของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ น�รั �ย� �า�การ��ิน����ก� ารด� �ย�่ าด� าน��รดิต
ณ วันที�รายงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที�วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเกิ ดการด้อยค่าด้านเครดิต
หรื อไม่ สิ นทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื�อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งหรื อมากกว่าหนึ�งเหตุการณ์�� ึงส่ งผล
กระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอนาคตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน สถานการณ์ที�เป็ นข้อบ่งช�ีวา่ สิ นทรัพย์
ทางการเงิ นเกิ ดการด้อยค่าด้านเครดิ ตรวมถึง การที�ลูกหน�ี ประสบปั ญหาทางการเงิ นอย่างมีนัยสําคัญ การผิดสัญญา เช่น
การค้างชําระเกินกว่า 90 วัน มีความเป็ นไปได้ที�ลูกหนี�จะเข้าสู่การล้มละลาย เป็ นต้น
การตัดจําหน่ าย
มูลค่าตามบัญชีข� นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายเมื�อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
จะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที�มีการตัดจําหน่ายแล้ว จะรับรู ้เป็ นการกลับรายการการด้อยค่า
ในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที�ได้รับคืน
����า�การ�������� �� �������ก��������� 1 มกราคม 2563
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที�รายงานว่ามีขอ้ บ่งช�ีเรื� องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที�มี
ข้อบ่งช�ีจะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที�คาดว่าจะได้รับคืน
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ัท ธัสุนวาคม
รพลฟู
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดบริ
วันท�ษ� 31
2563้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื�อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที�จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไร
หรื อขาดทุน
เมื�อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื�อขาย �ึ� งได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และมีความชัดเจนว่า
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ขาดทุน�ึ�งเคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับ
ยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ขาดทุนที�บนั ทึกในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่างระหว่างราคาทุนที���ือกับมูลค่ายุติธรรมใน
ปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั�น� �ึ�งเคยรับรู ้แล้วในกําไรหรื อขาดทุน
การค�า�����ลค่ า���คาด�่ า���ด้ รับค��
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผื�อขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนเพิ�มขึ�นในภายหลัง และ
การเพิ�มขึ�นนั�นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที�เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที�เป็ น
ตราสารทุนที�จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื�อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
(ฐ)

����� ���� ���������� ��� �� ��� ��������� ����������
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที�รายงานว่ามีขอ้ บ่งช�ีเรื� องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที�มี
ข้อบ่งช�ีจะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที�คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุ นจากการด้อยค่ารั บรู ้เมื�อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่ วยสิ นทรั พย์ที�ก่อให้เกิ ดเงิ นสด
สูงกว่ามูลค่าที�จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมื�อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่า
ของสิ นทรัพย์เพิ�มของสิ นทรัพย์ชิ�นเดียวกันที�เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน�ีจะรับรู ้ใน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
การค�า�����ลค่ า���คาด�่ า���ด้ รับค��
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ น หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่า
ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์หัก ต้น ทุ น ในการขายแล้ว แต่ มู ล ค่า ใดจะสู ง กว่า ในการประเมิ น มู ล ค่ า จากการใช้ของสิ น ทรั พย์
ประมาณการกระแสเงินสดที�จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ งภาษีเงินได้เพื�อให้
สะท้อนมูลค่าที�อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั �ึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี� ยงที�มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที�ไม่
ก่ อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรั บโดยอิ สระจากสิ นทรั พย์อื�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคื นรวมกับหน่ วยสิ นทรั พย์ที�
ก่อให้เกิดเงินสดที�สินทรัพย์น� นั เกี�ยวข้องด้วย
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บริษัท สุ รหมายเหตุ
พลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� บริ
สิ�นสุษ
ดวััทนท�สุ� 31รธัพลฟู
นวาคม้ด2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ที�ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ นอื�นๆ ที�เคยรั บรู ้ในงวดก่ อนจะถูกประเมิน ณ ทุ กวันที�
ที�ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งช�ีเรื� องการด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณ
การที�ใช้ในการคํานวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที�มูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื� อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึ� งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่ามาก่อน
(ฑ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที�
พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการ�ล�ร�โย�น� ท�กา� �นด��้
ภาระผูก พัน สุ ทธิ ของกลุ่ มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที�ก ํา หนดไว้ถู ก คํา นวณแยกต่า งหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าว
ได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้น� นั จัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที�ได้รับอนุญาตเป็ น
ประจํา โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี�สินผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้สุทธิ กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบี�ยจ่ายของหน�ี สินผลประโยชน์ที�
กําหนดไว้สุทธิโดยใช้อตั ราคิดลดที�ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคํานึงถึงการเปลี�ยนแปลง
ใดๆ ในหนี�สินผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้สุทธิ ดอกเบ�ียจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้
รายการในกําไรหรื อขาดทุน
เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์ที�เกี�ยวข้องกับ
การบริ การในอดีตหรื อกําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไร
และขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกิดขึ�น
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รพลฟู
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดบริ
วันท�ษ� 31ัทธัสุ
นวาคม
2563้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
���������� �����������
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที�เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทํางาน
ของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ซึ� งผลประโยชน์น� ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั การวัดมูลค่า
ใหม่จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
���������� ������������������
ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงานรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื� อพนักงานทํางานให้ หน�ี สินรับรู ้ ดว้ ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่ายชําระ
หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที�จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที�พนักงานได้
ทํางานให้ในอดีตและภาระผูกพันน�ีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฒ) �ร�มาณการ�����ิ�
ประมาณการหนี�สินจะรั บรู ้ ก็ต่อเมื� อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที�เกิ ดขึ�นใน
ปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งสามารถประมาณจํานวนภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื�อถือ และมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื�อชําระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี�สินพิจารณาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้ เพื�อให้สะท้อนจํานวน
ที�อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี� ยงที�มีต่อหน�ีสิน ประมาณการหนี�สินส่วนที�เพิ�มขึ�นเนื�องจาก
เวลาที�ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ณ) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที�จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชําระเพื�อโอนหนี�สินในรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่าง
ผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที�วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที�ให้ประโยชน์สูงสุ ด ที�กลุ่มบริ ษทั สามารถ (หากไม่มีตลาดหลัก)
เข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี�สินสะท้อนผลกระทบของความเสี� ยงที�ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ
ภาระผูกพัน
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี�สิน
ทางการเงิน และสิ นทรัพย์และหนี�สินที�ไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง หากสามารถหาได้
ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินเกิดขึ�นอย่างสมํ�าเสมอในจํานวนที�เพียงพอซึ�งสามารถให้
ข้อมูลราคาได้อย่างต่อเนื�อง
หากไม่มีราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง กลุ่มบริ ษทั ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที�ใช้ขอ้ มูลที�สามารถสังเกตได้ที�มี
ความเกี� ยวข้องให้มากที�สุด และลดการใช้ขอ้ มูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ให้นอ้ ยที�สุด การเลือกเทคนิ คการประเมินมูลค่าจะ
พิจารณาปั จจัยทั�งหมดที�ผรู ้ ่ วมตลาดคํานึงถึงในการกําหนดราคาของรายการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
และบริษัทย่อย

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุบริ
ประกอบงบการเงิ
น ้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
ษัท สุรพลฟู
สุดธัวันนวาคม
ที่ 312563
ธันวาคม 2563
สํ าหรับป� สำสิ��นหรั
สุ ดบวัปีนสท�ิ้น� 31

หากสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื� อและราคาเสนอขาย กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์และ
สถานะการเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซื�อ และวัดมูลค่าหนี�สินและสถานะการเป็ นหนี�สินด้วยราคาเสนอขาย
หลัก�านที�ดีที�สุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงิน ณ วันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกคือราคาของการทํารายการ
เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที�ให้หรื อได้รับ หากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรก
แตกต่างจากราคาของการทํารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะได้มาจากราคาเสนอซื� อเสนอขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง
สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินที�เหมือนกันหรื อโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าซึ� งใช้ขอ้ มูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ซ� ึ งตัดสิ นว่าไม่มี
นัยสําคัญต่อการวัดมูลค่า ทําให้เครื� องมือทางการเงินวัดมูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกและราคาของการทํารายการ และรับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชีซ� ึงจะรับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุ นด้วยเกณ�์ที�เหมาะสมตลอดอายุของเครื� องมื อทางการเงิ นแต่ตอ้ งไม่ช้ากว่า การวัดมูลค่ายุติ ธรรมที� ใช้หลัก �าน
สนับสนุนทั�งหมดจากข้อมูลที�สงั เกตได้ในตลาดหรื อเมื�อรายการดังกล่าวสิ�นสุดลง
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี�สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที�สามารถสังเกตได้ให้มากที�สุดเท่าที�จะทําได้ มูลค่า
ยุติธรรมเหล่าน�ีถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที�ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังน�ี
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินอย่างเดียวกัน
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื�นที�สังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น� นั หรื อหนี�สินนั�นนอกเหนื อจากราคา
เสนอซื�อขายซึ�งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที�ใช้เป็ นข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินนั�น
หากข้อมูลที�นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินถูกจัดประเภทลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�แตกต่าง
กัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที�
อยูใ่ นระดับตํ�าสุดที�มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�เกิดการโอนขึ�น
(ด)

รายได้
รายได้รับรู ้เมื�อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงินที�สะท้อนถึงสิ� งตอบแทนที�กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมี
สิ ทธิได้รับซึ�งไม่รวมจํานวนเงินที�เก็บแทนบุคคลที�สาม ภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและบริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื�อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าซึ� งโดยทัว� ไปเกิ ดขึ�นเมื�อมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ�งเมื�อได้ให้บริ การ ต้นทุนที�เกี�ยวข้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ัท ธัสุนรวาคม
พลฟู
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดบริ
วันษ
ท�� 31
2563้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ต)

รา�ได้ ��น
รายได้อื�นประกอบด้วยเงินปั นผล ดอกเบ�ี ยรับและอื�น� โดยเงิ นปั นผลรับบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุนในวันที�กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิได้รับเงินปั นผล

(ถ)

ด�กเ�ี��
น���า�การ����ีทถี� �� ��ิ��ติต�ง�ต� �น� ที� 1 มกราคม 2563
������������� ������ ��� �
ดอกเบ�ียรับและดอกเบี�ยจ่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง อัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ งคืออัตราที�ใช้คิดลด
ประมาณการการจ่ายชําระเงินหรื อรับเงินในอนาคตตลอดอายุที�คาดการณ์ไว้ของเครื� องมือทางการเงินของ
- มูลค่าตามบัญชีข� นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หรื อ
- ราคาทุนตัดจําหน่ายของหนี�สินทางการเงิน
ในการคํา นวณดอกเบี�ย รั บและดอกเบี�ยจ่ า ย อัต ราดอกเบี�ย ที�แ ท้จริ ง จะนํา มาใช้กับมูล ค่า ตามบัญชี ข� นั ต้นของสิ นทรั พย์
�เมื�อสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจําหน่ายของหนี�สิน อย่างไรก็ตามสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที�มี
การด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้เมื�อเริ� มแรก รายได้ดอกเบี�ยจะคํานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ งกับราคาทุน
ตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น หากสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป การคํานวณรายได้ดอกเบี�ยจะเปลี�ยน
กลับไปคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีข� นั ต้นของสิ นทรัพย์
น���า�การ����ีทถี� �� ��ิ��ติก��น��นที� 1 มกราคม 2563
ดอกเบี�ยรับรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนในอัตราที�ระบุในสัญญา
ดอกเบ�ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที�ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ�น ยกเว้นในกรณีที�มี
การบันทึ กเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ� งของสิ นทรั พย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่ อสร้ าง หรื อการผลิต
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที�จะนํามาใช้เองหรื อเพื�อขาย

(ท)

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สําหรั บปีประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุ บันและภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ภาษีเงิ นได้ของ
งวดปั จจุ บันและภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นเว้นแต่ในส่ วนที�เกี� ยวกับรายการที�รับรู ้ โดยตรงใน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
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หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู
้ ดส์ จํากัด (มหาชน)ป
และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุสำด�วัหรันท�บ�ปี31สิ้นธัสุนดวาคม
วันที2563
่ 31 ธันวาคม 2563
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ ภาษีที�คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที�ตอ้ ง
เสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที�ประกา�ใช้หรื อที�คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที�รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที�เกี�ยวกับ
รายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีบนั ทึ กโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิ ดขึ�นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรั พย์และ
หน�ี สินและจํานวนที�ใช้เพื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื�อเกิดจากผลแตกต่างชัว� คราวที�
เกี�ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลักษณะวิธีการที�กลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี�สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที�สิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที�คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว� คราวเมื�อมีการกลับรายการโดยใช้อตั รา
ภาษีที�ประกา�ใช้หรื อที�คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที�รายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ต้องคํานึ งถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที�ตอ้ งจ่ายเพิ�มขึ�น และมีดอกเบ� ียที�ตอ้ งชําระ กลุ่มบริ ษทั เชื�อว่าได้
ตั�งภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที�จะจ่ายในอนาคต �ึ�งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีตการประเมินนี�อยูบ่ นพื�นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และ
อาจจะเกี�ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี�ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี�ยนการตัดสิ นใจโดย
ขึ�นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที�มีอยู่ การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ในงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน� ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที�
จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี�สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้น� ี ประเมินโดย
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่ วยภาษีต่างกันนั�น
กิจการมีความตั�งใจจะจ่ายชําระหนี�สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั�งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์
และจ่ายชําระหนี�สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กําไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํ นวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว� คราวดังกล่าว กําไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว� คราวที�เกี� ยวข้อง ดังนั�น กําไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการผลแตกต่างชัว� คราวที�
พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจาํ นวนไม่เพียงพอที�จะบันทึ กสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท� งั
จํานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที�รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะ
มีโอกาสถูกใช้จริ ง
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รพลฟู
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดบริ
วันท�ษ� 31ัทธันสุวาคม
2563 ้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ธ)

กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐานสําหรับหุน้ สามัญ กําไรต่อหุ ้นขั�นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ออกจําหน่ายระหว่างปี

(น)

บุ���หร�อกิจการท�เ� ก�ย� ว�้ องก�น
บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที�มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั�งทางตรงและทางอ้อม
หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อกิ จการที�อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุม
หรื อควบคุมร่ วมกันทั�งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารต่อ
บุคคลหรื อกิจการนั�น

(บ)

รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที�รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที�บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนิ นงาน) จะแสดงถึ งรายการที�เ กิ ดขึ� นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั�นโดยตรงรวมถึ ง รายการที�ได้รับการปั น ส่ วนอย่า ง
สมเหตุสมผล

5

ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ�รคติดเช��อ�วรัส�ค�รนา ���� (Covid-19)
ในช่ ว งต้น ปี 2563 เกิ ด การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื� อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทํา ให้ป ระเทศไทยได้ป ระกาศ
มาตรการป้ องกันหลายประการเพื�อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค เช่น การสั�งให้มีการปิ ดสถานประกอบการหรื อลดเวลา
การประกอบกิ จ การเป็ นการชั�ว คราว ส่ ง ผลให้ลู ก ค้า บางกลุ่ ม ของกลุ่ ม บริ ษ ัทได้มี ก ารปิ ดหรื อ ลดเวลาประกอบกิ จ การ
�ึ� งกระทบต่อยอดขายของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารพยายามลดผลกระทบดังกล่าวโดยการหาช่องทางการตลาดอื�น
เพื�อรักษายอดขายผลิตภัณ�์ของกลุ่มบริ ษทั ทั�งน�ี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ ระบาดดังกล่าวยังไม่
สิ� นสุ ด ทําให้เกิดความไม่แน่นอนในการประมาณการผลกระทบที�คาดว่าจะเกิดขึ�น กลุ่มบริ ษทั จึงเลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชี เรื� อง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับทางเลื อกเพิ�มเติมทางบัญชีเพื�อรองรั บผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื� องดังต่อไปนี�
(ก) การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี� การค้าตามตารางการตั�งสํารอง โดยใช้ขอ้ มูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตมา
พิจารณาอัตราการสู ญเสีย (loss rate) และไม่นาํ ข้อมูลที�มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มา
พิจารณา

100

รายงานประจำ�ปี 2563
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้ ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิบริ
�นสุ ดษวันัทท�� สุ
31รธัพลฟู
นวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ข) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั เลือกวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด � วันที� 31 ธันวาคม
2563 ด้วยมูลค่ายุติธรรม � วันที� 1 มกราคม 2563
(ค) การ��ล�ย� ���ล��ั��า��่ า
ในระหว่างปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้รับการลดค่าเช่าจ่ายสําหรับบางสัญญาเช่าเนื�องจากสถานการ�์
COVID-19 กลุ่มบริ ษทั ได้ทยอยปรับลดหนี�สินตามสัญญาเช่าตามสัดส่วนที�ได้รับการลดค่าเช่า กลับรายการค่าเสื� อมราคา
ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบี�ยจากหน�ี สินตามสัญญาเช่าที�เกี�ยวข้องตามสัดส่ วนของค่าเช่าที�ลดลง และบันทึก
ผลต่างในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

6

บุคคลหร� อกิจการท��เก�ย� วข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที�มีกบั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และ 10 บุคคลหรื อกิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกันที�มี
รายการระหว่างกันที�มีนยั สําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปีมีดงั ต่อไปนี�
ช�� อกิจการ
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

Nichirei Foods Inc.
Nichirei Australia Pty, Ltd.
Nichirei Foods U.S.A. Inc.
บริ ษทั จีเอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จํากัด
Nichirei Suco Vietnam
Company Limited
บริ ษทั เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั โภไคย โฮลดิ�งส์ จํากัด
บริ ษทั บีเอสซี โซ อิน จํากัด
บริ ษทั ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

ประเท�ท�จ� ดั ตั�ง/
สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
ไทย
บุคคลที�มีอาํ นาจและความรับผิดชอบการวางแผน สัง� การ
และควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ทั�งน�ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ จะ
ทําหน้าที�ในระดับบริ หารหรื อไม่
ญี�ปุ่น
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
ออสเตรเลีย ถือหุน้ โดย Nichirei Foods Inc.
สหรัฐอเมริ กา ถือหุน้ โดย Nichirei Foods Inc.
ไทย
ถือหุน้ โดย Nichirei Foods Inc.
เวียดนาม
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ถือหุน้ โดย Nichirei Foods Inc.
ถือหุน้ โดย Nichirei Foods Inc.
ถื อ หุ ้ น โดยครอบครั ว ว่อ งวัฒ นโรจน์ แ ละมี ก รรมการ
ร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ�ง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
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ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู้ดหมายเหตุ
ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ช�� อกิจการ
บริ ษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน� แนล จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน� แนล แลบบอราทอรีส์
จํากัด
บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ�ง จํากัด
(มหาชน)

ประเท�ท�จ� ดั ตั�ง/
สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
ไทย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
ไทย

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย

ไทย

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทมีดงั ต่อไปนี�
รายการ
ขายวัตถุดิบและสิ นค้า
ซื�อวัตถุดิบและสิ นค้า
ดอกเบี�ยรับและดอกเบี�ยจ่าย
เงินปันผลรับ
รายได้จากการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการจัดการ การขาย และการตลาด
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าขนส่ง
รายได้ค่าฝากสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การ
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ค่าความช่วยเหลือด้านบริ การจัดการ
ค่าความช่วยเหลือด้านการตลาด
รายได้จากการคํ�าประกัน
ค่าจ้างแรงงาน
ขายอาคารและอุปกรณ์
ขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเช่า
ค่าขนส่ง
ค่าฝากสิ นค้า
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นโยบายการกําหนดราคา
ราคาต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิ�ม
ราคาตามเงื�อนไขทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการซื� อสิ นค้าจากกิ จการ
อื�นที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
กําหนดอัตราดอกเบี�ยโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี�ยของธนาคาร
ตามที�ประกา�จ่าย
ราคาที�ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที�ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที�ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที�ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที�ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที�ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที�ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที�ตกลงกันตามสัญญา
ร้ อ ยละ 0.5 ของวงเงิ น คํ� าประกั น สํ า หรั บ เงิ นกู้ ยื ม ระยะสั� นและ
ร้อยละ 0.5 ของยอดหนี�คงค้างสําหรับเงินกูย้ มื ระยะยาว
ราคาที�ตกลงกันตามสัญญา
มูลค่าสุทธิทางบัญชีบวกกําไรส่วนเพิ�ม
มูลค่าสุทธิทางบัญชีบวกกําไรส่วนเพิ�ม
ราคาที�ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที�ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที�ตกลงกันตามสัญญา

50

หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู
้ ดส์ จํากัด (มหาชน)ป
และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท สุรนพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุสำด�หรั
วันบท�ปี� 31สิ้นธัสุนดวาคม
วันที2563
่ 31 ธันวาคม 2563
รายการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ

นโยบายการกําหนดราคา
ตามหลัก เกณ�์ ที�ก ํา หนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ผลตอบแทน และตามหลักเกณ�์ที�บริ ษทั กําหนด

รายการที�สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันสําหรับแต่ละปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี�

��า��ั��� ���น�ุ �วัน��� 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

บริษัทย่ อย
ขายวัตถุดิบและสิ นค้า
เงินปันผลรับ
รายได้จากการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการจัดการ การขาย และการตลาด
รายได้จากการคํ�าประกัน
รายได้ค่าฝากสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าขนส่ง
รายได้ค่าบริ การ
ดอกเบี�ยรับ
ค่าจ้างแรงงาน
ซื�อวัตถุดิบและสิ นค้า
ค่าฝากสิ นค้า
ค่าเช่า
ค่าขนส่ง
ขายอาคารและอุปกรณ์
บริษัทร่ วม
ส่วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบี�ยจ่าย

-

-

221,550
220,037

332,358
141,083

-

-

34,893
7,647
2,880
780
257
620
1,955
3,021
44
12
162
-

40,430
8,381
4,128
743
232
1,580
1,167
11,695
870
7
185
53

-

-

77
113

51

485
112
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) ป
และบริ
ษัทย่ อย
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
พลฟู
สํ าหรับป� สิ�นสุบริ
ดวันษ
ท�� ัท
31 ธัสุนรวาคม
2563้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
��า��ั��� ���น�ุ �วัน��� 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2563
2562
(พันบาท)

ผู้บริหารสําคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
บุคคลหร� อกิจการอ��นท�เ� ก�ย� ว�้ องกัน
ขายวัตถุดิบและสิ นค้า
เงินปันผลรับ
ซื�อวัตถุดิบและสิ นค้า
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ค่าความช่วยเหลือด้านบริ การจัดการ
ค่าเช่า
ดอกเบี�ยจ่าย
ค่าฝากสิ นค้า
ค่าขนส่ง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

28,204
456
28,660

26,976
426
27,402

25,089
456
25,545

24,511
426
24,937

4,640,341
800
31,624
18,956
4,480
1,528
474
-

4,269,068
69,411
18,259
4,312
1,798
244
367
112

75,646
800
-

101,543
-

บริ ษทั ย่อยแห่งหน��ง (บริ ษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จํากัด) ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผลในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็ นจํานวนเงินทั�งสิ�น
449.1 ล้านบาท โดยจ่ ายให้กับบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิ น 220.0 ล้านบาท และจ่ ายให้กับส่ วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมเป็ น
จํานวนเงิน 229.1 ล้านบาท ในเดือนมีนาคม 2563
บริ ษทั ย่อยแห่งหน��ง (บริ ษทั สุ รพลนิ ชิเรฟู้ดส์ จํากัด) ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผลในเดือนมีนาคม 2562 เป็ นจํานวนเงินทั�งสิ� น
249.2 ล้านบาท โดยจ่ ายให้กับบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิ น 122.1 ล้านบาท และจ่ ายให้กับส่ วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมเป็ น
จํานวนเงิน 127.1 ล้านบาท ในเดือนมีนาคม 2562
บริ ษทั ย่อยแห่งหน��ง (บริ ษทั สุ ร าษฎร์ ซีฟู้ดส์ จํา กัด ) ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผลในเดือนเมษายน 2562 เป็ นจํานวนเงินทั�งสิ�น
20.0 ล้านบาท โดยจ่ายให้กบั บริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 19.0 ล้านบาท และจ่ายให้กบั ส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมเป็ นจํานวน
เงิน 1.0 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2562
� วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายซื� อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่ งหน�� ง (บริ ษทั จันทบุรีมารีนฟาร์ ม
จํากัด) ที�ยงั ไม่ได้เรียกชําระเป็ นจํานวนเงินรวม 6.8 ล้านบาท (31 ธั นวาคม 2562: 6.8 ล้ านบาท)
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52

บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน � วันที� 31 ธันวาคม มีดงั น�ี
งบการเงินรวม
2563
2562

ลูกหน��การค้ า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
กิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

167,622
167,622

147,263
147,263

56,028
3,928
59,956

71,007
7,020
78,027

�ดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื�อแก่กิจการที�เกี�ยวข้องของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั�งแต่ 30 วันถึง 75 วัน
งบการเงินรวม
2563
2562

ลูกหน���นื�

บริ ษทั ย่อย
กิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
เงินให้ ก้ ยู มื

2563
ชําระคืนเมื���วง�าม
บริ ษทั ย่อย
ระยะยาว
บริ ษทั ย่อย
2562
ชําระคืนเมื���วง�าม
บริ ษทั ย่อย

46
46
อัตราดอกเบ�ย�
� วันที� 31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

-

1 มกราคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ�มขึ�น
ลดลง
(พันบาท)

3.00

43,400

349,200

3.37

-

53,250

1.65 - 2.12

128,700

1,463
1,463

246,400

1,763
1,763

31 ธันวาคม

(385,600)

7,000

-

53,250

(331,700)

43,400

ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ�ง�ด้ทาํ สั��าเงินกูย้ มื ระยะยาวกับบริ ษทั จํานวน 53.25 ล้านบาท เงินกูย้ มื ดังกล่าว
มีอตั ราดอกเบ� ียคงที�ตามที�ระบุ�ว้ในสั��าและกําหนดชําระคืนเงินต้นในเดื อนกรกฎาคม 2565 ส่ วนดอกเบี�ยกําหนดชําระ
เป็ นรายเดือน
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บริษัท สุ รพลฟู้หมายเหตุ
ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รพลฟู
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดบริ
วันท�ษ� 31ัทธันสุวาคม
2563 ้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
2562

เ�้ า�น��การค้ า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
กิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

2,493
2,493

3,098
3,098

งบการเงินรวม

เ�้ า�น���ื�น

2563
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
เงินกู้ยมื

2563
ชําระคืนเมื���วง�าม
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
ระยะยาว
กิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกัน
2562
ชําระคืนเมื���วง�าม
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

23,648
23,648
อัตราดอกเบ�ย�
� วันที� 31 ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

2.25
-

1 มกราคม

5,000
11,500
16,500
-

3.37

2.25
2.12

5,000
11,500
16,500

648
648

81
81

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

(พันบาท)

22,712
22,712

2563
114
114

งบการเงินรวม
เพิ�มขึ�น
ลดลง
(พันบาท)

2562
169
169
31 ธันวาคม

12,500

(24,000)

5,000
5,000

17,750

-

17,750

-

-

5,000
11,500
16,500

ในเดื อ นกรกฎาคมและสิ ง หาคม 2563 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ� ง�ด้ท ํา สั� �าเงิ น กู้ยืม ระยะยาวกับ บริ ษ ัท อื� น ที� เ กี� ย วข้อ งกัน
หลายแห่ งจํานวนเงิ นรวม 17.75 ล้านบาท เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบ� ียคงที�ตามที�ระบ��ว้ในสั��าและกําหนดชําระคืน
เงินต้นในเดือนกรกฎาคม 2565 ส่วนดอกเบี�ยกําหนดชําระเป็ นรายเดือน
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54

บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
��������������� �� ������������� ���� ��� �����
เมื�อวันที� � ตุลาคม 2531 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาขายวัตถุดิบหลักกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� ง �บริ ษทั สุ ร�ลนิ ชิเรฟู้ดส์ จํากัด) โดย
บริ ษ ัทเป็ นผูจ้ ัดหาวัต ถุดิ บหลัก ให้แก่ บริ ษทั ย่อ ยดังกล่ า ว ทั�ง น�ี บริ ษ ัท จะได้รับค่า วัตถุดิ บที�จัดหาให้ในราคาที�ตกลงกัน
�ึ�งใกล้เคียงกับราคาตลาด
บริ ษทั ทําสัญญาให้บริ การจัดการ การขายและการตลาดกับบริ ษทั ย่อยหลายแห่ งเป็ นระยะเวลาหนึ� งปี โดยบริ ษทั ตกลงที�จะ
ให้บริ การช่ วยเหลื อการบริ หารงานแก่ บริ ษทั ย่อยดังกล่าว สัญญานี� อาจบอกเลิ กได้โดย�่ ายใด�่ ายหนึ� งด้วยการแจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 30 วัน มิฉะนั�นจะถือว่าสัญญานี�ต่ออายุโดยอัตโนมัติครั�งละหนึ� งปี ในการนี� บริ ษทั ย่อยเหล่าน�ี
ตกลงที�จะจ่ายค่าบริ การจัดการในจํานวนเงินตามที�ระบุในสัญญา
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� ง �บริ ษทั สุ ร�ลนิ ชิเรฟู้ดส์ จํากัด) ได้ทาํ สัญญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั นิ ชิเร ฟู้ดส์ อิงค์
แห่ งประเท�ญี�ปุ่น โดยบริ ษทั ดังกล่าวจะให้ความรู ้และความช่วยเหลือด้านเทคนิ ค ตลอดจนให้คาํ ปรึ กษาเกี�ยวกับการผลิต
สิ นค้าบางชนิ ด ภายใต้ขอ้ กําหนดของสัญญา บริ ษทั ย่อยตกลงจ่ ายค่าบริ การเป็ นจํานวนร้ อยละของมูลค่าขายตามราคา
เอฟ โอ บี ณ ท่าเรื อกรุ งเท�� สําหรับสิ นค้าที�ส่งออกไปประเท�ญี�ปุ่น ยกเว้น กุง้ ชุบแป้ ง ขนมปั งแช่แข็ง กุง้ ชุบแป้ งแช่แข็ง
และกุง้ เทมปุระ สัญญานี�สิ�นสุ ดวันที� �� �ันวาคม ���� และสามารถต่ออายุสัญญาได้โดยอัตโนมัติคราวละหนึ� งปี เว้นแต่
�่ ายหนึ�ง�่ ายใดจะแจ้งยกเลิกหรื อเปลี�ยนแปลงสัญญาเป็ นเวลาหนึ�งเดือนก่อนถึงวันครบกําหนด
เมื� อ วัน ที� 10 กรกฎาคม 2538 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ� ง �บริ ษ ทั สุ ร �ลนิ ชิ เ รฟู้ ด ส์ จํา กัด ) ได้ท ํา สั ญ ญารั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ด้านการบริ การจัดการกับบริ ษทั นิ ชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ แห่ งประเท�ญี�ปุ่น โดยบริ ษทั ดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการ
และการบริ หารงานแก่บริ ษทั ย่อย ทั�งน�ี บริ ษทั ย่อยตกลงจ่ายค่าบริ การตามที�กาํ หนดในสัญญา สัญญานี�จะมีผลบังคับใช้จนกว่า
�่ ายใด�่ ายหนึ�งจะบอกเลิกด้วยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ�ง �บริ ษทั สุร�ลนิชิเรฟู้ดส์ จํากัด) ได้ทาํ สัญญารับความช่วยเหลือด้านการตลาดกับบริ ษทั นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์
แห่ งประเท�ญี�ปุ่น ภายใต้ขอ้ กําหนดตามสัญญา บริ ษทั ย่อยตกลงจะจ่ายค่าบริ การในอัตราร้อยละของมูลค่าการขายตามราคา
เอฟ โอ บี ณ ท่าเรื อกรุ งเท�� สําหรับสิ นค้าที�ขายแก่อเมริ กาเหนือ
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หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู
้ ดส์ จํากัด (มหาชน)ปและบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2563
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา
รวม

8

201
20,744
172,034
400,025
593,004

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

(พันบาท)
244
50
17,229
1,887
89,938
12,944
367,025
474,436
14,881

2562
50
1,808
1,675
3,533

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2563
2562
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุหีบห่อและวัสดุสิ�นเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผื�อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ
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249,598
21,297
168,330
54,315
10,357
503,897
(11,328)
492,569

56

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(พันบาท)
340,385
17,779
60,977
4,551
132,917
65,284
46,551
9,117
13,187
8,958
594,017
105,689
(9,718)
(2,689)
584,299
103,000

33,442
10,894
74,635
9,511
13,175
141,657
(4,993)
136,664
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9

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บีเจซี มารีน รีซอสเซส
ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
รวม

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บีเจซี มารีน รีซอสเซส
ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
รวม

ให้เช่าสิ นทรัพย์
และเพาะเลี�ยงกุง้

ลักษณะ
ธุรกิจ

ให้เช่าสิ นทรัพย์
และเพาะเลี�ยงกุง้

ลักษณะ
ธุรกิจ

50

50

50

94,400 94,400

50,950
50,950

2563

ราคาทุน

50,950
50,950

ราคาทุน
2563
2562

94,400 94,400 50,950
50,950

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
ทุนชําระแล้ว
2563 2562 2563 2562
(ร้ อยละ)

50

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
ทุนชําระแล้ว
2563 2562 2563 2562
(ร้ อยละ)

21,844
21,844

(33,800)
(33,800)

2563

-

(33,800)
(33,800)

2562
(พันบาท)

การด้อยค่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

21,921
21,921

-

งบการเงินรวม
มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสีย
การด้อยค่า
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)

50,950
50,950

2562

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และเงินปั นผลรับสําหรับแต่ละปี มีดงั น�ี

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธัสำน�วาคม
หรับปี2563
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

21,844
21,844

17,150
17,150

17,150
17,150

ราคาทุน - สุ ทธิ
2563
2562

21,921
21,921

ส่ วนได้เสีย - สุ ทธิ
2563
2562

-

-

-

เงินปั นผลรับ
สําหรับปี
2563
2562

-

เงินปั นผลรับ
สําหรับปี
2563
2562

ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู้ดส์หมายเหตุ
จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท นสุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันสำที�หรั
� 31บธัปีนสวาคม
ิ้นสุด 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ร่ วมจดทะเบียนจัดตั�งและดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั�นจึงไม่มีราคาที�เปิ ดเ�ยต่อสาธารณชน
บริ ษัทร่ วม
ตารางต่อไปน�ี สรุ ปข้อมูลทางการเงิ นของบริ ษทั ร่ วมที�รวมอยู่ในงบการเงิ นของบริ ษทั ร่ วมปรั บปรุ งด้วยการปรั บมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที�ซ�ื อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
ดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บีเจซี มารีน รีซอสเซส
ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
2563
2562
(พันบาท)
403
1,422

รายได้
กําไรจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (ร้อยละ 100)
ถือหุน้ ร้อยละ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนทีเ� ป็ นของกลุ่มบริษัท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หน�ีสินหมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
ถือหุน้ ร้อยละ
สิ นทรัพย์สุทธิส่วนที�เป็ นของกลุ่มบริ ษทั
มูลค่ าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
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58

154
154
50
77

970
970
50
485

18,017
25,947
(123)
43,841
50
21,921
21,921

17,883
25,947
(143)
43,687
50
21,844
21,844

ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รหมายเหตุ
พลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
หมายเหตุบริ
ประกอบงบการเงิ
น ้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ษัท สุรพลฟู
สํ าหรับป� สำสิ��นหรั
สุ ดบวัปีนสท�ิ้น� 31
สุดธัวันนวาคม
ที่ 312563
ธันวาคม 2563
10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
� วันที� 1 มกราคม
ซื�อเงินลงทุน
หั ก ค่าเ�ื�อการด้อยค่า
� วันท�� 31 ธันวาคม

(พันบาท)
1,267,560
(423,432)
844,128

1,153,909
113,651
(423,432)
844,128

ในเดื อนพฤษภาคม 2562 บริ ษทั ได้ซ�ื อเงิ นลงทุนในหุ ้นเพิ�มทุนในบริ ษทั สุ รพลซู พรีมฟู้ดส์ จํากัด ซ�� งเป็ นบริ ษทั ย่อยเป็ น
จํานวนเงิน 113.7 ล้านบาท ซ�� งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ�มทุนจากจํานวน 286.4 ล้านบาท (จํานวน 2,863,500 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท) เป็ นจํานวน 400 ล้านบาท (จํานวน 4,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผลิตและจําหน่าย
อาหารสําเร็ จรู ป
และอาหารก��ง
สําเร็ จรู ปแช่แข็ง
บริ ษทั สุ รพลไฟน์เนสท์ จํากัด
จําหน่ายอาหาร
สําเร็ จรู ปและ
อาหารก��ง
สําเร็ จรู ปแช่แข็ง
บริ ษทั จันทบุรีมารี นฟาร์ ม จํากัด ให้เช่าสิ นทรัพย์
บริ ษทั สุ ราษฎร์ ซีฟ้ดู ส์ จํากัด
ผูส้ ่ งออกอาหาร
ทะเลแช่แข็ง
บริ ษทั สุรพลอะควาคัลเจอร์ จํากัด ให้เช่าสิ นทรัพย์
บริ ษทั โมบาย โลจิสติกส์ จํากัด บริ การรับฝากห้อง
เย็นและขนส่ง
ห้องเย็น
บริ ษทั สุ รพลนิ ชิเรฟู้ดส์ จํากัด
ผูส้ ่ งออกอาหาร
แช่แข็ง
รวม

บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั สุ รพลซูพรี มฟู้ดส์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

100

100

100
95
95
75
49

100

100

100
95

95
75

49

2563
2562
(ร้ อยละ)

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ

100,000

21,250
300,000

79,590
40,000

30,000

400,000

100,000

21,250
300,000

79,590
40,000

30,000

400,000

ทุนชําระแล้ว
2563
2562

1,267,560

1,267,560

60

49,065

201,740
224,999

281,807
79,949

30,000

400,000

2562

49,065

201,740
224,999

281,807
79,949

30,000

400,000

2563

ราคาทุน

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแต่ละ ปี มีดงั นี�

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(423,432)

-

(201,740)
-

(203,000)
-

-

-

(18,692)

2562

(423,432)

-

(201,740)
-

(203,000)
-

(พันบาท)

(18,692)

2563

การด้อยค่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2562

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563

112
844,128

49,065

224,999

78,807
79,949

30,000

381,308

844,128

49,065

224,999

78,807
79,949

30,000

381,308

ราคาทุน - สุ ทธิ
2563
2562

220,037

220,037

-

-

-

-

141,083

122,096

-

18,987

-

-

เงินปั นผลรับ
สําหรับปี
2563
2562

ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุหมายเหตุ
รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
หมายเหตุบริ
ประกอบงบการเงิ
น ้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ษัท สุรพลฟู
สํ าหรับปีสำสิ��นหรัสุ ดบวัปีนสทีิ้น� สุ31ด ธัวันนวาคม
ที่ 31 2563
ธันวาคม 2563
บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมโดยพฤตินยั (De facto control) เหนือบริ ษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จํากัด
บริ ษทั ย่อยทั�งหมดจดทะเบียนจัดตั�งและดําเนินธุรกิจในประเทศไทย

11

ส่ วนได้ เสี ยที�ไม่ มอี าํ นาจควบคุม
ตารางต่อไปนี�สรุ ปข้อมูลเกี�ยวกับบริ ษทั ย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริ ษทั ที�มีส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมที�มีสาระสําคัญก่อน
การตัดรายการระหว่างกัน

ร้อยละของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หน�ีสินหมุนเวียน
หน�ีสินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รายได้
กําไร
กําไรขาดทุนเบ�ดเสร� จอื�น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไร (ขาดทุน) ที�แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
กําไรขาดทุนเบ�ดเสร� จอื�นที�แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที�
ไม่มีอาํ นาจควบคุม

31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ย่อยอื�น
บริ ษทั สุรพล
ตัดรายการ
ที�ไม่มี
นิชิเรฟู้ดส์ จํากัด สาระสําคัญ ระหว่างกัน
(พันบาท)
51

รวม

871,214
1,087,648
(504,659)
(261,358)
1,192,845
606,341

47,941

592

654,874

(4,648)

592

263,094

3,733,718
523,771
523,771

267,150
-

-

-

บริ
61ษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)

-
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บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น ประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุบริ
ดวันษทีัท� 31สุธันรวาคม
พลฟู2563้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (เงิน�ัน�ลที�จ่ายให้
กับส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม: 229.1 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ข�น� สุ ทธิ

ร้อยละของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ย่อยอ��น
ที�ไม่มี
ตัดรายการ
บริ ษทั สุรพล
นิชิเรฟู้ดส์ จํากัด สาระสําคัญ ระหว่างกัน
(พันบาท)
688,022
(227,788)
(389,445)
70,789
31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั ย่อยอ��น
ที�ไม่มี
ตัดรายการ
บริ ษทั สุรพล
นิชิเรฟู้ดส์ จํากัด สาระสําคัญ ระหว่างกัน
(พันบาท)
51

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หน�ีสินหมุนเวียน
หน�ีสินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ สุทธิ

รวม

809,787
1,008,464
(437,775)
(265,604)
1,114,872

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

568,341

รายได้

52,626

(1,820)

619,147

233,287

(4,159)

(1,820)

227,308

(3,143)

352

-

3,626,978

กําไร
กําไรขาดทุนเบ�ดเสร� จอ��น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

457,380
(6,163)
451,217

กําไร (ขาดทุน) ที�แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
กําไรขาดทุนเบ�ดเสร� จอ��นที�แบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยที�
ไม่มีอาํ นาจควบคุม

114

รวม
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62

(2,791)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
และบริษัทย่อย

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท สุนรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดสำวั�นหรัทีบ� 31ปีสธัิ้นนสุวาคม
ด วัน2563
ที่ 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (เงิน�ัน�ลที�จ่ายให้
กับส่วน�ด้เสี ยที��ม่มีอาํ นาจควบคุม: 127.1 ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

12

31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั ย่อยอ��น
ที��ม่มี
ตัดรายการ
บริ ษทั สุรพล
นิชิเรฟู้ดส์ จํากัด สาระสําคัญ ระหว่างกัน
(พันบาท)
595,602
(137,305)

รวม

(640,496)
(182,199)

เงินลงทุนระยะยาวอ��น
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
2562
2562
(พันบาท)
18,098
16,298
(16,098)
(16,098)
2,000
200

� วันที� 1 มกราคม
หั ก ค่าเ���อการด้อยค่า
� วันที� 31 ธันวาคม

63
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บริ ษทั กลัน� นํ�ามันบริ สุทธิ� จํากัด
บริ ษทั อินอาร์ม กรุ๊ พ จํากัด
บริ ษทั วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี�ยงกุง้ จํากัด
บริ ษทั อินดิเพ็นเดนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
รวม

บริ ษทั กลัน� นํ�ามันบริ สุทธิ� จํากัด
บริ ษทั อินอาร์ม กรุ๊ พ จํากัด
บริ ษทั วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี�ยงกุง้ จํากัด
บริ ษทั อินดิเพ็นเดนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
รวม

กลัน� นํ�ามันปาล์ม
ฟาร์มเลี�ยงกุง้
วิจยั และพัฒนา
ที�ปร� กษาด้านการประกันภัย

ลักษณะธุรกิจ

กลัน� นํ�ามันปาล์ม
ฟาร์มเลี�ยงกุง้
วิจยั และพัฒนา
ที�ปร� กษาด้านการประกันภัย

ลักษณะธุรกิจ

64

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ร้ อยละ)
6.0
10.0
0.4
10.0

สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของ
(ร้ อยละ)
6.0
10.0
0.4
10.0

เงินลงทุนระยะยาวอ��น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 และเงินปันผลรับสําหรับปี มีดงั นี�

250,000
10,000
30,000
2,000

ทุนชําระแล้ว

250,000
10,000
30,000
2,000

ทุนชําระแล้ว

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ2563
ษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

116
15,000
1,000
98
200
16,298

ราคาทุน

15,000
1,000
98
2,000
18,098

ราคาทุน

การด้อยค่า
(พันบาท)
(15,000)
(1,000)
(98)
(16,098)

200
200

ราคาทุน - สุ ทธิ

2,000
2,000

ราคาทุน - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การด้อยค่า
(พันบาท)
(15,000)
(1,000)
(98)
(16,098)

งบการเงินรวม

-

เงินปันผลรับ
สําหรับปี

-

เงินปันผลรับ
สําหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
และบริษัทย่อย

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุบริ
ประกอบงบการเงิ
น ้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
ษัท สุรพลฟู
สํ าหรับป� สำสิ��นหรั
สุ ดบวัปีนสท�ิ้น� 31
สุดธัวันนวาคม
ที่ 31 2563
ธันวาคม 2563

ในปี 2563 เงิ นลงทุนระยะยาวอื�นจัดประเ�ทเป็ นสิ นทรั�ย�ทางการเงิ นไม่หมุนเวียนอื�นและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุ นจากการถื อปฏิ บัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มเครื� องมื อทางการเงิ นเป็ นครั� งแรก
(ดูหมายเหตุขอ้ 3(ก) และ 30)

13

อสั งหาริมทรัพย์ เพ��อการลงทุน
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(พันบาท)

ราคาทุน
� วันที� 1 มกราคม
� วันท�� 31 ธันวาคม

326,106
326,106

326,106
326,106

5,000
5,000

5,000
5,000

ค่ า�สื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
� วันที� 1 มกราคม
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
� วันท�� 31 ธันวาคม

201,604
35
201,639

201,547
57
201,604

-

-

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
� วันท�� 31 ธันวาคม

124,467

124,502

5,000

5,000

ข้อมูลเกี�ยวกับสัญญาเช่าเปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 15
งบการเงินรวม
2563
2562
(พันบาท)

สําหรับ�ี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
จํานวนทีร� ับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
รายได้ค่าเช่า

3,700

3,700

อสังหาริ มทรั�ย�เ�ื�อการลงทุนประกอบด้วยที�ดิน อาคารและอุปกร��ที�เป็ น�าร�มเลี�ยงกุง้ ที�ให้เช่าแก่บุคคลที�สาม และที�ดินที�
ถือครองเ�ื�อ�ครงการในอนาคต

65
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
และบริษัทย่อย

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท สุนรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สุด วัน2563
ที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดสำวั�นหรั
ท�� บ31ปีสธันิ้นวาคม

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 215.4 ล้านบาท สําหรับงบการเงินรวม
และ 12.8 ล้านบาท สําหรั บงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ (2562: 215.4 ล้ านบาท สําหรั บงบการเงิ นรวม และ 12.8 ล้ านบาท
สําหรั บงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ) ประเมิ นราคาโดยบริ ษทั เยนเนอรั ล แวลูเอชั�น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด ซึ� งเป็ น
ผู ้ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระ โดยพิ จ ารณาราคาตลาดสํา หรั บ ที�ดิ น และราคาที�ส ร้ า งขึ� น ทดแทนตามรู ป ลัก ษณ์ เ ดิ ม สํา หรั บ
สิ� งปลูกสร้าง ตามรายงานการประเมินราคาในเดื อนพฤษภาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุ น
ถูกจัดลําดับชั�นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที� 3
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและ�้ �มูลท���ม่ สามาร�สังเก���้ ท�มน� ั�สําคั�
ประเภทของสินทรัพย์
ที�ดิน
สิ� งปลูกสร้าง

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)
วิธีตน้ ทุน เป็ นการคํานวณหามูลค่าทรัพย์สินที�สามารถสร้างทดแทนขึ�นใหม่ได้ตาม
รู ปลักษณ์เดิม หรื อที�เรี ยกว่าต้นทุนทดแทนแล้วหักด้วยค่าเสื� อมราคาซึ� งมีสาเหตุมา
จากค่ า เสื� อ มทางกายภาพ ค่ า เสื� อ มทางประโยชน์ ใ ช้ส อยและความล้า สมัย ทาง
เศรษฐกิจเพื�อให้ได้มาซึ�งมูลค่าตามสภาพ ณ วันที�ทาํ การประเมิน

ข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ที�มีนยั สําคั�ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน คือราคาเสนอ
ซื�อขายและราคาซื�อขายของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนเปรี ยบเทียบที�คล้ายคลึงกันปรับด้วยปั จจัยความต่างอื�น�
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ท��ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ราคาประเมินใหม่
ณ วันท�� 1 มกราคม 2562
ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2562
และ 1 มกราคม 2563
ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2563

14

-

770,996
770,996

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

770,996

ท��ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

-

-

-

เคร�� องจักร
และอุปกรณ์

-

-

(พันบาท)

ระบบไฟฟ้า
และ
ระบบส่ งนํ�า

งบการเงินรวม

และบริษัทย่อย

อาคารห้องเย็น
และอุปกรณ์

บริษัทและบริ
สุรษพลฟู
บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
ัทย่ อย ้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

-

-

ยานพาหนะ

-

-

เคร�� องตกแต่ง
ติดตั�งและ
เคร�� อง��้
สํานักงาน

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั�ง

770,996
770,996

770,996

รวม
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� วันท�� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุ งใหม่
เพิ�มขึ�น
โอน
โอนมาจากสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
� วันท�� 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุน
ณ วันท�� 1 มกราคม 2562
เพิ�มขึ�น
โอน
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
� วันท�� 31 ธันวาคม 2562
และ 1 มกราคม 2563
โอนไปสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการถือปฏิบตั ิตาม
TFRS 16 เป็ นครั�งแรก (ดูหมายเหตุข้อ 3(ข))
826,498
10,679
7,316
(6,960)
837,533
837,533
3,452
13,859
(4,129)
850,715

46,170
46,170
46,170

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

46,170
-

ท��ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

533,911
900
(2,286)
532,525

533,911

539,708
909
1,544
(8,250)

68

อาคารห้องเย็น
และอุปกรณ์

(121,420)
2,465,907
68,688
185,665
13,975
(30,457)
2,703,778

2,587,327

2,577,215
41,148
28,405
(59,441)

เครื� องจักร
และอุปกรณ์

(20,663)
29,843
4,225
5,721
(5,170)
34,619

366,739
1,862
7,134
(1,292)
374,443

50,506

55,000
814
(5,308)

ยานพาหนะ

366,739

361,040
4,757
3,628
(2,686)

(พันบาท)

ระบบไฟฟ้า
และ
ระบบส่ งนํ�า

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อป
ย ระกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ษัท2563สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันบริ
วาคม
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

266,964
8,721
4,634
(6,353)
273,966

-

266,964

253,324
12,388
13,924
(12,672)

เครื� องตกแต่ง
ติดตั�งและ
เครื� องใช้
สํานักงาน

(142,083)
4,581,579
281,523
19,696
(49,687)
4,833,111

34,512
193,675
(211,292)
16,895

4,723,662

4,669,673
149,306
(95,317)

รวม

34,512

10,718
78,611
(54,817)
-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั�ง

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)

457,477

-

40,900

-

40,900
993
41,893

� วันท�� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุ งใหม่
ค่าเสื� อมราคาสําหรับป�
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
โอนมาจากสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
� วันท�� 31 ธันวาคม 2563
457,477
32,774
(3,814)
486,437

431,635
32,642
(16)
(6,784)

39,373
1,527
-

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ค่ า����อ�ราคา��������าดทุนจากการด้อยค่ า
ราคาทุน
ณ วันท�� 1 มกราคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับป�
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย/ ตัดจําหน่าย
� วันท�� 31 ธันวาคม 2562
และ 1 มกราคม 2563
โอนค่าเสื� อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
จากการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครั�งแรก
(ดูหมายเหตุข้อ 3(ข))

ท��ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

194,682
21,879
(2,277)
214,284

-

194,682

180,963
21,967
(8,248)

อาคารห้องเย็น
และอุปกรณ์

1,749,784
170,844
(167)
5,283
(29,231)
1,896,513

(28,645)

1,778,429

1,654,999
178,832
(29)
(55,373)

เครื� องจักร
และอุปกรณ์

26,377
2,469
5,200
(4,771)
29,275

(10,484)

189,319
19,351
(1,156)
207,514

36,861

36,223
5,691
(5,053)

ยานพาหนะ

189,319

173,348
18,657
(2,686)

ระบบไฟฟ้า
และ
ระบบส่ งนํ�า
(พันบาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

121

192,412
24,638
(6,218)
210,832

-

192,412

180,915
24,103
(12,606)

เครื� องตกแต่ง
ติดตั�งและ
เครื� องใช้
สํานักงาน

-

-

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั�ง

2,850,951
272,948
(167)
10,483
(47,467)
3,086,748

(39,129)

2,890,080

2,697,456
283,419
(45)
(90,750)

รวม
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776,266
775,273

� วันท�� 31 ธันวาคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ�ของกลุ่มบริ ษทั

776,266
776,266

777,793
777,793

� วันท�� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุ งใหม่
ภายใต้กรรมสิ ทธิ�ของกลุ่มบริ ษทั

� วันท�� 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ�ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
� วันท�� 1 มกราคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ�ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ท��ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

364,278

380,056

380,056
380,056

394,863
394,863

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

318,241

339,229

339,229
339,229

358,745
358,745

70

อาคารห้องเย็น
และอุปกรณ์

807,265

716,123

716,123
92,775
808,898

800,760
121,456
922,216

เคร�� อง�ักร
และอุปกรณ์

166,929

177,420

177,420
177,420

187,692
187,692

ระบบไฟฟ้า
และ
ระบบส่ งนํ�า
(พันบาท)

งบการเงินรวม

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อป
ย ระกอบงบการเงิน
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันบริ
วาคมษ2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

5,344

3,466

3,466
10,179
13,645

5,483
13,294
18,777

ยานพาหนะ

63,134

74,552

74,552
74,552

72,409
72,409

เคร�� องตกแต่ง
ติดตั�งและ
เคร�� องใช้
สํานักงาน

16,895

34,512

34,512
34,512

10,718
10,718

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั�ง

2,517,359

2,501,624

2,501,624
102,954
2,604,578

2,608,463
134,750
2,743,213

รวม

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)

ราคาทุน
ณ วันท�� 1 มกราคม 2562
เพิ�มขึ�น
โอน
จําหน่าย/ ตัดจําหน่ าย
ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
โอนไปสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากการถื อปฏิบตั ิตาม
TFRS 16 เป็ นครั�งแรก (ดูหมายเหตุข้อ 3(ข))
ณ วันท�� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุ งใหม่
เพิ�มขึ�น
โอน
โอนมาจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
จําหน่าย/ ตัดจําหน่ าย
ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2563

ราคาประเมินใหม่
ณ วันท�� 1 มกราคม 2562
ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
ณ วันท�� 31 ธันวาคม 2563
238,735
3,546
1,450
(4,947)
238,784
238,784
1,174
714
(992)
239,680

12,780
12,780

-

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง

12,780
12,780

312,535
312,535
312,535

ท��ดินและ
ส่วนปรับปรุ ง

60,976
(132)
60,844

61,458
41
(523)
60,976

-

อาคารห้องเย็น
และอุปกรณ์

(12,918)
428,129
5,759
202
12,918
(1,228)
445,780

423,697
18,062
9,285
(9,997)
441,047

-

เครื� องจักร
และอุปกรณ์

67,404
613
68,017

68,597
1,037
8
(2,238)
67,404

-

ระบบไฟฟ้า
และ
ระบบส่ งนํ�า
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม
2563
สำ�หรั
บปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

123

(12,969)
2,285
4,684
(3,084)
3,885

16,074
808
(1,628)
15,254

-

ยานพาหนะ

42,146
431
(292)
42,285

43,412
832
88
(2,186)
42,146

-

เครื� องตกแต่ง
ติดตั�งและ
เครื� องใช้
สํานักงาน

44
872
(916)
-

-

452
10,423
(10,831)
44

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั�ง

(25,887)
852,548
8,849
17,602
(5,728)
873,271

865,205
34,749
(21,519)
878,435

312,535
312,535
312,535

รวม
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ค่ า����อ�ราคา��������าดทุนจากการด้ อยค่ า
ราคาทุน
ณ วันท�� 1 มกราคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับป�
จําหน่าย/ ตัดจําหน่ าย
� วันท�� 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
โอนค่าเสื� อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
จากการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครั�งแรก
(ดูหมายเหตุข้อ 3(ข))
� วันท�� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุ งใหม่
ค่าเสื� อมราคาสําหรับป�
โอนมาจากสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
จําหน่าย/ ตัดจําหน่ าย
� วันท�� 31 ธันวาคม 2563
95,446
12,345
(4,929)
102,862

102,862
12,392
(992)
114,262

10,324
273
10,597

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

10,052
272
10,324

ท��ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

52,390
2,221
(132)
54,479

50,574
2,339
(523)
52,390

72

อาคารห้องเย็น
และอุปกรณ์

(4,571)
268,484
32,613
4,570
(1,224)
304,443

250,862
32,161
(9,968)
273,055

เครื� องจักร
และอุปกรณ์

28,904
6,021
34,925

24,894
6,248
(2,238)
28,904

ระบบไฟฟ้า
และ
ระบบส่ งนํ�า
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อยประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษ2563
ัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(7,636)
2,264
168
4,386
(3,084)
3,734

7,808
2,528
(436)
9,900

ยานพาหนะ

31,898
3,511
(290)
35,119

30,190
3,847
(2,139)
31,898

เครื� องตกแต่ง
ติดตั�งและ
เครื� องใช้
สํานักงาน

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั�ง

(12,207)
497,126
57,199
8,956
(5,722)
557,559

469,826
59,740
(20,233)
509,333

รวม

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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314,991
314,718

� วันท�� 31 ธันวาคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ�ของบริ ษทั

314,991
314,991

315,263
315,263

� วันท�� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุ งใหม่
ภายใต้กรรมสิ ทธิ�ของบริ ษทั

� วันท�� 31 ธันวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ�ของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันท�� 1 มกราคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ�ของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ท��ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

125,418

135,922

135,922
135,922

143,289
143,289

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

6,365

8,586

8,586
8,586

10,884
10,884

73

อาคารห้องเย็น
และอุปกรณ์

141,337

159,645

159,645
8,347
167,992

162,981
9,854
172,835

เคร�� อง�ักร
และอุปกรณ์

33,092

38,500

38,500
38,500

43,703
43,703

ระบบไฟฟ้า
และ
ระบบส่ งนํ�า
(พันบาท)

151

21

21
5,333
5,354

29
8,237
8,266

ยานพาหนะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม
บริษ2563
ัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

7,166

10,248

10,248
10,248

13,222
13,222

เคร�� องตกแต่ง
ติดตั�งและ
เคร�� องใช้
สํานักงาน

-

-

-

44

44

44

452

452

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั�ง

628,247

667,957

667,957
13,680
681,637

689,823
18,091
707,914

รวม

รายงานประจำ�ปี 2562

บริ ษทั สุรพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สุราษฎร์ซีฟ้ดู ส์ จํากัด
บริ ษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จํากัด
บริ ษทั โมบาย โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จํากัด

บริษัท

2561
2561
2561
2561
2558

ปี ทีป� ระเมิน
ราคาล่ าสุ ด

74

วิธีเปรียบเทียบกับราคาตลาด
วิธีเปรียบเทียบกับราคาตลาด
วิธีเปรียบเทียบกับราคาตลาด
วิธีเปรียบเทียบกับราคาตลาด
วิธีเปรียบเทียบกับราคาตลาด

วิธีการประเมิน

312,535
18,000
277,171
114,570
48,720
770,996

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาประเมิน
ราคาทุน
(พันบาท)
14,950
312,535
14,950
1,546
43,765
113,733
25,970
199,964
312,535
14,950

งบการเงินรวม
ราคาประเมิน
ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของที�ดินประเมินราคาโดยบริ ษทั เยนเนอรัล แวลูเอชัน� แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด ซึ�งเป� นผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดตามรายงานการประเมินราคาลง
วันที� 4 พฤษภาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมของที�ดินถูกจัดลําดับชั�นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที� 3 ที�ดินซึ�งแสดงในราคาประเมินมีรายละเอียดดังนี�

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ ผูกพันที�จะต้องป�ิบตั ิตามเงื�อนไขและข้อจํากัดที�กาํ หนดในสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาว เช่น การไม่จาํ นองที�ดินและอาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ �8)

ต้นทุนการกูย้ ืมที�เกี� ยวข้องกับการได้มาซึ� งเครื� องจักรและก่อสร้างโรงงานใหม่ที�ได้บนั ทึกเป� นส่ วนหนึ� งของต้นทุนสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวน 0.27 ล้านบาท (2562: 0.01 ล้ านบาท
สําหรั บกลุ่มบริ ษัท) มีอตั ราดอกเบ� ียที�รับรู ้ร้อยละ 0.43 ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี (2562: ร้ อยละ 2.18 ถึงร้ อยละ 2.26 ต่ อปี )

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของอาคารและอุปกร�์ ซึ� งได้คิดค่าเสื� อมราคาเต�มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง � วันที� 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน
1,932.1 ล้านบาท สําหรับกลุ่มบริ ษทั และ 337.6 ล้านบาท สําหรับบริ ษทั (2562: 1,867.7 ล้ านบาท สําหรั บกลุ่มบริ ษัท และ 324.4 ล้ านบาท สําหรั บบริ ษัท)

หมายเหตุ
บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย ประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ2563
ษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท สุ รพลฟู
้ ดส์ จํากัด (มหาชน)
ษัทย่ อย
หมายเหตุ
ปและบริ
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เทคนิคการประเมินมูลค่ า�ละข้ อมูลท���ม่ สามาร�สั�เก���้ ท�มน� ัยส�าคัญ
ผูป้ ระเมินอิสระภายนอกใช้วธิ ีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที�ดิน
ข้อมูลที�ไม่สามาร�สังเกตได้ที�มีนยั สําคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที�ดินคือ ราคาเสนอซื� อขาย และราคาซื� อขายของ
ที�ดินเปรี ยบเทียบที�คล้ายคลึงกันปรับด้วยปั จจัยความต่างอื�น�

15

สั ญญาเช่ า
ในฐานะผู้เช่ า
� วันท�� 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
อาคาร
เครื� องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวม

งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(พันบาท)
3,120
62,676
23,585
89,381

9,638
9,638

ในปี 2563 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เพิ�มขึ�นเป็ นจํานวน 29.23 ล้านบาทและ 8.10 ล้านบาท ตามลําดับ
กลุ่มบริ ษทั เช่าอาคารสํานักงานหลายแห่งเป็ นระยะเวลา 2 ปี โดยมีสิ ทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าเมื�อสิ� นสุ ดอายุสัญญา ค่าเช่ากําหนด
ชําระเป็ นรายเดือนตามอัตราที�ระบุไว้ในสัญญา
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั เช่าเครื� องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ โดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่มีระยะเวลา 48 เดือนและ 60 เดือน และ
จ่ายค่าเช่าคงที� เงื�อนไขในการจ่ายชําระเป็ นเงื�อนไขปกติทว�ั ไปสําหรับในประเทศไทย
สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ า
สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์บางสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริ ษทั ในการเลือกขยายอายุสญ
ั ญาเช่าภายใน 30 วันก่อนสิ�นสุดระยะเวลาเช่าที�
บอกเลิกไม่ได้ ในทางปฏิ บตั ิกลุ่มบริ ษทั จะพิจารณารวมสิ ทธิ ในการขยายอายุสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าใหม่เพื�อให้มีความ
ยืดหยุน่ ในการดําเนินงาน สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็ นสิ ทธิ ที�ให้กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกโดยผูใ้ ห้เช่าไม่มีสิทธิ
ดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั จะประเมินตั�งแต่วนั ที�สัญญาเช่าเริ� มมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะใช้สิทธิ ในการขยายอายุ
สัญญาเช่ าหรื อไม่ และกลุ่ มบริ ษ ัทจะทบทวนการประเมิ นว่ายังมี ความแน่ นอนอย่างสมเหตุ สมผลที�จะใช้สิ ทธิ เลื อกใน

75 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ปษระกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ หมายเหตุ
จํากัด (มหาชน) และบริ
ัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัทนสุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันสำท��� หรั
31 บธัปีนสวาคม
ิ้นสุด2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การขยายอายุสัญญาเช่าหรื อไม่ หากมีเหตุการณ์สําคัญหรื อมีการเปลี�ยนแปลงส�านการณ์อย่างมีสาระสําคัญ��� งอยู่ภายใต้
การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(พันบาท)

สําหรับ�� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
จํานวนท�ร� ับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
- อาคาร
- เครื� องจักรและอุปกรณ์
- ยานพาหนะ
ดอกเบี�ยจ่ายของหนี�สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั�น
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที�มีมูลค่าตํ�า

1,761
21,916
8,736
3,428
401
1,288

3,497
339
180
220

ในปี 2563 กระแสเงิ นสดจ่ ายทั�งหมดของสัญญาเช่ าของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีจาํ นวน 38.2 ล้านบาทและ 4.1 ล้านบาท
ตามลําดับ
ในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนประกอบด้วยที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ท�ีเป็ น�าร์ มเลี�ยงกุง้ ที�ให้เช่าแก่บุคคลที�สาม
สัญญาเช่าแต่ละสัญญามีระยะเวลาเช่าเป็ นเวลา 2 ปีและกําหนดรายได้ค่าเช่าเป็ นจํานวนคงที� สัญญานี�จะมีผลบังคับใช้จนกว่า
�่ ายใด�่ ายหน��งจะบอกเลิกด้วยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าตามที�กาํ หนดในสัญญา
ระยะเวลาครบกําหนดตามสัญญาเช่ าดําเนินงาน
(2562: จํานวนเงินขัน� ตํ�าท�จ� ะได้ รับในอนาคตจากสัญญาให้ เช่ าดําเนินงาน)
� วันท�� 31 ธันวาคม
ภายใน 1 ปี
1-2 ปี
รวม
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งบการเงินรวม
2563
(พันบาท)
3,325
2,017
5,342

รายงานประจำ�ปี 2563

76

2562
3,517
1,125
4,642

บริษัท สุ รพลฟู
้ ดส์ จํากัด (มหาชน)
ษัทย่ อย
หมายเหตุ
ปและบริ
ระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
16

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิ
(พันบาท)วเตอร์
ราคาทุน
� วัน�ี� 1 มกราคม 2562
เพิม� ขึ�น
� วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
เพิ�มขึ�น
จําหน่าย
� วันที� 31 ธันวาคม 2563

61,093
3,126
64,219
2,687
(17)
66,889

32,427
83
32,510
1,020
33,530

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
� วัน�ี� 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
� วันที� 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
จําหน่าย
� วันที� 31 ธันวาคม 2563

34,874
5,228
40,102
4,368
(17)
44,453

23,232
1,297
24,529
1,238
25,767

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
� วันที� 31 ธันวาคม 2562
� วันที� 31 ธันวาคม 2563

24,117
22,436

7,981
7,763

77 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
17

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเว�ยนอ��น
2563
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน
เงินมัดจํา
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
เงินฝากประจําสถาบันการเงิน
ที�มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
อื�น�
รวม

งบการเงินรวม

2562

11,391
2,066
2,139

(พันบาท)
18,282
3,089
1,395

12,542
28,138

2,000
12,040
36,806

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,031
517

618
1,024
602

10,426
11,974

9,501
11,745

� วันที� 31 ธันวาคม 2562 เงิ นฝากประจําสถาบันการเงิ นที� มีขอ้ จํากัดในการเบิ กใช้ ได้แ ก่ เงิ นฝากประจําสถาบันการเงิ นของ
บริ ษทั ย่อยกับสถาบันการเงินในประเทศจํานวนเงิน 2.0 ล้านบาท ��� งใช้เป็ นหลักทรัพย์ค� าํ ประกันหนังสื อคํ�าประกันที�ออก�ดย
สถาบันการเงินดังกล่าว (2563: แสดงเป็ น “สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หม�นเวียนที�ไม่ใช่เงินสดที�เป็ นหลักประกัน” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน)

18

หน�ส� ิ นท��ม�� าระดอกเบ�ย�

เงินกูย้ มื ระยะสั�นจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ที�
เกี�ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หน�ีสินตามสัญญาเช่า
(2562: หน�ส� ิ นตาม
สัญญาเช่ าการเงิน)
รวมหน��สินท��ม��าระดอกเบ�ย�
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งบการเงินรวม

ส่ วนที�มี
หมายเหตุ หลักประกัน

2563
ส่ วนที�ไม่มี
หลักประกัน

198,620

101,140

299,760

22,750

22,750

363,972

278,014

641,986

71,636
634,228

15,702
417,606

87,338
1,051,834

6

-

รายงานประจำ�ปี 2563

78

ส่ วนที�มี
หลักประกัน
รวม
(พันบาท)
236,495

2562
ส่ วนที�ไม่มี
หลักประกัน

รวม

92,001

328,496

16,500

16,500

418,350

337,522

755,872

91,888
746,733

446,023

91,888
1,192,756

-

ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท สุนรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดสำวั�นหรัท�บ� 31ปีสธัิ้นนสุวาคม
ด วัน2563
ที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่ วนที�มี
หลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หน�ีสินตามสัญญาเช่า
(2562: หนีส� ิ นตา�
สัญญาเช่ าการเงิน)
รวมหน��สินท��ม��าระดอกเบ�ย�

2563
ส่ วนที�ไม่มี
หลักประกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนที�มี
รวม
หลักประกัน
(พันบาท)

2562
ส่ วนที�ไม่มี
หลักประกัน

รวม

-

1,140

1,140

-

92,001

92,001

-

86,600

86,600

-

141,800

141,800

6,231
6,231

2,280
90,020

8,511
96,251

4,066
4,066

233,801

4,066
237,867

� วันที� 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีอตั ราดอกเบ� ียระหว่างร้อยละ 0.7
ต่อปี ถึงร้อยละ 3.6 ต่อปี (2562: ระหว่ างร้ อยละ 1.6 ต่ อปี ถึงร้ อยละ 2.8 ต่ อปี )
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในเดื อ นสิ ง หาคม 2560 บริ ษัท ได้ท ํา สั ญ ญากู้ยื ม เงิ น ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น ในประเทศแห่ ง หนึ� งจํา นวน 220
ล้านบาท เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบ� ียโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ มื ขั�นตํ�า (MLR) ตามที�ระบุในสัญญาเงินกู้ เงินกูย้ มื
มีกาํ หนดชําระคืนเงิ นต้นเป็ นงวดรายเดือนรวมทั�งสิ� น 48 งวด โดยผ่อนชําระงวดที� 1 ถึงงวดที� 47 งวดละ 4.6 ล้านบาท และ
ชําระหน�ี ส่วนที�เหลือทั�งหมดในงวดสุ ดท้าย เริ� มชําระเงินต้นงวดแรกในเดื อนสิ งหาคม 2561 และกําหนดชําระคืนเงินต้นให้
เสร็ จสิ� นภายในกําหนดเวลา 5 ปี นับจากวันเบิ กรับเงิ นกูง้ วดแรก ส่ วนดอกเบี�ยกําหนดชําระเป็ นรายเดื อน ทั�งน�ี บริ ษทั ต้อง
ปฏิบตั ิตามเงื�อนไขและข้อกําหนดที�ระบุในสัญญาเงินกูย้ มื เช่น จะไม่นาํ ที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างไปจํานํา จํานอง ให้เช่า หรื อ
สิ ทธิยดึ หน่วงใด� �ึ�งมีผลให้บุคคลอื�นมีสิทธิเหนือที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้าง
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 บริ ษทั ย่อยสองแห่งได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ�งจํานวน 10
ล้านบาทและ 9.1 ล้านบาทตามลําดับ เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบ� ี ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี�ยเงิ นกูย้ ืมขั�นตํ�า (MLR) และมี
กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือน เริ� มชําระเงินต้นงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนธันวาคม 2563 ตามลําดับ
และกําหนดชําระคืนเงิ นต้นให้เสร็ จสิ� นภายใน 36 เดื อนนับจากเดื อนเบิ กรับเงิ นกูง้ วดแรก ส่ วนดอกเบี�ยกําหนดชําระเป็ น
รายเดือน ทั�งน�ี บริ ษทั ย่อยสองแห่ งต้องปฏิบตั ิตามเงื�อนไขและข้อกําหนดที�ระบุในสัญญาเงินกูย้ ืม � วันที� 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ�งมีวงเงินที�ยงั ไม่ได้เบิกใช้จาํ นวน 7.3 ล้านบาท
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ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู้ดหมายเหตุ
ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท สุน รพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวัสำน�ท�หรั� 31บปีธัสนิ้นวาคม
สุด วั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
ในเดื อนกรกฎาคม 2563 บริ ษทั ย่อยแห่ งหน�� งได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหน�� งจํานวน
10 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบ� ียอ้างอิงกับอัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ ืมขั�นตํ�า (MLR) และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเป็ น
รายเดือน เริ� มชําระเงินต้นงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2563 และกําหนดชําระคืนเงินต้นให้เสร็ จสิ�นภายในเดือนมิถุนายน 2566
ส่วนดอกเบี�ยกําหนดชําระเป็ นรายเดือน ทั�งน�ีบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื�อนไขและข้อกําหนดที�ระบุในสัญญาเงินกูย้ มื
ในเดือนมีนาคม 2563 บริ ษทั ย่อยแห่ งหน�� งได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวสองสัญญาจากสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหน�� ง
และสาขาในประเทศของธนาคารต่างประเทศแห่งหน��ง จํานวนสัญญาละ 200 ล้านเยนญี�ปุ่น จํานวนเงินรวม 400 ล้านเยนญี�ปุ่น
เงิ น กู้ยื ม ดัง กล่ า วมี อ ัต ราดอกเบ� ี ยคงที�ต ามที�ร ะบุ ใ นสั ญ ญาเงิ น กู้ และมีกํา หนดชํา ระคื น เงิ น ต้น เป็ นรายงวดหกเดื อ น
รวมทั�งสิ� น 4 งวด งวดละ 50 ล้านเยนญี�ปุ่น เริ� มชําระเงิ นต้นงวดแรกในเดื อนกันยายน 2564 และกําหนดชําระคืนเงินต้นให้
เสร็ จสิ� นภายในเดื อนมีนาคม 2566 ส่ วนดอกเบี�ยกําหนดชําระทุกๆ สามเดื อนและหกเดื อน ทั�งน�ี บริ ษทั ย่อยต้องปฏิ บตั ิตาม
เงื�อนไขและข้อกําหนดที�ระบุในสัญญาเงินกูย้ มื
ในเดือนมีนาคม 2561 และพฤษภาคม 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหน��งได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวสองสัญญาจากสถาบันการเงิน
ในประเทศแห่ งหน�� งจํานวนสัญญาละ 300 ล้านเยนญี�ปุ่น จํานวนเงินรวม 600 ล้านเยนญี�ปุ่น เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบ� ี ย
คงที�ตามที�ระบุในสัญญาเงินกู้ และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายงวดหกเดือนรวมทั�งสิ�น 4 งวด งวดละ 75 ล้านเยนญี�ปุ่น เริ� ม
ชําระเงิ นต้นงวดแรกในเดือนกันยายน 2562 และพฤศจิ กายน 2562 ตามลําดับ และกําหนดชําระคืนเงิ นต้นให้เสร็ จสิ� นภายใน
เดือนมีนาคม 2564 และพฤษภาคม 2564 ตามลําดับ ส่ วนดอกเบี�ยกําหนดชําระทุกๆ หกเดือน ทั�งน�ี บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตาม
เงื�อนไขและข้อกําหนดที�ระบุในสัญญาเงินกูย้ มื
ในเดื อ นมี น าคม 2561 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หน�� ง ได้ท ํา สัญ ญากู้ยืม เงิ นระยะยาวสองสัญ ญาจากสาขาในประเทศของธนาคาร
ต่างประเทศแห่งหน��งจํานวนสัญญาละ 150 ล้านเยนญี�ปุ่น จํานวนเงินรวม 300 ล้านเยนญี�ปุ่น เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบ�ีย
คงที�ตามที�ระบุในสัญญาเงินกู้ และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายงวดเก้าเดือนรวมทั�งสิ�น 3 งวด งวดละ 50 ล้านเยนญี�ปุ่น เริ� ม
ชําระเงินต้นงวดแรกในเดือนธันวาคม 2562 และมีนาคม 2563 ตามลําดับ และกําหนดชําระคืนเงินต้นให้เสร็ จสิ� นภายในเดือน
มิถุนายน 2564 และกันยายน 2564 ตามลําดับ ส่วนดอกเบี�ยกําหนดชําระทุกๆ สามเดือน ทั�งน�ีบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื�อนไข
และข้อกําหนดที�ระบุในสัญญาเงินกูย้ มื
ในเดือนมีนาคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหน�� งได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน��งจํานวน 276
ล้านบาท เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบ� ียโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ มื ขั�นตํ�า (MLR) ตามที�ระบุในสัญญาเงินกู้ เงินกูย้ มื
มีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายงวดสามเดือนรวมทั�งสิ� น 24 งวด อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิ งหาคม 2560 และธันวาคม 2561
บริ ษทั ย่อยขอแก้ไขสัญญาเงินกูก้ บั สถาบันการเงินดังกล่าว โดยเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการชําระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือนตลอดจน
จํานวนเงิ นที�ชาํ ระคืนในแต่ละงวดตามตารางการชําระคืนเงิ นต้นใหม่ให้เสร็ จสิ� นภายในเดื อนมีนาคม 2567 ส่ วนดอกเบี�ย
กําหนดชําระเป็ นรายเดือน เงินกูย้ ืมดังกล่าวคํ�าประกันโดยบริ ษทั ทั�งน�ี บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื�อนไขและข้อกําหนดที�ระบุ
ในสัญญาเงินกูย้ มื
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ปษระกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ หมายเหตุ
จํากัด (มหาชน) และบริ
ัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัทน สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันสำท��� 31
หรัธับนปีวาคม
สิ้นสุด2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในเดือนมกราคม 2559 บริ ษทั ย่อยแห่งหน��งได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน��ง จํานวน 225
ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี�ยโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี�ยกูย้ ืมขั�นตํ�า (MLR) ตามที�ระบุในสัญญาเงินกู้ เงินกูย้ ืมมี
กําหนดชําระคืนทุกเดือนงวดละ 3.75 ล้านบาท และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นให้เสร็ จสิ� นภายในกําหนดเวลา 73 เดือนนับจาก
วันเบิ กรับเงิ นกูง้ วดแรก อย่างไรก็ตาม ในเดื อนมกราคม 2561 บริ ษทั ย่อยขอแก้ไขสัญญาเงิ นกูก้ บั สถาบันการเงิ นดังกล่ าว
โดยเปลี�ยนแปลงเงื� อนไขการชําระคืนเงิ นต้นและตารางการชําระคืนเงิ นต้น ตลอดจนจํานวนเงิ นที�ชาํ ระคืนในแต่ละงวด
เงิ นกู้ยืมดังกล่าวคํ�าประกัน โดยบริ ษทั และ�ูถ้ ื อหุ ้น รายอื� น� ของบริ ษทั ย่อย ทั�งน�ี บริ ษทั ย่อยต้องปฏิ บัติตามเงื� อนไขและ
ข้อกําหนดที�ระบุในสัญญาเงินกูย้ ืม ในปี 2564 บริ ษทั ย่อยได้เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการชําระคืนเงินต้นของสัญญาเงินกูด้ งั กล่าว
โดยชําระคืนตามตารางการชําระคืนเงินต้นใหม่ให้เสร็ จสิ�นภายในเดือนตุลาคม 2568
� วัน ที� 31 ธัน วาคม 2563 วงเงิ น สิ น เชื� อ ��� งยัง มิ ไ ด้เ บิ ก ใช้เ ป็ นจํา นวนเงิ น รวม 2,925.7 ล้า นบาท และ 45.1 ล้า นเหรียญ
สหรัฐอเมริ กา สําหรับกลุ่มบริ ษทั และ 1,854.8 ล้านบาท และ 15.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริ กา สําหรับบริ ษทั (2562: 3,092.9
ล้ านบาท และ 70.1 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา สําหรั บกลุ่มบริ ษัท และ 1,978.4 ล้ านบาท และ 27.0 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
สําหรั บบริ ษัท)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ �ูก�ันที�จะต้องปฏิบตั ิตามเงื�อนไขและข้อจํากัดที�กาํ หนดในสัญญาเงินกูย้ ืม เช่น การไม่นาํ ที�ดินและ
อาคารไปจดจํานอง การไม่ลดทุนจดทะเบียน (ดูหมายเหตุขอ้ 14) เป็ นต้น
วงเงินสิ นเชื�อของบริ ษทั ย่อยส่วนใหญ่ค� าํ ประกันโดยบริ ษทั และบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
งบการเงินรวม
�น���ิน�าม�ั��าเ�� า
การเงิน
� วัน��� 31 ธันวาคม 2562
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม

จํานวนเงิน
ขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่าย

ดอกเบี�ย

27,686
70,436
98,122

(2,853)
(3,381)
(6,234)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าปัจจุบนั
ของจํานวนเงิน
จํานวนเงิน
ขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่าย ขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่าย
(พันบาท)
24,833
67,055
91,888

81

2,145
2,124
4,269

ดอกเบี�ย

(136)
(67)
(203)

มูลค่าปัจจุบนั
ของจํานวนเงิน
ขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่าย

2,009
2,057
4,066

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู้ดหมายเหตุ
ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท สุน รพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวัสำน�ท�หรั
� 31บปีธันสวาคม
ิ้นสุด วั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
� วันที� �� ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหลายแห่งทําสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ในประเทศหลายแห่ งเ�ื�อ�ื� อรถยนต์
รถยก เครื� องจักรและอุปกร�์ สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลาเช่าสิ� นสุ ดจนถึงปี 2566 โดยมีอตั ราดอกเบ� ียระหว่างร้อยละ 1.70
ถึงร้อยละ 42.35 ต่อปี และสัญญาส่วนใหญ่กาํ หนดชําระคืนภายใน 48 เดือน และ 60 เดือน เริ� มตั�งแต่เดือนธันวาคม 2557
กรรมสิ ทธิ�ในรถยนต์ รถยก เครื� องจักรและอุปกร�์ที���ือภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินนี�จะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิ�ของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยต่อเมื�อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระเงินงวดสุดท้ายแล้ว
การเ����� น���ง��งหน���ิน��เ� กิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ มื
ระยะสั�น
2563
� วันที� 1 มกราคม 2563
การเปลี�ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
�ลกระทบของการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ
การเปลี�ยนแปลงอื�น
สัญญาเช่าการเงิน
การเปลี�ยนแปลงของรายการอื�นที�มิใช่เงินสด
� วันท�� 31 ธันวาคม 2563
2562
� วันที� 1 มกราคม 2562
การเปลี�ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
�ลกระทบของการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ
การเปลี�ยนแปลงอื�น
สัญญาเช่าการเงิน
การเปลี�ยนแปลงของรายการอื�นที�มิใช่เงินสด
� วันท�� 31 ธันวาคม 2562
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344,996
(40,236)

งบการเงินรวม
หน�ีสินตาม
สัญญาเช่า (2562:
เงินกูย้ มื
�น��� ิ น�า��ั��า
ระยะยาว
เช่ าการเงิน)
(พันบาท)
755,872
(105,485)

107,894
(38,185)

รวม

1,208,762
(183,906)

-

9,349

-

-

-

4,405
13,224

4,405
13,224

304,760

659,736

87,338

1,051,834

507,328
(162,332)

895,403
(123,951)

125,727
(41,113)

1,528,458
(327,396)

-

(15,580)

-

344,996

755,872

6,466
808
91,888

82

9,349

(15,580)
6,466
808
1,192,756

บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินกูย้ มื
ระยะสั�น
2563
� วัน�ี� 1 มกราคม 2563
การเปลี�ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
การเปลี�ยนแปลง�ื�น
สัญญาเช่าการเงิน
การเปลี�ยนแปลง��งรายการ�ื�น�ี�มิ�ช่เงินสด
� วันท�� 31 ธันวาคม 2563

92,001
(90,861)
-

2562
� วัน�ี� 1 มกราคม 2562
การเปลี�ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
การเปลี�ยนแปลง�ื�น
สัญญาเช่าการเงิน
การเปลี�ยนแปลง��งรายการ�ื�น�ี�มิ�ช่เงินสด

รวม

6,786
(4,106)

240,587
(150,167)

450
5,381

450
5,381

1,140

86,600

8,511

96,251

92,001

197,786
(55,986)

11,068
(7,415)

208,854
28,600

(395)
808

(395)
808

4,066

237,867

-

92,001

83

141,800
(55,200)
-

-

� วันท�� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน�ีสินตาม
สัญญาเช่า (2562:
เงินกูย้ มื
�น��� ิ น�า��ั��า
ระยะยาว
เช่ าการเงิน)
(พันบาท)

141,800

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
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ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิ�นสุสำด�วัหรั
นทีบ� 31
ปีสธัิ้นนสุวาคม
ด วันที2563
่ 31 ธันวาคม 2563
19

เจ้ าหนีอ� ื�น

หมายเหตุ
บุคคลหรื อกิจการทีเ� กีย� ว�้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื�น�
ค่าแรงรายวันและโบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานค้างจ่าย
เจ้าหนี�อ�น
เจ้าหนี�ค่าทรัพย์สิน
เจ้าหนี�เงินประกันผลงาน
อ��น�
รวม

20

6

งบการเงินรวม
2563
2562

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

23,648

22,712

114

169

82,452
39,463
34,214
25,033
1,392
19,370
201,924
225,572

83,806
41,767
30,719
22,835
6,983
19,210
205,320
228,032

13,430
1,246
14,516
2,365
14
7,538
39,109
39,223

13,694
6,636
10,766
1,679
364
3,524
36,663
36,832

ประมา�การหนีส� ิ น�ม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

(พันบาท)
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอ��น

151,810
4,708

159,373
4,747

25,214
205

33,586
295

รวม

156,518

164,120

25,419

33,881

����������������� ��� �� ������
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เม��อเกษีย�แก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน และผลประโยชน์จากการทํางานเป็ นระยะเวลานานตาม
ข้อ นโยบายของกลุ่ มบริ ษทั โครงการผลประโยชน์ที�ก ําหนดไว้มีความเสี� ยงจากการประมา�การตามหลัก ค�ิ ตศาสตร์
ประกันภัย ได้แก่ ความเสี� ยงของช่วงชีวติ และความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ย
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84

ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู้ดหมายเหตุ
ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท สุนรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดสำวัน�หรั
ท�� 31
บปีธัสนิ้นวาคม
สุด วัน2563
ที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

หมายเหตุ

ณ วันที� 1 มกราคม
รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ดอกเบี�ยจากภาระผูกพัน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
164,120
123,978
33,881
34,706

25

โอนให้กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น
กําไรจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์

ผลประโยชน์จ่าย
� วันท�� 31 ธันวาคม

11,887
4,109
15,996
-

29,104
31,660
3,133
63,897
-

1,813
871
2,684
(105)

2,137
9,006
849
11,992
(3,817)

15,996

63,897

2,579

8,175

-

(5,470)
(12,952)
14,123
(4,299)

-

(2,256)
(1,696)
455
(3,497)

(23,598)
156,518

(19,456)
164,120

(11,041)
25,419

(5,503)
33,881

เม��อวันที� 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ถูกปรับปรุ งและกําหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที�
ถูกเลิกจ้างเพิ�มเติม หากลูกจ้างทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ�นไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
400 วัน กลุ่มบริ ษทั จึ งแก้ไขโครงการผลประโยชน์เม��อเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพ��อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานฉบับปรับปรุ ง จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทําให้กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์เม��อ
เกษียณอายุและต้นทุนบริ การในอดีตเพิ�มขึ�น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
และบริษัทย่อย

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท สุนรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวัสำน�ท�หรั� 31บปีธัสนิ้นวาคม
สุด วั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
อัตราคิดลด
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินรวม
2563
2562
1.84 - 2.71
1.34 - 5.95
4.00 - 67.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(ร้ อยละ)
1.84 - 2.71
1.84 - 2.02
1.34 - 5.95
2.54 - 4.47
4.00 - 67.00
8.00 - 65.00

1.84 - 2.02
2.54 - 4.47
8.00 - 65.00

ข้อสมมติเกี�ยวกั�อัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อม�ลทางสถิติที�เ�ยแพร่ ทวั� ไปและตารางมรณะ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาถัวเ�ลี�ยของภาระ��กพัน�ลประโย�น์ที�กาํ หนดไว้เป็ น 9 ปี (2562: 9 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี�ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที�เกี� ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที�อา�เป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสม�ล ณ วันที�รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื�น�คงที�
งบการเงินรวม
ข้อสมมติเพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5
ข้อสมมติลดลงร้อยละ 0.5
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
(5,748)
(5,892)
6,111
6,268
6,412
5,802
(6,082)
(5,515)
(7,190)
(6,510)
7,629
6,893

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันท�� 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อสมมติเพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5
ข้อสมมติลดลงร้อยละ 0.5
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
(818)
(908)
862
956
983
931
(940)
(893)
(1,110)
(1,042)
1,169
1,095

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันท�� 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
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บริษัท สุหมายเหตุ
รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รพลฟู
ส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปีบริ
สิ�นสุษดัท
วันทีสุ� 31
ธันวาคม้ด2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
21

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกร�ี ที�บริ ษทั เสนอขายหุน้ สู งกว่ามูลค่าหุน้ ที�
จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกินน�ี ต� งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นน�ี จะนําไปจ่ายเป็ น
เงินปั นผลไม่ได้

22

สํ ารอง
สํารองประกอบด้วยการจัดสรรกําไร และ/หรื อ กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน�ีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
อง�� �ร�กอ�อืน� �องส� �น�อง�ู้ถอื หุ้น
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย�ประกอบด้วยผลรวมของการเปลี�ยนแปลงสุ ทธิ ของการตีราคาที�ดินที�แสดงในงบการเงิน
ด้วยการตีราคาใหม่จนกระทัง� มีการขายหรื อจําหน่าย
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บริษัท สุ รพลฟู้ดส์หมายเหตุ
จํากัด (มหาชน) และบริ
ัทย่ อย
ปษระกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
23

ส่ วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าบริ ษทั ดําเนิ นกิจการในส่ วนงานเดียวคือ ผลิตและจําหน่ายอาหารสําเร็ จรู ปและอาหารก��งสําเร็ จรู ปแช่แข็ง
ส่ วนกลุ่มบริ ษทั มี 2 ส่ วนงานที�รายงาน ��� งเป็ นหน่วยงานธุรกิจที�สาํ คั�ของกลุ่มบริ ษทั ที�มีสินค้าและการบริ การที�แตกต่างกัน
และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื� องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที�แตกต่างกัน การดําเนิ นงานของแต่ละ
ส่วนงานที�รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั น� ี
 ส่ วนงาน 1 ผลิตและจําหน่ายอาหารทะเล อาหารสําเร็ จรู ปและอาหารก��งสําเร็ จรู ปแช่แข็ง
 ส่ วนงาน 2 บริ การรับฝากห้องเย็นและขนส่ งห้องเย็น

สํา�รั��� สิ�นสุ ดวัน��� 31 ธันวาคม

ผลิตและจําหน่ายอาหาร
ทะเล อาหารสําเร็ จรู ปและ
อาหารก��งสําเร็ จรู ปแช่แข็ง
2563
2562

ข้ อมูลตามส่ วนงานดําเนินงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้

งบการเงินรวม
บริ การรับฝาก
ห้องเย็นและขนส่ง
ห้องเย็น
2563
2562
(พันบาท)

5,797,434
260,650
6,058,084

5,769,741
403,674
6,173,415

81,973
37,254
119,227

การจําแนกรายได้
จังหวะเวลาในการรับรู ้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหน��ง
ตลอดช่วงเวลาหน��ง
รวมรายได้

6,058,084
6,058,084

6,173,415
6,173,415

457,189
32,359
424,830

สิ นทรัพย์ส่วนงาน
หน�ีสินส่วนงาน

กําไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
ก่อนหักภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
รวมกําไร (ขาดทุน) ตามส่ วนงาน
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รวม
2563

2562

97,190
37,514
134,704

5,879,407
297,904
6,177,311

5,866,931
441,188
6,308,119

119,227
119,227

134,704
134,704

6,058,084
119,227
6,177,311

6,173,415
134,704
6,308,119

351,864
30,747
321,117

(15,870)
5
(15,875)

(12,713)
(171)
(12,542)

441,319
32,364
408,955

339,151
30,576
308,575

3,762,696

3,759,678

418,166

445,696

4,180,862

4,205,374

1,609,270

1,735,915

204,156

234,360

1,813,426

1,970,275
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ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู้ดหมายเหตุ
ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท สุนรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวัสำน�ท�หรั� 31บปีธัสนิ้นวาคม
สุด วั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
การกระทบยอดรายได้ และกําไรหรือขาดทุนของส่ วนงานทีร� ายงาน

รายได้

2563
ส่วนงานที�รายงาน
ตัดรายการระหว่างส่วนงาน
จํานวนที�ไม่ได้ปันส่วน
- ส่วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วม
รวม

งบการเงินรวม
2562

กําไรหรื อขาดทุน
2563
2562

6,177,311
(297,904)

(พันบาท)
6,308,119
408,955
(441,188)
2,598

308,575
(6,286)

5,879,407

5,866,931

485
302,774

77
411,630

สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้รั บบัตรส่ ง เสริ ม การลงทุ นจากสํา นัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น สํา หรั บ การผลิ ต อาหารพร้ อม
รับประทานแช่แข็ง และการผลิตอาหารสําเร็ จรู ปและกึ�งสําเร็ จรู ปแช่แข็ง สัตว์น� าํ แช่แข็ง และการบริ การรับฝากห้องเย็นและ
บริ การขนส่ งห้องเย็น จึงได้รับสิ ทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไร
สุทธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริ มตามระยะเวลา เง��อนไขและข้อกําหนดที�ระบุในบัตรส่งเสริ มการลงทุน

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที�
31 ธันวาคม

กิจการที�
ได้รับการ
ส่งเสริ ม

2563
กิจการที�
ไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม

ขายต่างประเทศ
ขายในประเทศ
ให้บริ การในประเทศ
ตัดรายการระหว่างกัน
รวมรายได้

4,377,882
16,355
79,162
(51,385)
4,422,014

933,928
729,920
40,064
(246,519)
1,457,393

งบการเงินรวม
กิจการที�
ได้รับการ
รวม
ส่งเสริ ม
(พันบาท)
5,311,810
4,116,891
746,275
26,668
119,226
104,135
(297,904)
(60,858)
5,879,407
4,186,836

89

2562
กิจการที�
ไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม
975,586
1,054,270
30,569
(380,330)
1,680,095

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)

รวม
5,092,477
1,080,938
134,704
(441,188)
5,866,931

141

ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู้ดส์หมายเหตุ
จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท นสุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวัสำน�ท�หรั
� 31บธัปีนสวาคม
ิ้นสุด วั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563

สําหรับปี ส��นสุ �วัน�ี�
31 ธันวาคม
ขายต่างประเทศ
ขายในประเทศ
รวมรายได้

24

กิจการท��
ได้รับการ
ส่งเสริ ม

2563
กิจการท��
ไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม

113,848
124
113,972

131,287
222,402
353,689

กิจการท��
ได้รับการ
รวม
ส่งเสริ ม
(พันบาท)
245,135
147,843
222,526
613
467,661
148,456

2562
กิจการท��
ไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม

รวม

250,264
334,031
584,295

398,107
334,644
732,751

รายได้ อ�น

หมายเหตุ
รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ
รายได้จากการให้ความช่วยเหลือด้าน
การจัดการ การขายและการตลาด
รายได้ค่าเช่า/บริ การ
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
อื�น �
รวม

25

งบการเงินเฉพาะกิจการ

6

งบการเงินรวม
2563
2562
38,452

(พันบาท)
40,565

4,438
1,100
20,459
64,449

6,258
1,110
13,607
61,540

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
595

553

34,893
5,196
663
11,414
52,761

40,430
7,922
62
11,858
60,825

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน

หมายเหตุ
เงินเดือนและค่าแรง
โครงการผลประโยชน์ท�กาํ หนดไว้
อื�น�
รวม
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20

งบการเงินรวม
2563
2562
987,732
15,996
144,313
1,148,041

รายงานประจำ�ปี 2563
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(พันบาท)
1,049,666
189,437
63,897
2,579
143,632
32,698

251,596
8,175
29,921

1,257,195

289,692

224,714

บริษัท สุ รหมายเหตุ
พลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลี�ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื�นฐานความสมัครใจของพนักงานในการ
เป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงิ นสะสมในอัตราร้อยละ 2 ของเงิ นเดื อนทุกเดื อน และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบใน
อัตราร้อยละ 2 ของเงิ นเดื อนของพนักงานทุกเดื อน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี�ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเล�ียงชีพตาม
ข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผ�จ้ ดั การกองทุนที�ได้รับอนุ�าต

26

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
หมายเหตุ
การเปลี�ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จร� ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ�นเปลืองที�ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื� อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
อื�น�
รวมต้ นทุนขาย ต้ นทุนการให้ บริการ
ต้ นทุนในการจัดจําหน่ าย
และค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

25

งบการเงินรวม
2563
2562

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

130,467
3,083,309
1,148,041
305,397
4,602
804,719

(33,218)
3,264,298
1,257,195
283,476
5,461
893,975

22,006
207,903
224,714
60,696
1,467
100,024

(7,199)
355,292
289,692
59,741
1,526
183,372

5,476,535

5,671,187

616,810

882,424
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
และบริษัทย่อย

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท สุน รพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สุด วั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวัสำน�ทีหรั
� 31บปีธันสิ้นวาคม
27

ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
2563
2562

ภาษีเงินได้ ทรี� ับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สําหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อน� ที�บนั ท�กส�งไป
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี�ยน�ปลง�อง�ลต่างชัว� คราว
รวมค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้

34,836
34,836

33,819
(149)
33,670

-

-

(2,472)
32,364

(3,094)
30,576

534
534

(656)
(656)

2563
ภาษีเงินได้
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ�ดเ�ร��อื�น

ก่อนภาษี
เงินได้

ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

กําไรจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

-

-

2563
ภาษีเงินได้
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ�ดเ�ร��อื�น

ก่อนภาษี
เงินได้

ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

กําไรจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

-

-

144

รายงานประจำ�ปี 2563

92

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
ก่อนภาษี
สุทธิจาก
เงินได้
ภาษีเงินได้
(พันบาท)
-

4,299
4,299

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สุทธิจาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(พันบาท)
-

3,496
3,496

2562
ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

(1,667)
(1,667)

2,632
2,632

2562
ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

(699)
(699)

2,797
2,797

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
และบริษัทย่อย

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
ษัท สุรพลฟู
้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุปบริ
ระกอบงบการเงิ
น
วันที่ 31
สํ าหรับปี สิ�นสำสุ�ดหรัวันบทีปี�ส31ิ้นสุธัดนวาคม
2563ธันวาคม 2563
การกร��บ�อดเ���อ�า
อัตราภาษี�ี���้ �ริ ง

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิจากกิจการที�ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุน
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนั จาก
กิจการที�ได้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุนที�ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที�ไม่รับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
รายได้เงินปันผลที�ไม่ตอ้ งเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายที�หกั ภาษีได้เพิ�มเติม
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
การใช้ขาดทุนทางภาษีที�เดิมไม่ได้
บันทึก
ภาษีงวดก่อน� ที�บนั ทึกสู งไป
รวมค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
� วัน�ี� 31 ธันวาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสุทธิ

งบการเงินรวม
2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ) (พันบาท)
443,994
20

7.3

88,799

2562
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)
333,351

20

66,670

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(ร้ อยละ) (พันบาท) (ร้ อยละ) (พันบาท)
118,338
55,051
20

23,668

20

11,010

(74,323)

(58,821)

-

-

14,249

16,710

10,115

4,795

14,797
(160)
(9,012)
(1,842)

15,468
(4,790)
(4,512)

12,294
(44,167)
(108)
(1,268)

11,492
(28,217)
(102)
366

(144)
32,364

(149)
30,576

534

(656)

สิ นทรัพย์
2563
2562

9.2
งบการเงินรวม

0.5

หนี�สิน

2563

29,072
(21,766)

28,310
(22,082)

(115,666)
21,766

2562
(พันบาท)
(116,493)
22,082

7,306

6,228

(93,900)

(94,411)

(1.2)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
หนี�สิน
2563
2562
2563
2562
5,765
(5,765)

7,907
(7,907)

(60,455)
5,765

(61,143)
7,907

-

-

(54,690)

(53,236)
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บริษัท สุ รพลฟู้ดส์หมายเหตุ
จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ษัทธันวาคม
สุรพลฟู
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันบริ
ท�� 31
2563 ้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี�การค้า (ค่ า�ผ��อผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า)
ลูกหนี�อื�น (ค่ า�ผ��อผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่ า�ผ��อการลดม�ลค่ า)
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
(ค่ า�ผ��อการด้ อยค่ า)
ที�ดิน อาคาร�ละอุปกรณ์
(จากค�าม��ก�่ า�ขอ�ค่ า���� อมราคา)
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
(จากค�าม��ก�่ า�ขอ�ค่ า���� อมราคา)
อนุพนั ธ์
ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
�นี�สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
(จากค�าม��ก�่ า�ขอ�ค่ า���� อมราคา)
ที�ดิน อาคาร�ละอุปกรณ์ (จากการ��ราคา�พ��ม)
อนุพนั ธ์
เงินลงทุนในตราสารทุน
รวม
สุ ทธิ
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� วันท��
1 มกราคม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
(พันบาท)

� วันท��
31 ธันวาคม

23
320
1,106

247
(1)
395

-

270
319
1,501

4,491

-

-

4,491

236

-

-

236

22,134
28,310

33
1
87
762

-

33
1
22,221
29,072

(1,678)
(114,206)
(768)
(724)
(117,376)
(89,066)

1,356
354
1,710
2,472

-

(322)
(114,206)
(414)
(724)
(115,666)
(86,594)

94

บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2562
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี�การค้า (�� า������น��� ��ั������)
ลูกหนี�อื�น (�� า������น��� ��ั������)
สิ นค้าคงเหลือ (�� า������า�������� า)
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
(�� า������า��� ���� า)
ที�ดิน อาคาร�ละอุปกรณ์
(�า���า������ า������ า���� ���า�า)
ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที�ยงั ไม่รับรู ้จากตราสารอนุพนั ธ์
รวม
�นี�สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที�ดิน อาคาร�ละอุปกรณ์
(�า���า������ า������ า���� ���า�า)
ที�ดิน อาคาร�ละอุปกรณ์ (�า��า����า�า�พ���)
กําไรที�ยงั ไม่รับรู ้จากตราสารอนุพนั ธ์
รวม
สุ ทธิ

� วันท��
1 มกราคม

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
(พันบาท)

23
410
695

-

4,491

-

(90)
411

� วันท��
31 ธันวาคม

-

23
320
1,106

-

4,491

262
20,921
29
26,831

(26)
2,880
(29)
3,146

(1,667)
(1,667)

236
22,134
28,310

(1,977)
(114,206)
(258)
(116,441)
(89,610)

299

(1,667)

(1,678)
(114,206)
(609)
(116,493)
(88,183)

95

(351)
(52)
3,094
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ัท ธัสุนวาคม
รพลฟู
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดบริ
วันท�ษ� 31
2563้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี�อื�น (ค่ า�ผ��อผลขาดทุนจากการด้ อยค่ า)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่ า�ผ��อการลด��ลค่ า)
ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
�นี�สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
(จากควา���ก�่ า�ขอ�ค่ า���� อ�ราคา)
ที�ดิน อาคาร�ละอุปกรณ์
(จากการ��ราคา�พ���)
อนุพนั ธ์
เงินลงทุนในตราสารทุน
รวม
สุ ทธิ
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� วันท��
1 มกราคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
(พันบาท)

� วันท��
31 ธันวาคม

320
811
6,776
7,907

(1)
(448)
(1,693)
(2,142)

-

319
363
5,083
5,765

(1,534)

1,364

-

(170)

(59,517)
(288)
(724)
(62,063)
(54,156)

244
1,608
(534)

-

(59,517)
(44)
(724)
(60,455)
(54,690)

96

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
และบริษัทย่อย

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท สุรนพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
สํ าหรับป� สิ�นสุสำด�วัหรั
นท�บ� ปี31สิ้นธัสุนดวาคม
วันที2563
่ 31 ธันวาคม 2563

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2562
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี�อื�น (�� า������น��� ��ั������)
สิ นค้าคงเหลือ (�� า������า�������� า)
ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

� วันท��
1 มกราคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
(พันบาท)

� วันท��
31 ธันวาคม

410
333
6,941
7,684

(90)
478
534
922

(699)
(699)

320
811
6,776
7,907

�นี�สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
(�า���า������ า������ า���� ���า�า)
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
(�า��า����า�า�พ���)
กําไรที�ยงั ไม่รับรู ้จากตราสารอนุพนั ธ์
รวม
สุ ทธิ

(1,280)

(253)

-

(1,534)

(59,517)
(79)
(60,876)
(53,192)

(13)
(266)
656

(699)

(59,517)
(92)
(61,143)
(53,236)

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีที�
ยังไม่ ได้ รับรู้

งบการเงินรวม
2563
2562

ยอดขาดทุนยกไป

187,042

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

(พันบาท)
162,007
101,616

80,153

กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนทางภาษี�� ึ งจะหมดอายุต� งั แต่ปี 2564 - 2568 ผูบ้ ริ หารได้ประเมินความเป็ นไปได้ของกําไรทางภาษีใน
อนาคตและความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษีในอนาคตเพื�อประกอบการรับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีและเห็ นว่ายังมีความไม่แน่ นอนที�จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั จึ งไม่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุน
ทางภาษี
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บริษัท สุ รพลฟู้ดหมายเหตุ
ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
28

กําไรต่ อหุ้นขั�นพื�น�าน

กํา�รที�� ป� นส่ วน�อ��ู้ถอื หุ้นสามัญสําหรับปี
สิ�นสุ �วันที� 31 ธันวาคม
กําไรสําหรับป� ท�เ� ป� นส่ วนของ
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั�นพื�น�าน)
จํานวนหุ้นสามัญท�อ� อกจําหน่ ายแล้ ว
กําไรต่ อหุ้น (ขั�นพื�น�าน) (บาท)

29

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
(พันบาท / พันหุ้น)

148,537
269,999
0.55

75,466
269,999
0.28

117,804
269,999
0.44

55,707
269,999
0.21

เงินปันผล
เงินปั นผลที�บริ ษทั จ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ มีดงั น�ี

30

วันที�อนุมตั ิ

กําหนดจ่าย
เงินปันผล

ปี 2563
เงินปันผลระหว่างกาล

อัตราเงินปั นผล
ต่อหุน้
(บาท)

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)

31 มีนาคม 2563

เมษายน 2563

0.2063

55.7

ปี 2562
เงินปันผลประจําปี

25 เมษายน 2562

พฤษภาคม 2562

0.3704

100.0

เครื� องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปน�ี แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหน�ี สินทางการเงิ นรวมถึงลําดับชั�น
มูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
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บริษัท สุ รพลฟู้ดหมายเหตุ
ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รพลฟู
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดบริ
วันทีษ
� 31ัทธันสุวาคม
2563 ้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าตามบัญชี
�ครื� อ�มือทา�การ��ิน
ท��วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน

� วันท�� 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทา�การ��ินอื�น
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

ระดับ 1

3,821
6,708
10,529

-

สินทรัพย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทา�การ��ินอื�น
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

ระดับ 1

3,821
288
4,109

� วันท�� 31 ธันวาคม 2562 หมายเหตุ

3

ระดับ 2
(พันบาท)

ระดับ 3

รวม

6,708

3,821
-

3,821
6,708

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ ายุตธิ รรม

มูลค่ าตามบัญชี
�ครื� อ�มือทา�การ��ิน
ท��วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน

� วันท�� 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทา�การ��ินอื�น
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

งบการเงินรวม
มูลค่ ายุตธิ รรม

-

มูลค่ าตามบัญชี

5,352
5,352

ระดับ 3

รวม

288

3,821
-

3,821
288

งบการเงินรวม
มูลค่ ายุตธิ รรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

-
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ระดับ 2
(พันบาท)

9,885

-

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)

รวม

9,885
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ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู้ดหมายเหตุ
ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
� วันท�� 31 ธันวาคม 2562 หมายเหตุ
สินทรัพย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื�น
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์
รวมสินทรัพย์ ทางการเงิน

มูลค่ าตามบัญชี

3

579
579

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ ายุตธิ รรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

-

1,807

-

รวม

1,807

สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 แสดงเป็ นส่วนหนึ�งของ “ลูกหนี�อื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประเภท
สัญญาซื�อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
ตราสารทุนที��ม่อยูใ่ น
ความต้องการของตลาด

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
�า���าหน��า�า�ั��า�� ���าย�� ��หน� า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซื� อขายสัญญาซื� อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที�รายงาน และมูลค่าปั จจุบนั คํานวณโดยอ้างอิงจาก
เส้นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที�มีสินเชื�อคุณภาพดีในสกุลเงินที�เกี�ยวข้อง
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที��ูกปรับปรุ ง ณ วันที�รายงาน

สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั�น กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กยู้ มื ระยะยาว เงินกูย้ ืมระยะยาวและหนี�สินสัญญาเช่ามีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื� องจากมี
อัตราดอกเบี�ยตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราท้องตลาด
(ข) น�ย�ายการ�ั�การความเส��ยงทาง�� านการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริ หารความเสี� ยงของ
กลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั�งคณะกรรมการบริ หารความเสี� ยงซึ� งรับผิดชอบในการพั�นาและติดตามนโยบายการ
บริ หารความเสี� ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี� ยงจะรายงานการดําเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั
อย่างสมํ�าเสมอ
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หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู
้ ดส์ จํากัด (มหาชน)ป
และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นโยบายการบริ หารความเสี� ยงของกลุ่มบริ ษทั จัดทําขึ�นเพื�อระบุและวิเคราะห์ความเสี� ยงที�กลุ่มบริ ษทั เผชิญเพื�อกําหนดระดับ
ความเสี� ยงที�เหมาะสม รวมถึ งควบคุ มและติ ดตามความเสี� ยงให้อยู่ในระดับที�ยอมรั บ ได้ นโยบายและระบบการบริ ห าร
ความเสี� ยงได้รับการทบทวนอย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้สะท้อนการเปลี�ยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการดําเนิ นงานของ
กลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีเป้ าหมายในการรั กษาสภาพแวดล้อมการควบคุ มให้เป็ นระเบียบและมีประสิ ทธิ ผลโดยจัดให้มี
การฝึ กอบรมและกําหนดมาตรฐานและขั�นตอนในการบริ หารเพื�อให้พนักงานทั�งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที�ของตน
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กํากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมีการติดตามการปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิและนโยบายการบริ หาร
ความเสี� ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริ หารความเสี� ยงให้ส อดคล้องกับความเสี� ยงที�กลุ่มบริ ษทั เผชิ ญ อยู่
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่ ม บริ ษ ัท กํา กับ ดู แ ลโดยผ่ า นทางผูต้ รวจสอบภายใน ผู ้ต รวจสอบภายในทํา หน้า ที�ใ น
การทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี� ยงอย่างสมํ�าเสมอและในกรณี พิเ�ษและจะรายงานผลที�ได้ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ข.1) ������������ ��������
ความเสี� ยงด้านเครดิ ตเป็ นความเสี� ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สัญญาตามเครื� องมือ
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา �ึ�งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี�ที�เป็ นลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั
(ข.1.1) ลูกหนี�การค้า
ฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านเครดิ ตของกลุ่มบริ ษทั ได้รับอิทธิ พลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาถึงปั จจัยอื�น� �ึ� งอาจส่ งผลต่อความเสี� ยงด้านเครดิ ตของลูกค้า �ึ� งรวมถึง
ความเสี� ยงของการผิดนัดชําระ�ึ�งเกี�ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเท�ที�ลูกค้าดําเนินธุรกิจอยู่
กลุม่ บริ ษทั กําหนดนโยบายด้านเครดิตเพื�อวิเคราะห์ความน่าเชื�อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที�กลุ่มบริ ษทั
จะเสนอระยะเวลาและเงื� อนไขมาตรฐานในการชําระเงิ นและการส่ งสิ นค้า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนงบการเงิ น
ข้อมูลอุตสาหกรรมและหนังสื อรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารสําหรับบางกรณี วงเงินยอดขายจะกําหนด
ไว้สาํ หรับลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนเป็ นราย 6 เดือน
กลุ่มบริ ษทั จํากัดฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านเครดิ ตของลูกหนี�การค้าด้วยการกําหนดระยะเวลาการจ่ายชําระ
สูงสุดที� 3 เดือน
ตารางที�แสดงไว้ดา้ นล่างให้ขอ้ มูลเกี� ยวกับฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านเครดิตและผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�น
สําหรับลูกหนี�การค้า
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บริษัท สุ รพลฟู้ดส์หมายเหตุ
จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ษัทธันวาคม
สุรพลฟู
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวับริ
นท�� 31
2563 ้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

� วัน��� 31 ธันวาคม 2563
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
1 - 30 วัน
31 - 60 วัน
61 - 90 วัน
มากกว่า 90 วัน
รวม
หั ก ค่าเ���อ�ลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนี�การค้า ค่าเ���อ�ลขาดทุน
ลูกหนี�การค้า ค่าเ���อ�ลขาดทุน
มูลค่าตามบัญชี
จากการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี
จากการด้อยค่า
(พันบาท)
224,365
62,502
18,517
376
66
4,681
248,005

1,351
1,351

(1,351)
246,654

1,816
64,318

-

64,318

อัตรา�ลขาดทุนคํานวณจากประสบการณ�ของการสู ญเสี ยด้านเครดิตที�เกิดขึ�นจริ ง 5 ปีย้อนหลัง อัตราเหล่าน�ี คูณ
กับสเกลแ�คเตอร�เ���อสะท้อน�ลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดที�เก็บข้อมูล สภาวะเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั และมุมมองของกลุ่มบริ ษทั ที�มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที�คาดการณ�ไว้ของลูกหนี�
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
(พันบาท)

ลู��น���า�ค� า
� วัน��� 31 ธันวาคม 2562
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
1 - 30 วัน
31 - 60 วัน
61 - 90 วัน
มากกว่า 90 วัน
หั ก ค่าเ���อหนี�สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
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261,874

89,402

22,308
205
34
1,040
285,461
(116)
285,345

1,803
91,205
91,205

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
และบริษัทย่อย

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท นสุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันสำท��หรั
� 31บธัปีนสวาคม
ิ้นสุด 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเ�ื�อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั�งแต่ 30 วันถึง 75 วัน
รา��ารเคล�อ� น���ของค่ าเ��อ� �ลขาด�ุนด้ านเครดิต
��ค� าด�่ า��เ�ิดข��นของลู��น��� ารค้ า
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
เพิ�มขึ�น
� วันท�� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
(พันบาท)
116
1,235
1,351

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
-

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนั ธ์
ฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านเครดิ ตของกลุ่มบริ ษทั ที�เกิ ดจากเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดและสิ นทรัพย์
อนุพนั ธ์ถูกจํากัดเนื�องจากคู่สญ
ั ญาเป็ นธนาคาร �ึ�งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี� ยงด้านเครดิตตํ�า
(ข.1.3) การคํ�าประกัน
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายให้การคํ�าประกันทางการเงินแก่หน�ี สินของบริ ษทั ย่อยเท่านั�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ออกหนังสื อคํ�าประกันวงเงินสิ นเ�ื�อกับธนาคารสําหรับบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 18)
(ข.2) ค�า�เส���งด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั กํากับดู แลความเสี� ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดที�ผูบ้ ริ หาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงิ นเพื�อใ�้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจากความผันผวนใน
กระแสเงินสด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
และบริษัทย่อย

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท สุนรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
สุด วั2563
นที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวัสำน�ท�หรั� 31บปีธัสนิ้นวาคม

ตารางต่อไปนี�แสดงระยะเวลาการครบกําหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี� สินทางการเงิน � วันที�รายงาน โดยจํานวนเงิน
เป็ นจํานวนขั�นต้น���งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี�ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

�น����น�า��า����น���� ม� ��� �นุพนั ธ์
เจ้าหนี�การค้า
267,660
เจ้าหนี�อื�น
225,572
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
941,746
เงินกูย้ มื จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
22,750
หน�ีสินตามสัญญาเช่า
87,338
รวม
1,545,066

267,660
225,572
584,889
5,711
33,691
1,117,523

� วัน��� 31 ธันวาคม 2563

� วัน��� 31 ธันวาคม 2563
�น����น�า��า����น���� ม� ��� �นุพนั ธ์
เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�อื�น
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หน�ีสินตามสัญญาเช่า
รวม
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มูลค่า
ตามบัญชี

210,616
18,083
29,481
258,180

169,511
28,950
198,461

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 2 ปี
หรื อน้อยกว่า แต่ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
(พันบาท)

55,524
39,223
87,740
8,511
190,998

รายงานประจำ�ปี 2563

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
มากกว่า 2 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
(พันบาท)

55,524
39,223
58,176
3,621
156,544
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31,705
2,322
34,027

3,137
3,137

รวม

267,660
225,572
965,016
23,794
92,122
1,574,164

รวม

55,524
39,223
89,881
9,080
193,708

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
และบริษัทย่อย

บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท สุนรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
ด วัน2563
ที่ 31 ธันวาคม 2563
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดสำวั�นหรัท�� บ31ปีสธัิ้นสุวาคม

� วัน��� 31 ธันวาคม 2562
�น����น�า��า����น
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในประเทศ
เงินกูย้ มื ระยะยาว (เงินตรา
ต่างประเทศ) จากสถาบันการเงิน
รวม

� วัน��� 31 ธันวาคม 2562
�น����น�า��า����น
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

ภายใน 1 ปี

1.64 - 2.80
2.12 - 2.25

328,496
16,500

3.53 - 4.50

126,600

0.45

125,821
597,417

อัตราดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

ภายใน 1 ปี

1.64 - 1.90
3.53

92,001
55,200
147,201

งบการเงินรวม
ระยะเวลาที�ครบกําหนดชําระ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)
-

รวม

-

328,496
16,500

433,550

-

560,150

69,901
503,451

-

195,722
1,100,868

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระยะเวลาที�ครบกําหนดชําระ
หลังจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)
86,600
86,600

-

รวม

92,001
141,800
233,801

(ข.3) ความ������ด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงจาก�ุ รกิ จปกติ �� งมาจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ยในตลาดและอัตรา
แลกเปลี�ยนและจากภาระ�ูก�ันตามสัญญาที�ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหรื อออกอนุ�นั ��เ�ื�อ
การเก็งกําไรหรื อเ�ื�อการค้า
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น
บริษัท สุ รพลฟู้ดส์ จํหมายเหตุ
ากัด (มหาชน) และบริป
ษัทระกอบงบการเงิ
ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัทน สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันทีสำ� �31หรัธับนปีวาคม
สิ้นสุด2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ข.3.1) ความเสี� ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยน
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวข้องกับการซื� อ การขายและการกูย้ มื ที�เป� นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ใช้สัญญาซื� อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเป� นหลักเพื�อป้ องกันความเสี�ยงในสิ นทรั พย์
ทางการเงิ นหรื อหนี�สินทางการเงิ นในสกุลเงิ นตราต่างประเทศที�ครบกําหนดชําระน้อยกว่าหนึ� งปี สัญญาซื� อขาย
เงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าที�ทาํ สัญญา ณ วันที�รายงานเกี� ยวข้องกับการซื� อและขายในสกุลเงิ นตราต่างประเทศ
ที�คาดการณ์วา่ จะเกิดขึ�นในภายหลัง

2563
�านะเป� �ต่ �ความเ����ง�า�เง�นตรา
ต่ างประเทศ � วันท�� 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้า
เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�อื�น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที�มีความเสี� ยง
ประมาณการยอดขายสิ นค้า
ประมาณการยอดซื�อสิ นค้าและ
สิ นทรัพย์
ยอดรวมความเสี� ยงทั�งสิ�น
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี� ยงคงเหล�อสุ ทธิ
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เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริ กา

เงินเยนญี�ปุ่น

งบการเงินรวม
เงินเหรียญ
รวม
สหรัฐอเมริ กา
(พันบาท)
3
18
184,060
77,035
(17,741)
(13,153)
(11,253)
(2,265)
(191,415)
-

2562
เงินเยนญี�ปุ่น

รวม

2
117,010
(2,818)
(6,937)
(195,722)

20
194,045
(15,971)
(9,202)
(195,722)

1
51,038
(14,961)
(5,772)
-

2
133,022
(2,780)
(5,481)
(191,415)

30,306
260,041

(66,652)
828,489

(36,346)
1,088,530

61,635
337,822

(88,465)
492,920

(26,830)
830,742

(20,444)
269,903

761,837

(20,444)
1,031,740

(9,426)
390,031

404,455

(9,426)
794,486

9,500
(49,012)
230,391

(401,494)
360,343

9,500
(450,506)
590,734

6,660
(211,043)
185,648

(470,866)
(66,411)

6,660
(681,909)
119,237

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท สุ รพลฟูหมายเหตุ
้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563
�านะเปิ �ต่ �ความเ����ง�ากเงินตรา
ต่ างประเทศ � วันท�� 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้า
เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�อื�น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
ที�มีความเสี� ยง
ประมาณการยอดขายสิ นค้า
ประมาณการยอดซื�อสิ นค้าและ
สิ นทรัพย์
ยอดรวมความเสี� ยงทั�งสิ�น
สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดความเสี� ยงคงเหล�อสุ ทธิ

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริ กา

เงินเยนญี�ปุ่น

เงินเหรียญ
รวม
สหรัฐอเมริ กา
(พันบาท)
17
8,271
16,476
(13,283)
(13,153)
(4,499)
(30)

8,271
(12,643)
(4,499)

(640)
-

(8,871)
30,252

(640)
19,204

(9,511)
49,456

(16,668)
4,713

18,564

8,969
(13,876)
(194)

(9,735)
8,829

2562
เงินเยนญี�ปุ่น

รวม

3,725
-

17
20,201
(13,153)
(30)

3,310
75,687

3,725
20,983

7,035
96,670

(16,668)
23,277

(9,426)
69,571

24,708

(9,426)
94,279

8,969
(23,611)
8,635

6,660
(100,327)
(24,096)

(15,645)
9,063

6,660
(115,972)
(15,033)

(ข.3.2) ความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี�ย
ความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี�ยเป็ นความเสี� ยงที�เกิ ดจากการเปลี�ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี�ยตลาดซึ� ง ส่ งผล
กระทบต่อ ผลการดํา เนิ น งานและกระแสเงิ นสดของกลุ่ ม บริ ษทั เนื� อ งจากเงิ นกู้ยืมส่ ว นใหญ่มี อตั ราดอกเบี�ยคงที�
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี�ยโดยหลักมาจากเงิ นกู้ยืม (ดู หมายเหตุขอ้ 18) อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริ หารเ�ื� อว่ากลุ่มบริ ษทั มีความเสี� ยงในอัตราดอกเบี�ยไม่เป็ นสาระสําคัญ ดังนั�น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้ทาํ สัญญาเพื�อ
ป้ องกันความเสี� ยงดังกล่าว
สําหรับสําหรับฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงอัตราดอกเบี�ย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 ให้ดูตารางภายใต้หัวข้อความเสี� ยง
ด้านสภาพคล่อง
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บริษัท สุ รพลฟู้ดหมายเหตุ
ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
ประกอบงบการเงิ
น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2563
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
31

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มน�ั คงเพื�อรักษาความเชื�อมัน� ของนักลงทุน เจ้าหนี�และตลาด
และก่อให้เกิ ดการพัฒนาของธุ รกิ จในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ�� งกลุ่มบริ ษทั
พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิ จกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซ�� งไม่รวมส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม อีกทั�งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ

32

ภาระผูกพันกับกิจการท���ม่ เก�ย� ว�้ องกัน
งบการเงินรวม
2563
2562
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาท���งั ��่ ��� �ับ���
อาคารและสิ� งปลูกสร้างอื�น
เครื� องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวม
ภาระผูกพัน���น�
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่า
ซ��งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ�า (2562: จํานวนเงิน
�ั�น�ํา� ท�����งจ่ า��น�นา��ทั�งสิ �น�า���� สัญญาเช่ า
�ําเนินงานท��บ��เ�ิ���่ ��� )
- ภายใน 1 ปี
- �-� ปี
เลตเตอร์ออฟเครดิตที�ยงั ไม่ได้ใช้สาํ หรับ
ซื�อสิ นค้าและวัสดุ
หนังสื อคํ�าประกันจากธนาคาร
รวม

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2,224
24,418
2,070
28,712

1,791
75,907
77,698

-

-

910
201

9,322
5,626

452
156

1,077
1,966

14,669
5,439
21,219

2,968
17,916

14,669
1,700
16,977

1,700
4,743

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซ��งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ�า ได้แก่ สัญญาเช่าเครื� องใช้สาํ นักงานระยะเวลา
หน��งปีถ�งสี�ปี สิ�นสุดในเดือนมกราคม 2567
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ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู้หมายเหตุ
ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท สุนรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดสำวั�นหรั
ท�� บ31ปีสธันิ้นวาคม
สุด วัน2563
ที่ 31 ธันวาคม 2563
� วันที� 31 ธันวาคม 2563 สิ นทรั พย์ทางการเงิ นไม่หมุนเวียนที�ไม่ใช่ เงิ นสดที�เป� นหลักประกัน ได้แก่ เงิ นฝากประจํากับ
ธนาคารของบริ ษทั ย่อยแห่งหน��งกับธนาคารในประเทศจํานวน 2.0 ล้านบาท ซ��งใช้เป� นหลักทรัพย์ค� าํ ประกันหนังสื อคํ�าประกัน
ที�ออกโดยธนาคารดังกล่าว
� วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือสัญญาซื� อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีระยะเวลา
สัญญาครอบคลุมไม่เกินหน��งปี ดังนี�
งบการเงินรวม
จํานวนเงินตรา
เทียบเท่า
สกุลเงิน
� วัน��� 31 ธันวาคม 2563
สัญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
เยนญี�ปุ่น
เหรียญสหรัฐอเมริ กา
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
รวม
สัญญา���อเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
เหรียญสหรัฐอเมริ กา
� วัน��� 31 ธันวาคม 2562
สัญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
เยนญี�ปุ่น
เหรียญสหรัฐอเมริ กา
รวม
สัญญา���อเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
เหรียญสหรัฐอเมริ กา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงินตรา
เทียบเท่า

ต่างประเทศ
(ล้ าน)

เงินบาท
(ล้ านบาท)

ต่างประเทศ
(ล้ าน)

เงินบาท
(ล้ านบาท)

1,352.63
1.60
0.48

401.49
49.01
10.89
461.39

33.28
0.45
-

9.74
13.88
23.62

0.31

9.50

0.30

8.97

1,729.37
7.04

470.87
211.04
681.91

57.46
3.35

15.65
100.33
115.98

0.22

6.66

0.22

6.66
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ประกอบงบการเงิ
น
บริษัท สุ รพลฟู้ดหมายเหตุ
ส์ จํากัด (มหาชน) และบริ
ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท สุนรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดสำวัน�หรั
ท�� 31
บปีธัสนิ้นวาคม
สุด วัน2563
ที่ 31 ธันวาคม 2563
33

หน�ส� ิ นท��อาจเกิด��น�
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหน� ีสินที�อาจเกิดขึ�นจากการเข้าร่ วมคํ�าประกันสิ นเ�ื�อที�สถาบันการเงินให้แก่บริ ษทั ย่อย
บางแห่งจํานวนเงินรวมประมาณ 1,379.1 ล้านบาท และ 5.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริ กา

34

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที�ประ�ุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื� อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติ อนุ มตั ิ ประกาศจ่ายเงิ นปั นผล สําหรั บผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี 2563 จํานวน 0.3272 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทั�งสิ�น 88.34 ล้านบาท การจ่ายเงินปั นผลจะถูกเสนอต่อที�ประ�ุมสามัญ
ประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ เพื�ออนุมตั ิในเดือนเมษายน 2564
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