รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญา
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั สุ รพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สุ รพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่ม
บริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั สุ รพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลาดับ ซึ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของ ผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะ
กิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สาหรั บปี สิ นสุ ดวันเดี ยวกัน รวมถึ งหมายเหตุ ซึ ง
ประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสาคัญและเรื องอืน ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้างต้นนี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิด ชอบของผู้ส อบบั ญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจ การ ในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ทีกาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืนๆ ซึ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องส าคัญในการตรวจสอบ
เรื องสาคัญในการตรวจสอบคื อเรื องต่ า งๆ ที มี นัยสาคัญที สุ ดตามดุ ลยพิ นิจเยียงผูป้ ระกอบวิ ชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื องเหล่านี
มูลค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ช) และ 9
เรืองสาคัญในการตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรื องดังกล่ าวอย่างไร

กลุ่ มบริ ษ ทั มี สิ นค้า คงเหลื อ ที มี นัย สาคัญ สิ นค้า ของ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
กลุ่มบริ ษทั ได้แก่อาหารทะเลและอาหารแช่ แข็งซึ งมี ท สอบถามผู บ้ ริ ห ารในการกาหนดนโยบายที ใช้ใ นการ
อายุการเก็บ รั ก ษาที จากัด นอกจากนี สิ นค้าของกลุ่ม
พิจารณาประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ
บริ ษทั เป็ นสิ นค้าทีมีการแข่งขันสู งทังตลาดในประเทศ
และตลาดส่ งออก ประกอบกับกระบวนการผลิตสิ นค้า ท ประเมิ นนโยบายที กลุ่มบริ ษทั ใช้ในการประมาณการว่า
ของกลุ่มบริ ษทั ต้องพึงพาวัตถุดิบทางการเกษตรและ
วิ ธีก ารที ใช้นันมี ค วามสอดคล้อ งกับ นโยบายการบัญชี
ของกลุ่มบริ ษทั
ประมง ซึ งมี ค วามผัน แปรไปตามสภาพภู มิอ ากาศ
สิ งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ส่ งผลต่อความ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที ใช้ในการผลิตสิ น ค้า ท ทาความเข้าใจในลักษณะของระบบการควบคุมภายในที
ของกลุ่มบริ ษทั ปั จจัย เหล่านี ส่ งผลต่อต้นทุ นวัตถุดิบ
เกียวข้องกับการบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือ และเข้าร่ วม
สั ง เกตการณ์ ก ารตรวจนับ และสุ่ ม ทดสอบสภาพของ
ราคาขายของสิ นค้า และมู ล ค่ า ของสิ น ค้า คงเหลื อ
เนื องจากสิ นค้าคงเหลื อของกลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่ า
สินค้าคงเหลือ
ด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใด
จะตากว่า กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับจาก ท พิจ ารณาสิ นค้าคงเหลือเคลื อนไหวช้า ด้วยการประเมิ น
รายงานวิเคราะห์อายุของสิ นค้าคงเหลือว่าจัดทาถูกต้อง
ราคาขายหักค่าใช้จ่ายในการขายเปรี ยบเทียบกับต้นทุน
ของสิ นค้า คงเหลื อ และบันทึ กผลขาดทุ นหากมูลค่ า
และครบถ้วนหรื อ ไม่ โดยการกระทบยอดกับ รายงาน
สิ นค้าคงเหลือ สุ่ มทดสอบการคานวณอายุของรายงาน
สุ ทธิ ทีจะได้รับตากว่าต้นทุนสิ นค้าคงเหลือ รวมถึงการ
ประมาณมู ล ค่ า สาหรั บ สิ น ค้า คงเหลื อ จะหมดอายุ
สิ นค้าคงเหลือและสุ่ มทดสอบกับเอกสารทีเกี ยวข้องว่า
เนื องจากการวัด และการประเมิ น มู ล ค่ า ของสิ น ค้า
สิ นค้าคงเหลือถูกจัดประเภทไว้ใ นช่ วงอายุทีเหมาะสม
คงเหลื อ เกี ยวข้อ งกับ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู บ้ ริ หาร
หรื อไม่
ข้า พเจ้า จึ ง พิ จ ารณาเรื องนี เป็ นเรื องสาคัญ ในการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
2
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มูลค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 3(ช) และ 9
เรื องสาคัญในการตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรื องดังกล่ าวอย่างไร
ท สุ่ ม ทดสอบการประมาณการมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที จะได้รั บของ
สิ นค้า คงเหลื อ เคลื อนไหวช้า โดยการเปรี ยบเที ย บ
ประมาณการเกี ยวกับสิ นค้า หมดอายุกับ ข้อ มู ล ในอดี ต
แผนการจัดจาหน่ ายของบริ ษทั และปั จจัยตลาดที ส่ งผล
ต่อมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ท

สุ่ มทดสอบการประมาณการมู ลค่ า สุ ท ธิ ที จะได้รั บ ของ
สิ นค้าคงเหลือ โดยทดสอบความถูกต้องของตัวอย่างข้อมูล
โดยเปรี ยบเทียบราคาทีคาดว่าจะขายได้กบั เอกสารการขาย
ภายหลังวันสิ นปี หรื อรายการราคาสิ นค้า และแผนการจัด
จาหน่าย ตลอดจนพิจารณาเกียวกับการประมาณค่าใช้จ่ายที
คาดว่าจะเกิดขึ นจากการขายกับเอกสารทีเกี ยวข้อง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ งในอดีต และ

ท

พิ จารณาความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลที เกี ยวกับ
สิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ตามข้อกาหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีเกียวข้อง

ข้ อมูลอื่น
ผู บ้ ริ ห ารเป็ นผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบต่ อ ข้อ มู ล อื น ข้อ มู ล อื นประกอบด้ว ยข้อ มู ล ซึ งรวมอยู่ ใ นรายงานประจาปี แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีอยูใ่ นรายงานนัน ซึงคาดว่ารายงานประจาปี จะถูก
จัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชือมันต่อข้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือการอ่านข้อมูลอืน
ตามทีระบุขา้ งต้นเมือจัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขัดแย้งที มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื นมี การแสดงข้อมูลที ขัดต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
3
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เมื อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื อสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าทีในการกากับดูแลและขอให้ทาการแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้าที ในการกากับดูแลต่องบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการเหล่านี โดยถูกต้องตามที
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในที ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพือให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื อง เปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดาเนิ นงานต่อเนื อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื อง เว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชือมันในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ลที ขัด ต่ อข้อเท็จ จริ ง อันเป็ นสาระสาคัญ ที มี อยู่ได้เ สมอไป ข้อมู ลที ขัด ต่ อ ข้อเท็จจริ งอาจเกิ ด จากการทุ จริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ ง แต่ละรายการหรื อ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ ระกอบ
วิชาชี พตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึ ง
ท ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี ยงจากการแสดงข้อ มู ล ที ขัด ต่ อ ข้อ เท็จจริ ง อัน เป็ นสาระสาคัญ ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพือตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงทีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื องจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
4
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ท

ท

ท

ท

ท

เอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึ งจัดทาขึนโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี ยวกับความเหมาะสมของการใช้เ กณฑ์การบัญชี สาหรั บการดาเนิ นงานต่ อเนื องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชี ทีได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที มีสาระสาคัญทีเกี ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที
อาจเป็ นเหตุใ ห้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื อง
หรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวข้อง หรื อถ้า
การเปิ ดเผยข้อมูล ดังกล่าวไม่เพี ยงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้า พเจ้าขึนอยู่กบั
หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันที ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนือง
ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบทีทาให้มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ทีเหมาะสมอย่างเพี ย งพอเกี ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จ การภายในกลุ่ มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ ร กิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้า รั บผิดชอบต่ อการกาหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติง านตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่ อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าที ในการกากับดูแลในเรื องต่างๆที สาคัญ ซึ งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที ได้วางแผนไว้ ประเด็นที มีนยั สาคัญที พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที มี นัยสาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าทีในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืนซึ งข้าพเจ้าเชื อว่ามี
เหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

5
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จากเรื องทีสื อสารกับผูม้ ี ห น้าที ในการกากับ ดู แล ข้าพเจ้า ได้พิจ ารณาเรื องต่ า ง ๆ ที มี นัย สาคัญ ที สุ ดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื องเหล่านี ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อ
ในสถานการณ์ทียากที จะเกิ ดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะ
จากการสื อสารดังกล่าว

(อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์)
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
เลขทะเบียน 3757
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2563
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งบแส งฐานะการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม

สินทรัพย์

หมายเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
2562
2561

2561
(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนี การค้า
ลูกหนี อืน
เงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

5
6
4, 7
4, 8
4
9

474,436,039
285,344,683
41,219,755
584,299,247

674,828,142
225,380,402
25,457,867
522,789,296

3,533,087
91,205,297
5,349,372
43,400,000
136,664,068

30,732,452
91,887,051
7,739,541
128,700,000
132,138,112

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4, 10
4, 11
13
14
15
16
31
17

21,843,646
2,000,000
124,502,123
2,604,578,312
24,117,003
6,227,671
36,805,840

21,358,492
2,000,000
124,558,565
2,743,213,202
26,219,196
6,346,366
18,634,985

17,150,000
844,127,375
200,000
5,000,000
681,637,111
7,981,081
11,744,669

17,150,000
730,477,375
200,000
5,000,000
707,914,375
9,195,182
10,768,361

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี
7
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งบแส งฐานะการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
งบกำรเงินรวม
ธันวาคม

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ธันวาคม

หมายเหตุ
(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้า
เจ้าหนี อืน
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถึงกาหนดชาระภายในหนึ งปี
เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ทีเกี ยวข้องกัน
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน

18
4, 19
4, 20
18
4, 18
18

18
18
31
21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี
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งบแส งฐานะการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
งบกำรเงินรวม
ธันวาคม

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ธันวาคม

หมายเหตุ
(บาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจานวน
มูลค่าหุ้นละ บาท

หุ้น

ทุนทีออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญจานวน
หุ้น
มูลค่าหุ ้นละ บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

22
23

12

รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี
บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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งบกาไรขา ทุนเบ็ เสร็
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ นสุดวันที
ธันวาคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ นสุดวันที
ธันวาคม

หมายเหตุ
(บาท)
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้ดอกเบียและเงินปันผล
กาไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ
รายได้อืน
รวมรำยได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย รายได้ ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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4, 24
4, 24
4
4, 25

4
4, 26
4, 27
30
4, 10
31

งบกาไรขา ทุนเบ็ เสร็
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ นสุดวันที
ธันวาคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ นสุดวันที
ธันวาคม

หมายเหตุ
(บาท)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
ผลกาไรจากการตีมลู ค่าสิ นทรัพย์ใหม่
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานทีกาหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรำยกำรทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืนสำหรับปี สุ ทธิจำกภำษีเงินได้

15, 31
21, 31

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

12

กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไร ขำดทุน ต่อหุ้นขันพืนฐำน

-

-

-

-
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บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวำคม

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

กาไร ขาดทุน

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้ นทีบันทึกโดยตรงเข้ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมการเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่อย

เงินปันผลของบริ ษทั ย่อยให้กบั ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม

การเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่อย

รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู ือหุ้น

เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั

การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

รำยกำรกับผู้ถือหุ้ นทีบันทึกโดยตรงเข้ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปี สินสุ ดวันที ธันวำคม
ยอดคงเหลือ ณ วันที มกรำคม

หมายเหตุ

สามัญ

มูลค่าหุ้น

ทีออกและ
ชาระแล้ว

ส่วนเกิน

ทุนเรื อนหุ้น
ตามกฎหมาย

ทุนสารอง
ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

(บาท)

สิ นทรัพย์

จากการตีราคา

ส่วนเกินทุน
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

ของ

องค์ประกอบอืน

รวม

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

งบกำรเงินรวม

งบแส งการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย

บริ ษทั ใหญ่

ผูถ้ ือหุ้นของ

รวมส่ วนของ
ควบคุม

ไม่มีอานาจ

ส่ วนได้เสี ยที

ส่วนของ

ผูถ้ ือหุ้น

รวมส่ วนของ

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวำคม

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื น

กาไร

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมการเปลียนแปลงในส่ วนได้เสียในบริ ษัทย่อย

เงินปั นผลของบริ ษทั ย่อยให้กบั ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม

การเปลียนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษัทย่ อย

รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั

การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวำคม
ยอดคงเหลือ ณ วันที มกรำคม

หมายเหตุ

สามัญ

มูลค่าหุ ้น

ทีออกและ
ชาระแล้ว

ส่ วนเกิน

ทุนเรื อนหุ ้น
ตามกฎหมาย

ทุนสารอง
ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

(บาท)

สิ นทรัพย์

จากการตีราคา

ส่ วนเกินทุน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

ของ

องค์ประกอบอื น

รวม

องค์ประกอบอื นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

งบกำรเงินรวม

งบแส งการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย

บริ ษทั ใหญ่

ผูถ้ ือหุ้นของ

รวมส่ วนของ

ควบคุม

ไม่มีอานาจ

ส่ วนได้เสี ยที

ส่ วนของ

ผูถ้ ือหุ ้น

รวมส่ วนของ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวำคม

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรั บปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

สำหรั บปี สินสุ ดวันที ธันวำคม
ยอดคงเหลือ ณ วันที มกรำคม

33

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชาระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
สามัญ
ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)

ส่ วนเกินทุน
จากการตีราคา
สิ นทรัพย์

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ของ

องค์ประกอบอืน

รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กาไรสะสม
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

งบแส งการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวำคม

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรั บปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

สำหรั บปี สินสุ ดวันที ธันวำคม
ยอดคงเหลือ ณ วันที มกรำคม

33

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้น
ทีออกและ
ชาระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
สามัญ
ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)

ส่ วนเกินทุน
จากการตีราคา
สิ นทรัพย์

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ของ

องค์ประกอบอืน

รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กาไรสะสม
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

งบแส งการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

งบกระแสเงินส
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม
หมายเหตุ
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรั บรายการทีกระทบกาไรเป็ นเงิ นสดรั บ จ่ าย
ค่าใช้จ่าย รายได้ ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เงินปันผลรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
กาไร ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
กลับรายการ หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ
กลับรายการ ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่าย
อาคารและอุปกรณ์
กาไร ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบียรับ
การเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนิ นงาน
ลูกหนี การค้า
ลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนี การค้า
เจ้าหนี อืน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจาก ใช้ไปใน การดาเนิ นงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุทธิได้ มำจำก ใช้ ไปใน กิจกรรมดำเนินงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม

งบกระแสเงินส
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม
หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ นสุดวันที ธันวาคม

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดจ่ายเพือซื อเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซื ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพือซื อบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ทีเกียวข้องกันลดลง เพิมขึน
เงินปันผลรับ
ดอกเบียรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก ใช้ ไปใน กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือชาระเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการกูย้ ืมเงินเพือซื อสิ นทรัพย์
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดทีผูเ้ ช่าจ่ายเพือลดจานวนหนี สิ นซึ งเกิดขึน
จากสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพือชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินปันผลจ่ายให้ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
ดอกเบียจ่าย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก ใช้ ไปใน กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิมขึน ลดลง สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที มกราคม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันที ธันวำคม
รำยกำรทีไม่ใช่ เงินสด
อาคารและอุปกรณ์ทีซื อระหว่างปี มีรายละเอียดดังนี
อาคารและอุปกรณ์ทีซื อทังหมดในระหว่างปี
หัก สิ นทรัพย์ทีได้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงิน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ในงวดก่อน
ดอกเบียทีบันทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
เพิมขึน ลดลงในเจ้าหนี ค่าซื ออาคารและอุปกรณ์
เพิมขึน ลดลงในเจ้าหนี เงินประกัน
ยอดซื อสุ ทธิอำคำรและอุปกรณ์ทีจ่ ำยเป็ นเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี
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หมำยเหตุ

สำรบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีทีสาคัญ
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
เงินลงทุนระยะยาวอืน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นทีมีภาระดอกเบีย
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
สารอง
ส่วนงานดาเนินงานและการจาแนกรายได้
รายได้อืน
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขันพืนฐาน
เงินปั นผล
เครื องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
หนีสิ นทีอาจเกิดขึน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ได้ใช้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวันที 20 กุมภาพันธ์ 2563
1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั สุ รพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน) “บริ ษ ัท” เป็ นนิ ติบุคคลที จัดตังขึ นในประเทศไทย และจดทะเบี ยนกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือเดือนกันยายน 2532 โดยบริ ษทั มีสถานทีตังปัจจุบนั ดังนี
(ก) สานักงานจดทะเบียน
(ข) โรงงาน

: ตั งอยู่ ณ เลขที
หมู่ ถนนเทพารั ก ษ์ ตาบลเทพารั ก ษ์ อาเภอเมื อ ง
จังหวัดสมุทรปราการ
: ตั งอยู่ ณ เลขที
หมู่ ถนนเทพารั ก ษ์ ตาบลเทพารั ก ษ์ อาเภอเมื อ ง
จังหวัดสมุทรปราการ

ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่
ท บริ ษท
ั โภไคย โฮลดิงส์ จากัด
และกลุ่มว่องวัฒนโรจน์
ท กลุ่มไกรสิ ทธิ ศิรินทร
ท กลุ่มเจียงวรี วงศ์

ถือหุ น้ รวมร้อยละ 44 ซึ งบริ ษทั โภไคย โฮลดิงส์ จากัด เป็ นนิ ติบุคคลที จัดตัง
ขึนในประเทศไทย
ถื อหุ้นร้อยละ 13
ถื อหุ้นร้อยละ 13

บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยดาเนิ น ธุ ร กิ จหลักเกี ยวกับการผลิ ตและจาหน่ า ยอาหารทะเล อาหารสาเร็ จรู ปและอาหาร
กึ งสาเร็ จรู ปแช่ แข็ง และให้บริ การรับฝากห้องเย็นและขนส่ งห้องเย็น รายละเอี ยดของบริ ษทั ย่อยทางตรง ณ วันที
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี จัด ทาขึ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี ที ประกาศใช้โ ดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซึงมี ผลบังคับใช้ตงแต่
ั รอบระยะเวลา
บัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม
การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรั บปรุ ง
ใหม่นัน มี ผลให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ซึ งไม่มีผลกระทบอย่างมี สาระสาคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ทังนี กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที เรื อง รายได้
จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครังแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที เรื อง รายได้ (“TAS 18”) และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีเกียวข้อง รายละเอียดของนโยบายการบัญชี ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ข้อ ถ
นอกจากนี กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที ออกและปรับปรุ งใหม่ซึงยังไม่มีผลบังคับใช้ใน
งวดปั จจุบนั มาถือปฏิ บตั ิ ในการจัดทางบการเงิ นนี ก่อนวันที มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีออก
และปรับปรุ งใหม่ทีเกียวข้องกับการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้
(ข) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนีจัดทาเป็ นเงินบาทซึ งเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั
(ค) การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติ หลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ทังนี ผลทีเกิดขึนจริ ง
อาจแตกต่างจากทีประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติ ทีใช้ในการจัดทางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่าง
ต่อเนือง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป
การใช้วิจารณญาณ
ข้อมูลเกี ยวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิ บัติต ามนโยบายการบัญชี ซึงมี ผ ลกระทบที มี นัย สาคัญที สุ ด ต่ อ
จานวนเงินที รับรู้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี
หมายเหตุขอ้
หมายเหตุขอ้
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การพิจารณาว่าเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญใน
กิจการทีกลุ่มบริ ษทั ลงทุนหรื อไม่
การจัดทางบการเงินรวม ซึ งกลุ่มบริ ษทั มีอานาจควบคุมโดยพฤตินยั (
ในกิจการทีกลุ่มบริ ษทั ลงทุน
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( ) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกียวกับข้อสมมติ และความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที 1 ธันวาคม 5 ซึ งมีความเสี ยง
อย่างมีนยั สาคัญทีจะส่ งผลให้ต้องมีการปรับปรุ ง ที มีสาระสาคัญในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี สิ น
ในปี บัญชีถดั ไป ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี
หมายเหตุขอ้
หมายเหตุขอ้ 1
หมายเหตุขอ้ 1

3

การวัดมูลค่าค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีการค้า
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานทีกาหนดไว้เกียวกับ
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การรั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ การคาดการณ์ ก าไรทางภาษี ใ นอนาคตที จะนา
ผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์

นโยบำยกำรบัญชี ทีสำคัญ

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ยของ
กลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับกิจการนันและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิจการนันทาให้เกิ ด
ผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่
วันทีมีการควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสิ นสุ ดลง
ส่ วนได้เสี ยในเงิ นลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการทีกลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
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ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมบันทึกบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมือเริ มแรกด้วยราคาทุนซึ งรวมถึงต้นทุน
การทารายการ ภายหลังการรับรู ้ รายการเริ มแรก ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุ นและกาไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื นของ
เงิ นลงทุนทีบันทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึ กในงบการเงิ นรวมจนถึงวันทีกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ย
ความมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึง รายได้หรื อค่าใช้จ่ายทียังไม่เกิดขึนจริ งซึ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิ จการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงิ นรวม กาไรที ยังไม่เกิ ดขึนจริ งซึ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการทีถูกลงทุนนัน ขาดทุนทียัง
ไม่เกิดขึนจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรทียังไม่เกิดขึนจริ ง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึน
(ข) รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นที เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นทีใช้ในการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันนัน
สิ นทรัพย์และหนี สิ นที ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ งเกิ ดจากรายการบัญชี ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีนนั
(ค) อนุพันธ์
อนุพนั ธ์ได้ถูกนามาใช้เพือจัดการความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิด
จากกิจกรรมดาเนินงาน อนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพือค้า อย่างไรก็ตาม อนุพนั ธ์ทีไม่เข้าเงือนไขการกาหนดให้เป็ นเครื องมือ
ป้องกันความเสี ยงถือเป็ นรายการเพือค้า
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(ง)

การป้ องกันความเสียง
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มี นโยบายที จะป้ องกันความเสี ยงของอัตราแลกเปลี ยนโดยการทาสัญญาซื อขายเงิ นตราต่ างประเทศ
คุ ้มครองรายการที เป็ นตัวเงิ น ซึ งเป็ นเงิ นตราต่ า งประเทศไว้ล่ว งหน้า โดยรายการที เป็ นตัวเงิ นซึ งเป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศจะแปลงค่าเป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลียน ณ วันทีรายงาน ปรับปรุ งด้วยลูกหนี/เจ้าหนีสุ ทธิจากสัญญา
ซื อขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนี ยมรอตัดบัญชี ทีเหลืออยู่ ค่าธรรมเนี ยมในการทาสัญญาซื อขายเงิ นตรา
ต่างประเทศจะตัดบัญชี เป็ นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา รายได้/ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี ดงั กล่าวและกาไร
หรื อขาดทุ นจากสัญญาซื อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้าที คุม้ ครองความเสี ยงจากรายการที เป็ นตัวเงิ นซึ งเป็ น
เงินตราต่างประเทศนันจะบันทึกหักกลบลบกับกาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่ารายการทีเป็ นตัวเงินทีเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิน สดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารประเภท
เผือเรี ยก และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารซึ งจะต้องชาระคืนเมือทวงถาม ถือเป็ น
ส่ วนหนึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด
เงิน ฝากสถาบันการเงิ นที มี ขอ้ จากัด ในการเบิ กใช้ได้แสดงแยกต่ า งหากเป็ น “เงิน ฝากประจาสถาบันการเงิ นที มี
ข้อจากัดในการเบิ กใช้” ภายใต้ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ฉ) ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนีรับรู ้เมือกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ทีปราศจากเงือนไขในการได้รับสิ งตอบแทนตามสัญญา
ลูกหนี แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี หักค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ ซึ งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี และ
การคาดการณ์เกียวกับการชาระหนีในอนาคตของลูกค้า หนีสู ญจะถูกตัดจาหน่ายเมือเกิดขึน
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(ช) สินค้ าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตากว่า
วัตถุดิบ วัสดุ หีบห่ อและวัสดุ สินเปลืองคานวณโดยใช้วิธีเข้าก่ อนออกก่ อน สิ นค้าระหว่างผลิ ตและสิ นค้าสาเร็ จรู ป
คานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลีย ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซื อ ต้นทุนแปลงสภาพหรื อต้นทุนอืนเพือให้สินค้าอยู่ใน
สถานทีและสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตทีผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้าคานวณโดยการใช้
ต้นทุนมาตรฐานซึ งได้รับการปรั บปรุ งให้ใกล้เคี ยงกับราคาทุ นถัวเฉลียรวมการปั นส่ วนของค่ าโสหุ ้ยการผลิ ตอย่าง
เหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที จะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที จะขายได้จ ากการดาเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที จาเป็ น
โดยประมาณในการขาย
(ซ) เงินลงทุน
เงิ นลงทุนในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ ว มในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ัท บัน ทึ ก บัญ ชี โ ดยใช้วิ ธี ราคาทุ น
ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนและตราสารทุน
เงิ นลงทุน ในหน่วยลงทุนซึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากทีถือไว้เพือค้าหรื อตังใจถือไว้
จนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครังแรกเงินลงทุนเผือขายแสดงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลียนแปลงทีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า บันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนผลขาดทุน
จากการด้อยค่ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เมือมีการตัดจาหน่ ายเงิ นลงทุ น จะรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนสะสมที เคย
บันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรงเข้ากาไรหรื อขาดทุน ในกรณี ทีเป็ นเงินลงทุนประเภททีมีดอกเบีย จะต้องบันทึ ก
ดอกเบียในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึงไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผือขายจะใช้ราคาเสนอซื อ ณ วันทีรายงาน
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การจาหน่ายเงินลงทุน
เมือมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุทธิ ทีได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกาไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ทีเกียวข้องทีเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ทีกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนทีถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที จาหน่ายไปและ
เงินลงทุนทียังถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนาหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทีเหลืออยูท่ งหมด
ั
(ฌ) อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนได้แก่ อสังหาริ มทรัพย์ทีถือครองเพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที
เพิมขึ นหรื อทังสองอย่าง ทังนี ไม่ได้มีไว้เพือขายตามปกติ ธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพือให้ได้มาซึ งอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างทีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอืนเพือให้อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม
ค่าเสื อมราคาจะบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุน ซึ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน
อาคารและอุปกรณ์ ฟาร์มเลียงกุง้

ถึ ง
ถึ ง

ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสาหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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(ญ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ทีเป็ นกรรมสิ ทธิ ของกิจการ
ที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ วดั มูลค่ าด้วยราคาทุ นหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุ นจากการด้อยค่ า ยกเว้นที ดิ นที
วัดมูลค่าด้วยราคาที ตี ใหม่ ราคาทีตีใหม่หมายถึ งมูลค่ายุติธรรมซึ งกาหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสิ นทรั พ ย์ทีมี
อยูจ่ ริ ง ณ วันทีมีการตีราคาใหม่หกั ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์
ราคาทุ นรวมถึงต้นทุ นทางตรงที เกี ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุนของการก่ อสร้ างสิ นทรั พย์ทีกิ จการ
ก่ อสร้ างเอง รวมถึ งต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืนๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพือให้สินทรัพย์นนอยู
ั ่ในสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานทีตังของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สาหรับเครื องมือทีควบคุมโดยลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์ซึงไม่สามารถทางาน
ได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์นนั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบทีมีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อ ขาดทุ น จากการจาหน่ า ยที ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ คื อ ผลต่ า งระหว่ างสิ งตอบแทนสุ ท ธิ ที ได้รั บ จาก
การจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เมือมีการขายสิ นทรัพย์ที
ตีราคาใหม่ จานวนเงินทีบันทึกอยูใ่ นส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์จะถูกโอนไปยังกาไรสะสม
สิ นทรั พย์ ทีเช่ า
การเช่ าซึ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที เช่ านันๆ ให้
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน ส่ วนเครื องจักรและอุปกรณ์รวมทังยานพาหนะที ได้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงิน
บันทึ กเป็ นสิ นทรั พย์ดว้ ยมูลค่ ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุ บนั ของจานวนเงิ นขันตาที ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่ าแล้ว แต่
จานวนใดจะตากว่า หักด้วยค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุ นจากการด้อยค่า ค่าเช่ าที ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที เป็ น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ น และส่ วนที จะหักจากหนี ตามสัญญา เพือทาให้อตั ราดอกเบียแต่ละงวดเป็ นอัตราคงทีสาหรับ
ยอดคงเหลือของหนีสิ น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน
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สินทรั พย์ทีตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ดาเนินการโดยผูเ้ ชียวชาญในการประเมินราคาทีมีความเป็ นอิสระอย่างสมาเสมอ เพือให้มนใจว่
ั าราคา
ตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ทีได้รับการประเมิ นไม่แตกต่า งอย่า งเป็ นสาระสาคัญจากมูลค่ า ยุติธรรม ณ วันที รายงาน
กลุ่มบริ ษทั ประเมินราคาทีดินทุกๆ ปี
มูลค่าของสิ นทรัพย์ส่วนที ตี เพิ มขึนจะบันทึ กไปยังกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื นและแสดงเป็ น “ส่ วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสิ นทรัพย์” ในองค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ยกเว้นกรณี ทีเคยประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงและ
รับรู ้ขาดทุนในกาไรหรื อขาดทุนของสิ นทรัพย์ชินเดียวกันนันแล้ว ในกรณี ทีมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับมูลค่าที ลดลงเฉพาะจานวนที ลดลงมากกว่าส่ วนเกิ นทุนจากการตี ราคา
สิ นทรัพย์ทีเคยบันทึกไว้ครังก่อนในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนของสิ นทรัพย์ชินเดียวกันนัน ในกรณี ทีมีการจาหน่าย
สิ นทรัพย์ทีตี ราคาใหม่ ส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคาของสิ นทรัพย์ทีจาหน่ ายจะโอนโดยตรงไปยังกาไรสะสมและ
ไม่รวมในการคานวณกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
ต้ นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลียนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่วนหนึ งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้า งแน่ ทีกลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนัน และสามารถ
วัดมูลค่ าต้นทุ นของรายการนันได้อย่างน่ าเชื อถือ ชิ นส่ วนที ถูกเปลี ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนทีเกิดขึนในการซ่อมบารุ งอาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่ าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลียนแทนอืน หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุ น คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อาคารห้องเย็นและอุปกรณ์
เครื องจักรและอุปกรณ์

ถึง
ถึง
ถึง
ถึง

ปี
ปี
ปี
ปี
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ชน)
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ระบบไฟฟ้าและระบบส่งนา
ยานพาหนะ
เครื องตกแต่ง ติดตังและเครื องใช้สานักงาน

ถึ ง
และ

ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสาหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตัง
วิ ธี ก ารคิ ด ค่ า เสื อมราคา อายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ และมู ล ค่ า คงเหลื อ ถู ก ทบทวนอย่ า งน้อ ยที สุ ด
ทุกสิ นรอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฎ) สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีกลุ่มบริ ษทั ซื อมาและมีอายุการใช้งานจากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมือก่อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ทีสามารถระบุได้ทีเกียวข้องนัน ค่าใช้จ่ายอืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึนภายหลังรับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุ นของสิ นทรัพย์
ค่ า ตัด จาหน่ า ยรั บรู ้ ใ นกาไรหรื อขาดทุ นโดยวิ ธี เ ส้ น ตรงซึ งโดยส่ ว นใหญ่ จะสะท้อ นรู ป แบบที คาดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรัพย์นันตามระยะเวลาที คาดว่า จะได้รับประโยชน์จากสิ นทรั พย์ไม่มี
ตัวตนซึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ มตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือสิ นทรัพย์นนพร้
ั อมทีจะให้ประโยชน์
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ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์สาหรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์

และ

ปี

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

การด้อยค่า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี เรื องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชีจะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมือมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เ กิ ด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าทีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมือมีการกลับรายการการ
ประเมิ นมู ลค่ า ของสิ นทรั พ ย์เ พิ มของสิ นทรั พย์ชิ นเดี ย วกัน ที เคยรั บรู ้ ใ นส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้น และมี การด้อ ยค่ า ใน
เวลาต่อมา ในกรณี นีให้รับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นเผือขาย ซึ งได้บนั ทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และมีความ
ชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ งเคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจะถูกบันทึ กในกาไรหรื อ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงิ นดังกล่าว ยอดขาดทุนทีบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนทีซือกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
นันๆ ซึ งเคยรับรู ้แล้วในกาไรหรื อขาดทุน
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การคานวณมูลค่ าทีคาดว่าจะได้ รับคื น
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผือขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ น หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุ นในการขายแล้วแต่มูลค่า ใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่าจากการใช้ข อง
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ ง
ภาษี เงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อืน จะพิ จารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคื น
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสิ นทรัพย์นนเกี
ั ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนเพิมขึนในภายหลัง
และการเพิ มขึ นนันสัมพัน ธ์โดยตรงกับขาดทุ นจากการด้อยค่ าที เคยรั บรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ น สาหรั บสิ นทรัพ ย์
ทางการเงินทีเป็ นตราสารทุนทีจัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรงในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ นอืนๆ ที เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วัน ที ที ออกรายงานว่ า มี ข้อ บ่ ง ชี เรื องการด้อ ยค่ า หรื อไม่ ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า จะถู ก กลับ รายการ หากมี
การเปลียนแปลงประมาณการทีใช้ในการคานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพี ยงเท่ า ที มูลค่ าตามบัญชี ของสิ น ทรั พย์ไม่ เกิ น กว่า มู ลค่ าตามบัญชี ภายหลังหักค่ า เสื อมราคาหรื อค่ า ตัด จาหน่ า ย
เสมือนหนึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฑ) หนีสินที่มีภาระดอกเบีย
หนีสิ นทีมีภาระดอกเบียบันทึกในราคาทุน
(ฒ) เจ้ าหนีการค้ าและเจ้าหนีอื่น
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนแสดงในราคาทุน
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(ณ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถู กรั บรู ้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุ นในรอบ
ระยะเวลาทีพนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ทีกาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ทีกาหนดไว้นันจัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที ได้รับ
อนุ ญาตเป็ นประจา โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
ในการวัด มู ล ค่ า ใหม่ ข องหนี สิ น ผลประโยชน์ที กาหนดไว้สุ ท ธิ กาไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบียจ่ายของ
หนี สิ นผลประโยชน์ทีกาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิ ดลดที ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ
ต้นปี โดยคานึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนีสิ นผลประโยชน์ทีกาหนดไว้สุทธิ ดอกเบียจ่ายสุทธิ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกาไรหรื อขาดทุน
เมือมี การเปลี ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์
ทีเกียวข้องกับการบริ การในอดีตหรื อกาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมือเกิดขึน
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิ ด จาก
การทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ซึ งผลประโยชน์นีได้คิดลดกระแสเงิ นสดเพือให้เป็ นมูลค่า
ปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
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ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทางานให้ หนี สิ นรับรู ้ดว้ ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนีสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ด) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนีสิ นจะรับรู ้ก็ต่อเมือกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานทีเกิดขึ น
ในปัจ จุบ ันอันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ต ซึ งสามารถประมาณจานวนภาระผูกพันได้อย่า งน่ า เชื อถื อ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณ
การหนี สิ นพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึ งถึง
ภาษีเงินได้ เพือให้สะท้อนจานวนทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อหนีสิ น
ประมาณการหนีสิ นส่ วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผ่านไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ต) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนีรวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมทีมีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ ม ผูป้ ระเมิ นมู ลค่ า มี การทบทวนข้อ มู ล ที ไม่ส ามารถสังเกตได้ และปรั บ ปรุ งการวัดมู ล ค่ า ที มี นัย สาคัญ อย่ า ง
สมาเสมอ หากมี การใช้ข ้อมู ล จากบุ คคลที สามเพื อวัดมู ลค่ า ยุติ ธรรม เช่ น ราคาจากนายหน้า หรื อ การตังราคา
กลุ่มผูป้ ระเมิ นได้ประเมิ นหลักฐานที ได้มาจากบุ คคลที สามที สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี ยวกับการวัดมูลค่ ารวมถึ งการ
จัดลาดับชันของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามทีกาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าทีมีนยั สาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
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การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที สามารถสังเกตได้ให้มากที สุ ดเท่าทีจะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านีถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี
ท ข้อมูลระดับ เป็ นราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกัน
ท ข้อมูลระดับ เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนันนอกเหนื อจาก
ราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ
ท ข้อมูลระดับ ข้อมูลทีใช้เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นนัน
หากข้อมูลที นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นถูกจัดประเภทลาดับชันของมูลค่ายุติธรรม
ทีแตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลาดับชันของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลทีอยูใ่ นระดับตาสุ ดทีมีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึน
(ถ) รายได้
นโยบายการบัญชีสาหรับการรับรู้รายได้ ในปี 2562
รายได้รับรู ้ เมื อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงิ นที สะท้อนถึ งสิ งตอบแทนที กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึงไม่รวมจานวนเงินทีเก็บแทนบุคคลทีสาม ภาษีมูลค่าเพิมและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
การขายสินค้ าและบริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมือลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าซึ งโดยทัวไปเกิดขึ นเมือมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั
ลูกค้า
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่ วงเวลาหนึ งเมือได้ให้บริ การ ต้นทุนทีเกี ยวข้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื อ
เกิดขึน
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นโยบายการบัญชีสาหรั บการรั บรู้รายได้ ในปี 2561
รายได้ทีรับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิมและแสดงสุ ทธิ จากส่วนลดการค้า
การขายสินค้ าและให้ บริ การ
รายได้จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมือได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที มีนยั สาคัญ
ไปให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้ รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมี การควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที ขายไปแล้วนันหรื อมี
ความไม่แน่ นอนที มี นัย สาคัญในการได้รั บประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนัน ไม่อาจ
วัดมูลค่าของจานวนรายได้และต้นทุนที เกิ ดขึ นได้อย่างน่ าเชื อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนทีจะต้อง
รับคืนสิ นค้า รายได้จากการให้บริ การรับรู้เมือมีการให้บริ การ
รายได้เงิ นชดเชยจากสิ นค้ าส่ งออก
รายได้เงิ นชดเชยจากสิ นค้าส่ งออกรับรู ้ เ ป็ นรายได้ เมื อรั บรู ้ รายการขายแล้วโดยได้ส่งมอบ โอนความเสี ยงและ
ผลตอบแทนแล้ว
(ท) รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่ า เช่ า จากอสัง หาริ มทรั พย์เ พื อการลงทุ นรั บรู ้ ในกาไรหรื อ ขาดทุ นโดยวิ ธี เ ส้น ตรงตลอดอายุสัญ ญาเช่ า
ค่าใช้จ่ายเริ มแรกทีเกิดขึนเป็ นการเฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ งของค่าเช่าทังสิ นตามสัญญา ค่าเช่าที
อาจเกิดขึนรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึงค่าเช่านันเกิดขึน
(ธ) รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงินปั นผลและดอกเบี ยรับจากการลงทุนและเงิ นฝากธนาคาร โดยเงิ นปั นผลรับ
บันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันทีกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล และดอกเบียรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุ นตาม
เกณฑ์คงค้าง
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(น) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดี ยวกันบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุ นในงวดที ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิ ดขึ น ยกเว้น
ในกรณี ทีมีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนทีจะนามาใช้เองหรื อเพือขาย
(บ) สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ทีได้รับ
ตามสัญญาเช่า จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึงของค่าเช่าทังสิ นตามสัญญาตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนต้องนามารวมคานวณจานวนเงินขันตาทีต้องจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่าเมือได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
(ป) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษี เงินได้ของ
งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนทีเกียวกับรายการทีรับรู ้โดยตรงใน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษี เ งิ นได้ของงวดปั จจุ บัน ได้แ ก่ ภาษี ทีคาดว่า จะจ่ า ยชาระหรื อ ได้รั บชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุน
ประจาปี ที ต้อ งเสี ย ภาษี โดยใช้อ ัต ราภาษี ที ประกาศใช้ห รื อ ที คาดว่ า มี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ วัน ที รายงาน ตลอดจน
การปรับปรุ งทางภาษีทีเกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนีสิ นและจานวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมือเกิดจากผลแตกต่าง
ชัวคราวทีเกียวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ต้อ งสะท้อ นถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที จะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธี ก ารที
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี สิ นตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที สิ นรอบ
ระยะเวลาทีรายงาน
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ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่ าโดยใช้อตั ราภาษี ทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่ างชัวคราวเมื อมี การกลับรายการ
โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ในการกาหนดมู ล ค่ า ของภาษี เ งิ นได้ของงวดปั จจุ บันและภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ม บริ ษ ทั ต้องคานึ ง ถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี ทีไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึ น และมีดอกเบียที ต้อง
ชาระ กลุ่ ม บริ ษ ัท เชื อว่ า ได้ต ังภาษี เ งิ น ได้ค ้า งจ่ า ยเพี ย งพอสาหรั บ ภาษี เ งิ น ได้ที จะจ่ า ยในอนาคต ซึ งเกิ ด จาก
การประเมิน ผลกระทบจากหลายปั จ จัย รวมถึง การตี ค วามทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต
การประเมินนี อยู่บนพืนฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเกียวกับเหตุการณ์
ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลียนการตัดสิ นใจโดยขึ นอยู่กบั ความเพี ยงพอของภาษีเงิ นได้
ค้างจ่ายทีมีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดทีเกิดการเปลียนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี สิ นภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมือกิ จการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที จะนาสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั มาหักกลบกับหนี สิ นภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษี
เงิ นได้นีประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี หน่ วยงานเดี ยวกันสาหรั บหน่ วยภาษี เดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษี ต่า งกัน
สาหรับหน่วยภาษีต่างกันนันกิ จการมีความตังใจจะจ่ายชาระหนี สิ นและสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุทธิหรื อตังใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนีสิ นในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรเพือเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว กาไรเพือเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึง
การกลับรายการผลแตกต่างชัวคราวทีเกี ยวข้อง ดังนัน กาไรเพือเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัวคราวที พิจารณาจากแผนธุ รกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอทีจะ
บันทึ กสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ทงจานวน
ั
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จ ะถูกทบทวน ณ ทุ กวันทีรายงานและ
จะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ผ) กาไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกาไรต่อหุ ้นขันพื นฐานสาหรั บหุ ้นสามัญ กาไรต่อหุ ้นขันพื นฐานคานวณโดยการหารกาไรหรื อ
ขาดทุ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนาหนักทีออกจาหน่ายระหว่างปี
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(ฝ) บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทังทางตรงและ
ทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อ
กิ จการที อยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมี สาระสาคัญเดี ยวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่ม
บริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทังทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจ
ทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนัน
(พ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที รายงานต่ อประธานเจ้าหน้าที บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที เกิ ดขึ นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนันโดยตรงรวมถึ งรายการที ได้รับ การ
ปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
4

บุคคลหรื อกิจกำรทีเกียวข้ องกัน
ความสัมพันธ์ ที มี กับ บริ ษทั ย่อย และบริ ษ ทั ร่ ว มได้เ ปิ ดเผยในหมายเหตุ ข ้อ และ
เกียวข้องกันทีมีรายการระหว่างกันทีมีนยั สาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี
ชื อกิจกำร
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

บริ ษทั จี เอฟพีที นิชิเร
(ประเทศไทย) จากัด

บริ ษทั เอสซี จี นิชิเร
โลจิสติกส์ จากัด

ประเทศทีจัดตัง/
สัญชำติ
ไทย

ญีปุ่น
ออสเตรเลี ย
สหรัฐอเมริ กา
ไทย

บุ ค คลหรื อกิ จการอื นที

ลักษณะควำมสัมพันธ์
บุคคลที มี อานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สังการ
และควบคุมกิ จกรรมต่างๆของกิ จการไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ทังนีรวมถึงกรรมการของกลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ จะทา
หน้าทีในระดับบริ หารหรื อไม่
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
ถือหุ ้นโดย
ถือหุ ้นโดย
ถือหุ ้นโดย

เวียดนาม

ถือหุ ้นโดย

ไทย

ถือหุ ้นโดย

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประเทศทีจัดตัง/
ชื อกิจกำร
สัญชำติ
บริ ษทั โภไคย โฮลดิงส์ จากัด
ไทย
บริ ษทั บีเอสซี โซ อิน จากัด
ไทย

ลักษณะควำมสั มพันธ์
ถือหุน้ โดยครอบครัวว่องวัฒนโรจน์และมีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ ง

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทมีดงั ต่อไปนี
รำยกำร
ขายวัตถุดิบและสินค้า
ซื อวัตถุดิบและสิ นค้า
ดอกเบียรับและดอกเบียจ่าย
เงินปั นผลรั บ
รายได้จากการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการจัดการ การขาย และการตลาด
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าขนส่ ง
รายได้ค่าฝากสิ นค้า
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ค่าความช่วยเหลือด้านบริ การจัดการ
ค่าความช่วยเหลือด้านการตลาด
รายได้จากการคาประกัน
ค่าจ้างแรงงาน
ขายอาคารและอุปกรณ์
ขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเช่า
ค่าขนส่ ง
ค่าฝากสิ นค้า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
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นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ราคาต้นทุนบวกกาไรส่ วนเพิม
ราคาตามเงื อนไขทางธุ รกิ จปกติ เช่ นเดี ยวกับรายการซื อสิ นค้า จาก
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
กาหนดอัตราดอกเบียโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบียของธนาคาร
ตามทีประกาศจ่าย
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
ร้ อยละ ของวงเงิ น ค าประกัน สาหรั บ เงิ น กู้ยื ม ระยะสั นและ
ร้อยละ ของยอดหนีคงค้างสาหรับเงินกูย้ ืมระยะยาว
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีบวกกาไรส่ วนเพิม
มูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีบวกกาไรส่ วนเพิม
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
ราคาทีตกลงกันตามสัญญา
ตามหลักเกณฑ์ทีกาหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ผลตอบแทน และตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษทั กาหนด

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

รายการทีสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที

ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(พันบาท)
บริษัทย่ อย
ขายวัตถุดิบและสินค้า
เงินปั นผลรับ
รายได้จากการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการจัดการ การขาย และการตลาด
รายได้จากการคาประกัน
รายได้ค่าฝากสิ นค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าขนส่ ง
ดอกเบียรับ
ค่าจ้างแรงงาน
ซื อวัตถุดิบและสิ นค้า
ค่าฝากสิ นค้า
ค่าเช่า
ค่าขนส่ง
ขายอาคารและอุปกรณ์
ขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
บริษัทร่ วม
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบียจ่าย
ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ

27,402

31,308

24,937

บร ท รพลฟด จ กด (ม

28,858
ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(พันบาท)
บุคคลหรื อกิจกำรอืนทีเกียวข้ องกัน
ขายสินค้า
ซื อวัตถุดิบและสิ นค้า
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ค่าความช่วยเหลือด้านบริ การจัดการ
ค่าเช่า
ดอกเบียจ่าย
ค่าฝากสินค้า
ค่าขนส่ ง
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึง บริ ษัท สุ ราษฎร์ ซีฟู้ดส์ จากัด) ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายน
เป็ นจานวนเงิน
ทังสิ น
ล้านบาท โดยจ่ายให้กบั บริ ษทั เป็ นจานวนเงิ น
ล้านบาท และจ่ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอานาจ
ควบคุมเป็ นจานวนเงิน ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ ง บริ ษ ทั สุ ร พลนิ ชิ เ รฟู้ ด ส์ จากัด ) ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผลในเดือนมีนาคม
เป็ นจานวน
เงิ นทังสิ น
ล้านบาท โดยจ่ ายให้กบั บริ ษทั เป็ นจานวนเงิ น
ล้านบาท และจ่ ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยที ไม่มี
อานาจควบคุมเป็ นจานวนเงิน
ล้านบาท ในเดือนมีนาคม
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ ง บริ ษ ทั สุ ร พลนิ ชิเ รฟู้ ด ส์ จากัด ) ได้ประกาศจ่ายเงิ นปั นผลในเดื อนตุลาคม
เป็ นจานวน
เงินทังสิ น
ล้านบาท โดยจ่ายให้กบั บริ ษทั เป็ นจานวนเงิน
ล้านบาท และจ่ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจ
ควบคุมเป็ นจานวนเงิน
ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ ง บริ ษ ทั สุ ร พลนิ ชิ เ รฟู้ ด ส์ จากัด ) ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผลในเดือนมีนาคม
เป็ นจานวน
เงิ นทังสิ น
ล้านบาท โดยจ่ ายให้กบั บริ ษทั เป็ นจานวนเงิ น
ล้านบาท และจ่ ายให้กบั ส่ วนได้เสี ยที ไม่มี
อานาจควบคุมเป็ นจานวนเงิน
ล้านบาท ในเดือนมีนาคม
ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั มีภาระผูกพันในการจ่ายซื อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึง (บริ ษทั จันทบุรีมารี น
ฟาร์ม จากัด ทียังไม่ได้เรี ยกชาระเป็ นจานวนเงินรวม ล้านบาท (31 ธั นวาคม 2561: 6.8 ล้ า นบาท)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

ยอดคงเหลือกับกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที

ธันวาคม มีดงั นี

ลูกหนีการค้ า

งบกำรเงินรวม
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

147,263

109,625

78,027

75,982

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่กิจการทีเกียวข้องของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตังแต่ 30 วันถึ ง 75 วัน
ลูกหนีอื่น

งบกำรเงินรวม
25

บริ ษทั ย่อย
รวม

รายการเคลื่อนไหวของ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสัน

อัตรำดอกเบีย
ณ วันที
ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

(พันบาท)
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
1,763

3,309

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที
มกราคม

เพิมขึน

ลดลง

ณ วันที
ธันวาคม

(พันบาท)

2562
ชาระคืนเมื่อทวงถาม
บริ ษทั ย่อย
รวม

128,700

246,400

(331,700)

43,400

2561
ชาระคืนเมื่อทวงถาม
บริ ษทั ย่อย
รวม

-

906,350

(777,650)

128,700

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เจ้าหนีการค้ า

งบกำรเงินรวม
25
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

3,098

6,347

งบกำรเงินรวม
25

เจ้าหนีอื่น

บริ ษทั ย่อย
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

รายการเคลื่อนไหวของ
เงินกู้ยมื

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25

22,712
อัตรำดอกเบีย
ณ วันที
ธันวาคม
(ร้ อยละต่ อปี )

(พันบาท)

81

281

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25

21,484

169

601

งบกำรเงินรวม
ณ วันที
มกราคม

เพิมขึน

ลดลง

ณ วันที
ธันวาคม

(พันบาท)

2562
ชาระคืนเมื่อทวงถาม
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

16,500

-

-

16,500

2561
ชาระคืนเมื่อทวงถาม
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

5,000

16,750

(5,250)

16,500
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

สัญญาสาคัญที่ทากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เมือวันที ตุลาคม
บริ ษทั ได้ทาสัญญาขายวัตถุดิบหลักกับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ ง (บริ ษทั สุ รพลนิชิเรฟู้ดส์ จากัด)
โดยบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั หาวัตถุดิบหลักให้แก่ บริ ษทั ย่อยดังกล่าว ทังนี บริ ษทั จะได้รับค่าวัตถุดิบที จัดหาให้ในราคาที
ตกลงกันซึ งใกล้เคียงกับราคาตลาด
บริ ษทั ทาสัญญาให้บริ การจัดการ การขายและการตลาดกับบริ ษทั ย่อยหลายแห่ งเป็ นระยะเวลาหนึ งปี โดยบริ ษทั
ตกลงทีจะให้บริ การช่วยเหลือการบริ หารงานแก่บริ ษทั ย่อยดังกล่าว สัญญานี อาจบอกเลิกได้โดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งด้วย
การแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า วัน มิฉะนันจะถือว่าสัญญานี ต่ออายุโดยอัตโนมัติครังละหนึ งปี ในการนี
บริ ษทั ย่อยเหล่านีตกลงทีจะจ่ายค่าบริ การจัดการในจานวนเงินตามทีระบุในสัญญา
บริ ษ ัท ย่ อ ยแห่ ง หนึ ง (บริ ษ ัท สุ ร พลนิ ชิ เ รฟู้ ด ส์ จากัด ) ได้ท าสั ญ ญารั บ ความช่ ว ยเหลื อ ด้า นเทคนิ ค กับ บริ ษัท
นิ ชิ เร ฟู้ดส์ อิงค์ แห่ งประเทศญีปุ่ น โดยบริ ษทั ดังกล่าวจะให้ความรู ้และความช่ วยเหลือด้านเทคนิ ค ตลอดจนให้
คาปรึ กษาเกียวกับการผลิตสิ นค้าบางชนิ ด ภายใต้ขอ้ กาหนดของสัญญา บริ ษทั ย่อยตกลงจ่ายค่าบริ การเป็ นจานวน
ร้ อ ยละของมู ล ค่ าขายตามราคาเอฟ โอ บี ณ ท่ า เรื อ กรุ ง เทพฯ สาหรั บ สิ นค้า ที ส่ ง ออกไปประเทศญี ปุ่ น ยกเว้น
กุง้ ชุบแป้ง ขนมปังแช่แข็ง กุง้ ชุบแป้งแช่แข็ง และกุง้ เทมปุระ สัญญานีสิ นสุ ดวันที ธันวาคม
และสามารถต่อ
อายุสัญญาได้โดยอัตโนมัติคราวละหนึงปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ งฝ่ ายใดจะแจ้งยกเลิกหรื อเปลียนแปลงสัญญาเป็ นเวลาหนึ ง
เดือนก่อนถึงวันครบกาหนด
เมือวันที กรกฎาคม
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ ง (บริ ษทั สุ รพลนิ ชิเรฟู้ดส์ จากัด) ได้ทาสัญญารับความช่ วยเหลือ
ด้านการบริ การจัดการกับบริ ษทั นิชิเร ฟู้ดส์ อิงค์ แห่งประเทศญีปุ่ น โดยบริ ษทั ดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือด้านการ
จัดการและการบริ หารงานแก่บริ ษทั ย่อย ทังนี บริ ษทั ย่อยตกลงจ่ายค่าบริ การตามทีกาหนดในสัญญา สัญญานีจะมีผล
บังคับใช้จนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะบอกเลิกด้วยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า
บริ ษ ทั ย่อ ยแห่ ง หนึ ง (บริ ษ ทั สุ ร พลนิ ชิ เ รฟู้ ด ส์ จากัด) ได้ทาสัญ ญารั บความช่ ว ยเหลื อ ด้า นการตลาดกับ บริ ษ ัท
นิ ชิ เ ร ฟู้ ดส์ อิ ง ค์ แห่ ง ประเทศญี ปุ่ น ภายใต้ข ้อ กาหนดตามสั ญ ญา บริ ษ ัท ย่ อ ยตกลงจะจ่ า ยค่ า บริ ก ารในอัต รา
ร้อยละของมูลค่าการขายตามราคา เอฟ โอ บี ณ ท่าเรื อกรุ งเทพฯ สาหรับสิ นค้าทีขายแก่อเมริ กาเหนือ

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)

95

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
25
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจา
รวม

6

674,828

3,533

30,732

เงินลงทุนชัวครำว
รายการเคลือนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที

ณ วันที
มกราคม

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

96

474,436

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25

ร ยง นปร จ ป 2562

ธันวาคม

ของหน่วยลงทุนที เป็ นหลักทรัพย์เผือขาย มีดงั นี้

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รายการ
ปรับปรุ งจาก
ซื้อ
ขาย
การปรับมูลค่า
(พันบาท)

ณ วันที
ธันวาคม

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

7

ลูกหนีกำรค้ ำ
การวิเคราะห์อายุของลูกหนีการค้า มีดงั นี

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25

กิจกำรทีเกียวข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า วัน
มากกว่า วันถึง วัน
มากกว่า วันถึง วัน
มากกว่า 9 วัน
4

147,263

109,625

78,027

75,982

138,082

115,755

13,178

15,905

285,345

225,380

91,205

91,887

กิจกำรอืนๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า วัน
มากกว่า วันถึง วัน
มากกว่า วันถึง วัน
มากกว่า 9 วัน
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตังแต่ 30 วันถึง

วัน

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

8

ลูกหนีอืน
งบกำรเงินรวม
25

หมายเหตุ
บุคคลหรื อกิจกำรทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรอืน
ลูกหนีภาษีมูลค่าเพิม
ลูกหนีสัญญาซื อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
ลูกหนีอืน สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
ค่าสิ นค้าจ่ายล่วงหน้า
อืน ๆ
รวม
9

4

-

-

41,220
41,220

25,458
25,458

1,763

3,309

3,586
5,349

4,431
7,740

สินค้ ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
25
สินค้าสาเร็จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุหีบห่ อและวัสดุสินเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

98

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25

ร ยง นปร จ ป 2562

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25

594,017

534,431

141,657

134,081

584,299

522,789

136,664

132,138

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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10

บริ ษัทร่ วม
บริ ษทั บีเจซี มารี น รี ซอสเซส ให้เช่าสินทรัพย์
ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
และเพาะเลียงกุง้
รวม
50,950

25

ราคาทุน

50,950

256

21,844

21,358

-

-

การด้อยค่า
25
256
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม
มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
25
256

และ 6 และเงินปั นผลรับสาหรับแต่ละปี มีดงั นี

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
25
256
25
256
(ร้ อยละ)

ธันวาคม

ลักษณะ
ธุรกิจ

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย

21,844

21,358

ส่วนได้เสี ย สุ ทธิ
25
256

-

-

เงินปั นผลรั บ
สาหรั บปี
25
256

100

ร ยง นปร จ ป 2562

ให้เช่าสิ นทรัพย์
และเพาะเลียงกุง้

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
25
256
(ร้ อยละ)
ทุนชาระแล้ว
25
256

50,950

25

ราคาทุน

50,950

256

(33,800)

(33,800)

การด้อยค่า
25
256
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนันจึงไม่มีราคาทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชน

บริ ษทั ร่ วมจดทะเบียนจัดตังและดาเนินธุรกิจในประเทศไทย

บริษัทร่ วม
บริ ษทั บีเจซี มารี น รี ซอสเซส
ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
รวม

ลักษณะ
ธุรกิจ

สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย

17,150

17,150

ราคาทุน - สุ ทธิ
25
256

-

-

เงินปั นผลรั บ
สาหรั บปี
25
256

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562
บริ ษัทร่ วม
ตารางต่อไปนี สรุ ปข้อมูลทางการเงิ นของบริ ษทั ร่ วมที รวมอยู่ในงบการเงิ นของบริ ษทั ร่ วมปรับปรุ งด้วยการปรั บ
มูลค่ ายุติธรรม ณ วันที ซื อ และความแตกต่ างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทาง
การเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บีเจซี มารี น รี ซอสเซส
ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
25
25
(พันบาท)
รายได้
กาไรจากการดาเนินงานอย่างต่อเนือง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ร้อยละ
ถื อหุ ้นร้อยละ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนทีเป็ นของกลุ่มบริษทั

485

479

สินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ ร้อยละ
ถื อหุ ้นร้อยละ
สิ นทรัพย์สุทธิ ส่วนทีเป็ นของกลุ่มบริ ษทั
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

ณ วันที มกราคม
ซื อเงินลงทุน
หัก ค่าเผือการด้อยค่า
ณ วันที 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

844,128

730,477

ในเดือนพฤษภาคม
บริ ษทั ได้ซือเงินลงทุนในหุน้ เพิมทุนในบริ ษทั สุ รพลซู พรี มฟู้ดส์ จากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
เป็ นจานวนเงิ น
ล้านบาท ซึ งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบี ยนเพิ มทุ นจากจานวน
ล้านบาท จานวน
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ บาท เป็ นจานวน ล้านบาท จานวน
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ บาท

102

ร ยง นปร จ ป 2562

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)

103

ผลิตและจาหน่าย
อาหารสาเร็ จรู ป
และอาหารกึง
สาเร็ จรู ปแช่แข็ง
บริ ษทั สุรพลไฟน์เนสท์ จากัด
จาหน่ายอาหาร
สาเร็ จรู ปและ
อาหารกึง
สาเร็ จรู ปแช่แข็ง
บริ ษทั จันทบุรีมารี นฟาร์ม จากัด ให้เช่าสิ นทรัพย์
บริ ษทั สุราษฎร์ซีฟ้ดู ส์ จากัด
ผูส้ ่ งออกอาหาร
ทะเลแช่แข็ง
บริ ษทั สุ รพลอะควาคัลเจอร์ จากัด ให้เช่าสิ นทรัพย์
บริ ษทั โมบาย โลจิสติกส์ จากัด บริ การรั บฝากห้อง
เย็นและขนส่ ง
ห้องเย็น
บริ ษทั สุรพลนิ ชิเรฟู้ดส์ จากัด
ผูส้ ่ งออกอาหาร
แช่แข็ง
รวม

บริษัทย่ อย
บริ ษทั สุรพลซูพรี มฟู้ดส์ จากัด

ธันวาคม

ลักษณะธุรกิจ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที

25

25
(ร้ อยละ)

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ

และ

ทุนชาระแล้ว
25
25

1,267,560

25

25

1,153,909

ราคาทุน
25

(423,432)

(พันบาท)

(423,432)

25

การด้อยค่า

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาหรับแต่ละปี มีดงั นี

สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย

844,128

730,477

ราคาทุน - สุทธิ
25
25

141,083

259,527

เงิ นปั นผลรับ
สาหรั บปี
25
25

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั มีอานาจควบคุมโดยพฤตินัย (

เหนือบริ ษทั สุ รพลนิชิเรฟู้ดส์ จากัด

บริ ษทั ย่อยทังหมดจดทะเบียนจัดตังและดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
12

ส่ วนได้ เสียทีไม่ มอี ำนำจควบคุม
ตารางต่อไปนีสรุ ปข้อมูลเกียวกับบริ ษทั ย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริ ษทั ทีมีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุมทีมีสาระสาคัญ
ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
บริ ษทั สุรพล
นิชิเรฟู้ดส์
จากัด
ร้อยละของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ

1,114,872

มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
รายได้
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กาไร (ขาดทุน) ทีแบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจ
ควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทีแบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที
ไม่มีอานาจควบคุม
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451,217

ธันวาคม
บริ ษทั ย่อย
อืนทีไม่มี
ตัดรายการ
สาระสาคัญ ระหว่างกัน
(พันบาท)

รวม

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

บริ ษทั สุรพล
นิชิเรฟู้ดส์
จากัด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินปั นผลทีจ่ายให้
กับส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
ล้านบาท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดลดลงสุ ทธิ

ธันวาคม
บริ ษทั ย่อย
อืนทีไม่มี
ตัดรายการ
สาระสาคัญ ระหว่างกัน
(พันบาท)

รวม

(182,199)

บริ ษทั สุรพล
นิชิเรฟู้ดส์
จากัด

ธันวาคม
บริ ษทั ย่อย
อืนทีไม่มี
ตัดรายการ
สาระสาคัญ ระหว่างกัน
(พันบาท)

รวม

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

912,855

มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
รายได้
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

403,263
บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริ ษทั สุ รพล
นิชิเรฟู้ดส์
จากัด

ธันวาคม
บริ ษทั ย่อย
อืนทีไม่มี
ตัดรายการ
สาระสาคัญ ระหว่างกัน
(พันบาท)

รวม

กาไร (ขาดทุน) ทีแบ่งให้กบั ส่วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจ
ควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทีแบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที
ไม่มีอานาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินปั นผลทีจ่ายให้
กับส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม
ล้านบาท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิมขึนสุ ทธิ
13

170,554

เงินลงทุนระยะยำวอืน
งบกำรเงินรวม
25
25
ณ วันที มกราคม
หัก ค่าเผือการด้อยค่า
ณ วันที 31 ธันวำคม
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2,000

(พันบาท)

2,000

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25

200

200

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)

107

ลักษณะธุรกิจ

ธันวาคม

บริ ษทั กลันนามันบริ สุทธิ จากัด กลันนามันปาล์ม
บริ ษทั อินอาร์ม กรุ๊ พ จากัด
ฟาร์มเลียงกุง้
บริ ษทั วิจัยและพัฒนา
วิจ ัยและพัฒนา
การเพาะเลียงกุง้ จากัด
บริ ษทั อินดิเพ็นเดนท์
ทีปรึกษาด้าน
คอนซัลแตนท์ จากัด
การประกันภัย
รวม

เงินลงทุ นระยะยาวอืน ณ วันที

ทุนชาระแล้ว
25
25

และเงินปันผลรับสาหรับแต่ละปี มีดงั นี

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
25
25
(ร้ อยละ)

และ

สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

18,098

25

18,098

25

ราคาทุน

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย

(16,098)

(16,098)

การด้อยค่า
25
25
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

2,000

2,000

ราคาทุน - สุทธิ
25
25

-

-

-

-

-

เงินปั นผลรับ
สาหรับปี
25
25
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บริ ษทั กลันนามันบริ สุทธิ จากัด กลันนามันปาล์ม
บริ ษทั อินอาร์ม กรุ๊ พ จากัด
ฟาร์มเลียงกุง้
บริ ษทั วิจัยและพัฒนา
วิจ ัยและพัฒนา
การเพาะเลียงกุง้ จากัด
บริ ษทั อินดิเพ็นเดนท์
ทีปรึกษาด้าน
คอนซัลแตนท์ จากัด
การประกันภัย
รวม

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
25
25
(ร้ อยละ)

สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

ทุนชาระแล้ว
25
25

16,298

25

16,298

25

ราคาทุน

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย

(16,098)

(16,098)

การด้อยค่า
25
25
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

200

200

ราคาทุน - สุทธิ
25
25

-

-

-

-

-

เงินปั นผลรับ
สาหรับปี
25
25

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

14

อสั งหำริมทรัพย์เพือกำรลงทุน

25

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

25

25

25

(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที มกราคม
ณ วันที 31 ธันวำคม

326,106

326,106

5,000

5,000

ค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที มกราคม
ค่าเสื อมราคาสาหรับปี
ณ วันที 31 ธันวำคม

201,604

201,547

-

-

มูลค่ าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที 31 ธันวำคม

124,502

124,559

5,000

5,000

งบกำรเงินรวม
สาหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
(พันบาท)
จานวนเงินทีรั บรู้ในกาไรหรือขาดทุนทีเกียวกับอสังหาริมทรั พย์ เพือการลงทุน
รายได้ค่าเช่า
งบกำรเงินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม
(พันบาท)
จานวนเงินขันตาทีจะได้รับในอนาคตจากสัญญาให้ เช่ าดาเนินงาน
ภายใน ปี
ปี
รวม

4,642

บร ท รพลฟด จ กด (ม

4,592

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อสังหาริ มทรัพ ย์เพือการลงทุนประกอบด้วยทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ ทีเป็ น ฟาร์ มเลียงกุง้ ทีให้เช่าแก่บุคคลทีสาม
และที ดิ นทีถือครองเพือโครงการในอนาคต สัญญาเช่ าแต่ ละสัญญามี ระยะเวลาเช่ าเป็ นเวลา ปี สัญญานี จะมี
ผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะบอกเลิกด้วยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าตามทีกาหนดในสัญญา
อสังหาริ มทรัพ ย์เพือการลงทุน ณ วันที ธันวาคม
มี มูลค่ าสุ ทธิ ทางบัญชี จานวน
ล้านบาท (2561:
124.6 ล้ านบาท) สาหรั บงบการเงิ นรวม และ ล้านบาท (2561: 5.0 ล้ านบาท) สาหรับงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
อสังหาริ มทรัพ ย์เพือการลงทุน ดังกล่าวมีราคาประเมิ นจานวน
ล้านบาท สาหรั บงบการเงิ นรวม และ
ล้านบาท สาหรับงบการเงินเฉพาะกิ จการ ซึ งประเมินราคาโดยบริ ษทั เยนเนอรัล แวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแตนท์
จากัด ซึ งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดสาหรับทีดิน และราคาทีสร้างขึนทดแทนตามรู ปลักษณ์
เดิมสาหรับสิ งปลูกสร้าง ตามรายงานการประเมิ นราคาในเดือนพฤษภาคม
มูลค่ ายุติ ธรรมของอสัง หาริ มทรั พ ย์เพื อการลงทุ น ประเมิ น ราคาโดยผู้ประเมิ นราคาอิ สระ มูลค่า ยุติธรรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนถูกจัดลาดับชันการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและข้ อมูลที ไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนัยส าคัญ
ประเภทของสินทรัพย์
ทีดิ น
สิ งปลูกสร้าง

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (
วิธีตน้ ทุน เป็ นการคานวณหามูลค่าทรัพย์สินทีสามารถสร้างทดแทนขึนใหม่ได้
ตามรู ป ลัก ษณ์ เ ดิ ม หรื อ ที เรี ยกว่า ต้น ทุ น ทดแทนแล้ว หัก ด้ว ยค่ า เสื อมราคา
ซึ งมี สาเหตุ มาจากค่ าเสื อมทางกายภาพ ค่ า เสื อมทางประโยชน์ใ ช้สอยและ
ความล้า สมัย ทางเศรษฐกิ จ เพื อให้ได้มาซึ งมู ลค่ า ตามสภาพ ณ วัน ที ทาการ
ประเมิน

ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนยั สาคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน คือราคา
เสนอซื อขายและราคาซือขายของอสังหาริ มทรัพย์เพื อการลงทุนเปรี ยบเที ยบที คล้ายคลึงกันปรับด้วยปัจจัยความต่าง
อื นๆ
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บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)

111

ทีดิน อำคำรและอุปกรณ์

และวันที 1 มกรำคม 2562
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562

ณ วันที 31 ธันวำคม 2561

ราคาประเมินใหม่
ณ วันที มกราคม
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
โอนมาจากทีดินในราคาทุน

15

770,996
770,996

ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

-

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

-

อาคารห้องเย็น
และอุปกรณ์

-

เครื องจักร
และอุปกรณ์

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย

-

ระบบไฟฟ้า
และ
ระบบส่ งนา
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

-

ยานพาหนะ

-

เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
เครื องใช้
สานักงาน

-

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง

770,996
770,996

รวม
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ราคาทุน
ณ วันที มกราคม
เพิมขึน
โอน
โอนไปทีดินราคาประเมิน
จาหน่าย ตัดจาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2561
และ 1 มกรำคม 2562
เพิมขึน
โอน
จาหน่าย ตัดจาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562
826,498

837,533

46,170

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

46,170

ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

533,911

539,708

อาคารห้องเย็น
และอุปกรณ์

2,587,327

2,577,215

เครื องจักร
และอุปกรณ์

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย

366,739

361,040

ระบบไฟฟ้า
และ
ระบบส่ งนา
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

50,506

55,000

ยานพาหนะ

266,964

253,324

เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
เครื องใช้
สานักงาน

34,512

10,718

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง

4,723,662

4,669,673

รวม

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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ค่ าเสือมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้อยค่า
ราคาทุน
ณ วันที มกราคม
ค่าเสื อมราคาสาหรับปี
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่าย ตัดจาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2561
และ 1 มกรำคม 2562
ค่าเสื อมราคาสาหรับปี
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่าย ตัดจาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562
40,900

39,373

ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

457,477

431,635

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

194,682

180,963

อาคารห้องเย็น
และอุปกรณ์

1,778,429

1,654,999

เครื องจักร
และอุปกรณ์

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย

189,319

173,348

ระบบไฟฟ้า
และ
ระบบส่ งนา
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

36,861

36,223

ยานพาหนะ

192,412

180,915

เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
เครื องใช้
สานักงาน

-

-

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง

2,890,080

2,697,456

รวม
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ณ วันที 31 ธันวำคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกรำคม 2561
ภายใต้กรรมสิ ทธิของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

776,266

777,793

658,249

ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

380,056

394,863

253,271

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

339,229

358,745

357,737

อาคารห้องเย็น
และอุปกรณ์

808,898

922,216

627,047

เครื องจักร
และอุปกรณ์

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย

177,420

187,692

131,966

ระบบไฟฟ้า
และ
ระบบส่ งนา
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

13,645

18,777

21,552

ยานพาหนะ

74,552

72,409

45,407

เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
เครื องใช้
สานักงาน

34,512

10,718

104,231

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง

2,604,578

2,743,213

2,199,460

รวม

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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ราคาทุน
ณ วันที มกราคม
เพิมขึน
โอน
จาหน่าย ตัดจาหน่ าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562
เพิมขึน
โอน
จาหน่าย ตัดหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562

ราคาประเมินใหม่
ณ วันที มกราคม
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
ณ วันที 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562

12,780

12,780

312,535
312,535

ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

238,784

238,735

-

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

60,976

61,458

-

อาคารห้องเย็น
และอุปกรณ์

441,047

423,697

-

เครื องจักร
และอุปกรณ์

67,404

68,597

-

ระบบไฟฟ้า
และ
ระบบส่ งนา
(พันบาท)

15,254

16,074

-

ยานพาหนะ

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอยงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

42,146

43,412

-

เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
เครื องใช้
สานักงาน

-

44

452

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง

878,435

865,205

312,535
312,535

รวม

116
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ค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่ า
ราคาทุน
ณ วันที มกราคม
ค่าเสื อมราคาสาหรับปี
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562
ค่าเสื อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562
95,446
102,862

10,324

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

10,052

ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

52,390

50,574

อาคารห้องเย็น
และอุปกรณ์

273,055

250,862

เครื องจักร
และอุปกรณ์

28,904

24,894

ระบบไฟฟ้า
และ
ระบบส่ งนา
(พันบาท)

9,900

7,808

ยานพาหนะ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย

31,898

30,190

เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
เครื องใช้
สานักงาน

-

-

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง

509,333

469,826

รวม

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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ณ วันที 31 ธันวำคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ ของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที 31 ธันวำคม 2561 และ
1 มกรำคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ ของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที มกราคม
ภายใต้กรรมสิ ทธิ ของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

314,991

315,263

250,825

ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

135,922

143,289

38,342

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

8,586

10,884

13,040

อาคารห้องเย็น
และอุปกรณ์

167,992

172,835

114,483

เครื องจักร
และอุ ปกรณ์

38,500

43,703

10,793

ระบบไฟฟ้า
และ
ระบบส่ งนา
(พันบาท)

5,354

8,266

10,409

ยานพาหนะ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย

10,248

13,222

6,293

เครื องตกแต่ง
ติดตังและ
เครื องใช้
สานักงาน

44

452

75,035

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตัง

681,637

707,914

519,220

รวม
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ปี ทีประเมินรำคำล่ ำสุ ด
วิธีเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตลาด
วิธีเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตลาด
วิธีเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตลาด
วิธีเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตลาด
วิธีเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตลาด

วิธีกำรประเมิน

770,996

199,964

งบกำรเงินรวม
รำคำประเมิน
รำคำทุน

312,535

14,950

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำประเมิน
รำคำทุน
(พันบาท)

ในระหว่างไตรมาสที สองปี
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินราคาที ดิ นของกลุ่มบริ ษทั ใหม่ โดยได้ว่าจ้างบริ ษทั เยนเนอรัล แวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด ซึ งเป็ นผู้
ประเมินราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดตามรายงานการประเมินราคาลงวันที พฤษภาคม
ซึ งมีผลทาให้ทีดินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีมูลค่าเพิมขึน
ล้านบาท และ
ล้านบาท ตามลาดับ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้บนั ทึกภาษีเงินได้จากการประเมินราคาทีดินทีเพิมขึนไว้ในบัญชี “หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี” เป็ นจานวน ล้านบาท และ
ล้านบาท ตามลาดับ และบันทึกส่ วนทีเพิมขึนของมูลค่าทีดินจากการประเมินราคาสุ ทธิ จากภาษีเงินได้สาหรับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นจานวน ล้านบาท และ ล้านบาท
ตามลาดับ ไว้ในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ซึ งแสดงไว้ภายใต้องค์ประกอบอืนของส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงิ น

บริ ษทั สุรพลซูพรี มฟู้ดส์ จากัด

บริ ษทั โมบาย โลจิ สติกส์ จากัด

บริ ษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จากัด

บริ ษทั สุราษฎร์ซีฟ้ดู ส์ จากัด

บริ ษทั สุรพลฟู้ดส์ จากัด (มหาชน)

บริษัท

ทีดินซึงแสดงในราคาประเมินมีรายละเอียดดังนี

สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ งได้คิดค่าเสื อมราคา
เต็ม จานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที ธันวาคม
มี จานวน
ล้านบาท สาหรับกลุ่มบริ ษทั และ
ล้านบาท สาหรับบริ ษทั (2561: 1,842.7 ล้ านบาท สาหรั บกลุ่มบริ ษัท และ 299.4 ล้ านบาท สาหรั บบริ ษัท)
ต้นทุนการกูย้ ืมที เกี ยวข้องกับการได้มาซึ งเครื องจักรและก่อสร้างโรงงานใหม่ทีได้บนั ทึ กเป็ นส่ วนหนึ งของต้นทุ น
สิ น ทรั พ ย์ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท มี จ านวน
ล้า นบาท (2561: 1.36 ล้ า นบาท สาหรั บกลุ่ม บริ ษัท และ 1.03 ล้ า นบาท
สาหรั บบริ ษัท) มีอตั ราดอกเบียทีรับรู ้ร้อยละ
ถึ งร้อยละ
ต่อปี (2561: ร้ อยละ 0.45 ถึงร้ อยละ 3.5 ต่ อปี )
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ ผูกพันที จะต้องปฏิบตั ิ ตามเงื อนไขและข้อจากัดที กาหนดในสัญญาเงิ นกูย้ ืมระยะยาว เช่น
การไม่จานองทีดินและอาคาร (ดู หมายเหตุขอ้ )
มูลค่ายุติธรรมของที ดิน ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ มูลค่ายุติธรรมของทีดินถูกจัดลาดับชันการวัดมูลค่า
ยุติธรรมอยูใ่ นระดับที
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและข้ อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ ทีมีนัยสาคั ญ
ผูป้ ระเมิ นอิ สระภายนอกใช้วิธีเ ปรี ยบเทียบราคาตลาด (
ของทีดิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนยั สาคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทีดิ นคือ ราคาเสนอซื อขาย และราคาซื อ
ขายของทีดินเปรี ยบเทียบทีคล้ายคลึงกันปรับด้วยปัจจัยความต่างอืนๆ

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

16

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
งบกำรเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที มกราคม
เพิมขึ้น
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562
เพิมขึ้น
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที มกราคม
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย ตัดจาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562

120
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61,093
64,219

34,874
40,102

26,219
24,117

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที มกราคม
เพิมขึ้น
จาหน่าย/ ตัดจาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562
เพิมขึ้น
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562

32,427
32,510

ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที มกราคม
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย ตัดจาหน่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562

23,232
24,529

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562

9,195
7,981

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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17

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน
งบกำรเงินรวม
25
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน
เงิ นมัดจา
เงิ นฝากประจาสถาบันการเงิน
ทีมีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
สิ ทธิ การเช่า สุทธิ
อืนๆ
รวม

36,806

18,635

11,745

10,768

(ก) สิทธิการเช่ า
บัญชี นีได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทนสิ ทธิ การเช่าให้แก่ผใู ้ ห้เช่า โดยบริ ษทั ทาสัญญาเช่าพืนทีอาคารกับบริ ษทั ในประเทศ
แห่งหนึง สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา ปี ซึ งจะสิ นสุ ดในปี
(ข) เงินฝากประจาสถาบันการเงินทีมีข้อจากัดในการเบิกใช้
บัญ ชี นี ได้แ ก่ เงิ นฝากประจาสถาบันการเงิ นของบริ ษ ัทย่ อยกับสถาบันการเงิ นในประเทศจ านวนเงิ น ล้านบาท
(2561: 2.0 ล้ านบาท) ซึ งใช้เป็ นหลักทรัพย์คาประกันหนังสื อคาประกันทีออกโดยสถาบันการเงินดังกล่าว
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18 หนีสิ นทีมีภำระดอกเบีย
งบกำรเงินรวม
ส่วนทีมี
หมายเหตุ หลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ที
เกียวข้อง
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
การเงิน
รวมหนีสินทีมีภำระ
ดอกเบีย

25
ส่วนทีไม่มี
หลักประกัน

ส่วนทีมี
รวม
หลักประกัน
(พันบาท)

25
ส่วนทีไม่มี
หลักประกัน

รวม

4

746,733

446,023

1,192,756

746,905

781,553

1,528,458

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินกูย้ มื ระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
การเงิน
รวมหนีสินทีมีภำระ
ดอกเบีย

ส่วนทีมี
หลักประกัน

25
ส่วนทีไม่มี
หลักประกัน

4,066

233,801

ส่วนทีมี
รวม
หลักประกัน
(พันบาท)

237,867

11,068

25
ส่วนทีไม่มี
หลักประกัน

197,786

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)

รวม

208,854
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เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแสดงตามระยะเวลาครบกาหนดการจ่ายชาระ ณ วันที
งบกำรเงินรวม
25
25

ธันวาคม ได้ดงั นี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

ภายใน ปี
- ปี
หลังจาก ปี
รวม

755,872

895,403

141,800

ณ วันที ธันวาคม
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบียระหว่างร้อยละ
ต่อปี (2561: ระหว่างร้ อยละ 1.8 ต่ อปี ถึงร้ อยละ 3.3 ต่ อปี )

197,786
ต่อปี ถึงร้อยละ

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในเดื อนสิ ง หาคม
บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงิ นระยะยาวจากสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ งจานวน
ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบียโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบียเงินกูย้ ืมขันตา
ตามทีระบุในสัญญาเงิ นกู้
เงินกูย้ ืมมีกาหนดชาระคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดือนรวมทังสิ น งวด โดยผ่อนชาระงวดที ถึงงวดที งวดละ
ล้านบาท และชาระหนีส่ วนทีเหลือทังหมดในงวดสุ ดท้าย เริ มชาระเงินต้นงวดแรกในเดือนสิ งหาคม
และกาหนด
ชาระคื นเงิ น ต้น ให้เ สร็ จสิ นภายในกาหนดเวลา ปี นับจากวัน เบิ กรั บ เงิ น กู้งวดแรก ส่ ว นดอกเบี ยกาหนดชาระ
เป็ นรายเดื อน ทังนี บริ ษ ัท ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามเงื อนไขและข้อ กาหนดที ระบุ ใ นสั ญ ญาเงิ น กู้ยื ม เช่ น จะไม่ น าที ดิ น
พร้ อ มสิ งปลู ก สร้ า งไปจานา จานอง ให้ เ ช่ า หรื อสิ ท ธิ ยึ ด หน่ ว งใดๆ ซึ งมี ผ ลให้ บุ ค คลอื นมี สิ ท ธิ เ หนื อ ที ดิ น
พร้ อมสิ งปลูกสร้าง
ในเดื อนกรกฎาคม
บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ งจานวน
ล้านบาท เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี ยโดยอ้างอิ งกับอัตราดอกเบี ยกูย้ ืมขันตา( ) ตามที ระบุในสัญญาเงิ นกู้
เงินกูย้ ืมมีกาหนดชาระคืนทุกเดือนงวดละ
บาท โดยเริ มชาระงวดแรกตังแต่เดือนพฤษภาคม
และกาหนด
ชาระคื นเงิ นต้นให้เสร็ จสิ นภายในกาหนดเวลา เดื อน นับจากวันเบิ กรับเงินกูง้ วดแรก ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั ได้ชาระคืนเงินกูค้ รบทังจานวนแล้ว
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ในเดือนมีนาคม
และพฤษภาคม
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินระยะยาวสองสัญญาจากสถาบัน
การเงินในประเทศแห่ งหนึ งจานวนสัญญาละ ล้านเยนญี ปุ่ น จานวนเงินรวม ล้านเยนญีปุ่ น เงินกูย้ ืมดังกล่าว
มี อ ัต ราดอกเบี ยคงที ตามที ระบุ ใ นสั ญ ญาเงิ น กู้ และมี ก าหนดชาระคื น เงิ น ต้น เป็ นรายงวดหกเดื อ นรวมทังสิ น
งวด งวดละ ล้านเยนญีปุ่น เริ มชาระเงินต้นงวดแรกในเดือนกันยายน
และพฤศจิกายน
ตามลาดับ และ
กาหนดชาระคื นเงิ นต้นให้เสร็ จสิ นภายในเดือนมีนาคม
และพฤษภาคม
ตามลาดับ ส่ วนดอกเบี ยกาหนด
ชาระทุกๆ หกเดือน ทังนีบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้อกาหนดทีระบุในสัญญาเงินกูย้ ืม
ในเดือนมีนาคม
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งได้ทาสัญญากูย้ ืมเงิ นระยะยาวสองสัญญาจากสาขาในประเทศของธนาคาร
ต่างประเทศแห่ งหนึ งจานวนสัญญาละ ล้านเยนญีปุ่ น จานวนเงิ นรวม ล้านเยนญีปุ่ น เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั รา
ดอกเบี ยคงที ตามที ระบุ ใ นสั ญ ญาเงิ น กู้ และมี ก าหนดชาระคื น เงิ น ต้ น เป็ นรายงวดเก้ า เดื อ นรวมทั งสิ น
งวด งวดละ ล้านเยนญี ปุ่ น เริ มชาระเงิ นต้นงวดแรกในเดื อนธันวาคม
และมี น าคม
ตามลาดับ และ
กาหนดชาระคื นเงิ นต้นให้เสร็ จสิ นภายในเดื อนมิถุนายน
และกันยายน
ตามลาดับ ส่ วนดอกเบี ยกาหนด
ชาระทุกๆ สามเดือน ทังนีบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้อกาหนดทีระบุในสัญญาเงินกูย้ ืม
ในเดื อนมี นาคม
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งได้ทาสัญญากูย้ ืมเงิ นระยะยาวจากสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ ง
จานวน ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบียโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบียเงินกูย้ ืมขันตา
ตามทีระบุใน
สัญญาเงิ นกู้ เงิ นกูย้ ืมมี กาหนดชาระคื นเงิ นต้นเป็ นรายงวดสามเดื อนรวมทังสิ น งวด โดยผ่อนชาระงวดที ถึ ง
งวดที งวดละ
ล้านบาท และชาระหนี ส่ วนที เหลือทังหมดในงวดสุ ดท้าย เริ มชาระเงิ นต้นงวดแรกในเดื อน
เมษายน
และกาหนดชาระคื นเงิ นต้นให้เสร็ จสิ นภายในกาหนดเวลา ปี นับจากวันเบิ กรับเงิ นกูง้ วดแรก ส่ วน
ดอกเบียกาหนดชาระเป็ นรายเดือน เงินกูย้ ืมดังกล่าวคาประกันโดยบริ ษทั ทังนี บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขและ
ข้อ กาหนดที ระบุ ใ นสั ญ ญาเงิ น กู้ยื ม ในเดื อ นสิ ง หาคม
บริ ษัท ย่ อ ยขอแก้ไ ขสั ญ ญาเงิ น กู้ โดยตกลงแก้ไ ข
เปลียนแปลงเงือนไขการชาระคืนเงินต้นจากรายงวดสามเดือนรวมทังสิ น งวด เป็ นงวดรายเดือนรวมทังสิ น งวด
โดยผ่อนชาระงวดที ถึ งงวดที งวดละ
ล้านบาท และชาระหนี ส่ วนทีเหลือทังหมดในงวดสุ ดท้าย โดยเริ ม
ชาระเงิ นต้นงวดแรกในเดือนเมษายน
อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม
บริ ษทั ย่อยขอแก้ไขสัญญาเงินกูก้ บั
สถาบันการเงิ นดังกล่าว โดยตกลงแก้ไขเปลียนแปลงเงื อนไขการชาระคื นเงิ นต้นตลอดจนจานวนเงินที ชาระคื นใน
แต่ละงวดตามตารางการชาระคื นเงินต้นใหม่

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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ในเดือนมกราคม
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งได้ทาสัญญากูย้ ืมเงิ นระยะยาวจากสถาบันการเงิ นในประเทศแห่ งหนึ ง
จานวน ล้านบาท เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี ยโดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี ยกูย้ ืมขันตา( ) ตามที ระบุใ น
สัญญาเงิ นกู้ เงิ นกูย้ ืมมีกาหนดชาระคื นทุกเดื อนงวดละ
ล้านบาท โดยเริ มชาระงวดแรกตังแต่เดื อนพฤษภาคม
และกาหนดชาระคืนเงิ นต้นให้เสร็ จสิ นภายในกาหนดเวลา เดื อน นับจากวันเบิ กรับเงิ นกูง้ วดแรก เงินกูย้ ืม
ดัง กล่ า วค าประกัน โดยบริ ษทั และผูถ้ ื อ หุ ้น รายอื นๆ ของบริ ษ ทั ย่อ ย ทังนี บริ ษ ทั ย่อ ยต้อ งปฏิ บ ัติต ามเงื อนไขและ
ข้อกาหนดทีระบุในสัญญาเงินกูย้ ืม อย่างไรก็ตามในเดื อนมกราคม
บริ ษทั ย่อยขอแก้ไขสัญญาเงิ นกูก้ บั สถาบัน
การเงิ นดังกล่าว โดยตกลงแก้ไขเปลียนแปลงเงื อนไขการชาระคื นเงิ นต้น และตารางการชาระคื นเงินต้น ตลอดจน
จานวนเงินทีชาระคืนในแต่ละงวด
ณ วันที ธันวาคม
วงเงิ นสินเชื อซึ งยังมิ ได้เบิ กใช้เป็ นจานวนเงินรวม
ล้านบาท และ
ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา สาหรับกลุ่มบริ ษทั และ
ล้านบาท และ
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา สาหรับบริ ษ ัท (2561:
3,490.1 ล้ านบาท และ 72.4 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา ส าหรั บกลุ่ ม บริ ษั ท และ 2,174.2 ล้ านบาท และ 29.1
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา สาหรั บบริ ษัท)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ ผูกพันทีจะต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้อจากัดทีกาหนดในสัญญาเงิ นกูย้ ืม เช่น การไม่นา
ทีดินและอาคารไปจดจานอง การไม่ลดทุนจดทะเบียน (ดูหมายเหตุขอ้ ) เป็ นต้น
วงเงินสิ นเชือของบริ ษทั ย่อยส่ วนใหญ่คาประกันโดยบริ ษทั และบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
หนี้สินตามสั ญญาเช่ าการเงิน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที

ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี
งบกำรเงินรวม
25

จานวนเงิน
ขันตาทีต้องจ่าย

ดอกเบีย

25
มูลค่าปัจจุบนั
ของจานวน
เงินขันตาที
ต้องจ่าย

จานวนเงิน
ขันตาทีต้องจ่าย

ดอกเบีย

มูลค่าปัจจุบนั
ของจานวน
เงินขันตาที
ต้องจ่าย

(10,208)

125,727

(พันบาท)
ระยะเวลาทีจะครบกาหนด
ภายใน ปี
ปี
รวม
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(6,234)

91,888

135,935

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25

จานวนเงิน
ขันตาทีต้องจ่าย

ดอกเบีย

25
มูลค่าปัจจุบนั
ของจานวน
เงินขันตาที
ต้องจ่าย

จานวนเงิน
ขันตาทีต้องจ่าย

ดอกเบีย

มูลค่าปัจจุบนั
ของจานวน
เงินขันตาที
ต้องจ่าย

(พันบาท)
ระยะเวลาทีจะครบกาหนด
ภายใน ปี
ปี
รวม

4,269

(203)

4,066

11,602

(534)

11,068

ณ วันที ธัน วาคม
และ
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยหลายแห่ ง ทาสัญญาเช่ าการเงิ นกับ บริ ษ ทั ในประเทศ
หลายแห่ งเพือซื อรถยนต์ รถยก เครื องจักรและอุปกรณ์ สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลาเช่าสิ นสุ ดจนถึงปี
โดยมี
อัตราดอกเบี ยระหว่างร้ อยละ
ถึง ร้อยละ
ต่ อปี (2561: ระหว่ างร้ อยละ 1.70 ถึง ร้ อยละ 42.35 ต่ อปี ) และ
สัญญาส่ วนใหญ่กาหนดชาระคืนภายใน เดื อน และ เดือน เริ มตังแต่เดือนธันวาคม
กรรมสิ ทธิ ในรถยนต์ รถยก เครื องจักรและอุปกรณ์ทีซื อภายใต้สัญญาเช่าการเงินนี จะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิ ของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยต่อเมือบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ชาระเงินงวดสุ ดท้ายแล้ว

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ ืม
ระยะสัน

งบกำรเงินรวม
หนีสิ นตาม
เงินกูย้ ืม
สัญญาเช่า
ระยะยาว
การเงิ น
(พันบาท)

รวม

2562
ณ วันที มกราคม
การเปลี ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิ น
ผลกระทบของการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
การเปลี ยนแปลงอืน
สัญญาเช่าการเงิน
การเปลียนแปลงของรายการอืนทีมิใช่เงินสด
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562

344,996

755,872

91,888

1,192,756

2561
ณ วันที มกราคม
การเปลี ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิ น
ผลกระทบของการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
การเปลี ยนแปลงอืน
สัญญาเช่าการเงิน
การเปลียนแปลงของรายการอืนทีมิใช่เงินสด
ณ วันที 31 ธันวำคม 2561

507,328

895,403

125,727

1,528,458
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

เงินกูย้ ืม
ระยะสัน

19

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนีสิ นตาม
เงินกูย้ ืม
สัญญาเช่า
ระยะยาว
การเงิน
(พันบาท)

รวม

2562
ณ วันที มกราคม
การเปลียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
การเปลียนแปลงอืน
สัญญาเช่าการเงิน
การเปลียนแปลงของรายการอืนทีมิใช่เงินสด
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562

92,001

141,800

4,066

237,867

2561
ณ วันที มกราคม
การเปลียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
การเปลียนแปลงอืน
สัญญาเช่าการเงิน
การเปลียนแปลงของรายการอืนทีมิใช่เงินสด
ณ วันที 31 ธันวำคม 2561

-

197,786

11,068

208,854

เจ้ำหนีกำรค้ ำ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

กิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอืน ๆ
รวม

4
278,686

200,383

49,666

บร ท รพลฟด จ กด (ม

48,980

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

20

เจ้ำหนีอืน

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

บุคคลหรื อกิจกำรทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรอืนๆ
ค่าแรงรายวันและโบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานค้างจ่าย
เจ้าหนีอืน
เจ้าหนีค่าทรัพย์สิน
เจ้าหนีเงินประกันผลงาน
อื น ๆ
รวม
21

4

22,712

21,484

169

601

205,320
228,032

244,861
266,345

36,663
36,832

47,555
48,156

ประมำณกำรหนีสินไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
งบกำรเงินรวม
25
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวม

164,120

123,978

33,881

34,706

โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ทีกาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ.
ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน และผลประโยชน์จากการทางานเป็ น
ระยะเวลานานตามข้อนโยบายของกลุ่มบริ ษ ัท โครงการผลประโยชน์ทีกาหนดไว้มีความเสี ยงจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี ยงของช่วงชีวิต และความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

ณ วันที มกราคม
รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบัน
ต้นทุนบริ การในอดีต
ดอกเบียจากภาระผูกพัน

28

โอนให้กิจการทีเกียวข้องกัน
63,897

13,288

8,175

3,415

(4,299)

-

(3,497)

-

164,120

123,978

33,881

34,706

รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กาไรจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์

ผลประโยชน์จ่าย
ณ วันที 31 ธันวำคม

เมือวันที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ถูกปรับปรุ งและกาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้
ลูกจ้างที ถูกเลิ กจ้างเพิ มเติ ม หากลูกจ้างทางานติ ดต่ อกันครบ 20 ปี ขึ นไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่ าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กลุ่มบริ ษทั จึ งแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื อเกษี ยณแก่ พนักงานในปี
เพื อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับปรับปรุ ง จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทาให้กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
ประมาณการหนีสิ นผลประโยชน์เมือเกษียณอายุและต้นทุนบริ การในอดีตเพิมขึน

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ร้ อยละ)

อัตราคิดลด
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
ข้อสมมติเกียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติทีเผยแพร่ ทวไปและตารางมรณะ
ั
ณ วันที

ธันวาคม

ระยะเวลาถัวเฉลียของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกาหนดไว้เป็ น ปี (2561: 10 ปี )

การวิเคราะห์ ความอ่อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติ ทีเกี ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันทีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอืนๆคงที

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
ข้อสมมติเพิมขึนร้อยละ
ข้อสมมติลดลงร้อยละ
(พันบาท)

อัตราคิดลด
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที 31 ธันวาคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ข้อสมมติเพิมขึนร้อยละ
ข้อสมมติลดลงร้อยละ
(พันบาท)

อัตราคิดลด
การเพิมขึนของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

22

ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
มาตรา ในกรณี ทีบริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุน้ ทีจดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุน้ ส่ วนเกินนีตังเป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นนี
จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

23

สำรอง
สารองประกอบด้วยการจัดสรรกาไร และ หรื อ กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ.
มาตรา บริ ษ ัทจะต้องจัด สรรทุ นสารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนีจะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ำงจำกกำรเปลียนแปลงในกำรตีรำคำสินทรัพย์ ใหม่
ผลต่ า งจากการเปลี ยนแปลงในการตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์ใ หม่ แ สดงในส่ ว นของเจ้า ของประกอบด้ว ยผลรวมของ
การเปลี ยนแปลงสุทธิ ของการตีราคาทีดินทีแสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทังมีการขายหรื อจาหน่าย

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

24

ส่ วนงำนดำเนินงำนและกำรจำแนกรำยได้
ผลิตและจาหน่ายอาหาร
ทะเล อาหารสาเร็จรู ปและ
อาหารกึงสาเร็จรู ปแช่แข็ง
6
สาหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
บริ การรับฝาก
ห้องเย็นและขนส่ ง
ห้องเย็น
6
(พันบาท)

รวม
6

ข้ อมูลตามส่ วนงานดาเนินงาน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรำยได้

6,173,415

5,404,285

134,704

123,228

6,308,119

5,527,513

การจาแนกรายได้
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึง
ตลอดช่วงเวลาหนึ ง
รวมรำยได้

6,173,415

5,404,285

134,704

123,228

6,308,119

5,527,513

321,117

133,670

(12,542)

(20,709)

308,575

112,961

กาไร ขาดทุน ตามส่วนงาน
ก่อนหักภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
รวมกำไร (ขำดทุน) ตำมส่ วนงำน
สิ นทรัพย์ส่วนงาน
หนี สิ นส่วนงาน
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

การกระทบยอดรายได้ และกาไรหรื อขาดทุนของส่ วนงานทีรายงาน
งบกำรเงินรวม
รำยได้

กำไรหรื อขำดทุน
(พันบาท)

ส่ วนงานทีรายงาน
ตัดรายการระหว่างส่ วนงาน
จานวนทีไม่ได้ปันส่ วน
ส่ วนแบ่งกาไรในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวม

5,866,931

5,072,594

302,774

113,598

สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสาหรับการผลิตอาหารพร้อม
รั บประทานแช่ แข็ง และการผลิ ตอาหารสาเร็ จรู ปและกึ งสาเร็ จรู ปแช่ แข็ง สัตว์นาแช่ แข็ง และการบริ การรั บฝาก
ห้องเย็นและบริ การขนส่ งห้องเย็น จึงได้รับสิทธิ ประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงิ นได้
นิ ติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มตามระยะเวลา เงือนไขและข้อกาหนดที
ระบุในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
งบกำรเงินรวม
กิจการที
สาหรั บปี สินสุ ดวันที ได้รับการ
ส่ งเสริ ม
31 ธันวาคม

25
กิจการที
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

ขายต่างประเทศ
ขายในประเทศ
ให้บริ การในประเทศ
ตัดรายการระหว่างกัน
รวมรำยได้
3,991,368

1,875,563

กิจการที
ได้รับการ
รวม
ส่ งเสริ ม
(พันบาท)

5,866,931

2,694,198

25
กิจการที
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

รวม

2,378,396

5,072,594

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กิจการที
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ ได้รับการ
ส่ งเสริ ม
31 ธันวาคม
ขายต่างประเทศ
ขายในประเทศ
รวมรำยได้

25

148,456

25
กิจการที
ไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม

584,295

กิจการที
ได้รับการ
รวม
ส่ งเสริ ม
(พันบาท)

732,751

141,270

25
กิจการที
ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม

578,495

รวม

719,765

รำยได้ อืน
หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ
รายได้จากการให้ความช่วยเหลือด้าน
การจัดการ การขายและการตลาด
รายได้ค่าเช่า บริ การ
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
อื น ๆ
รวม
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4

61,540

55,776

60,825

85,300

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

26

ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

ค่าระวางเรื อและค่าใช้จ่ายในการ
ส่ งออก
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
อื นๆ
รวม
27

4

225,602

205,401

37,527

38,840

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการจาหน่ายและ
ตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
สิ นทรัพย์
ค่าความช่วยเหลือด้านบริ การจัดการ
อื นๆ
รวม

4
271,659

276,687

106,500

บร ท รพลฟด จ กด (ม

141,992

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

28

ค่ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

เงินเดือนและค่าแรง
โครงการผลประโยชน์ทีกาหนดไว้
อืนๆ
รวม

21
1,257,195

1,125,721

289,692

307,393

โครงการสมทบเงิ น
กลุ่มบริ ษทั ได้จัดให้มีกองทุนสารองเลียงชี พสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพืนฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงิ นสะสมในอัตราร้อยละ ของเงินเดือนทุกเดื อน และกลุ่มบริ ษทั
จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสารองเลียงชี พนีได้จดทะเบียนเป็ นกองทุน
สารองเลียงชีพตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีได้รับอนุญาต
29

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

การเปลียนแปลงในสิ นค้าสาเร็จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองทีใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
อื นๆ
รวมต้นทุนขำย ต้ นทุนกำรให้ บริกำร
ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย
และค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
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28

5,671,187

5,003,565

882,424

908,908

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

30

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
25
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

ดอกเบียจ่าย
กิจการทีเกียวข้องกัน
4
สถาบันการเงิน
อืนๆ
รวม
หั ก ส่ วนทีบันทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
สุ ทธิ
31

38,749

31,257

7,205

3,846

38,736

29,896

7,205

2,816

ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน
งบกำรเงินรวม
25
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สาหรับปี ปัจจุ บนั
ภาษีงวดก่อนๆ ทีบันทึกสู งไป
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของผลต่างชัวคราว
รวมค่ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้

33,670

37,348

-

30,576

41,924

(656)

บร ท รพลฟด จ กด (ม

-

ชน)

1,072
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกำรเงินรวม
25
ภาษีเงินได้
ก่อนภาษี
รั บรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เงิ นได้
การตีราคามูลค่าทีดิน
กาไรจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

4,299

25

ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก ก่อนภาษี
ภาษี เงินได้ ภาษีเงินได้ เงิ นได้
(พันบาท)

(1,667)

2,632

119,650

ค่าใช้จ่าย สุ ทธิจาก
ภาษีเงิ นได้ ภาษี เงิ นได้

(23,930)

95,720

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
ภาษีเงินได้
ก่อนภาษี
รั บรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เงิ นได้
การตีราคามูลค่าทีดิน
กาไรจากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม
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3,496

25

ค่าใช้จ่าย สุทธิจาก ก่อนภาษี
ภาษี เงินได้ ภาษีเงินได้ เงิ นได้
(พันบาท)

(699)

2,797

63,290

ค่าใช้จ่าย สุ ทธิ จาก
ภาษีเงิ นได้ ภาษี เงิ นได้

(12,658)

50,632

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

งบกำรเงินรวม

การกระทบยอดเพื่อหา
อัตราภาษีที่แท้ จริง
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

9.2

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

30,576

26.9

41,924

(1.2)

(พันบาท)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)

0.7

1,072

กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
กาไรสุทธิจากกิจการทีได้รับการ
ส่งเสริ มการลงทุน
ผลขาดทุนในปี ปั จจุบนั จากกิจการที
ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนทีไม่
รั บรู้ เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการ
ตัดบัญชี
รายได้เงินปั นผลทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายทีหักภาษีได้เพิมเติม
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ทีไม่รับรู้ เป็ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลับรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการ
ตัดบัญชี จากผลขาดทุนทางภาษีทีเคย
รั บรู้
ภาษีงวดก่อนๆ ทีบันทึกสู งไป
รวมค่ ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้

งบกำรเงินรวม
สินทรัพย์

หนีสิ น

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2562

รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรั พย์ (หนีสิ น) ภำษีเงินได้รอกำร
ตัดบัญชีสุทธิ

6,228

6,346

(94,411)

2561
(พันบาท)

(95,956)

(656)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สินทรั พย์
หนีสิน
2562
2561
2562
2561

-

-

(53,236)

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)

(53,192)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น รายจ่าย รายได้ใน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที
1 มกรำคม

กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอืน
(พันบาท)

ณ วันที
31 ธันวำคม

2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า (ค่ าเผือหนีสงสัยจะสู ญ)
ลูกหนีอืน (ค่ าเผือหนีสงสั ยจะสูญ)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่ าเผือการลดมูลค่ า)
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
(ค่ าเผือการด้ อยค่ า)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากความแตกต่าง
ของค่ าเสื อมราคา)
ประมาณการหนีสิ นสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
ขาดทุนทียังไม่รับรู ้จากตราสารอนุพนั ธ์
รวม

26,831

3,146

(1,667)

28,310

หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(จากความแตกต่ างของค่ าเสือมราคา)
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิม)
กาไรทียังไม่รับรู ้จากตราสารอนุพนั ธ์
รวม
สุ ทธิ

(116,441)
(89,610)

(52)
3,094

(1,667)

(116,493)
(88,183)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น รายจ่าย รายได้ใน
ภาษีเงินได้ รอการตั ดบัญชี

ณ วันที
1 มกรำคม

กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)

ณ วันที
31 ธันวำคม

2561
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีการค้า (ค่ าเผือหนี สงสั ยจะสูญ)
ลูกหนีอืน (ค่ าเผือหนีสงสัยจะสู ญ)
สินค้าคงเหลือ (ค่ าเผือการลดมูลค่ า)
อสังหาริ มทรั พย์เพือการลงทุน
(ค่ าเผือการด้อยค่ า)
ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากความแตกต่าง
ของค่ าเสื อมราคา)
ประมาณการหนีสิ นสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
ขาดทุนทียังไม่รับรู ้จากตราสารอนุพนั ธ์
ยอดขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ยกไป
รวม

30,750

(3,919)

-

26,831

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที ดิน อาคารและอุปกรณ์
(จากความแตกต่ างของค่ าเสื อมราคา)
ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ (จากการตีราคาเพิม)
กาไรทียังไม่รับรู ้จากตราสารอนุพนั ธ์
รวม
สุ ทธิ

(91,854)
(61,104)

(657)
(4,576)

(23,930)
(23,930)

(116,441)
(89,610)

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น รายจ่าย รายได้ใน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีอืน (ค่ าเผือหนีส้ งสั ยจะสูญ)
สินค้าคงเหลือ (ค่ าเผือการลดมูลค่ า)
ประมาณการหนีสิ นสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รวม
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที ดิน อาคารและอุปกรณ์
(จากความแตกต่ างของค่ าเสือมราคา)
ที ดิน อาคารและอุปกรณ์
(จากการตีราคาเพิ ม)
กาไรทียังไม่รับรู ้จากตราสารอนุพนั ธ์
รวม
สุ ทธิ
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ณ วันที
1 มกรำคม

ณ วันที
31 ธันวำคม

กาไรหรื อ
ขาดทุน

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)

7,684

922

(699)

7,907

(60,876)
(53,192)

(266)
656

(699)

(61,143)
(53,236)

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนีอืน (ค่ าเผือหนี ส้ งสั ยจะสูญ)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่ าเผือการลดมูลค่ า)
ประมาณการหนีสิ นสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รวม
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์
(จากความแตกต่ างของค่ าเสือมราคา)
ทีดิ น อาคารและอุปกรณ์
(จากการตีราคาเพิม)
กาไรทียังไม่รับรู ้จากตราสารอนุพนั ธ์
รวม
สุ ทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที
ยังไม่ ได้ รับรู้

ณ วันที
1 มกรำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น รายจ่าย รายได้ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
(พันบาท)

8,162

(478)

(47,624)
(39,462)

(594)
(1,072)

งบกำรเงินรวม

-

(12,658)
(12,658)

ณ วันที
31 ธันวำคม

7,684

(60,876)
(53,192)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(พันบาท)

ยอดขาดทุ นยกไป
กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุ นทางภาษี ซึงจะหมดอายุตงแต่
ั ปี
ผูบ้ ริ หารได้ประเมินความเป็ นไปได้ของกาไรทาง
ภาษีใ นอนาคตและความสามารถของกลุ่มบริ ษัทในการใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี ในอนาคตเพือ
ประกอบการรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จากผลขาดทุนทางภาษีและเห็นว่ายังมีความไม่แน่ นอนทีจะมี
กาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที จะใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั จึงไม่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้
รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษี
บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริ ษทั สุ ราษฎร์ ซีฟู้ดส์ จากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีผลขาดทุนทางภาษีซึงได้หมดอายุในปี
บริ ษทั ได้ใช้
ประโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีจานวน
ล้านบาท และกลับรายการผลขาดทุนทางภาษีทีหมดอายุแล้วในปี
32

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐำน
งบกำรเงินรวม
25
25
กาไร (ขาดทุน) ทีเป็ นส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สามัญสาหรั บปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ทีเป็ นส่ วนของ
ผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ขันพืนฐำน)
จำนวนหุ้นสำมัญทีออกจำหน่ ำยแล้ ว

75,466
269,999
0.28

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น (ขันพืนฐำน) (บาท)
33

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท / พันหุ้ น)

(64,842)
269,999
(0.24)

55,707
269,999
0.21

กาหนดจ่าย
เงิ นปั นผล

อัตราเงินปันผล
ต่อหุน้
(บาท)

156,636
269,999
0.58

เงินปันผล
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิเงินปันผลดังต่อไปนี

วันที อนุมตั ิ
ปี 2562
เงินปั นผลประจาปี

เมษายน

พฤษภาคม

ปี 2561
เงินปั นผลประจาปี

เมษายน

พฤษภาคม
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จานวนเงิ น
(ล้ านบาท)

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

34

เครื องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากการดาเนิ นธุ รกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบียและอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกตราสาร
อนุพนั ธ์เพือการเก็งกาไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี ยงเป็ นส่ วนทีสาคัญของธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี ยงให้เป็ นทียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนทีเกิดจากความเสี ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนืองเพือให้มนใจว่
ั า
มีความสมดุลระหว่างความเสี ยงและการควบคุมความเสี ยง
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนคงเพื
ั
อรักษานักลงทุน เจ้าหนีและความเชือมันของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุ รกิ จในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ ง
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิ จกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ งไม่รวมส่ วนได้
เสี ยทีไม่มีอานาจควบคุม อีกทังยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ยหมายถึง ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงที จะเกิ ดในอนาคตของอัตราดอกเบียใน
ตลาด ซึ งส่ งผลกระทบต่ อการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั เนื องจากดอกเบี ยเงิ นกูย้ ืมมีอตั ราคงที
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี ยที เกิ ดจากเงิ นกูย้ ืม (ดูหมายเหตุข ้อ ) อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารเชื อว่ากลุ่ม
บริ ษทั มีความเสี ยงในอัตราดอกเบี ยไม่เป็ นสาระสาคัญ ดังนัน กลุ่มบริ ษทั จึ งไม่ได้ทาสัญญาเพือป้ องกันความเสี ยง
ดังกล่าว

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราดอกเบีย
ที แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

2562
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในประเทศ
เงินกูย้ ืมระยะยาว (เงินตรา
ต่างประเทศ) จากสถาบันการเงิ น
รวม
2561
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในประเทศ
เงินกูย้ ืมระยะยาว (เงินตรา
ต่างประเทศ) จากสถาบันการเงิ น
รวม
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ภายใน ปี

งบกำรเงินรวม
ระยะเวลาทีครบกาหนดชาระ
หลังจาก ปี
แต่ภายใน ปี หลังจาก ปี
(พันบาท)

รวม

–

597,417

503,451

634,707

753,474

-

14,550

1,100,868

1,402,731

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
รวม

อัตราดอกเบีย
ที แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

ภายใน ปี

147,201

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระยะเวลาทีครบกาหนดชาระ
หลังจาก ปี
แต่ภายใน ปี หลังจาก ปี
(พันบาท)

86,600

-

รวม

233,801

2561
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเสียงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ซึ งเกิ ดจากการซื อสิ นค้า การขายสิ นค้า และการ
กูย้ ืมเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ งรายการดังกล่าวจะมี
อายุไม่เกินหนึงปี เพือป้องกันความเสี ยงของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันทีรายงานเป็ นรายการทีเกียวข้องกับรายการซื อขายสิ นค้าทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ในงวดปั จจุ บนั และงวดถัดไป
งบกำรเงินรวม
สินทรั พย์ และหนี้สินทีเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันที 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ทีมีควำมเสียง
ประมาณการยอดขายสิ นค้า
ประมาณการยอดซือสิ นค้าและ
สินทรัพย์
ยอดรวมควำมเสียงทังสิน
สัญญาแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ
สัญญาซือเงินตราต่างประเทศ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี ยงคงเหลือสุ ทธิ
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เงินเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

เงินเยนญีปุ่น

เงินเหรี ยญ
รวม
สหรัฐอเมริ กา
(พันบาท)

เงินเยนญีปุ่น

รวม

61,635

(88,465)

(26,830)

27,757

(195,456)

(167,699)

390,031

404,455

794,486

270,309

387,118

657,427

185,648

(66,411)

119,237

205,443

(64,218)

141,225

ร ยง นปร จ ป 2562

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สินทรั พย์ และหนีสินทีเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันที 31 ธันวาคม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ทีมีควำมเสียง
ประมาณการยอดขายสิ นค้า
ประมาณการยอดซือสิ นค้าและ
สินทรัพย์
ยอดรวมควำมเสียงทังสิน
สัญญาแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ
สัญญาซือเงินตราต่างประเทศ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสียงคงเหลือสุ ทธิ

เงินเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

เงินเยนญีปุ่น

เงินเหรี ยญ
รวม
สหรัฐอเมริ กา
(พันบาท)

เงินเยนญีปุ่น

รวม

3,310

3,725

7,035

13,451

11,078

24,529

69,571

24,708

94,279

88,205

37,835

126,040

(24,096)

9,063

(15,033)

23,339

14,329

37,668

ความเสียงทางด้ านสินเชือ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชือคือ ความเสี ยงทีลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนีแก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงือนไขทีตกลงไว้
เมือครบกาหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื อเพือควบคุมความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อดังกล่าวโดยสมาเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุ กรายที ขอวงเงินสินเชือในระดับหนึงๆ ณ วันทีรายงานไม่พบว่ามีความเสี ยงจาก
สิ นเชื อทีเป็ นสาระสาคัญ ความเสี ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นแต่ ละ
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาดว่า
จะเกิดผลเสี ยหายทีมีสาระสาคัญจากการเก็บหนีไม่ได้

บร ท รพลฟด จ กด (ม

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเสี ยงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุ มความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรั กษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า
เงิ นสดให้เพี ยงพอต่ อการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงิ นสด
ลดลง
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี แสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงินทีไม่ได้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม ซึงมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี
(พันบาท)
31 ธันวำคม 2562
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนีสินทางการ
เงินทีไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
ลูกหนีสุ ทธิ จากสัญญาซื อขายเงินตรา
ต่างประเทศ (แสดงเป็ นส่ วนหนึง
ของ “ลูกหนี อืน”)
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากกิจการทีเกียวข้องกัน
31 ธันวำคม 2561
สินทรั พย์ ทางการเงินและหนีสินทางการ
เงินทีไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ลูกหนีสุ ทธิ จากสัญญาซื อขายเงินตรา
ต่างประเทศ (แสดงเป็ นส่ วนหนึง
ของ “ลูกหนี อืน”)
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากกิจการทีเกียวข้องกัน
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

มูลค่ า ยุติธรรมของสัญ ญาซื อขายเงิ นตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้า ถื อตามราคาตลาดของสัญญาล่ วงหน้า ณ วันที ใน
งบแสดงฐานะการเงิ น โดยใช้ราคาทีกาหนดโดยธนาคารของบริ ษทั ด้วยการพิจารณาเงือนไขในตลาดทีมีอยู่ ณ วันทีใน
งบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืนเป็ นมูลค่าที ใกล้เคี ยงกับมูลค่าตามบัญชี
เนืองจากเครื องมือทางการเงินเหล่านีจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสัน
มูลค่ายุติธรรมของเงิ นให้กูย้ ืมแก่ กิจการที เกี ยวข้องกัน และเงิ นกูย้ ืมระยะสันจากกิ จการที เกี ยวข้องกันเป็ นมู ลค่ า ที
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนืองจากอัตราดอกเบียตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราท้องตลาด
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินและสัญญาเช่าการเงินเป็ นมูลค่าทีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
เนืองจากอัตราดอกเบียตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราท้องตลาด
มูลค่ายุติธรรมของเงิ นกูย้ ืมระยะยาวมีมูลค่าใกล้เคี ยงกับมูลค่าตามบัญชี เนื องจากเงิ นกูย้ ืมระยะยาวมี อัตราดอกเบี ย
ลอยตัวซึงเป็ นอัตราใกล้เคียงกับอัตราท้องตลาด
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะยาวทีมีอตั ราดอกเบียคงที มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนืองจากอัตราดอกเบีย
คงทีมีอตั ราดอกเบียทีใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียเงินกูท้ อ้ งตลาด
35

ภำระผูกพันกับกิจกำรทีไม่ เกียวข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
25
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สั ญญาทียังไม่ได้ รับรู้
อาคารและสิ งปลูกสร้างอืน
เครื องจักรและอุปกรณ์
รวม

77,698

70,368

-

บร ท รพลฟด จ กด (ม

6,903

ชน)
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หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำาหรับปสินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกำรเงินรวม
25
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

จานวนเงินขันตาทีต้ องจ่ ายในอนาคตทังสิน
ภายใต้ สัญญาเช่ าดาเนินงานทีบอกเลิกไม่ ได้
ภายใน ปี
- ปี
รวม

14,948

20,425

3,043

1,694

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดาเนินงาน
ท
ท

สัญญาเช่ายานพาหนะระยะเวลาสามปี ถึงห้าปี สิ นสุ ดในระยะเวลาต่างๆ กันจนถึงเดือนมีนาคม
สัญญาเช่าเครื องใช้สานักงานระยะเวลาสองปี ถึงห้าปี สิ นสุ ดในเดือนมีนาคม

ภาระผูกพันอืนๆ
งบกำรเงินรวม
25
25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
25
25
(พันบาท)

เลตเตอร์ ออฟเครดิตทียังไม่ได้ใช้สาหรั บ
ซื อสิ นค้าและวัสดุ
รวม
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-

8,118

-

-

หมายเห ุประกอบงบการเงิน
บริษัท สุรพลฟูดส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทยอย
สำ�หรับปสินสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

ณ วันที ธันวาคม
กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีระยะเวลาสัญญา
ครอบคลุมไม่เกินหนึงปี ดังนี
งบกำรเงินรวม
จานวนเงิ นตรา
เทียบเท่า
สกุลเงิน

ต่างประเทศ
(ล้าน)

สัญญำขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่วงหน้ ำ
เยนญีปุ่น
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รวม

เงิ นบาท
(ล้านบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จานวนเงิ นตรา
เทียบเท่า
ต่างประเทศ
(ล้ าน)

681.91

เงินบาท
(ล้านบาท)

115.98

สัญญำซื อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ณ วันที ธันวาคม
กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยมีระยะเวลาสัญญา
ครอบคลุมไม่เกินหนึงปี ดังนี
งบกำรเงินรวม
จานวนเงิ นตรา
เทียบเท่า
สกุลเงิน
สัญญำขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่วงหน้ ำ
เยนญีปุ่น
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
รวม

ต่างประเทศ
(ล้าน)

เงิ นบาท
(ล้านบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จานวนเงิ นตรา
เทียบเท่า
ต่างประเทศ
(ล้ าน)

517.50

เงินบาท
(ล้านบาท)

89.67

สัญญำซื อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
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36

หนีสิ นทีอำจเกิดขึน
ณ วันที 1 ธันวาคม 6 กลุ่มบริ ษทั มีหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
(ก) จากการทีธนาคารออกหนังสื อคาประกันบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแก่หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เป็ นจานวนเงิน
รวมประมาณ
ล้านบาท สาหรับกลุ่มบริ ษทั และ 1 ล้านบาท สาหรับบริ ษทั
(ข) จากการเข้าร่ วมคาประกันสิ นเชื อทีสถาบันการเงินให้แก่บริ ษทั ย่อยบางแห่ งจานวนเงินรวมประมาณ 1 1
ล้านบาท

37

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท เมื อวันที กุมภาพัน ธ์ 6 มี มติ อนุ มตั ิ ประกาศจ่ า ยเงิ น ปั นผล สาหรั บผลการ
ดาเนินงานประจาปี 6 จานวน 6 บาทต่อหุ น้ รวมเป็ นเงินทังสิ น
ล้านบาท การจ่ายเงินปั นผลจะถูกเสนอ
ต่อทีประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ ้นเพืออนุ มตั ิในเดือนเมษายน 6

38

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทียังไม่ ได้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่ซึงเกียวข้องกับการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และคาดว่าจะมีผลกระทบ
ทีมีสาระสาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เมือนามาถือปฏิบตั ิเป็ นครังแรก และจะมีผล
บังคับใช้กบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 6 มีดงั ต่อไปนี
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที

เรือง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิ น
เครื องมื อทางการเงิน
สัญญาเช่า
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงินนี ให้ขอ้ กาหนดเกียวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นและหนี สิ นทางการเงิ นตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการ
บัญชี ของอนุพนั ธ์และการบัญชี ป้องกันความเสี ยง เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี มีผลบังคับใช้ จะ
ทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยู่
ในปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ขณะนี ผูบ้ ริ หารกาลังพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิ ดขึ นต่องบการเงิ นในงวดแรกทีถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 16 (“TFRS 16”) ได้นาเสนอวิธีการบัญชีเดียวสาหรับผูเ้ ช่า โดยผูเ้ ช่าต้อง
รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี สิ นตามสัญญาเช่ า ซึ งยกเว้นการรับรู ้รายการสาหรับสัญญาเช่ าระยะสันหรื อ
สิ นทรัพย์อา้ งอิงนันมีมูลค่าตา เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับทีมีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดาเนิ นงานและประโยชน์ทีได้รับที เกี ยวข้องกับสัญญาเช่ าใน
กาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และ
หนี สิ นตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ส่ งผลให้ลกั ษณะของค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับ
สัญญาเช่าดังกล่าวเปลียนแปลงไปโดยกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบียจ่าย
ของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
การปฏิ บัติในช่ วงเปลียนแปลง
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะถือปฏิบตั ิ ตาม TFRS 16 เป็ นครังแรก ณ วันที 1 มกราคม 6 ด้วยวิธีปรับปรุ งผลกระทบ
สะสมย้อนหลัง ดังนัน ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 จะปรับปรุ งกับยอดยกมาของกาไรสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 6 โดยไม่ปรับปรุ งข้อมูลเปรี ยบเทียบ
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กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะใช้ขอ้ ยกเว้นเรื องการนาคานิ ยามของสัญญาเช่ามาใช้พิจารณากับสัญญาเช่าที มีอยู่ก่อนวันที
เปลียนแปลงมาตรฐาน โดยจะนา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิกบั ทุกสัญญาทีทาขึนก่อนวันที 1 มกราคม 6 และเคย
ระบุเป็ นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที
การประเมินผลกระทบเบืองต้นของการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครังแรกต่องบการเงิน มีดงั นี

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
6

งบกำรเงินรวม
6
(พันบาท)

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เพิมขึน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าเพิมขึน
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