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รายไดจากการขาย (ลานบาท)  21,977 19,694 19,257 18,725 18,650 16,034

กำไรสุทธิ (ลานบาท)   467.9 353.7 139.6 330.7 520.7 510.8

กำไรสุทธิตอหุน (บาท) 1.76 1.33 0.53 1.25 1.97 1.93

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 37.63 24.02 23.42 23.79 23.55 22.63

กำไรสุทธิตอรายไดรวม (%)  2.1 1.8 0.7 1.7 2.8 3.2

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 3.4 3.6 1.5 3.5 5.7 5.8

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 4.7 5.5 2.2 5.2 8.3 8.5

เงินปนผลตอหุน (บาท) 1.25 2.0 0.75 0.9 1.0 1.0

ขอมูลทางการเงิน

กำไรสุทธิ กำไรสุทธิตอหุนรายไดจากการขาย

มูลคาตามบัญชีตอหุน กำไรสุทธิตอรายไดรวม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน เงินปนผลตอหุน
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ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไป
 1.1 ข้อมูลของบริษัท
 ประกอบธุรกิจ  1. ผลิตและจำหน่าย

	 	 	 น้ำอัดลมโดยใช้เครื่องหมายการค้า	เป๊ปซี่	เป๊ปซี่ทวิสต์	เป๊ปซีแมกซ์	มิรินด้า			

	 	 เซเว่นอัพ	เมาเทนดิว	และ	คลับ

	 	 	 ชาพร้อมดื่มชนิดคืนขวด	รสเลมอน	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	ลิปตัน	

	 	 	 น้ำดื่ม	และ	น้ำโซดาโดยใช้เครื่องหมายการค้า	คริสตัล	

	 	 	 เครื่องดื่มเกลือแร่	โดยใช้เครื่องหมายการค้า	เกเตอเรด

	 	 	 น้ำผลไม้ทรอปิคานา	ทวิสเตอร์	รสส้มชนิดคืนขวด

  2. ผู้จัดจำหน่าย

	 	 	 เครื่องดื่ม	คาราบาวแดง	ให้กับ	บริษัท	คาราบาวตะวันแดง	จำกัด	

	 	 	 ชาเขียวพร้อมดื่ม	โออิชิ	ให้กับบริษัท	โออิชิ	เทรดดิ้ง	จำกัด

	 	 	 ชาพร้อมดื่มชนิดกระป๋อง	และขวดพีอีที	ภายใต้เครื่องหมายการค้าลิปตันให้กับ	

	 	 บริษัท	เป๊ปซี่		ลิปตันอินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	

	 	 	 นำ้ผลไมท้รอปคิานา	ทวสิเตอร	์รสสม้	ชนดิไมค่นืขวดใหก้บับรษิทั	เปป๊ซี-่โคลา่		

	 	 (ไทย)	เทรดดิ้งจำกัด

	 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	 	 อาคารเมืองไทย-ภัทร	คอมเพล็กซ์	อาคาร	1	ชั้น	27-28	เลขที่	252/35-36	

	 	 	 ถนนรัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	

	 เลขทะเบียนบริษัท	 	 0107537001650	(เดิม	บมจ.	412)

	 โทรศัพท์	 	 0-2693-2255-65	

	 โทรสาร	 	 0-2693-2266

	 หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	 	 หุ้นสามัญ

	 จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	 	 265,900,484	หุ้น	 หุ้นละ	1.00	บาท

	 เว็บไซต์	 	 www.pepsithai.com	

	 	 	 www.sermsukplc.com

 

 1.2 ข้อมูลการถือหุ้น
 1.2.1 กิจการที่บริษัทลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
 บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)

	 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	 อาคารเมืองไทย-ภัทร	คอมเพล็กซ์	อาคาร	1	ชั้น	27-28	

	 	 เลขที่	252/35-36	ถนนรัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310

	 โทรศัพท์	 0-2693-2255-65	

	 โทรสาร		 0-2693-2266

	 ธุรกิจหลัก	 ถือหุ้นและบริหารการลงทุนในบริษัทในเครือ

	 จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	 จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

	 หุ้นสามัญ	(หุ้น)	 มูลค่าหุ้นละ	(บาท)	 หุ้น	 อัตราร้อยละ

	 50,000,000	 10	 49,999,993	 99.99
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ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด

	 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	 75/102,	103	อาคารโอเชี่ยน	ทาวเวอร์	2	ชั้นที่	37	ซอยสุขุมวิท	19	(วัฒนา)			

	 ถนนอโศก	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 โทรศัพท์	 0-2661-6661	

	 โทรสาร	 0-2661-6664-5

	 ธุรกิจหลัก	 ผลิตและจำหน่ายหลอดพลาสติกเพื่อทำขวดพีอีที	ขวดพีอีที	และฝาพลาสติก	

	 จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	 จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

	 หุ้นสามัญ	(หุ้น)	 มูลค่าหุ้นละ	(บาท)	 หุ้น	 อัตราร้อยละ

	 7,500,000	 	 10	 3,000,000	 40

 บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด

	 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	 23/4	หมู่	2	ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว	ตำบลบ้านฉาง	อ.เมืองปทุมธานี		 	

	 ปทุมธานี	12000

	 โทรศัพท์	 0-2581-7950-2,	0-2581-6386	

	 โทรสาร	 0-2581-5618

	 ธุรกิจหลัก	 ผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติกและขวดพีอีที

	 จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	 จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

	 หุ้นสามัญ	(หุ้น)	 มูลค่าหุ้นละ	(บาท)	 หุ้น	 อัตราร้อยละ

	 700,000	 	 100	 70,000	 10

 บริษัท เพชรแพค จำกัด

	 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	 170/87	อาคารโอเชีย่นทาวเวอร	์1	ชัน้	32	ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม	่เขตคลองเตย		

	 กรุงเทพฯ	10110

	 โทรศัพท์	 0-2261-2357	

	 ธุรกิจหลัก	 ผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติกและขวดพีอีที

	 จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	 จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

	 หุ้นสามัญ	(หุ้น)	 มูลค่าหุ้นละ	(บาท)	 หุ้น	 อัตราร้อยละ

	 800,000	 	 100	 80,000	 10

	 1.2.2	กิจการที่บริษัท	เสริมสุข	โฮลดิ้งส์	จำกัด	ลงทุนตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป

 บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
	 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	 อาคารเมืองไทย-ภัทร	คอมเพล็กซ์	อาคาร	1	ชั้น	27-28	

	 	 เลขที่	252/35-36	ถนนรัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310

	 โทรศัพท์	 0-2693-2255	–	65	

	 โทรสาร	 0-2693-2266

	 ธุรกิจหลัก	 ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม

	 จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่าย	 จำนวนหุ้นที่ถือโดย	บริษัท	เสริมสุข	โฮลดิ้งส์	จำกัด	

	 หุ้นสามัญ	(หุ้น)	 มูลค่าหุ้นละ	(บาท)	 หุ้น	 อัตราร้อยละ

	 68,958,615	 10	 	 68,958,609	 99.99
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ข้อมูลทั่วไป

 1.3	ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
	 ก)	นายทะเบียนหลักทรัพย์	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำกัด

	 	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย		 	

	 เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

	 	 โทรศัพท์		0-2229-2800					

	 	 โทรสาร		 0-2654-5427

	 ข)	ผู้แทนถือหุ้นกู้	 -	ไม่มี	–

	 ค)	ผู้สอบบัญชี	 นาย	นิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์	ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน		2316	และหรือ

	 	 นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส	ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน		4439	

	 	 บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำกัด

	 	 เอ็มไพร์ทาวเวอร์	ชั้น	22	195	ถนนสารทรใต้	กรุงเทพฯ	10120				

	 	 โทรศัพท์	 0-2677-2000					

	 	 โทรสาร			0-2677-2222

 

	 ง)	ที่ปรึกษากฎหมาย	 บริษัท	วีระวงค์,	ชินวัฒน์	และ	เพียงพนอ	จำกัด

	 	 540	เมอร์คิวรี่ทาวเวอร์	ชั้น	22	ถนนเพลินจิต	ลุมพินี	กรุงเทพฯ	10330

	 	 โทรศัพท์		0-2264-8000					

	 	 โทรสาร		 0-2657-2222	 	 	 	

 

	 จ)	ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาจัดการ			 -	ไม่มี	-
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

2.  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
 2.1	อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Liquidity	Ratio)
	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะของบริษัท

	 	 2553	 2552	 2551	 2553	 2552	 2551

	 อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	 1.7	 1.8	 1.8	 1.6	 1.8	 1.8

	 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	 0.8	 0.8	 0.7	 0.7	 0.8	 0.7

	 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	 0.4	 0.4	 0.2	 0.4	 0.4	 0.2

	 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	 18.2	 16.9	 18.3	 17.9	 16.9	 17.5

	 ระยะเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	 19.8	 21.3	 19.7	 20.1	 21.3	 20.5

	 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	 34.7	 35.8	 31.9	 36.1	 36.8	 34.1

	 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	 10.4	 10.1	 11.3	 10.0	 9.8	 10.5

	 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	 12.0	 12.8	 14.0	 12.0	 12.7	 13.9

	 ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	 30.0	 28.2	 25.7	 30.1	 28.4	 26.0

	 Cash	Cycle	(วัน)	 0.1	 3.2	 5.2	 (0.1)	 2.7	 5.1

 2.2	อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร	(Profitability	Ratio)
	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะของบริษัท

	 	 2553	 2552	 2551	 2553	 2552	 2551

	 อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	 23.5	 24.5	 24.1	 23.2	 24.3	 23.9

	 อัตรากำไรจากการดำเนินการ	(%)	 2.0	 1.6	 0.3	 1.9	 1.6	 0.3

	 อัตรากำไรอื่น	(%)	 	0.9	 	0.8	 0.8	 0.8	 0.7	 0.8

	 อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	 302.6	 370.8	 1,125.1	 307.4	 356.0	 866.0

	 อัตรากำไรสุทธิ	(%)	 2.1	 1.8	 0.7	 1.9	 1.7	 0.7

	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	 4.7	 5.5	 2.2	 4.4	 5.4	 2.3

 2.3	อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	(Efficiency	Ratio)
	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะของบริษัท

	 	 2553	 2552	 2551	 2553	 2552	 2551

	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	 3.4	 3.6	 1.5	 3.2	 3.5	 1.5

	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	 6.3	 10.0	 3.8	 5.9	 10.1	 4.0

	 อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	 1.6	 2.0	 2.1	 1.7	 2.1	 2.1

 2.4	อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน	(Financial	Policy	Ratio)
	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะของบริษัท

	 	 2553	 2552	 2551	 2553	 2552	 2551

	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 0.4	 0.5	 0.5	 0.4	 0.5	 0.5

	 อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	(เท่า)		 *	 *	 *	 *	 *	 *

	 อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	 4.0	 2.2	 		2.8	 3.9	 2.1	 2.7

	 อัตราการจ่ายปันผล	(%)	 71.0	 150.4	 142.7	 77.8	 158.3	 143.0

 * ไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	 บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม	 โดยเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่าย	 หรือ	 เป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายเพียงอย่างเดียว	 และยังมีบริษัทในเครือคือ	

บริษัท	 เสริมสุข	 เบเวอร์เรจ	 จำกัด	 (บริษัทย่อยทางอ้อม)	 ดำเนินธุรกิจ	 เป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตเครื่องดื่มชาลิปตัน	 เครื่องเดื่มเกเตอเรด	 และ	

น้ำผลไม้ทรอปิคานา	 ทวิสเตอร์	 และจำหน่ายให้บริษัทฯ	 เป็นผู้จัดจำหน่ายโดยตรงหรือจำหน่ายให้บริษัท	 เป๊ปซี่-โคล่า	 (ไทย)	 เทรดดิ้ง	 จำกัด	 ซึ่ง				

จะจำหน่ายต่อให้บริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่ายให้อีกต่อหนึ่ง	ปัจจุบันหุ้นของบริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จำกัด	(ร้อยละ	99.99)	ถือโดยบริษัท	เสริมสุข	

โฮลดิ้งส์	 จำกัด	 (บริษัทย่อยทางตรง)	 ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 23	 พฤศจิกายน	 2549	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถือหุ้น	 และบริหารการลงทุนของบริษัท		

ในเครือของเสริมสุข			

	 นอกจากนี้	 บริษัท	 เสริมสุข	 จำกัด	 (มหาชน)	 ยังถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 40	 ในบริษัท	 เพ็ทฟอร์ม	 (ไทยแลนด์)	 จำกัด	 ซึ่งเป็นผู้ผลิตและ				

จำหน่ายหลอดพลาสติกเพื่อใช้ในการผลิตขวดพีอีที	ขวดพีอีที	และฝาพลาสติก	

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขาย

	 	 %การถือหุ้น	 2553	 2552	 2551

หน่วย	:	ล้านบาท	 รายได้	 %	 รายได้	 %	 รายได้	 %

สายผลิตภัณฑ์	:		ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม

ดำเนินการโดย	:		บมจ.	เสริมสุข	 100.0	 22,177	 91.6	 19,738	 92.6	 19,356	 92.9

สายผลิตภัณฑ์	:	ผลิต	รับจ้างทำการผลิต	และจำหน่ายเครื่องดื่ม		

ดำเนินการโดย	:	บจ.	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	

(เดิม	บจ.	เสริมสุข	วายเอชเอส	เบเวอร์เรจ)	 99.9*	 596	 2.5	 558	 2.6	 439	 2.1

สายผลิตภัณฑ์	:	ผลิตและจำหน่ายหลอดพลาสติก	

เพื่อใช้ผลิตขวดพีอีที	/	ขวดพีอีที	/	ฝาพลาสติก	

ดำเนินการโดย	:	บจ.	เพ็ทฟอร์ม	(ไทยแลนด์)	 40.0	 1,428	 5.9	 1,028	 4.8	 1,050	 5.0

	 	 	 24,201	 100.0	 21,324	 100.0	 20,845	 100.0
 

 * ถือหุ้นโดยบริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99

	 รายได้ของบริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จำกัด	ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจำหน่ายให้กับบริษัทเสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	หรือรับจ้างผลิตให้กับ	

บริษัท	เป๊ปซี่-โคล่า	(ไทย)	เทรดดิ้ง	จำกัด	เพื่อจำหน่ายให้บริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	เป็นผู้จัดจำหน่าย	แต่ผู้เดียวอีกต่อหนึ่ง	สินค้าที่บริษัทฯ	

ซื้อจากบริษัท	 เสริมสุข	 เบเวอร์เรจ	 จำกัด	 หรือ	 บริษัท	 เป๊ปซี่-โคล่า	 (ไทย)	 เทรดดิ้ง	 จำกัด	 ได้รวมเป็นต้นทุนขายของบริษัท	 เสริมสุข	 จำกัด	

(มหาชน)	แล้ว

	 รายได้ของบริษัท	 เพ็ทฟอร์ม	 จำกัด	 ส่วนหนึ่งเป็นการจำหน่ายขวดพีอีที	 หลอดพลาสติกเพื่อใช้ผลิตขวดพีอีที	 และฝาพลาสติกให้กับบริษัท	

เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	และได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ	แล้ว

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ	 

 ในด้านผลิตและจัดจำหน่าย	บริษัทฯ	ได้รับการแต่งตั้งจาก	บริษัท	เป๊ปซี่-โคล่า	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด,	นิวยอร์ค	ให้เป็นผู้ผลิต	และ	

จำหน่ายน้ำอัดลม	โดยใช้เครื่องหมายการค้า	เป๊ปซี่	เป๊ปซี่แมกซ์	เป๊ปซี่ทวิสต์	มิรินด้า	เซเว่นอัพ	เมาเทนดิว	และ	คลับ	รวมทั้งหัวน้ำเชื่อม	ภายใต้	

เครื่องหมายการค้า	เป๊ปซี่	มิรินด้า	เซเว่นอัพ	ภายในราชอาณาจักร	โดยไม่มีการกำหนดวันสิ้นสุดของสัญญา	และมีเงื่อนไขสำคัญคือจะต้องซื้อ	

หัวน้ำเชื้อซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตจากบริษัท	เป๊ปซี่-โคล่า	(ไทย)	เทรดดิ้ง	จำกัด	หรือบริษัทในเครือ	รวมทั้งต้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่	

ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด	อนึ่งสิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายดังกล่าวไม่สามารถโอนมอบให้ผู้อื่นได้	นอกจากนี้

บริษัทฯ	ยังเป็นผู้ผลิต	และจำหน่ายน้ำดื่มบริสุทธิ์	และน้ำโซดา	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“คริสตัล”	เป็นผู้ผลิต	และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาลิปตัน

ชนิดคืนขวดให้กับ	บริษัท	เป๊ปซี่	ลิปตัน	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	เป็นผู้ผลิต	และจัดจำหน่ายน้ำส้มทรอปิคานา	ทวิสเตอร์	ชนิดคืนขวดให้กับ

บริษัท	เป๊ปซี่-โคล่า	(ไทย)	เทรดดิ้ง	จำกัด	และเป็นผู้ผลิตจำหน่าย	เครื่องดื่มผสมเกลือแร่	เกเตอเรด	ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ	Strokely	Van	Camp	

Inc.	ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ในด้านการจัดจำหน่าย	บริษัทฯ	เป็นผู้จัดจำหน่ายเคร่ืองด่ืมชูกำลัง	“คาราบาวแดง”	ให้กับบริษัท	คาราบาวตะวันแดง	จำกัด	เป็นผู้จัดจำหน่าย

จัดจำหน่าย	ชาเขียวพร้อมดื่ม	“โออิชิ”	ให้กับบริษัท	โออิชิ	เทรดดิ้ง	จำกัด	และเป็นผู้จัดจำหน่ายชาพร้อมดื่มลิปตันที่บรรจุในกระป๋อง	และขวดพีอีที	

และน้ำส้มพร้อมดื่ม	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	ทรอปิคานา	ทวิสเตอร์	ชนิดไม่คืนขวดให้กับบริษัท	เป๊ปซี่-โคล่า	(ไทย)	เทรดดิ้ง	จำกัด	เครื่องดื่ม

ชาลิปตันในขวดพีอีที	และ	น้ำส้มทรอปิคานา	ทวิสเตอร์	เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จำกัด	เป็นผู้ผลิตภายใต้สัญญารับจ้างผลิต	

ให้กับบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งสอง	ส่วนชาพร้อมดื่มลิปตัน	ชนิดกระป๋อง	บริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	เป็นผู้รับจ้างผลิต

 การตลาดและสภาพการแข่งขัน
 เครื่องดื่ม ”น้ำอัดลม”

	 อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำอัดลมเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรทันสมัยในการผลิตและการควบคุมคุณภาพ			

รวมทั้งแรงงานในด้านการขนส่งและการจัดจำหน่ายสินค้าสู่มือผู้บริโภค	 ทั้งยังเป็นธุรกิจที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ	 อีกเช่น	 อุตสาหกรรม	 น้ำตาล	

ขวดแก้ว	ขวดพลาสติก	ลังพลาสติก	ฝาจุกจีบ	เป็นต้น										

	 สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ำอัดลมเกิดขึ้นตลอดทั้งปี มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้น ในปัจจุบันอัตราการ															

เจริญเติบโตของตลาดน้ำอัดลมไม่สูงนัก เนื่องจากมีเครื่องดื่มประเภทอื่นเข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงกระแสความ										

นิยมบริโภคเครื่องดื่มอื่นๆ	ของผู้บริโภค	อาทิเช่น	น้ำดื่มบริสุทธิ์	น้ำผลไม้	น้ำแร่	และอาหารนมเป็นต้น	จึงทำให้การแข่งขันในธุรกิจน้ำอัดลมยิ่งเพิ่ม	

ความรุนแรงมากขึ้นอีก

	 ปัจจัยของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจน้ำอัดลม ได้แก่ การมีสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การให้บริการที่ดี และการตอบสนองความ	

ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งโอกาสสำหรับการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มนั้นจะขึ้นอยู่กับการมีช่องทางการจำหน่ายเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มขึ้น	

การขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า อันได้แก่ ห้างตลาดค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านอาหารฟาส์ตฟู้ด เป็นต้น						

อัตราเจริญเติบโตของธุรกิจดังกล่าวขึ้นอยู่กับ	ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นสำคัญ								

	 แนวโน้มการเจริญเติบโต และการพัฒนาของอุตสาหกรรมน้ำอัดลม เป็นผลจากการส่งเสริมและขยายกิจกรรมทางด้านการตลาดเป็น													

เกณฑ์	ซึ่งรวมถึงการโฆษณา	การจัดการส่งเสริมการขาย	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	และบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ	หรือการแนะนำสินค้ารสชาติใหม่เพื่อดึงดูดใจ	

ผู้บริโภค	เป็นผลให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมมีอยู่อย่างต่อเนื่อง	

	 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการแข่งขันในธุรกิจน้ำอัดลมมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้นในตลาด โดยเน้นจุดขาย				

ด้วยปริมาณที่มากกว่าในราคาที่ถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอยู่ในตลาด	ทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในด้านการตลาดและการจัดจำหน่าย	 ในปี	

2552	เสริมสุขวางจำหน่ายเครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ชนิดไม่คืนขวดขนาดใหม่	ได้แก่	ขนาด	460	ม.ล.	480	ม.ล.	1.2	ลิตร	และ	1.5	ลิตร	ในราคาที่

ดึงดูดใจผู้บริโภคและได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีและต่อเนื่องมาในปี	2553	ส่งผลต่อยอดขายน้ำอัดลมที่เพิ่มสูงขึ้น	

	 ในปี 2553 บริษัทฯได้กระตุ้นยอดขายเครื่องดื่มน้ำอัดลมด้วยการจัดการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯได้ออกผลิตภัณฑ์	

รสชาติใหม่	 คือ	 เป๊ปซี่	 เชียร์	 เกาะกระแสฟุตบอลโลก	 มิรินด้า	 ออเรนจ์บาบาน่า	 อัตราการเติบโตของยอดขายสูงถึง	 7%	 ซึ่งสูงสุดในรอบ	 5	 ปี	

ที่ผ่านมา	
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 น้ำดื่ม “คริสตัล” 

	 ปัจจัยความสำเร็จของน้ำดื่มคริสตัลเน้นที่ คุณภาพของสินค้า ระบบการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่ดีต่อลูกค้า และกิจกรรม	

การตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภค ปัจจัยดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับการแข่งขันในตลาดน้ำดื่มซึ่งเป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันในตลาดมากรายและไม่มีความ	

แตกต่างทางด้านราคา ปัจจุบันนอกจากน้ำดื่มคริสตัลของบริษัทฯ และน้ำดื่มรายใหญ่อื่นๆ ในตลาดแล้ว ยังมีบริษัทน้ำดื่มรายใหม่เข้ามาในตลาด	

เป็นจำนวนมาก	 ส่งผลให้พื้นที่วางสินค้าขายในช่องทางค้าปลีกก็แออัดไปด้วยแบรนด์หลากหลายมากมาย	 ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในการเลือก														

ซื้อ ซึ่งการเข้ามาทำตลาดของแบรนด์น้ำดื่มรายใหม่ ได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายโดยรวมของธุรกิจน้ำดื่ม อย่างไรก็ดี ถึงแม้การแข่งขันในธุรกิจ	

น้ำดื่มจะเข้มข้นขึ้น บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถเพิ่มยอดขายของน้ำดื่มคริสตัลได้อย่างต่อเนื่อง อัตราการเติบโตของยอดขายคริสตัลในปีที่ผ่านมาสูงถึง	

ร้อยละ	15

	 น้ำดื่มคริสตัลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นในด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า โดยเป็นน้ำดื่มรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองคุณภาพ

จาก NSF ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและออกใบรับรองน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเคร่งครัดแล้ว	

เท่านั้น		

 เครื่องดื่ม “ลิปตันไอซ์ที”

	 จากการที่บริษัทฯ	มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเครื่องดื่มทั้งชนิดอัดลม	และไม่อัดลม	ทั้งในด้านการผลิต	และจัดจำหน่าย	 เมื่อบริษัท	ยูนิลีเวอร์	

ไทยโฮลดิ้งส์	จำกัด	ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภครายใหญ่ในเมืองไทย	ได้เปิดตลาดชาพร้อมดื่ม	ลิปตันไอซ์ที	ซึ่งมีทั้งในบรรจุภัณฑ์แบบ	

กระป๋อง	และชนิดบรรจุขวดขึ้นในประเทศ	จึงได้มอบหมายให้บริษัทฯ	เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าว	ทำให้บริษัทฯ	เป็นบริษัทแรกของไทย	

ที่ผลิตเครื่องดื่มครบวงจร	 มีการจัดรายการเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายต่างๆ	 โดยความร่วมมือประสานงานของทั้งสองบริษัท	 จนทำให้ยอดจำหน่าย	

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	

	 ในปี	2547	เป๊ปซี่	และ	ยูนิลิเวอร์	ได้ร่วมทุนจัดตั้งธุรกิจร่วมภายใต้ชื่อ	บริษัท	เป๊ปซี่	ลิปตัน	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	เพื่อส่งเสริมการขาย	

ผลิตภัณฑ์ชาลิปตันผ่านผู้ผลิตและบรรจุขวดทั่วโลก ในประเทศไทยเสริมสุขยังคงเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชาลิปตันชนิดคืนขวดและบรรจุกระป๋อง	

ภายใต้การอนุมัติจาก	บริษัท	เป๊ปซี่	ลิปตัน	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เสริมสุข	และเป๊ปซี่โค	จะร่วมมือประสานงานกันในการ	

พัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนอกเหนือจากน้ำอัดลม

	 ปัจจุบัน ลิปตันไอซ์ทีมีจำหน่ายในขวดแก้วชนิดคืนขวดขนาดบรรจุ 10 ออนซ์ และ 15 ออนซ์ และในขวดพีอีทีขนาดบรรจุ 350 ซีซี									

450	ซีซี	และ	1	ลิตร	โดยในปีที่ผ่านมา	ลิปตันไอซ์ทีมีการเติบโต	18%	ทั้งนี้มีการผลิตดำเนินการโดยบริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จำกัด	ซึ่งเป็น			

บริษัทในเครือเสริมสุข	ส่วนการจัดจำหน่ายยังคงดำเนินการโดยบริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	

 เครื่องดื่มเกลือแร่ “เกเตอเรด”

	 บริษัท Strokely Van Camp Inc. ได้แต่งตั้งให้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลการผลิต และจัดจำหน่ายเกเตอเรด															

(Gatorade)	 เครื่องดื่มเกลือแร่	 อันดับหนึ่งของโลก	 ในประเทศไทย	 เกเตอเรด	 เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในรสชาติและ																																	

คุณสมบัติที่เหนือกว่าเครื่องดื่มเกลือแร่ทั่วไปด้วยส่วนผสมของเกลือแร่และความหวานที่เหมาะสม ทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดี เหมาะกับผู้ที่เสียเหงื่อ	

และนิยมการออกกำลังกาย	 จึงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและอยู่ในกระแสความนิยมในขณะนี้	 เกเตอเรด	 มีให้เลือก	 2	 รสชาติ	 คือรสมะนาว	 และ	

รสองุ่น	ในบรรจุภัณฑ์แบบขวดพีอีที	ขนาด	350	มิลลิลิตร	และในขวดพีอีทีขนาด	500	มิลลิลิตร	อัตราการเติบโตของยอดขายเกเตอเรดในปีที่ผ่าน	

มาสูงถึงร้อยละ	10

 น้ำผลไม้ “ทรอปิคานา ทวิสเตอร์”

	 อีกก้าวหนึ่งซึ่งบริษัทฯ	ดำเนินการเพื่อให้เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มครบวงจร	คือการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผลไม้ซึ่งมีส่วน

ผสมน้ำผลไม้	14	เปอร์เซ็นต์	ภายใต้ชื่อ	“ทรอปิคานา	ทวิสเตอร์”	โดยการผลิตดำเนินการโดยบริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จำกัด	และจัดจำหน่าย

โดยบริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	ปัจจุบันน้ำผลไม้	รสส้ม	ทรอปิคานา	ทวิสเตอร์	มีให้เลือก	ในภาชนะชนิดคืนขวด	ขนาด	250	ซีซี	ขวดแก้ว	

ชนิดไม่คืนขวดขนาด	250	ซีซี	และขวดพีอีทีขนาด	350	ซีซี	และทรอปิคานา	ทวิสเตอร์	น้ำล้มผสมเนื้อส้ม	บรรจุในขวดแก้วชนิดไม่คืนขวด

ขนาด	250	ซีซี	และขวดพีอีทีขนาด	350	ซีซี	เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายโดยน้ำผลไม้ทรอปิคานา	ทวิสเตอร์	เป็นทางเลือก

อีกทางหนึ่งให้กับผู้บริโภค	เพื่อตอบสนองกระแสความนิยมเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 เครื่องดื่ม “คาราบาวแดง” 

	 บริษัทฯ	 ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย	 เครื่องดื่ม	 “คาราบาวแดง”	 ให้กับบริษัท	 คาราบาวตะวันแดง	 จำกัด	 ตั้งแต่เดือนตุลาคม	 2545	 ทั้งนี้	

ยอดขายของเครื่องดื่ม	 “คาราบาวแดง”	 ในปี	 2553	 มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุด	 ด้วยการสนับสนุนของ	 บริษัท	 คาราบาวตะวันแดง	 จำกัด	

ที่ได้เน้นการโฆษณา	การจัดการส่งเสริมการขาย	และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี	

 เครื่องดื่มชาเขียว “โออิชิ”

	 จากกระแสความสนใจในสุขภาพของผู้บริโภค	 และการเติบโตของเครื่องดื่มประเภทชา	 บริษัทฯ	 ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายชาเขียวพร้อมดื่มภายใต้

ชื่อ	“โออิชิ	กรีนที”	ให้กับ	บริษัท	โออิชิ	เทรดดิ้ง	จำกัด	ตั้งแต่เดือน	พฤศจิกายน	2548	ท่ามกลางภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง	ยอดขายชาเขียว	

“โออิชิ”	เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง	ในปี	2553	มีอัตราการเติบโตของยอดขาย	8%

 การจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ
	 วัตถุดิบสำคัญในการผลิตจัดหาจากแหล่งต่างๆ	ดังนี้

	 	 หัวน้ำเชื้อ	เป๊ปซี่	เป๊ปซี่แมกซ์	เป๊ปซี่ทวิสต์	มิรินด้า	เซเว่นอัพ	เมาเทนดิว	และ	คลับ	จัดซื้อจาก	บริษัท	เป๊ปซี่-โคล่า	(ไทย)	เทรดดิ้ง	จำกัด	

ซึ่งเป็นผู้นำเข้าจากต่างประเทศ

	 	 หัวน้ำเชื้อ	ชาลิปตัน	จัดซื้อจาก	บริษัท	เป๊ปซี่-โคล่า	(ไทย)	เทรดดิ้ง	จำกัด	ซึ่งเป็นผู้นำเข้าจากต่างประเทศ

	 	 หัวน้ำเชื้อ	น้ำผลไม้ทรอปิคานา	ทวิสเตอร์	 และส่วนผสมเพื่อการผลิตเครื่องดื่ม	 เกเตอเรด	ผู้รับจ้างผลิตจัดซื้อโดยตรงจาก	บริษัท	 เป๊ปซี่-

โคล่า	(ไทย)	เทรดดิ้ง	จำกัด	ซึ่งเป็นผู้นำเข้าจากต่างประเทศ	

	 	 สินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายได้แก่ เครื่องดื่ม คาราบาวแดง และชาเขียว โออิชิ จัดซื้อโดยตรงจากบริษัท ผู้ผลิตและเป็นเจ้าของ	

ผลิตภัณฑ์

	 	 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอื่นเป็นวัตถุดิบที่จัดซื้อในประเทศ	เช่น	น้ำตาล	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	เคมีภัณฑ์	ขวดแก้ว	ฝาจุกเกลียว	ฝาจุกจีบ	

ลังพลาสติก	ขวด	PET	กระป๋อง	และกล่องกระดาษ	

	 	 นอกจากหัวน้ำเชื้อที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มซึ่งจัดซื้อจากเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้ว การซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์อื่น บริษัทฯ จัดหาจาก	

ผู้จำหน่ายประมาณ	3-4	รายเพื่อให้มีวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เพียงพอกับความต้องการในราคาที่เหมาะสม
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ปัจจัยความเสี่ยง

4.	 ปัจจัยความเสี่ยง
	 การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 มีปัจจัยความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน	 ฐานะการเงิน	

และการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ	สรุปได้ดังนี้

 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ	มีปัจจัยความเสี่ยงหลายด้านที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจและการสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง

	 	 •	ราคาและความพอเพียงของปริมาณ วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์

   น้ำตาลทราย	 เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเครื่องดื่มของบริษัทฯ	 กำกับดูแลโดยรัฐบาล	 ในเดือนพฤษภาคม	 2551	 ,มีการปรับราคา	

น้ำตาลทรายขึ้นกิโลกรัมละ 5 บาททำให้ราคาน้ำตาลในประเทศสูงกว่าราคาในตลาดโลก ส่งผลกระทบเชิงลบต่อต้นทุนสินค้าและผลประกอบการ												

ของบริษัทฯ ต่อมาในปี 2552 ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณผลผลิตน้ำตาลทรายลดลง จึงเป็นปัจจัยที่สร้างความ				

กังวลเกี่ยวกับภาวะการขาดแคลนน้ำตาลทรายในอนาคต	 ในปี	 2553	 วิกฤติการณ์ของผลผลิตทางการเกษตรทวีความรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศ

ที่แปรปรวน	 ส่งผลกระทบต่อความเพียงพอของปริมาณน้ำตาลทรายในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯมีการยืนยันปริมาณความ												

ต้องการน้ำตาลทรายกับผู้ขาย	เพื่อให้เพียงพอกับเป้าหมายยอดขายที่บริษัทฯกำหนดไว้ในแต่ละปี

   ขวดพีอีที ผลของการเติบโตของผลิตภัณฑ์แบบไม่คืนขวด	(Non-Returnable)	 โดยเฉพาะเครื่องดื่มในขวดพีอีที	ทำให้ราคาขวดพีอีที	

กลายเป็นต้นทุนหลักอีกประเภทหนึ่งของบริษัทฯ	 ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาขวดพีอีที	 นอกจากนี้	 ในปี	

2553	ผลผลิตฝ้ายในตลาดโลกที่ไม่พอเพียง	ทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอหันมาใช้เส้นใยสังเคราะห์	 (Polyester	Fiber)	ซึ่งมีวัตถุดิบหลักในการผลิตเช่น	

เดียวกับการผลิตเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตขวดพีอีที	ทำให้ต้นทุนปรับสูงขึ้น

	 	 	 นอกจากน้ำตาลทราย	และขวดพีอีทีที่กล่าวข้างต้น	ยังมีบรรจุภัณฑ์อื่น	ได้แก่	ฝาจีบ	และกระป๋อง	ซึ่งราคาผันแปรตามราคาแผ่นเหล็ก	

และอลูมิเนียม	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรเทาภาระต้นทุน

• ค่าแรง	การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้	ทำให้ต้นทุนการผลิตและดำเนินการของบริษัทฯเพิ่มขึ้น	นอกจากนี้การ	

ขาดแคลนแรงงานในบางพื้นที่เริ่มเป็นปัญหา โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ใกล้เคียง บริษัทฯจึงมีการพัฒนา				

บุคลากรและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

•	อัตราภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิตเป็นอีกหน่ึงในต้นทุนหลักท่ีเป็นปัจจัยภายนอกซ่ึงกำกับดูแลโดยภาครัฐ การปรับอัตราหรือ						

ฐานภาษีเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่ง บริษัทฯจึงจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้คอยติดตาม ประสานงานและให้ข้อมูลกับ	

ภาครัฐ

•	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง การผันผวนของราคาน้ำมันดีเซลส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุน การขนส่งและการจัดจำหน่ายสินค้าของ	

บริษัทฯ	อีกทั้ง	ยังส่งผลกระทบในทางอ้อมต่อราคาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์หลายชนิด	เช่น	ขวดพลาสติกพีอีที	กระป๋อง	และฝาจุกจีบ	

นอกจากนี้ สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในหลายประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมัน ก่อให้เกิดความกังวลทั้งในเรื่องราคาและ			

ความเพียงพอของปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง	บริษัทฯ	ได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว	ด้วยการนำมาตรการลดการใช้น้ำมัน	

ดีเซลมาตั้งเป็นดัชนีวัดผลการทำงาน	และมีการใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ	ซึ่งมีทีมพนักงานคอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

•	พฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยความหลากหลายของเครื่องดื่มที่มีมากขึ้น และความต้องการของผู้บริโภคที่หันไปนิยมเครื่องดื่มไม่				

อัดลม	 น้ำผลไม้	 และ	 Functional	 Drinks	 บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์น้ำดื่มคริสตัล	 และเครื่องดื่มไม่อัดลมอื่นๆหลายชนิดซึ่งมีอัตราการ	

เติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง	ทำให้สัดส่วนรายได้ของเครื่องดื่มไม่อัดลมเพิ่มขึ้น

•	สภาพดินฟ้าอากาศ ความแปรปรวนของอากาศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง วิกฤตการณ์น้ำ		

ท่วมในหลายจังหวัดช่วงเดือนกันยายนต่อเนื่องถึงต้นเดือนพฤศจิกายนในปี	2553	ส่งผลกระทบต่อยอดขายและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ	

•	การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล	เช่น	การปรับฐานการจัดเก็บภาษี	การควบคุมราคา	รวมถึงการออกกฎข้อบังคับในการทำธุรกิจ

และอุตสาหกรรมต่างๆ	เป็นต้น

	 	 เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยข้างต้น	 บริษัทฯ	 ได้ดำเนินมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่าย	 ปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนการ	

ทำงาน	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นทั่วทั้งองค์กร
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ปัจจัยความเสี่ยง

 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต	 จากการที่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนสูงในการก่อสร้างโรงงาน	 รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ	์

ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต	ซึ่งบริษัทฯ	จะต้องอาศัยยอดการผลิตที่ค่อนข้างสูงและมีประสิทธิผล	จึงถึงจุดคุ้มทุน	นอกจากนี้	การที่เครื่องดื่มน้ำอัดลมเป็น	

สินค้าที่มีฤดูการจำหน่าย โดยมียอดความต้องการสูงในช่วงฤดูร้อน ฝ่ายบริหารจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนการผลิตและการลงทุนในเครื่อง			

จักรอุปกรณ์การผลิตอย่างระมัดระวัง มิฉะนั้น จะประสบกับภาวะกำลังการผลิตอาจไม่เพียงพอในช่วงฤดูร้อน และมีกำลังการผลิตเหลือเกินความ	

ต้องการในช่วงเวลาอื่นๆ ได้ นอกจากนี้การเติบโตอย่างรวดเร็วของยอดการจำหน่ายน้ำดื่มคริสตัล ทำให้บริษัทฯ เพิ่มการลงทุนในเครื่องจักรการ				

ผลิตเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ

 ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ เนื่องจากการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและน้ำอัดลมโดยรวมยังเป็นการขายตรงให้กับลูกค้า และ	

ผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ จึงต้องอาศัยความรวดเร็ว ความสม่ำเสมอในการให้บริการ รวมทั้งการเสนอรายการสมนาคุณและผลตอบแทนสูงสุดกับ	

ลูกค้า	บริษัทฯจึงติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ผลิตรายอื่นๆ	เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในตลาด	บริษัทฯ	ต้องมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่

มีประสิทธิภาพ	และมีพนักงานขายที่ขยันขันแข็ง	มีความชำนาญ	และไหวพริบสูง	การพัฒนาบุคลากร	การรักษาบุคลากรในองค์กร	รวมทั้งการจูงใจ	

ให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน	จึงเป็นความท้าทายที่สำคัญอันหนึ่งของบริษัทฯ	

	 นอกจากนี้	 ความสำเร็จในธุรกิจของบริษัทฯ	 ยังต้องอาศัยการมีแผนงานที่แน่ชัด	 และฐานข้อมูลที่ถูกต้อง	 และเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องมือ	

ในการตัดสินใจของผู้บริหาร	บริษัทฯ	มีการลงทุนในระบบสารสนเทศ	และอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดความชำนาญในการดำเนินงานให้	

เกิดประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ	และสภาพการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

 ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
•	การให้สินเชื่อและการเรียกชำระหนี้ บริษัทฯ	 มีการดำเนินนโยบายการให้สินเชื่อที่รัดกุม	 มีการติดตามเร่งรัดการชำระหนี้จากลูกหนี้																

อย่างสม่ำเสมอ	 และการตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดจากฝ่ายบริหาร	 ในช่วงภาวะเศรษฐกิจซบเซาหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดวิกฤตการณ	์

ทางการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 บริษัทฯจะเพิ่มความระมัดระวังในการให้สินเชื่อเป็นพิเศษ	 และติดตามการชำระเงินของ	

ลูกหนี้อย่างใกล้ชิด	

•	เสถียรภาพของเงินบาทและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน		มีผลต่อต้นทุนของบริษัทฯ	ถึงแม้จะอยู่ในขอบเขตจำกัด	เนื่องจากบริษัทฯ	

ไม่มีเงินกู้	 หรือรายการค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่จึงมีขอบเขตเฉพาะการซื้อเครื่องจักร	

อะไหล่และอุปกรณ์จากต่างประเทศ	นอกจากนี้	การซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังเป็นการซื้อจากแหล่งภายในประเทศ			

•	ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา		สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ	ได้แก่

 สัญญาแต่งตั้งให้บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำอัดลม	ชาพร้อมดื่มลิปตัน	และน้ำผลไม้ทรอปิคานา	ทวิสเตอร์	

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือ	 ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานตามสัญญา	 ไม่ปรากฏการผิดเงื่อนไขในสาระสำคัญของสัญญาแต่	

ประการใด	

	 ในระหว่างปี	 2553	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณาทบทวน	 (1.)	 Exclusive	 Bottling	 Appointment	 Agreement	

(“EBA”)	ระหว่างบริษัท	 เสริมสุข	จำกัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”	หรือ	 “กิจการ”	หรือ	 “SSC”)	กับ	Pepsi	Co.,	 Inc.	และ	Seven-

Up	 International	 (“เป๊ปซี่”)	 ซึ่งได้มีการลงนามในปี	 2541	 โดยตามสัญญาดังกล่าว	 บริษัทฯ	 ได้ตกลงซื้อหัวน้ำเชื้อจาก	 PepsiCo.,	

Inc.	 เพื่อนำมาใช้ในการผลิตและจัดจำหน่ายเคร่ืองด่ืมประเภทน้ำอัดลมภายใต้ตราสินค้า	 Pepsi,	 Pepsi	 Max,	 Pepsi	 Twist,	 Mirinda,	

Seven-Up,	 Mountain	 Dew	 และ	 Club	 และ	 (2.)	 Agreement	 for	 Cooperative	 Advertising	 and	 Marketing	 Principles	

(“Coop”)	 ระหว่างบริษัทฯ	 กับบริษัท	 เป๊ปซี่-โคล่า	 (ไทย)	 เทรดดิ้ง	 จำกัด	 ซึ่งได้มีการลงนามในปี	 2540	 (“สัญญาระหว่างบริษัทฯ	

กับเป๊ปซี่”)	 เนื่องจากสัญญาระหว่างบริษัทฯ	 กับเป๊ปซี่	 ได้จัดทำขึ้นบนปัจจัยและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจในอดีต	 ปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยว	

ข้องในช่วงเวลานั้นได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ปี	2540-2541	ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คู่สัญญาทุกฝ่ายมีการตกลงร่วมกันตามสัญญา														

ระหว่างบริษัทฯ	 กับเป๊ปซ่ี	 ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงตามวงจรธุรกิจก็ดี	 หรือการเปล่ียนแปลงโดยเป็นผลกระทบของลำดับเหตุการณ์

สำคัญทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ดี	 ปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ	 เหล่านั้นมีความแตกต่างอย่างมีสาระสำคัญ												

กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและคาดว่าจะดำเนินต่อไปตามโครงสร้างเศรษฐกิจและสภาพการแข่งขันในช่วงเวลาที่เป็นปัจจุบัน	 ดังนั้น	 เมื่อวันที่	

19	 กุมภาพันธ์	 2553	 กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นควรให้ทบทวนข้อเท็จจริง	 หรือปัจจัยที่ใช้ในการกำหนด							

ราคาหรือเงื่อนไขของสัญญาระหว่างบริษัทฯกับเป๊ปซี่	 ในเวลานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่	 โดยนำข้อมูลที่ได้เป็นพื้นฐาน		
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ในการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 และฝ่ายบริหารว่าควรดำเนินการอย่างใดที่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	

ต่อไป ซึ่งต่อมา ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายทำการ																																																																																				

เจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ	กับเป๊ปซี่เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีขึ้น	และจัดทำแผนธุรกิจในอนาคต	(Future	Business	Plan)	

เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับราคาและเงื่อนไขอันเป็นผลมาจากการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ และให้	

เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติประการใดประการหนึ่ง	 ดังนี้	 (ก)	 อนุมัติให้บริษัทฯ	 ทำการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ	 กับเป๊ปซี่				

โดยใช้ราคาและเงื่อนไขอันเป็นผลมาจากการเจรจาหรือ	(ข)	อนุมัติให้บริษัทฯ	ดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต

	 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมได้อนุมัติให้บริษัทฯดำเนินการตามแผน	

ธุรกิจในอนาคต	รายละเอียดปรากฎตามข้อ	9	ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	ข้อ	9.2	

	 บริษัทฯ	ได้รับการยืนยันจากเป๊ปซี่เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2554	ว่าตกลงยอมรับการเข้าทำสัญญาที่มีสาระสำคัญตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน

ข้อ	9.2	โดยบริษัทฯ	และเป๊ปซี่อยู่ระหว่างการเข้าทำสัญญาใหม่ซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่	31	มีนาคม	2554

 สัญญาสนับสนุนการขายที่ทำกับลูกค้ารายสำคัญ	ผู้บริหารได้พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ	อย่างรอบคอบก่อนลงนามในสัญญา	

และตลอดระยะเวลาในสัญญา	ฝ่ายบริหารการขายได้มีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกค้าอย่างเคร่งครัด	

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 มีสัญญาว่าจ้างการบริการหรือโครงการก่อสร้างหรือซื้อทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก	 ซึ่งบริษัทฯจะมีการชำระเงิน			

เป็นงวดตามสัญญาหรือเม่ือการบริการ	 หรือการก่อสร้างแล้วเสร็จ	 ในกรณีท่ีเป็นโครงการก่อสร้างจะมีเง่ือนไขให้คู่สัญญาวาง	 หลักทรัพย์																																																																																																																				

หรือหนังสือค้ำประกันธนาคารเพื่อประกันความเสียหายสำหรับระยะเวลาที่เหมาะสมภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้นลง ด้วยมาตรการ	

ดังกล่าว	 บริษัทฯ	 จึงเห็นว่าความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ

•	ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ถึงแม้ในปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีภาระหนี้สินหรือเงินกู้ยืม แต่ในอนาคต หากบริษัทฯ	

ต้องกู้ยืมเงินเพื่อขยายการลงทุน	 อัตราดอกเบี้ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอีกประการหนึ่ง	 ซึ่งบริษัทฯ	 ต้องพิจารณาและคำนึงถึงก่อนการตัดสินใจ

ลงทุนเพื่อให้เกิดต้นทุนที่ต่ำสุด

	 นอกจากปัจจัยที่ได้กล่าวข้างต้น	อาจมีปัจจัยอื่น	เช่น	การเมืองภายในประเทศ	กฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ

ของบริษัทฯ

ปัจจัยความเสี่ยง
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

5.	 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 5.1 รายชื่อผู้ถือหุ้น 
	 ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	วันที่	27	มกราคม	2554	เพื่อเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2554	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	

2554	

	 ลำดับที่	 รายชื่อ	 จำนวนหุ้น	 %	ของจำนวนหุ้น

	 	 1	 บริษัท	เอสเอส	เนชั่นแนล	โลจิสติกส์	จำกัด	 86,732,207	 32.62

	 	 2		 บริษัท	เป๊ปซี่-โคล่า	(ไทย)	เทรดดิ้ง	จำกัด			 66,321,960	 24.94

	 	 3		 Seven-Up	Nederland,	B.V.	 44,140,000	 16.60

							 4*	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำกัด	 								27,678,916	 10.41

							 5	 นายศราวุธ	เทียนสุวรรณ	 12,574,800																			4.73

							 6	 นางสวนีย์	ภัทรวานิชานนท์	 9,494,000	 3.57

							 7	 นางจารุณี	ชินวงศ์วรกุล	 3,600,000	 1.35
   

 หมายเหตุ 

 * ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

   - บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นอยู่ 1.28% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ได้ขายหุ้นไป 9.13% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

   - SBK Beverages Limited ถือหุ้นอยู่ 9.13% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

 5.2	โครงสร้างการจัดการ	 
 (1) การจัดการ                           

	 	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	ประกอบด้วยกรรมการดังนี้

	 	 • ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ตัณฑเศรษฐี	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ																						

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 National	Cert.(M.E.)	Coventry	Tech.	Col.	England	1953

	 	 	 ประสบการณ์	 กรรมการ	บริษัท	บางกอกแคน	แมนนูแฟคเจอริ่ง	จำกัด	(อดีต)

	 	 •	นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ	 กรรมการอิสระ	รองประธานกรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ									 	 	

	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจจาก	Temple	University	สหรัฐอเมริกา

	 	 	 ประสบการณ์		 ประธานคณะกรรมการ	บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 ประธานคณะกรรมการ	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 ประธานคณะกรรมการ	บริษัท	เมืองไทยกรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จำกัด	(ปัจจุบัน)
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

	 	 •	นายสมชาย บุลสุข	 กรรมการ	ประธานคณะกรรมการบริหาร		 	

	 	 	 	 และ	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ		 																																													

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 Menlo	School	of	Business	Administration,	Menlo	park	California

	 	 	 	 ร่วมโครงการอบรม	“Directors	Certification	Program”(สมาคมส่งเสริม

	 					 	 			สถาบันกรรมการบริษัทไทย,	5	พฤษภาคม	–	3	ธันวาคม	2546)

	 	 	 ประสบการณ์	 ประธานกรรมการบริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จำกัด	(ปัจจุบัน)	 	 	 	

	 	 	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เพ็ทฟอร์ม	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เสริมสุข	โฮลดิ้งส์	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และ	กรรมการทรัพยากรบุคคลและ

				 	 	 	 			กำหนดอัตราค่าตอบแทน	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	บางกอกกล๊าส	จำกัด	(ปัจจุบัน)

																 กรรมการอิสระ	บมจ.	โรงแรมรอยัล	ออคิด	(ประเทศไทย)	จำกัด	(มหาชน)	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	เชอราตัน	รอยัล	ออคิด	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	ไทย	รอยัล	ออคิด	เรียลเอซเทท	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	โงวฮก	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	โหงวฮก	เอเยนซี่	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	ปัญจมิตร	โฮลดิ้ง	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 •	นายจักรกฤษณ์ บุลสุข	 กรรมการ	

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	Private	Technishe	Schule	Von	Prof.	

				 	 	 	 			Dr.	Werner,	Berlin,	Germany

	 	 	 ประสบการณ์	 กรรมการ	บริษัท	เพ็ทฟอร์ม	(ไทยแลนด์)	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	และ	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ฝาจีบ	จำกัด	(มหาชน)	(อดีต)

	 	 • นายมานู อนันด	์ กรรมการ	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน		

	 	 	 	 และ	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ		 	

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 Bachelor	in	Science	with	Honours	in	Physics,	Delhi	University

	 	 	 	 Chartered	Accountant-Associated	Member	of	Institute	of	

	 	 	 	 			Chartered	Accountants	of	India																												

	 	 	 ประสบการณ์													 President,	India	Region	-	PepsiCo	International	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 General	Manager,	Southeast	Asia	Business	Unit	-PepsiCo	International		 	

	 	 	 			(อดีต)

	 	 •	นายประสงค์ สุขุม	 กรรมการอิสระ	และ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 MBA,	Graduate	School	of	Business,	Harvard	University	

	 	 	 ประสบการณ์				 รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท	โอสถสภา	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ	จำกัด	(มหาชน)	(อดีต)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	ไวท์กรุ๊ป	จำกัด	(มหาชน)	(อดีต)

	 	 	 	 เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท	(อดีต)

	 	 	 	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	(อดีต)

	 	 	 	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	(อดีต)
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

	 	 •	นายโรนัล สจ๊วต แมคแอคเคน	 กรรมการ	และ	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ		

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 M.B.A.,	Finance	&	Marketing,	York	University,	Canada

	 	 	 ประสบการณ์			 President,	PepsiCo	International-	Asia	(อดีต)	 	 	 	 	

	 	 	 President,	PepsiCo	Beverages	International	–	Asia	(อดีต)

	 	 	 	 General	Manager,	Asia	Pacific	Beverages,	PepsiCo	International	(อดีต)

	 	 	 	 General	Manager,	China	Beverages,	PepsiCo	International	(อดีต)

	 	 •	นายสเตฟาโน ซาร์โทเรตติ	 กรรมการ	

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 MBA,	Wharton	School	of	Business,	University	of	Pennsylvania,USA

	 	 	 	 Bachelor	in	International	Finance	and	Accounting,

	 	 	 	 			Universita’LUISS,	Rome,	Italy

	 	 	 ประสบการณ์																 Senior	Vice	President	&	CFO,	AMEA	Division,	PepsiCo	International		 	

	 	 	 			(ปัจจุบัน)				

	 	 	 	 Vice-President	Planning	&	Strategy	Development,	AMEA	Division,	

	 	 	 	 PepsiCo	International	(อดีต)

	 	 • ศ. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ				

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาโท	–	เอก	(สถิติ)	Harvard	University,	U.S.A

	 	 	 	 ปริญญาตรี	(พาณิชยศาสตร์)	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย

	 	 	 	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	สมาคมส่งเสริม

	 					 	 			สถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 	 	 ประสบการณ์			 กรรมการอิสระ	และ	กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกสิกรไทย	(จำกัด)	มหาชน	(ปัจจุบัน)	

	 	 	 ศาสตราจารย์	ในสาขาวิชาสถิติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 นายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 ประธานคณะทำงานดำเนินงานร้านภูฟ้า	กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน

	 	 	 	 			ในถิ่นทุรกันดาร	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	และ	กรรมการตรวจสอบ	สภากาชาดไทย	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(ตุลาคม	2549	-	มีนาคม	2551)

	 	 	 	 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(เมษายน	2547	-	มีนาคม	2551)



16

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

	 	 •	นายสุจินต์ หวั่งหล	ี กรรมการ	และ	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน	

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,	Northrop	Institute	of	Technology,USA

	 	 	 ประสบการณ์			 ประธานกรรมการ	บริษัท	นวกิจประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำกัด	(มหาชน)	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 ประธานกรรมการ	บริษัท	สาธรธานี	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 ประธานกรรมการ	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ฟอลคอนประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	อุตสาหกรรมถังโลหะไทย	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ไทย-เยอรมัน	เซรามิคส์	อินดัสทรี่	จำกัด	(มหาชน)	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการอิสระ	บริษัท	วโรปกรณ์	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จำกัด													

	 	 	 	 			(มหาชน)	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	โรงแรมราชดำริ	จำกัด	(มหาชน)	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	เดอะเพ็ท	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	หวั่งหลี	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	อาควา	อินฟินิท	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	หวั่งหลีพัฒนา	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	นุชพล	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	สมาคมประกันวินาศภัย	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 Fellow	Member	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(ปัจจุบัน)

	 	 •	นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค	 กรรมการอิสระ	และ	ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน			 	 	

	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาบริหารธุรกิจด้านการจัดการ	มหาวิทยาลัยโยนก

	 	 	 	 ร่วมโครงการ	“Directors	Certification	Program”	(สมาคมส่งเสริมสถาบัน			

	 					 	 			กรรมการบริษัทไทย,	7	กันยายน	-	2	พฤศจิกายน	2548)

	 	 	 ประสบการณ์						 ประธานคณะกรรมการ	กลุ่มบริษัทไมเนอร์	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บมจ.	โรงแรมราชดำริ	(ปัจจุบัน)

																 กรรมการ	Everest	Worldwide	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	InsurExcellence	Insurance	Brokers	Ltd.	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	Indorama	Ventures	Plc.(ปัจจุบัน)

	 	 • นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข	 กรรมการ	และ	ผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี	

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 MBA,	BABSON	College,	USA

	 	 	 ประสบการณ์			 กรรมการ	บริษัท	พระนครธนบุรีประกันภัย	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	ฝาจีบ	จำกัด	(มหาชน)	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	เพ็ทฟอร์ม	(ไทยแลนด์)	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	เสริมสุข	โฮลดิ้งส์	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	(อดีต)

	 	 	 	 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	บริษัท	เป๊ปซี่-โคล่า	(ไทย)	เทรดดิ้งจำกัด	(2543-2546)

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายแฟรนไชส์	บริษัท	เป๊ปซี่-โคล่า	(ไทย)	เทรดดิ้ง	จำกัด	(2540-2543)
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

	 	 •	นายทันมายา วัตส	์ กรรมการ	 	 	 	

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 Post	Graduate	in	Economics	with	spl	in	Econometrics

																																							 Advance	Management	Program	from	Harvard	Business	School

	 	 	 ประสบการณ์			 Head	–	Global	Value	Innovation	–	PepsiCo	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 Vice	President	-	Commercial	Capability	–	AMEA,	PepsiCo	(อดีต)

 ชื่อ และ จำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

	 กรรมการสองในหกคนตามรายนามต่อไปนี้	ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

	 ร.ต.อ.	 ประสิทธิ์	 ตัณฑเศรษฐี,	 นายฐิติวุฒิ์	 บุลสุข,	 นายสมชาย	 บุลสุข,	 นายมานู	 อนันด์,	 นายโรนัล	 สจ๊วต	 แมคแอคเคน,	 และ	

นายจักรกฤษณ์	บุลสุข		

 

 คณะผู้บริหารของบริษัท

	 นอกเหนือจากนายสมชาย บุลสุข ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และนายฐิติวุฒิ์ บุลสุข ซึ่งดำรงตำแหน่ง		

กรรมการ	และ	ผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี	ผู้บริหารอื่นประกอบด้วย

	 	 • นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์	 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 Master	Degree	–	Public	Administration	University	of	Southern						 	

	 	 	 			California,U.S.A.

	 	 	 ประสบการณ์	 ประสบการณ์ทำงานกับเสริมสุข	8	ปี	

	 	 	 	 กรรมการบริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	เสริมสุข	โฮลดิ้งส์	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 Head	of	Human	Resources	–	Standard	Charter	Nakornthon	Bank	Plc.	

	 	 	 	 			(อดีต)

	 	 •	 นายปริญญา เพิ่มพานิช 	 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการขาย	

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 MBA	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		

	 	 	 ประสบการณ์	 ประสบการณ์ทำงานกับเสริมสุข	31	ปี	

	 	 	 	 กรรมการบริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	เสริมสุข	โฮลดิ้งส์	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 ผู้อำนวยการฝ่ายการปฏิบัติการขาย	บริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	(อดีต)

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บมจ.	เสริมสุข	(อดีต)

	 	 •	 นายสมนึก สุวณิชย์ 	 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	(เครื่องกล)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 	 	 ประสบการณ์	 ประสบการณ์ทำงานกับเสริมสุข	13	ปี

	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	เพ็ทฟอร์ม	(ไทยแลนด์)	จำกัด	(ปัจจุบัน)

	 	 	 	 MIS	Mgr.	Philips	Electronic	of	Thailand	(อดีต)

	 	 •	 นายสิน คูศรี	 ผู้จัดการทั่วไปโรงงานนครสวรรค์	

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	พาณิชยการสีลม	(ธุรกิจการบัญชี)

	 	 	 ประสบการณ์	 ประสบการณ์ทำงานกับเสริมสุข	39	ปี	

	 	 	 	 ผู้จัดการโรงงานสุราษฏร์ธานี	(อดีต)
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

	 	 •	 นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์		 ผู้จัดการทั่วไปโรงงานนครราชสีมา			

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรี	ม.วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ	สาขาการตลาด

	 	 	 ประสบการณ์	 ประสบการณ์ทำงานกับเสริมสุข	3	ปี	

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท	กรีนสปอต	(ประเทศไทย)	จำกัด	(อดีต)

	 	 	 	 Regional	Sales	Manager	บริษัท	เนสท์เล่	(ไทย)	จำกัด	(อดีต)

	 	 	 	 Regional	Sales	Manager	บริษัท	ดูเม็กซ์	จำกัด	(อดีต)		

	 	 •	 นางดรุณี ยินดีผลเจริญ 	 รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	และ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

	 	 	 คุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงสุด	 MBA,	Western	Michigan	University,	Michigan,	USA

	 	 	 ประสบการณ์	 ประสบการณ์ทำงานกับเสริมสุข	4	ปี	

	 	 	 	 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท	ไทยฟูจิซีร็อกซ์	จำกัด	(อดีต)

	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท	โนเกีย	(ประเทศไทย)	จำกัด	(อดีต)

(2) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ 

	 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการคัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้	

คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1)	กรรมการบริษัทฯ	จะต้องมาจากการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

2)	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย	

เพียงใดไม่ได้

3)	บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้ง						

ในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลที่รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งใน	

ครั้งนั้น	ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

 

	 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี														

ลักษณะต้องห้าม	 ตามมาตรา	 68	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	 พ.ศ.	 2535	 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว	

ถัดไป	 เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่า	2	 เดือน	บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่

ของกรรมการซึ่งตนแทน

	 มติของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

19บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 (3)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 3.1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ก.	ค่าตอบแทนกรรมการ

	 	 ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	และเงินบำเหน็จกรรมการซึ่งอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น	ซึ่งแสดงรายละเอียด	

ในข้อ	10	ของหลักพึงปฏิบัติ	15	ข้อในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

	 	 ปี	2552	 ปี	2553

	 	 จำนวนราย	 จำนวนเงินรวม	(บาท)	 จำนวนราย	 จำนวนเงินรวม	(บาท)

	 ค่าตอบแทนรายปี	 	 4,990,000.00	 	 7,436,671.00	

	 บำเหน็จกรรมการ	 	 6,000,000.00	 	 14,000,000.00

	 รวม	 19*	 10,990,000.00	 18**	 21,436,671.00

 เงินบำเหน็จกรรมการที่จ่ายไม่รวมเงินบำเหน็จประจำปี 2553 ที่ตั้งสำรองไว้เพื่อรออนุมัติการจ่ายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 *	รวมกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี	4	ราย

	 **รวมกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี	5	ราย

	 ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายได้รับในปี	2553

  รายละเอียดค่าตอบแทน	 จำนวนเงิน	 จำนวนรวม

	 ร.ต.อ.	ประสิทธิ์	ตัณฑเศรษฐี	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 240,000.00	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 480,000.00	

	 	 •	บำเหน็จกรรมการปี	2552	 1,600,000.00	 2,320,000.00

	 นายเชิดพันธุ์	บุลสุข	1	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 53,753.00	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 30,000.00	

	 	 •	บำเหน็จกรรมการปี	2552	 1,200,000.00	 1,283,753.00

	 นายสมชาย	บุลสุข	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 240,000.00	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 560,000.00	

	 	 •	ค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา

	 	 		และกำกับดูแลกิจการ	 85,000.00	 																																																																																																																																																	

				 	 •	บำเหน็จกรรมการปี	2552	 1,600,000.00	 2,485,000.00

	 นายจักรกฤษณ์	บุลสุข	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 120,000.00	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 220,000.00	

	 	 •	บำเหน็จกรรมการปี	2552	 800,000.00	 1,140,000.00

 นายจอห์น	วิลเลี่ยม	แฮนค็อค	2	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 111,781.00	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 260,000.00	

	 	 •	ค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา

	 	 		และกำกับดูแลกิจการ	 149,521.00	

	 	 •	บำเหน็จกรรมการปี	2552	 800,000.00	 1,321,302.00
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  รายละเอียดค่าตอบแทน จำนวนเงิน จำนวนรวม

	 นายโจเซฟ	จอร์จ	ซากาเรีย	3	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 -	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 -	

	 	 •	บำเหน็จกรรมการปี	2552	 135,890.41	 135,890.41

	 นายมานู	อนันด์	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 120,000.00	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 240,000.00	

	 	 •	ค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา

	 	 		และกำกับดูแลกิจการ	 85,000.00	

	 	 •	ค่าตอบแทนรายปี	และเบี้ยประชุมกรรมการ

	 	 		พิจารณาผลตอบแทน	 85,000.00	

	 	 •	บำเหน็จกรรมการปี	2552	 800,000.00	 1,330,000.00

	 นายโพธิพงษ์	ล่ำซำ	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 155,178.00	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 330,000.00	

	 	 •	ค่าตอบแทนรายปี	และเบี้ยประชุม

							 		กรรมการตรวจสอบ	 230,000.00	

	 	 •	บำเหน็จกรรมการปี	2552	 800,000.00	 1,515,178.00

	 นายประสงค์	สุขุม	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 120,000.00	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 200,000.00	

	 	 •	ค่าตอบแทนรายปี	และเบี้ยประชุม

	 	 		กรรมการตรวจสอบ	 310,000.00	

	 	 •	บำเหน็จกรรมการปี	2552	 800,000.00	 1,430,000.00

	 นายโรนัล	สจ๊วต	แมคแอคแคน	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 120,000.00	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 240,000.00	

	 	 •	ค่าตอบแทนรายปี	และเบี้ยประชุม

	 	 		กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	 85,000.00	

	 	 •	บำเหน็จกรรมการปี	2552	 800,000.00	 1,245,000.00

	 นายสเตฟาโน	ซาร์โทเรตติ		 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 120,000,00	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 140,000.00	

	 	 •	บำเหน็จกรรมการปี	2552	 800,000.00	 1,060,000.00

	 ศ.	คุณหญิง	สุชาดา	กีระนันทน์	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 120,000.00	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 240,000.00	

	 	 •	ค่าตอบแทนรายปี	และเบี้ยประชุม

	 	 		กรรมการตรวจสอบ	 230,000.00	

	 	 •	บำเหน็จกรรมการปี	2552	 800,000.00	 1,390,000.00

	 นายสุรจิตต์	หวั่งหลี	4	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 35,836.00	

	 	 •	บำเหน็จกรรมการปี	2552	 800,000.00	 835,836.00
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  รายละเอียดค่าตอบแทน	 จำนวนเงิน	 จำนวนรวม

	 นายสุรินทร์	โอสถานุเคราะห์	5	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 52,274.00	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 140,000.00	

	 	 •	ค่าตอบแทนรายปี	และเบี้ยประชุม

	 	 		กรรมการพิจารณาผลตอบแทน	 47,425.00	

	 	 •	บำเหน็จกรรมการปี	2552	 800,000.00	 1,039,699.00

	 นายวิลเลี่ยม	เอ็ลล์วูด	ไฮเน็ค	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 120,000.00	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 280,000.00	

	 	 •	ค่าตอบแทนรายปี	และเบี้ยประชุม

	 	 		กรรมการพิจารณาผลตอบแทน	 155,000.00	

	 	 •	บำเหน็จกรรมการปี	2552	 800,000.00	 1,355,000.00

	 นายทันมายา	วัตส์	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 120,000.00	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 140,000.00	

	 	 •	บำเหน็จกรรมการปี	2552	 664,109.59	 924,109.59

	 นายฐิติวุฒิ์	บุลสุข	6	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 84,164.00	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 220,000.00	 304,164.00	

	 นายสุจินต์	หวั่งหลี	6	 •	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการ	 84,164.00	

	 	 •	เบี้ยประชุม	 200,000.00	

	 	 •	ค่าตอบแทนรายปี	และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

							 		พิจารณาผลตอบแทน	 37,575.00	 321,739.00

	 	 รวมค่าตอบแทนกรรมการจ่ายในปี	2553	 21,436,671.00	 	21,436,671.00

 1	ครบวาระการเป็นกรรมการ	และ	รองประธานกรรมการ	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2553

 2	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2553

 3	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	4	มีนาคม	2552

 4	ครบวาระการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2553

 5	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2553

 6	รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2553

 ข.	 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

	 ประธานกรรมการบริหาร	และผู้บริหารอื่นอีก	6	รายได้รับค่าตอบแทนดังนี้

	 	 ปี	2552	 ปี	2553

	 	 จำนวนราย	 จำนวนเงินรวม	(บาท)	 จำนวนราย	 จำนวนเงินรวม	(บาท)

	 เงินเดือน	 	 62,143,998.51	 	 66,138,735.00

	 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	 	 3,373,872.00	 	 3,047,562.15

	 บำเหน็จ/โบนัส	 	 9,780,391.00	 	 6,171,187.20

	 รวม	 10	 75,298,261.51	 7	 75,357,484.35
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 3.2) ค่าตอบแทนอื่น

	 โครงการผลตอบแทนผู้บริหารเสริมสุขระยะยาว	(Phantom	Plan)

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	4/2549	เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2549	ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการผลตอบแทนผู้บริหารเสริมสุุข

ระยะยาว (Phantom Plan) ซ่ึงเป็นโครงการให้ผลตอนแทนแก่พนักงานระดับบริหารของเสริมสุขท่ีจัดต้ังข้ึนแทนโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่

พนักงานระดับบริหารซึ่งครบอายุโครงการหลังจากการจัดสรรสำหรับปีที่ห้าในปี	 2548	 โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาโครงการ	 5	 ปี	 ตั้งแต่ปี	

2549–2553 และกำหนดผลตอบแทนให้ผู้บริหารแต่ละท่านในรูปของหน่วยตอบแทนซึ่งโอนสิทธิ์ไม่ได้ หน่วยตอบแทนดังกล่าวคำนวณจาก																																									

อัตราร้อยละคงท่ีของเงินเดือนหารด้วยตัวแปลงค่า (conversion price) ซ่ึงเทียบเท่ากับอัตรากำไรต่อหุ้นท่ีกำหนดจากเป้าการเติบโตของบริษัทฯ	

ซึ่งประมาณการไว้สำหรับ	 3	 ปีข้างหน้า	 (EPS	 at	 target	 growth)	 คูณด้วย	 10	 เท่าของอัตราผลกำไรต่อราคาหุ้น	 (price	 earning	 ratio)							

การจ่ายผลตอบแทนจะจ่ายให้ภายหลังครบ 3 ปีจากวันประกาศให้หน่วยตอบแทน โดยผู้บริหารแต่ละท่านจะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินสดเป็น																																																																										

จำนวนเท่ากับหน่วยตอบแทนคูณด้วยมูลค่าไถ่ถอน	 (redemption	 price)	 ซึ่งมูลค่าไถ่ถอนดังกล่าวคำนวณได้จากกำไรต่อหุ้นเฉลี่ย	 3	 ปี	 (average		

3	 year	 EPS)	 คูณด้วย	 10	 เท่าของอัตราผลกำไรต่อราคาหุ้น	 (price	 earning	 ratio)	 ทั้งนี้ผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนในโครงการดังกล่าวงวด			

2	ในปี	2553	และงวด	3	ในปี	2554

 (4) การกำกับดูแลกิจการ   

	 คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 13 ท่านประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ		

มีความรู้ความสามารถ	 และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ	 ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย	 วิสัยทัศน์	 กลยุทธ์	 เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน	

ของบริษัทฯ	 และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	 คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้ง								

บุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ และกำหนดอำนาจหน้าที่ผู้จัดการให้มีอำนาจบริหารงานตามประเพณี					

โดยทั่วไปแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ	คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการ	6	ท่าน	มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	พร้อมทั้ง	

ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

	 โดยปกติคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทุก 2 เดือน และหากมีความจำเป็นเร่งด่วน ก็จะเรียกประชุมเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามความ	

เหมาะสม	ในปี	2553	มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	14	ครั้ง	

	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน		

(Compensation	Committee)	และคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	(Nominating	and	Corporate	Governance	Committee)	โดย

คณะกรรมการแต่ละชุดมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่ปรากฏรายละเอียดในข้อ12	ของหลักพึงปฏิบัติ	15	ข้อในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานโดยการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในด้านต่างๆ	 ซึ่งฝ่ายบริหาร	

รายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมกรรมการทุกครั้ง โดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้และ	

การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา	 นอกจากนี้ในการวางนโยบาย	 และดำเนินงานในโครงการที่สำคัญต่างๆ	 ต้องมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ	 อนุมัติหรือให้สัตยาบันทุกครั้ง	 เช่น	 โครงการขยายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินมากๆ	 ธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่มีประโยชน์ร่วม	

หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน	เป็นต้น

	 กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 และมีการตรวจตราการบริหารงานของฝ่ายจัดการว่าได้				

ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมาย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต ระมัด 

ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

	 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันดำเนินการกำหนดให้บริษัท						

จดทะเบียนนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อมาพิจารณาใช้ในการบริหารจัดการ บริษัทฯสามารถสรุปสถานการณ์ปฏิบัติตามหลักดังกล่าวได้	

โดยสังเขปดังนี้
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 1. ให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ดังนี้

  คณะกรรมการของบริษัทฯ เชื่อในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเชื่อถือของผู้  

ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ และสังคมโดยรวม รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นด้วย คณะกรรมการจึงอุทิศตนเพื่อปฏิบัติตามหลักการ 

กำกับดูแลกิจการของบริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ และนำมาตรฐานที่เหมาะสมอื่นมาใช้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 2. ให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

	 	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามกฎหมาย	 เช่นการได้รับส่วนแบ่งในกำไรกิจการในรูปของเงินปันผล	 การสามารถซื้อขายหรือโอนหุ้น	

ของบริษัทฯท่ีถืออยู่ได้โดยเสรี การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือ	

หุ้นได้อย่างเสรี	

	 	 ในด้านข้อมูลข่าวสาร	 บริษัทฯ	 มีการแจ้งผลการดำเนินงาน	 ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ	 และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ	 แก่ผู้ถือหุ้นผ่าน	

ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ	เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนในการรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ		

 

	 	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุมให้กับ																																								

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยผ่านนายทะเบียนบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล									

อย่างละเอียด	นอกจากนี้บริษัทฯจะประกาศรายละเอียดการประชุม	หนังสือเชิญประชุม	และวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

รวมทั้งการลงประกาศหนังสือเชิญ	ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ติดต่อกันไม่น้อยกว่า	3	วัน	

และก่อนการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นที่ทราบของผู้ถือหุ้นและสาธารณชนอีกครั้งหนึ่ง

  

	 	 การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น	สำหรับปี	2553	จัดขึ้นเมื่อวันที่	20	เมษายน	2553

 3. ให้รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นและดูว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความ คุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

	 	 บริษัทฯ	 ตระหนักและพยายามคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยกำหนดนโยบายชัดเจนใน	

การปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย	ซึ่งสามารถอธิบายได้พอสังเขปดังต่อไปนี้

  ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนและรายงานผลประกอบการและการดำเนินงานของ			

บริษัทฯให้กับผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง	บริษัทฯ	มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส	กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย	

กำไรและเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้มั่นคง บริษัทฯมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

มั่นคง	

  

  พนักงาน: บริษัทฯเน้นความสำคัญในด้านจริยธรรมของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและความมี	

ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน	ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อการดำเนินงานตลอดจนภาพลักษณ์ของบริษัทฯและพนักงานโดยรวม	บริษัทฯ	ปฏิบัต	ิ																																																																																																																						

ต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่มีการกีดกันแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา จัดให้มี	

สถานที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัย	

 

  ลูกค้า: บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของลูกค้าและผู้บริโภคในอันที่จะได้รับ และเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม	

รวมถึงโอกาสที่จะได้ทดลองสินค้าใหม่ๆ รวมทั้งการตอบแทนในรูปแบบของรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นระยะๆ	

บริษัทฯมีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และมีระบบรับฟังและตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของบริษัทฯ และ	

ดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  คู่ค้า ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ:	บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างยุติธรรมและเต็มกำลังในการนำเสนอการให้บริการแก่บริษัทฯ

	 	 และบริษัทฯจะเลือกรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการบนพื้นฐานของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ	ประสิทธิภาพและค่าใช้จ่าย

	 	 ที่สอดคล้องกัน ในด้านคู่แข่งขัน บริษัทฯยึดมั่นต่อการดำเนินการค้าแบบเสรี และมีนโยบายแข่งขันบนพื้นฐานของความยุติธรรม ตาม	

ข้อบังคับของกฎหมาย  

  ชุมชน: บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และส่วนร่วมในดำเนินงานด้วยความการรับผิดชอบต่อสังคม อันเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ	

จัดให้มีขึ้น	 เช่น	การมอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิ	ทรง	บุลสุข	เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน	การจัดโครงการเด็กไทย	

กายใจแข็งแรง เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้ใส่ใจในสุขภาพด้วยการเล่นกีฬา การจัดโครงการชุมชนสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม					

อย่างยั่งยืนทั้งภายในและนอกองค์กร การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนผ่านการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท	

รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมเป็นต้น  

  สิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ เล็งเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และได้พัฒนาระบบป้องกันมลพิษทั้งด้านน้ำ อากาศ	

และการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	 โดยใช้หลักการ	Clean	Technology	และ	3R	 (Reduce,	Reuse,	Recycle)	มาประยุกต์ใช้ตลอดการ		

ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มของบริษัทฯ	 ภายใต้กลยุทธ์	 Serm	 Suk	 Green	 Dimensions	 ซึ่งประกอบด้วย	 5	 มิติคือ	

น้ำ บรรจุภัณฑ์ พลังงาน สภาพแวดล้อมในโรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ และขยายผลไปสู่สาธารณชนภายนอกด้วยการเป็นต้นแบบ			

การอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมและผู้ประกอบการ เพื่อเป้าหมายในการร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมไทยให้เกิดการพัฒนา	

ด้านสังคม	และสิ่งแวดล้อม	และการเป็นบริษัทที่เติบโตเคียงคู่สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทยตลอดไป

 4. ให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งคำถาม โดยกรรมการทุกคน โดยเฉพาะประธาน 

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ควรเข้าประชุมเพื่อตอบคำถาม

	 	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการการ																																																			

ดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการต่างๆ ร่วมเข้าประชุมและให้ความกระจ่างในการตอบ			

คำถามของผู้ถือหุ้น

 5. คณะกรรมการควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

	 	 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการผู้มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในวิชาชีพแขนงต่างๆ เป็นผู้มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่	

กว้างไกล	 และมีความอิสระในการตัดสินใจกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ	 เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	

และผู้ถือหุ้น

 6. ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการควรขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

	 	 บริษัทฯตระหนักถึงความเป็นอิสระของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผล										

ประโยชน์ และได้ปฏิบัติตามกฎและแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง			

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือจากการประกอบธุรกิจหรือ		

การมีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ บริษัทฯได้กำหนดหลักการปฏิบัติของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในกรณีที่	

กรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียในรายการหรือวาระการประชุมใด กรรมการท่านนั้นจะไม่ร่วมพิจารณาวาระการประชุมนั้นๆ และไม่มี	

สิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว	ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

 7. ส่งเสริมให้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ และลูกจ้างทุกคนได้รับทราบ

	 	 บริษัทฯ ถือหลักในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความถูกต้องและความชอบธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน														

ราชการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	บริษัทฯมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของกรรมการ	(Code	of	Conduct	

for	Directors)	และ	จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน	(Employee’s	Code	of	Conduct)	ซึ่งพนักงานฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	

ทุกคน	ต้องทบทวนและรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประจำทุกปี	
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 8. ควรมีการถ่วงดุลของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเสนอว่าการมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ   

ทั้งหมดเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์

	 	 บริษัทฯ	กำหนดนิยามของ	“กรรมการอิสระ”	ดังนี้

  กรรมการอิสระคือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นผู้ซึ่ง

  • ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ 

โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

  • ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ 

เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  • ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่    

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

  • สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นในฐานะกรรมการได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

	 	บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความจำเป็นในการกำหนดสัดส่วนของกรรมการภายนอกและกรรมการอิสระเพื่อเป็นการถ่วงดุลของจำนวนกรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	ประกอบด้วยกรรมการบริหาร	2	ท่าน	กรรมการที่มิได้เป็นฝ่ายบริหาร	6	

ท่านและกรรมการอิสระ	5	ท่าน	

 9. ควรมีการแยก หรือ กำหนดหน้าที่ของ ประธาน ของกรรมการ หรือ ของผู้จัดการให้มีความชัดเจน โดยระวังมิให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจ 

โดยไม่จำกัด

	 	 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	 ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร	 และไม่ได้เป็นพนักงาน	 หรือเจ้าหน้าที่บริหารของ	

บริษัทฯ เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน บริษัทฯ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน				

ของคณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน	 ในการอนุมัติรายการที่มีความสำคัญ	 บริษัทฯกำหนดนโยบายว่าต้องได้		

รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการ						

รายงานการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อยทุก 2 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯสามารถซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและ	

การบริหารงานได้	

 

 10. กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารให้เหมาะสมต่อหน้าที่และความรับผิดชอบโดย กำหนดวิธีการ อนุมัติค่าตอบแทนที่ 

เหมาะสมรัดกุมด้วย

	 	 ในปัจจุบันกรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯในรูปของค่าตอบแทนรายปีและเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น										

ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่	 1/2553	 ประชุมเมื่อวันที่	 20	 เมษายน	 2553	 ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร	

ได้	รับค่าตอบแทนรายปีท่านละ	240,000	บาท	และค่าเบี้ยประชุมจำนวน	40,000	บาทต่อครั้ง	รองประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน

รายปี	จำนวน	180,000	บาท	และค่าเบี้ยประชุมจำนวน	30,000	บาทต่อครั้ง	และกรรมการอื่นได้รับค่าตอบแทนรายปีท่านละ	120,000	

บาท	และค่าเบี้ยประชุมจำนวน	 20,000	บาทต่อครั้ง	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการยังได้รับเงินบำเหน็จจากการอนุมัติของผู้ถือหุ้นสำหรับผล	

ประกอบการประจำปี	2552	จำนวน	14	ล้านบาท	ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามสัดส่วนค่าตอบแทนรายปี	

	 	 สำหรับคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2551	ประชุมเมื่อวันที่	29	เมษายน	2551	ได้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะ

อนุกรรมการของบริษัทฯ	ดังนี้

  คณะกรรมการตรวจสอบ		–	ค่าตอบแทนรายปีประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน	160,000	บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน	50,000	

บาทต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบท่านละ	80,000	บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน	25,000	บาทต่อครั้ง	

  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	 –	 ค่าตอบแทนรายปีประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจำนวน	 80,000	 บาทและค่าเบี้ย	

ประชุมจำนวน	 25,000	 บาทต่อครั้ง	 ค่าตอบแทนรายปีกรรมการพิจารณาผลตอบแทนท่านละ	 40,000	 บาทและค่าเบี้ย	 ประชุมจำนวน	

15,000	บาทต่อครั้ง
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

   คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	 –	 ค่าตอบแทนรายปีประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจำนวน	 80,000	

บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการท่านละ 40,000 บาทและ	

ค่าเบี้ย	ประชุมจำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

	 	 	 ผลตอบแทนผู้บริหารได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น	ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเสนอ

 

  11. กำหนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า จัดเวลาการประชุมให้เพียงพอ และเปิดเผยการเข้าหรือ ขาดประชุมของกรรมการ 

แต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีด้วย

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีการประชุมอย่างน้อย	2	เดือนต่อครั้ง	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้	

กรรมการทุกท่านทราบโดยการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ประธานคณะกรรมการและ					

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาเสนอเรื่องที่จะนำเข้าสู่วาระการประชุม และยังเปิดโอกาสให้กรรมการอื่นหรือ																																				

คณะอนุกรรมการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ ในการประชุมแต่ละครั้งจะจัดเตรียมเวลาให้พอเพียงสำหรับการพิจารณา																																																																			

ปรึกษา	 เนื้อหาในการประชุม	 และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการหรือผู้บริหารที่รับ	

ผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการ	 พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้	 ในปี	 2553	 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ	 14	 ครั้ง	

การประชุมกรรมการคณะอื่นๆ	 จัดขึ้นตามความเหมาะสม	 ในปี	 2553	 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น	 6	 ครั้ง	 การ													

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 3	 ครั้ง	 และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	 3	 ครั้ง	 โดยมีการ			

บันทึกการเข้าประชุมของกรรมการและกรรมการคณะต่างๆ	ดังนี้		
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

	 การเข้าประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการต่างๆ	ในปี	2553

	 	 ประชุม	 ประชุม	 ประชุม	 ประชุม	 ประชุม

	 	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 สามัญประจำปี

	 	 	 ตรวจสอบ	 พิจารณา	 สรรหาและ	 ผู้ถือหุ้น

	 	 	 ผลตอบแทน	 กำกับดูแลกิจการ

					ร.ต.อ.ประสิทธิ์	ตัณฑเศรษฐี	1	 12/14	 	 	 	 1/1

					นายเชิดพันธุ์	บุลสุข	2	 1/14	 	 	 	 0/1

					นายสมชาย	บุลสุข	 14/14	 	 	 3/3	 1/1

					นายจักรกฤษณ์	บุลสุข	 11/14	 	 	 	 1/1

				 นายจอห์น	วิลเลี่ยม	แฮนค็อค	3	 13/14	 	 	 3/3	 1/1

					นายทันมายา	วัตส์	6	 7/14	 	 	 	 1/1

					นายประสงค์	สุขุม	1	 10/14	 3/6	 	 	 0/1

					นายโพธิพงษ์	ล่ำซำ	1	 13/14	 6/6	 	 	 1/1

	 นายมานู	อนันด์	6		 12/14	 	 3/3	 3/3	 1/1

					นายโรนัล	สจ๊วต	แมคแอคเคน	6	 12/14	 	 	 3/3	 1/1

					นายสเตฟาโน	ซาร์โทเรตติ	6	 7/14	 	 	 	 0/1

					ศ.	คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์	1	 12/14	 6/6	 	 	 0/1

					นายสุรจิตต์	หวั่งหลี	2	 0/14	 	 	 	 0/1

					นายสุรินทร์	โอสถานุเคราะห์	4	 7/14	 	 2/3	 	 0/1

					นายวิลเลี่ยม	เอ็ลล์วู๊ด	ไฮเน็ค	1	 14/14	 	 3/3	 	 1/1

					นายสุจินต์	หวั่งหลี	5	 10/14	 	 1/3	 	 0/0

					นายฐิติวุฒิ์	บุลสุข	5	 11/14	 	 	 	 0/0

 1 กรรมการอิสระ

 2	ครบวาระการเป็นกรรมการเมื่อวันที่	20	เมษายน	2553

 3	ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2553

 4	ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2553

 5	รับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่	20	เมษายน	2553

 6 กรรมการที่ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศ

	 12.	กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ	เพื่อกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการ	โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ

	 	 กำกับดูแลกิจการ	และ	คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	ดังนี้

  คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย	กรรมการ	3	ท่าน	มีรายชื่อดังนี้

	 	 	 	 	 นายประสงค์	สุขุม	 	 ประธาน	 	 		

	 	 	 	 	 นายโพธิพงษ์	ล่ำซำ

	 	 	 	 	 ศ.	คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์	
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและรายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	การปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการควบคุมตลาดหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ควบคุมตรวจสอบการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ	

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณาความถูกต้องและ					

เหมาะสมในการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	รวมทั้งการทำรายงานต่อคณะกรรมการในกิจการที่ได้รับมอบหมาย

 

	 	 ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาอนุมัติความถูกต้องของงบการเงินประจำไตรมาส	

และประจำปีของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาประเด็นที่ตรวจพบเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและ			

วิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการแก้ไขจากการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาประเด็น		

ปัญหาและการแก้ไขเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน			

หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ		

ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	 ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 พิจารณาการ	

คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเพื่อเสนอคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ		

ผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

 

 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	ประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน			 	

	 มีรายชื่อดังนี้

							 	 นายสมชาย	บุลสุข		

	 	 	 นายโรนัล	สจ๊วต	แมคแอคเคน

	 	 	 นายมานู	อนันด์

  หมายเหตุ นายจอห์น วิลเลี่ยม แฮนค็อค ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ  

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553

	 	 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม	

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้นคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ	 ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็น				

ไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและดูแลกิจการได้จัดการประชุม 3 ครั้งเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ	

ซึ่งเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ และข้อบังคับของ

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน การตรวจสอบรายการระหว่างกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขัดผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารและกำหนดนโยบายของบริษัทฯ การตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการอิสระ การกำหนดนโยบายในการสรรหากรรมการ	

และอนุกรรมการคณะต่างๆ	 การประเมินผลงานของกรรมการ	 การจัดทำคู่มือกรรมการ	 การเข้ารับการอบรมของกรรมการกับสถาบัน	

กรรมการไทย	และการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน	มีรายชื่อดังนี้

	 	 			 นายวิลเลี่ยม	เอ็ลล์วู๊ด	ไฮเน็ค	 	 ประธาน

	 									 นายมานู	อนันด์

	 												นายสุจินต์	หวั่งหลี*

  หมายเหตุ * รับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 และร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเมื่อวันที่ 3 

   สิงหาคม 2553

   นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน													

และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นไปโดยเที่ยงธรรม จูงใจให้พนักงานและผู้บริหารทำงานให้กับ

บริษัทฯด้วยความทุ่มเทและเต็มใจ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนประจำปี การจ่ายเงินโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ	

เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาการปรับอัตราผลตอบแทนของประธาน						

คณะกรรมการบริหาร พิจารณาตั้งเป้าดำเนินงานของประธานกรรมการบริหารสำหรับปี 2553 และพิจารณาตั้งเป้าดำเนินงานของ	

ผู้บริหารสำหรับปีที่	5	ของโครงการผลตอบแทนระยะยาวสำหรับผู้บริหารเสริมสุข	เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	อนุมัติ

13. จัดให้มีระบบควบคุม และการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมการกำกับดูแลกิจการ ป้องกันความเสี่ยง และให้ความสำคัญกับ 

รายการผิดปกติ และสัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น

	 บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีการ				

ปฏิบัติงานที่บริษัทฯกำหนดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบให้ประธานกรรมการบริหารทราบหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ																										

รวมทั้งนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส หากมีการตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย																																																																																					

และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนด หรือไม่เป็นไปตามกำหนดข้อบังคับของกฎหมาย หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก็จะ							

รายงานพร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ไขให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย นอกจากนี้ในการทำงานของฝ่ายตรวจสอบจะมีการ					

ประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ	มีการเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	นอกจากนี้บริษัทฯ											

ยังมีฝ่ายพัฒนาระบบการทำงานและจัดการซึ่งมีหน้าที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขั้นตอนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน	

และตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกัน	ของหน่วยงานต่างๆ	ภายในบริษัทฯได้

14.  จัดให้มีการรายงานของคณะกรรมการ ระบุถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงไว้ 

ในรายงาน

	 บริษัทฯ	ได้กำหนดให้กรรมการทุกท่านลงนามรับรอง	และระบุความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน	เป็นรายบุคคลในส่วนที่	

3 ของรายงานประจำปี 56-1 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทราบเป็นประจำทุกปี	

นอกจากนี้	ฝ่ายบริหารอันได้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร	และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินยังได้ทำรายงานรับรองความถูกต้องของงบ

การเงิน	และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกไตรมาส	

	 รายงานด้านหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเกี่ยวกับงบการเงินอยู่ในหน้า	42-98	ในรายงานประจำปีเล่มนี้

15.  ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท อย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส โดยควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบงาน 

เกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations)

		 บริษัทฯ	มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันการให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ

ผู้ถือหุ้นนักลงทุนโดยผ่านสื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ	ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังได้

จัดให้มีการพบปะกับนักลงทุนเป็นรายตัวโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้ข้อมูลข่าวสารที่พึงเปิดเผยได้แก่นักลงทุนและผู้สนใจ	

อย่างสม่ำเสมอ	
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 (5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล 

	 บริษัทฯมีนโยบายเข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ	 โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 แผนการ	

ปฏิบัติงาน	 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	 ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้นหากข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปอย่าง								

คลาดเคลื่อนหรือก่อนกำหนดเวลา	 นอกจากนี้ยังมีมาตรการป้องกันกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่

ตนเอง	 หรือผู้อื่นในทางมิชอบ	 มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายและข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด							

หลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายและการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

	 ในการจำกัดการเผยแพร่ของข้อมูลภายใน	ในส่วนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์	บริษัทฯได้มีการควบคุมการใช้และการเข้า

เปลี่ยนแปลงค้นหา	ตลอดจนการป้องกันการสูญหายของข้อมูลอย่างเข้มงวด	โดยการกำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าสู่ระบบข้อมูลดังกล่าว	และรหัสผ่าน	

อย่างชัดเจน	 ในระดับกรรมการและฝ่ายจัดการ	 มีการกำหนดประเภทข้อมูลซึ่งถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ	 ซึ่งกรรมการและฝ่ายจัดการไม่สมควร			

เปิดเผยหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก	 รวมทั้งข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ด้วย	 นอกจากนี้	 บริษัทฯยัง	

ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 (Codes	 of	 Conduct)	 ห้ามไม่ให้พนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือ	

เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	โดยกำหนดข้อจำกัดในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนของพนักงาน	รวมทั้งห้ามไม่ให้พนักงาน	

กระทำการใดๆ	ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	หรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

 (6) การควบคุมภายใน

	 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯโดยรวม บริษัทฯ	

ได้กำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และวิธีการขั้นตอนปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและ	

วัดผลได้อย่างชัดเจน	

	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่ดี	บริษัทฯ	ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ	เป็นประจำอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และรายงานให้คณะกรรมการรับทราบหลังการประเมินแต่ละครั้ง

	 ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการทบทวนซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร														

แล้วสรุปความเห็นได้ว่า	 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ในส่วนต่างๆ	 5	 ส่วน	 คือ	 องค์กรและสภาพแวดล้อม	 การบริหารความเสี่ยง	 การ			

ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	และระบบการติดตาม	มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

 องค์กรและสภาพแวดล้อม	 บริษัทฯ	 มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีการ	

ควบคุมภายในที่เพียงพอ	 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างแน่ชัด	 เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ	 ในการดำเนินงาน	

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานหลัก และมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน				

เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน	 นอกจากนี้ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ	 เช่น	

ภาวะเศรษฐกิจ	สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน	และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานอย่างชัดเจน

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯได้มีการติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีอากร การเพิ่มขึ้น	

ของราคาวัตถุดิบ	 และต้นทุนอื่น	 เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมการให้ธุรกิจคงสภาพดำเนินการอยู่ได้	 และได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและ						

พนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมพนักงานในหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อสรุปสถานการณ์สภาพแวดล้อมและการดำเนินการของกิจการรวมทั้ง																																																			

ปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีต่อผลการดำเนินงาน ต่อการขาย ต่อต้นทุนและการทำกำไรของบริษัทฯ และป้องกันโดยการออกคำสั่งและระเบียบปฏิบัติ		

ในเรื่องต่างๆ	เป็นระยะๆ	อย่างสม่ำเสมอ	ในแต่ละหน่วยงานผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ	จะเป็นผู้รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยว	

ข้องกับหน่วยงานของตน

 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และอำนาจการอนุมัติของฝ่ายบริหารไว้โดยชัดเจน																																			

โดยคำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลจัดเก็บออกจากกัน ในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น			

รายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร ได้มีมาตรการในการอนุมัติ โดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ และผู้อนุมัติต้องไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรม	

ดังกล่าว โดยธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสำหรับบริษัทฯ ได้มีการนำคู่มือการอนุมัติซึ่งกำหนดระดับการอนุมัติการกระทำรายการ														

ต่าง	ๆ	รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับตรวจนับทรัพย์สินทุกรายการให้ครบทุกรายการ	ภายใน	3	ปี	โดยกำหนดหน้าที่ของผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการตรวจนับ	

การจดบันทึก	และการกระทบยอด	และกำหนดให้มีการสุ่มตรวจนับทรัพย์สินโดยฝ่ายตรวจสอบภายในในแผนการตรวจสอบของบริษัทฯ		
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล	ในการเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ	บริษัทฯ	ได้เสนอข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์	และมีเนื้อหาจำเป็นต่อ	

การตัดสินใจของคณะกรรมการ นอกจากนี้การจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำบัญชีของบริษัทฯ ยังเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และผ่านการ	

ตรวจสอบ	พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ	และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ด้วย

 ระบบการติดตาม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ และได้รายงานให้คณะกรรมการทราบ																																																																																																																				

ถึงผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุก	 2	 เดือน	 หากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในการดำเนินธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญ	 บริษัทฯจะมีการ				

ประมาณการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

 5.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ	40	จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวด

บัญชี	หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว	(ถ้ามี)	ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว	จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด	แผนการลงทุน	

เงื่อนไข	และข้อกำหนดในสัญญาต่าง	ๆ	ที่บริษัทผูกพันอยู่	รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ	ในอนาคต
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6. รายการระหว่างกัน
 6.1	บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
 บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

	 ธุรกิจหลัก		 การนำเข้า	ผลิต	ซื้อ	ขาย	จำหน่าย	บรรจุกล่อง	บรรจุขวด	และส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์		 	

	 	 เครื่องดื่มทุกชนิด	รวมถึงวัตถุดิบหรือส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มดังกล่าว

	 ความสัมพันธ์	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และมีการซื้อขายระหว่างกัน

 

 Seven-Up Nederland, B.V.

	 ธุรกิจหลัก	 เพื่อลงทุนในต่างประเทศ

	 ความสัมพันธ์	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 

 บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด - บริษัทย่อยทางตรง

	 ธุรกิจหลัก	 เป็นผู้ถือหุ้นและบริหารการลงทุนบริษัทในเครือเสริมสุข

	 ความสัมพันธ์	 เป็นบริษัทย่อยที่	บริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	ถือหุ้นร้อยละ	99.99

 

 บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด - บริษัทย่อยทางอ้อม

	 ธุรกิจหลัก	 เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย	ตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออก	เครื่องดื่มทุกชนิด

	 ความสัมพันธ์	 เป็นบริษัทย่อยที่	บริษัท	เสริมสุข	โฮลดิ้งส์	จำกัด	(มหาชน)	ถือหุ้นร้อยละ	99.99	

	 	 และมีการซื้อขายระหว่างกันกับบริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)

 

 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด

	 ธุรกิจหลัก	 เป็นผู้ผลิต	และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และหลอดพลาสติก	เพื่อผลิตขวดพีอีที

	 ความสัมพันธ์	 เป็นบริษัทร่วมที่	บริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	ลงทุนร้อยละ	40			 	 	

	 	 และมีการซื้อขายระหว่างกัน

 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

	 ธุรกิจหลัก	 เป็นผู้ผลิตฝาจุกจีบ	วัตถุที่ใช้ปิดภาชนะหีบห่อ	วัตถุที่ใช่หุ้มห่อทุกชนิด	

	 	 ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	เพื่อจำหน่ายทั้งภายในและนอกประเทศ

	 ความสัมพันธ์	 เป็นบริษัทที่	บริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	ลงทุน	และมีการซื้อขายระหว่างกัน

 บริษัท เพชรแพค จำกัด

	 ธุรกิจหลัก	 ประกอบกิจการค้าพลาสติก	 ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกทุกชนิด	 หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะ	 	

	 	 คล้ายคลึงกัน	ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป	และประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง		 	

	 	 เครื่องมือช่างทุกประเภท	สี	เครื่องมือทาสี	เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด	

	 ความสัมพันธ์	 เป็นบริษัทที่	บริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	ลงทุน	และมีการซื้อขายระหว่างกัน

 บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด

	 ธุรกิจหลัก	 เป็นผู้ผลิต	และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิด	เช่น	ขวด	ถัง	ถุง	กล่อง	ลัง	หีบ	ห่อ		 	

	 	 ไม่ว่าจะใช้วัสดุที่ทำจาก	พลาสติก	พีวีซี	พีพี	โลหะ	กระดาษ	โฟม	

	 	 วัสดุที่สามารถนำมาใช้ได้อีก	หรือวัสดุอื่นใดก็ตาม

	 ความสัมพันธ์	 เป็นบริษัทที่	บริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	ลงทุน	และมีการซื้อขายระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน
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 รายการระหว่างกัน

	 •	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งบริษัท	 เสริมสุข	 โฮลดิ้งส์	 จำกัด	 (บริษัทย่อยทางตรง)	 ด้วยทุนจดทะเบียน	 500	 ล้านบาท	 (หุ้นสามัญ	 50	 ล้านหุ้น	

ราคาหุ้นละ	 10	 บาท)	 เรียกชำระแล้ว	 350	 ล้านบาท	 โดยบริษัทฯ	 เป็นผู้ถือหุ้น	 จำนวน	 49,999,993	 หุ้น	 บริษัทที่จัดตั้งใหม่นี้มีจุดประสงค์เพื่อ				

ถือหุ้นและบริหารการลงทุนในบริษัทในเครือ	ในเดือนพฤศจิกายน	2549	บริษัทฯ	ได้โอนขายหุ้นที่บริษัทฯ	ถือในบริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จำกัด	

(บริษัทย่อยทางอ้อม)	ทั้งหมดให้กับบริษัท	บริษัท	เสริมสุข	โฮลดิ้งส์	จำกัด	ในราคา	337.9	ล้านบาท	เกิดผลขาดทุนจากการขายหุ้นดังกล่าว	172.4	

ล้านบาท	

	 •	ค่าซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	เงินสนับสนุนทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสุทธิในปี	2553	=	4,084	ล้านบาท	

	 -	 ค่าซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	 เงินสนับสนุนทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 ได้บันทึกรายการตามที่ตกลงในสัญญา	 ซึ่งได้รวม

รายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบริษัทที่	 บริษัท	 เสริมสุข	 จำกัด	 (มหาชน)	 เข้าถือหุ้น	 หรือมีผู้บริหารร่วมกัน	

รายการต่างๆ	เหล่านี้ได้ถูกบันทึกตามมูลค่าที่ต่อรองกันอย่างยุติธรรมระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ		

	 -	 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยทางอ้อมคือบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด เป็นการซื้อสินค้าซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตหรือ																																										

รับจ้างผลิตได้แก่ ชาลิปตันชนิดคืนขวด ชาลิปตันชนิดบรรจุขวดพีอีที และ น้ำผลไม้ ทรอปิคานา ทวิสเตอร์ชนิดคืนขวด และบรรจุขวดแก้ว	

หรือพีอีทีชนิดไม่คืนขวด เครื่องดื่มเกเตอเรดบรรจุขวดพีอีที โดยเป็นการซื้อโดยตรง หรือซื้อต่อจากบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด 

เพื่อจัดจำหน่าย	 รายได้ของบริษัท	 เสริมสุข	 เบเวอร์เรจ	 จำกัด	 จึงเป็นรายได้จากการผลิตและจำหน่ายให้กับบริษัท	 เป๊ปซี่-โคล่า	 (ไทย)	 เทรดดิ้ง	

จำกัด	เพื่อขายให้บริษัทฯ	จัดจำหน่าย	และได้บันทึกเป็นต้นทุนขายของบริษัทฯ	แล้ว	

	 -	รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทร่วมที่บริษัทฯร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ	40	นั้น	เป็นการซื้อสินค้าของบริษัทร่วมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่

บริษัททำการผลิตสินค้าของบริษัท	

	 •	การขายสินค้าหรือบริการ	 	 	 			 								=		 207	ล้านบาท

	 •	การซื้อสินทรัพย์	 	 	 	 	 	 	 -ไม่มี-

	 •	การขายสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่ผลประโยชน์ร่วม	 	 	 	 -ไม่มี-

	 •	การกู้ยืม	การให้กู้ยืม	หรือการค้ำประกัน		 	 	 	 	 														

	 -	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทฯที่เกี่ยวข้องบริษัท	เดอะเพ็ท	จำกัด	 	 =		 5.0		ล้านบาท

	 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทเดอะเพ็ท	จำกัด	เป็นสัญญาให้กู้ยืมระยะยาวจำนวน	3	ล้านบาทและ	2	ล้านบาท	โดยมีกำหนดคืนเงินต้นภายในวันที่	20	

พฤษภาคม	2557	และวันที่	 31	มกราคม	2558	ตามลำดับ	หากครบกำหนดแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด	ๆ	 ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้ยังมีผลบังคับ	

ต่อไปอีกคราวละ	5	ปี	ดอกเบี้ยชำระเป็นรายไตรมาสและมีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมขั้นต่ำ	(MLR)	ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	ณ	ทุกวันที่เริ่มต้นของแต่	

ละไตรมาสบวกด้วยอัตราร้อยละ	3	ต่อปี	

	 •	 จำนวนเงินดอกเบี้ยรับ	ปี	2553		 	 	 	 =	 0.5	ล้านบาท	

	 •	 หนังสือค้ำประกันเงินกู้	 	 	 	 	 	 -	ไม่มี	-

	 •	 การมีสินค้าหรือบริการที่อาจแข่งขัน	 	 	 	 	 -	ไม่มี	-	

	 •	 การทำสัญญาการจัดการ/สัญญาการช่วยเหลือระหว่างกัน ได้มีการทำสัญญาทางการโฆษณา และการตลาดภายในอาณาเขตโดยทำการ	

ตกลงตามเงื่อนไข	และจำนวนเงินที่กำหนดในสัญญา

	 •	 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 -		มีรายการซื้อสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายจากบริษัทย่อยทางอ้อมและรายการการซื้อวัตถุดิบกับบริษัทร่วมซึ่งจำนวนเงินแสดงรวมกันอยู่

รายการระหว่างกัน
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 6.2	ความจำเป็นของรายการระหว่างกัน
	 	 เนื่องจากบริษัท	 เสริมสุข	 จำกัด	 (มหาชน)	 ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ	 บริษัท	 เป๊ปชี่-

โคลา	 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เป๊ปซี่ ลิปตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท Strokely Van Camp Inc. ในการผลิต														

เครื่องดื่มให้มีคุณภาพตรงตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์กำหนด จำเป็นต้องชื้อวัตถุดิบในการผลิตบางส่วนจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ผ่านบริษัทหรือตัวแทน	

ที่เจ้าของลิขสิทธิ์กำหนด ในด้านการกำหนดราคา บริษัทฯได้ต่อรองราคาและรับการสนับสนุนทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งได้ทำเป็นสัญญาตกลงกันไว้ ส่วนรายการซื้อจากบริษัทย่อยทางอ้อม เพื่อจัดจำหน่ายต่อ เป็นการใช้กำลังผลิต				

ของบริษัทฯย่อยที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้มีการตกลงราคาและกำไรจากการจัดจำหน่ายไว้ชัดเจน การซื้อวัตถุดิบและสินค้าจากบริษัทที่	

เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ก็เพื่อเป็นการกำหนดแหล่งจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ	และสามารถจัดหาได้สม่ำเสมอแม้ในยามวิกฤต

 6.3 มาตรการและขั้นตอนอนุมัติรายการระหว่างกัน
	 รายการระหว่างกันจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบจากฝ่ายบริหาร	 ก่อนทำเป็นสัญญาผูกพันบริษัทฯ	 รายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญทาง	

กฎหมายที่ทำกับบริษัทหรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมจะต้องรายงานให้คณะกรรมการอนุมัติในการทำรายการนั้นๆ	ทุกครั้ง		

 6.4	นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
	 แนวโน้มของรายการระหว่างกันในอนาคตยังคงเป็นการผลิต การซื้อขายสินค้าและวัตถุดิบรวมถึงการสนับสนุนกิจการด้านการตลาดและ		

การขายระหว่างกัน	ซึ่งเป็นกิจกรรมปกติของบริษัทฯ	

รายการระหว่างกัน
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7.	 คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงิน

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์และโครงสร้างเงินทุน
	 ทรัพย์สินของบริษัทฯที่แสดงในงบการเงินรวม	ส่วนใหญ่ประกอบด้วย	สินทรัพย์ถาวรซึ่งได้แก่	ที่ดิน,	อาคาร,	เครื่องจักรและอุปกรณ์	(ร้อยละ	

54	ของสินทรัพย์ทั้งหมด),	สินค้าคงเหลือ	(ร้อยละ	18),	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	และการลงทุนระยะสั้น	(ร้อยละ	11),	ลูกหนี้การค้า	(ร้อยละ	9)	

และสินทรัพย์อื่นๆ	(ร้อยละ8)

	 สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนประมาณ	 1	 ต่อ	 2.8	 ซึ่งแสดงให้เห็นเสถียรภาพฐานะการเงินของบริษัทฯ	 ร้อยละ	 25	 ของ			

หนี้สินรวม	เป็นเงินค่ามัดจำขวดลังจากลูกค้า,	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ	ร้อยละ	53	ค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้ค้างจ่าย	ร้อยละ	14,	หนี้สินอื่นๆ	

ร้อยละ	8	โครงสร้างของส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีสำคัญประกอบด้วยทุนจดทะเบียนท่ีได้รับการชำระแล้ว	266	ล้านบาท	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	1,342	ล้านบาท		

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	3,656	ล้านบาทและกำไรสะสม	4,733	ล้านบาท

 

 ผลการดำเนินงาน
	 กำไรสุทธิประจำปี	 2553	 ในงบการเงินรวมของบริษัทฯจำนวน	 467.9	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 114.3	 ล้านบาทจากกำไรสุทธิในปีก่อน	 โดยมี	

สาเหตุหลักจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 337.8 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น	

198.0	 ล้านบาท	 จากค่าใช้จ่ายพนักงาน	 และราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับเพิ่มขึ้น	 โดยบริษัทฯยังคงดำเนินมาตรการการบริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้		

จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ	

 รายได้สุทธิจากการขาย	สำหรับปี	2553	จำนวน	21,976.7	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	2,282.3	ล้านบาท	หรือร้อยละ	11.6	มาจากการจัดกิจกรรม	

ส่งเสริมการขายและการออกผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหม่ๆ เพื่อเน้นความคุ้มค่า และมีปัจจัยบวกจากอากาศร้อนที่นาน อย่างไรก็ตาม								

ความท้าทายจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มองหาเครื่องดื่มทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งน้ำผลไม้ Functional Drinks และคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาใน	

ตลาดมากขึ้น	บริษัทฯ	 ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค	 รวมถึงการจัดรายการส่งเสริมการ	

ขายและการโฆษณาให้เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด	 ในปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ได้ออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำอัดลมรสชาติใหม่	 ได้แก่	 เป๊ปซี่	 เชียร์	 มิรินด้า	

ออเรนจ์บาบาน่า	 ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ออกในปี	 2552	 เพื่อดึงดูดใจลูกค้าที่มองหาความคุ้มค่าเงิน	 ได้แก่	 ขนาด	 460	 ม.ล.	 480	 ม.ล.	 1.2	 ลิตร	

และ 1.5 ลิตร ได้รับการตอบสนองจากผู้บริโภคอย่างดีต่อเนื่องมาตลอดปี 2553 บริษัทฯได้มีการสนับสนุนด้วยการโฆษณาและส่งเสริมการขาย	

ในช่องทางต่าง	ๆ	ประกอบด้วยการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	ป้ายโฆษณา	และโปสเตอร์โฆษณา	การจัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ	

เช่นแจกรางวัล	หรือการให้ส่วนลดพิเศษกับร้านค้า	เป็นต้น

 รายได้อื่น	สำหรับปี	2553	จำนวน	147.8	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	49.8	ล้านบาท	หรือร้อยละ	50.7	

 ต้นทุนขาย	สำหรับปี	2553	จำนวน	16,813.9	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,944.5	ล้านบาท	หรือร้อยละ	13.1	แปรผันไปตามปริมาณยอดขายและ	

การเติบโตของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และ มีปัจจัยลบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ขยับเพิ่มขึ้น บริษัทฯยังคงดำเนินมาตรการในการบริหารต้นทุน	

การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงอัตรากำลังพลและเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต และการปรับเปลี่ยนวิธีการบรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์	

เพื่อลดต้นทุน	แต่คงคุณภาพและเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์	

 ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	สำหรับปี	2553	จำนวน	4,593.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำนวน	198.0	ล้านบาท	มีสาเหตุหลัก	

จากค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น จากการปรับอัตราประจำปี การขึ้นค่าแรงขึ้นต่ำ และสวัสดิการของพนักงาน และราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้				

บริษัทฯยังคงมาตรการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ	มีการปรับปรุงระบบการขนส่งกระจายสินค้ารวมทั้งการปรับสายขายให้

เหมาะสมกับพื้นที่การขายและบริการ	การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำ	ไฟฟ้า	และสาธารณูปโภคอื่น	ๆ	ที่เข้มงวด	และค่าใช้จ่ายการขายและ	

บริหารอื่นๆ	รวมถึงการใช้จ่ายในด้านการตลาดและส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ	ด้วยความพยายามดังกล่าว	บริษัทฯ	สามารถลดผลกระทบ	

จากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้บางส่วน	

 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(สุทธิจากภาษีเงินได้)	สำหรับปี	2553	จำนวน	52.0	ล้านบาท	ลดลง	10.0	ล้านบาท	หรือร้อยละ	

16.1	

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงิน
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 ภาษีเงินได้	สำหรับปี	2553	จำนวน	175.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำนวน	55.0	ล้านบาท	หรือร้อยละ	45.7	เพิ่มขึ้นแปรผันตามกำไรก่อนภาษีเงิน

ได้ที่เพิ่มขึ้น	มาตรการลดภาษีเงินได้ที่ประกาศในปี	2551	โดยกำหนดอัตราภาษีเงินได้	25%	สำหรับกำไร	300	ล้านบาทแรก	มีผลบังคับใช้เริ่มในปี	

2551	และสิ้นสุดในปี		2553

	 บริษัทฯ	 ได้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยลบซึ่งมีผลต่อการทำกำไรด้วยการดำเนินมาตรการเพื่อตัดลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มากข้ึน	และผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชนิดท่ีมีกำไรสูงท้ังในกลุ่มเคร่ืองด่ืมอัดลม	และ	เคร่ืองด่ืมไม่อัดลม	

ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น	ทำให้บริษัทฯมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี	2553	เป็นจำนวน	1.76	บาท	หรือเพิ่มขึ้น	0.43	บาทจากปีก่อนหน้านี้

 

	 ฐานะการเงินตามที่ปรากฏในงบดุลรวมของบริษัทฯ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2553	 ประกอบด้วยสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	 13,647.7	 ล้านบาท	

โดยมีเงินสด,	 เงินฝากธนาคาร,	 และเงินลงทุนระยะสั้นจำนวนรวมทั้งสิ้น	 1,446.7	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นเงินหมุนเวียนที่เหลือจากการดำเนินงานและ

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและโครงการต่าง	 ๆ	 ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ	 ลูกหนี้การค้าจำนวน	 1,207.8	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 37.5	 ล้านบาท	

จากปีก่อน	เนื่องจากรายได้จากยอดขายเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมา	สินค้าคงคลังจำนวน	2,413.4	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	22.1	ล้านบาท	ที่ดิน	อาคาร	

และอุปกรณ์	 จำนวน	 7,426.5	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 3,888.6	 ล้านบาท	 มีสาเหตุหลักจากการปรับปรุงมูลค่าที่ดินในงบการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ	 3,636.2	

ล้านบาท จากการประเมินราคาที่ดินตามวิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนคงเหลือสุทธิ มีการเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ์ เป็นจำนวน 949.1 ล้านบาท				

และการตัดค่าเสื่อมราคาประจำปีเป็นจำนวน 693.2 ล้านบาท บริษัทฯมีการควบคุมการลงทุนด้านสินทรัพย์อย่างเข้มงวด	หนี้สินรวมจำนวน	3,642.1 

ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 259.1	 ล้านบาทจากปีก่อน	 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าจำนวน	 231.7	 ล้านบาท	 สอดคล้องกับรายได้จากการขายใน	

ไตรมาสที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 84.3 ล้านบาทจากสวัสดิการพนักงานและค่าใช้จ่ายการตลาดค้างจ่ายเพิ่มขึ้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล	

ค้างจ่ายลดลง	 36.0	 ล้านบาท	 สอดคล้องกับกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ครึ่งหลังของปี	 2553	 ต่ำกว่าปี	 2552	 และ	 หนี้สินอื่นจากสำรองเกษียณอายุ	

ของพนักงาน	 ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน	 13,647.7	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 3,876.7	 ล้านบาท	 สาเหตุหลักเพิ่มขึ้นส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจำนวน	

3,655.7	ล้านบาท	และกำไรสุทธิสำหรับปี	2553	จำนวน	467.9	ล้านบาท	หลังหักเงินปันผลจ่ายสำหรับปี	2552	จำนวน	530.6	ล้านบาท

	 รายจ่ายในกิจกรรมลงทุนซึ่งแสดงไว้ในงบกระแสเงินสด	 มีรายการสำคัญๆ	 ประกอบด้วยรายจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	 จำนวน	 951.2	

ล้านบาท	รายจ่ายดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต	ยานพาหนะ	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง	การขยายโรงงานและสาขา	

ตลอดจนการลงทุนเครื่องมือทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายและจัดจำหน่าย

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงิน
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8. ข้อพิพาททางกฎหมาย
	 8.1	คดีที่บริษัท	เป๊ปซี่-โคล่า	(ไทย)	เทรดดิ้ง	จำกัด	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง

	 เม่ือวันท่ี	14	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2553	บริษัทฯได้รับสำเนาคำร้องลงวันท่ี	3	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2553	ของ	บริษัท	เป๊ปซ่ี-โคล่า	(ไทย)	เทรดดิ้ง	

จำกัด	 ได้ยื่นต่อศาลแพ่งเป็นคดีหมายเลขดำที่ 4128/2553 ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2553 และศาลได้นัด				

ไต่สวนคำร้องในวันที่	17	มกราคม	พ.ศ.	2554

	 เมื่อวันที่	 17	 มกราคม	 พ.ศ.	 2554	 บริษัทฯได้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลเป็นที่เรียบร้อย	 โดยศาลเห็นว่า	 เมื่อคดีนี้มีการคัดค้านคำร้อง	 ศาลจึง					

ได้กำหนดให้มีการนัดสืบพยานอย่างต่อเนื่อง	 โดยศาลได้ให้ผู้ร้องสืบพยานจำนวน	 3	 วัน	 คือ	 วันที่	 5-7	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2554	 และบริษัทฯ	

ซึ่งเป็นฝ่ายคัดค้าน	สืบพยานจำนวน	4	วันคือวันที่	8,	12-14	กรกฎาคม	พ.ศ.2554

	 และเมื่อวันที่	29	มกราคม	พ.ศ.	2554	บริษัทฯได้รับสำเนาคำร้องลงวันที่	13	มกราคม	พ.ศ.	2554	ของ	บริษัท	เป๊ปซี่-โคล่า	(ไทย)	เทรดดิ้ง	

จำกัด	ได้ยื่นต่อศาลแพ่งเป็นคดีหมายเลขดำที่	112/2554	ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้ง	2/2553	โดยในคำร้องระบุว่าผู้

ร้องถูกตัดสิทธิจากบริษัทฯมิให้ลงมติออกเสียงในวาระที่	3	ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2553	เป็นวาระที่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบัน

การเลื่อนการดำเนินการต่างๆตามที่กำหนดให้ดำเนินการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2553	ภายในวันที่	15	ธันวาคม	2553	และอนุมัติ

ให้คณะกรรมการบริษัทฯจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2554	ภายในวันที่	15	กุมภาพันธ์	2554	แทน	ศาลได้นัดไต่สวนคำร้องในวันที่	28	

มีนาคม	พ.ศ.	2554	ซึ่งสาระสำคัญของคำร้องเป็นประเด็นเดียวกับคำร้องลงวันที่	3	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2553

	 ทั้งนี้	ผู้ร้องทั้งสองคดีมิได้เรียกร้องให้บริษัทใช้ค่าเสียหายใดๆ	ทั้งสิ้น

	 บริษัทฯเชื่อโดยสุจริตว่าบริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วนถูกต้อง โดยคำนึงถึงสิทธิอันพึงมีตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นและได้			

ดำเนินการต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทฯพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่จะมีขึ้นใน	

อนาคต

	 8.2	นอกจากคดีที่กล่าวไว้ในข้อ	6.1	บริษัทไม่มีคดีความที่เป็นสาระสำคัญ

ข้อพิพาททางกฎหมาย
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

9. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 9.1	 ในระหว่างปี	2553	มีคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	2	ครั้ง	

  ครั้งที่ 1:

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 บริษัท สตราทีจิค เบฟเวอร์เรจเจส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด	

ของบริษัทฯโดยสมัครใจ เพื่อให้ได้สัดส่วนอันมีนัยสำคัญในการถือหุ้นในบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯอย่างน้อย	

25,147,287	 หุ้น	 ราคาหุ้นละ	 29.00	 บาท	 โดยเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯเท่ากับร้อยละ	

51	มีระยะเวลารับซื้อรวม	25	วันทำการ	ตั้งแต่วันที่	30	เมษายน	2553	ถึงวันที่	10	มิถุนายน	2553

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทฯเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ								

ได้ประเมินความสมเหตุสมผลของราคาเสนอซื้อแล้ว ได้ให้ความเห็นไว้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ว่าช่วงราคาที่เหมาะสมของ	

หลักทรัพย์บริษัทฯ	 อยู่ระหว่าง	 39.3	 -	 41.9	 บาทต่อหุ้น	 ราคาเสนอซื้อที่ระดับราคา	 29	 บาทต่อหุ้น	 จึงต่ำกว่าราคายุติธรรมร้อยละ	

26.2	–	30.8	

เมื่อสิ้นสุดวันเสนอซื้อ	 จำนวนหุ้นที่นำมาเสนอขายน้อยกว่าที่ทำคำเสนอซื้อ	 บริษัท	 สตราทีจิค	 เบฟเวอร์เรจเจส	 (ประเทศไทย)	 จำกัด		

จึงได้ยกเลิกการเสนอซื้อในครั้งนี้

ครั้งที่ 2:

เมื่อวันที่	 28	 ตุลาคม	 2553	 บริษัท	 เอสเอส	 เนชั่นแนล	 โลจิสติกส์	 จำกัด	 ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯโดยสมัคร	

ใจ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถือหุ้นของบริษัทฯในสัดส่วนอันมีนัยสำคัญ	 คือไม่น้อยกว่าร้อยละ	 25	 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ	

บริษัทฯ	 จึงมีความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯอย่างน้อย	 66,475,121	 หุ้น	 ราคาหุ้นละ	 42.00	 บาท	 มีระยะเวลารับซื้อรวม	 25	

วันทำการ	ตั้งแต่วันที่	29	ตุลาคม	2553	ถึงวันที่	2	ธันวาคม	2553

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทฯเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้                                                                                                            

ประเมินความสมเหตุสมผลของราคาเสนอซื้อแล้ว ได้ให้ความเห็นไว้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ว่าช่วงราคาที่เหมาะสมของ	

หลักทรัพย์บริษัทฯ อยู่ระหว่าง 40.1 – 42.4 บาทต่อหุ้น ราคาเสนอซื้อที่ระดับราคา 42 บาทต่อหุ้นจึงเป็นราคาที่เหมาะสม	

นอกจากข้อพิจารณาด้านราคา	 ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา	 Exclusive	 Bottling	 Appointment	

Agreement	และ	สัญญา	Cooperative	Advertising	and	Marketing	Agreement	

เมื่อสิ้นสุดวันเสนอซื้อ จำนวนหุ้นที่นำมาเสนอขายคือ 86,732,207 หุ้น ซึ่งมากกว่าที่ทำคำเสนอซื้อ บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล   

โลจิสติกส์	จำกัด	จึงได้รับซื้อหุ้นที่นำมาเสนอขายในครั้งนี้

	9.2	มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	2	ครั้งในระหว่างปี	2553	และ	1	ครั้งในไตรมาสแรกของปี	2554

การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553

มีวาระที่สำคัญเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายดำเนินการเจรจาแก้ไข	

Exclusive	Bottling	Appointment	ระหว่างบริษัทฯกับ	Pepsi	Co	Inc.	และ	Seven-Up	International	และสัญญา	Cooperative	

Advertising	and	Marketing	Agreement	 ระหว่างบริษัทฯกับบริษัท	 เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย)	 เทรดดิ้ง	 จำกัดเพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดี	

และจัดทำแผนธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาประกอบการตัดสินใจรับหรือไม่รับราคาและเงื่อนไขอันเป็น			

ผลจากการเจรจาแก้ไขสัญญาที่กล่าวไว้ข้างต้น	และพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการทำการเรียกประชุมวิสามัญภายในวันที่	15	ธันวาคม	

2553	เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติผลจากการเจรจาแก้ไขสัญญาหรือแผนธุรกิจในอนาคต

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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การประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553

มีวาระที่สำคัญเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขสัญญาและการจัดทำแผนธุรกิจในอนาคต	 และ

พิจารณาให้สัตยาบันการเลื่อนดำเนินการซึ่งกำหนดเดิมคือ	ภายในวันที่	15	ธันวาคม	2553	ออกไปและให้คณะกรรมการจัดการประชุม	

วิสามัญครั้งที่	1/2554	ภายในวันที่	15	กุมภาพันธ์	2554

การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

มีวาระที่สำคัญเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการเจรจาแก้ไขสัญญา ความเห็นต่อผลการเจรจาและแผนธุรกิจในอนาคต			

ของบริษัทหลักทรัพย์	 ซีไอเอ็มบี	 (ประเทศไทย)	จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าข้อเสนอของเป๊ปซี่	 มิได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์	

ให้กับบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ และเงื่อนไขสัญญายังจำกัดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดเงื่อนไขที่อยู่นอก	

เหนือความควบคุมของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติให้บริษัทฯทำการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ	

และเป๊ปซี่ตามราคาและเงื่อนไขอันเป็นผลมาจากการเจรจา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติว่าให้บริษัทฯดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต และ บริษัทฯต้องได้รับการยืนยันจากเป๊ปซี่ตกลงยอมรับเข้าทำ			

สัญญาที่มีสาระตามที่คณะกรรมการเสนอภายใน	15	วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ	หรือครบกำหนดวันที่	2	มีนาคม	2554	และเข้า	

ทำสัญญาฉบับใหม่ภายในวันที่	 31	มีนาคม	2554	 ในกรณีบริษัทฯไม่ได้รับการยืนยันจากเป๊ปซี่ภายใน	15	วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้	

บริษัทฯบอกเลิกสัญญาระหว่างบริษัทฯกับเป๊ปซี่โดยทันทีโดยให้มีผลตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ไม่ช้ากว่า	12	เดือน

เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2554	บริษัทฯได้รับการยืนยันจากเป๊ปซี่ตกลงสาระสำคัญ	5	ประการ	ซึ่งได้แก่

(1)		กำหนดสูตรการคิดราคาค่าหัวน้ำเชื้อ ซึ่งเป็นผลให้ค่าหัวน้ำเชื้อลดลงประมาณร้อยละ 9 ต่อปี จากราคาภายใต้สัญญา EBA		

ปัจจุบัน

(2)		หากเป๊ปซี่	 ยืนยันที่จะสงวนสิทธิเลิกสัญญาได้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม	 (Change	 of	 Control)	 ในบริษัทฯ	 จะต้อง			

ไม่มีข้อกำหนดค่าปรับหรือค่าเสียหายจากบริษัทฯ	และต้องมีคำจำกัดความของคำว่า	“ควบคุม	(Control)”	ที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ	

กันทั่วไป

(3)		บริษัทฯ จะต้องไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้สัญญากับเป๊ปซี่ ยกเว้นกรณีที่เป็นเครื่องดื่มชนิดและ	

ประเภทเดียวกัน	และมีลักษณะเป็นการแข่งขันกัน	เช่น	ประเภทโคล่า	(น้ำดำ)	ด้วยกัน

(4)		ในส่วนของข้อเสนอทางการค้า	 (ข้อเสนอเชิงพาณิชย์)	 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย	 งบประมาณทางการตลาด	 เงื่อนไขของ	

สัญญา	และข้อเรียกร้องอื่นของเป๊ปซี่ที่มิได้ระบุไว้ในข้อ	(1)	–	(3)	หรือข้อ	(5)	ให้เป็นไปตามข้อเสนอของเป๊ปซี่	และ

(5)		ข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ต้องสมเหตุสมผล เช่น ระยะเวลาบอกกล่าวเลิกสัญญา และจะต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่ใช่						

ประเด็นทางการค้าโดยตรงตามลักษณะของสัญญา	 เช่น	 ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิของเป๊ปซี่ในการแต่งตั้งผู้บริหาร	 เป็นต้น	 หรือเป็น	

ข้อกำหนดเงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
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	 คณะกรรมการบริษัท	 เสริมสุข	 จำกัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ	 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย			

รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้					

นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจความระมัดระวังในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง				

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ งบการ	

เงินดังกล่าวสะท้อนฐานะการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย กระแสเงินสดรวมที่เป็นถูกต้อง สมเหตุสมผล สามารถใช้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ		

ผู้ถือหุ้น	และนักลงทุนทั่วไปได้

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง	 และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 เพื่อใช้ในการควบคุมรักษา	

ไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	และบริหารงานให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดจากทรัพย์สินเหล่านั้น

	 ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งคุณภาพ		

ของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ใน	

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นต่อความ				

ถูกต้อง	และเชื่อถือได้ของงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

41บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

	 เรียน		ท่านผู้ถือหุ้น

		 	 			บริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)

 

	 คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้รับแต่งตั้งตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ประกอบด้วย										

กรรมการอิสระและรายละเอียดการเข้าประชุม	ดังต่อไปนี้

                

	 1)	นายประสงค์	สุขุม		 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ						 เข้าร่วมประชุม	3/6	ครั้ง

	 2)	นายโพธิพงษ์	ล่ำซำ															 คณะกรรมการตรวจสอบ										 เข้าร่วมประชุม	6/6	ครั้ง

	 3)	ศ.คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์				 คณะกรรมการตรวจสอบ													 เข้าร่วมประชุม	6/6	ครั้ง	

 

	 ในรอบระยะเวลาบัญชีปี	 2553	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม	 6	 ครั้งโดยเป็นการประชุมปกติ	 4	 ครั้ง	 เพื่อดูแล	 และสอบทาน	

งานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ ความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน	

สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ	ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกต	และเสนอแนะแนวทางแก้ไขในรายงานการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ

ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีและผู้	

ตรวจสอบภายใน โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องตามที่ควรของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและการเปิดเผยข้อมูล	

อย่างเพียงพอของงบการเงิน รวมถึงการให้ความเห็นเมื่อมีรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะเกิดความทับซ้อนทางผลประโยชน์ สอบทาน				

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย	และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรวมทั้งเสนอค่าตอบแทน

	 และการประชุมวาระพิเศษ 2 ครั้ง เพื่อการพิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ								

เกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อของผู้ที่ทำคำเสนอซื้อ

 

	 จากการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมงบการเงินถูกต้อง					

ตามควรเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 การเปิดเผยข้อมูลและรายการที่เกี่ยวข้องกันมีความชัดเจนเพียงพอและการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อ	

กำหนดและกฎหมาย

                                                                             

	 	 ประสงค์	สุขุม

	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 25	กุมภาพันธ์	2554

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะ

กิจการ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ	และงบกระแสเงินสดรวม	

และงบกระแส	เงินสดเฉพาะกิจการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และของเฉพาะ

บริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	ตามลำดับ	ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้	

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น			

อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐาน														

ประกอบรายการ	ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการ															

เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอ	

ในงบการเงินโดยรวม	ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้	แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2553	และ	2552	ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ	และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจกา	สำหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และของเฉพาะบริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)	ตามลำดับโดยถูกต้อง	

ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นิตยา	เชษฐโชติรส)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน	4439

บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำกัด

กรุงเทพมหานคร

25	กุมภาพันธ์	2554
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งบดุล
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์  หมายเหตุ	 2553	 2552	 2553	 2552

  (บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		 7	 	1,434,677,640		 	1,503,499,946		 	1,344,226,123		 	1,445,701,095

เงินลงทุนชั่วคราว	 8	 	12,000,000		 	12,853,852		 -		 	2,932,128

ลูกหนี้การค้า	 6, 9	 	1,207,782,024		 	1,170,307,500		 	1,228,364,220		 	1,166,403,855		

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 6	 	341,636,798		 	463,117,651		 	386,295,226		 	506,259,975		

สินค้าคงเหลือ	 10	 	2,413,420,750		 	2,391,300,851		 	2,355,012,750		 	2,349,830,541		

ภาษีฝาจุกจีบจ่ายล่วงหน้า		 	 	243,436,833		 	196,625,389		 	242,425,081		 	196,310,506		

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 11	 	128,105,306		 	99,746,690		 	103,095,101		 	76,942,953

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    5,781,059,351   5,837,451,879   5,659,418,501   5,744,381,053

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	 36	 	2,414,753		 	2,402,828		 2,414,753		 	2,402,828

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 12	 -		 -		 	350,000,000		 	350,000,000

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 13	 	244,451,913		 233,576,470		 30,000,000		 30,000,000

เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 14	 	122,118,638		 96,924,022		 122,118,638		 	96,924,022		

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 6	 	5,000,000		 3,000,000		 5,000,000		 	3,000,000		

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 15	 	7,426,545,370	 3,537,990,383		 	7,176,634,478		 	3,332,269,832		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 16	 	45,352,488		 	40,959,213		 	45,075,076		 40,609,950		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 17	 	20,764,199		 18,717,613		 20,764,199		 18,717,613

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  7,866,647,361  3,933,570,529   7,752,007,144  3,873,924,245

รวมสินทรัพย์   13,647,706,712  9,771,022,408   13,411,425,645  9,618,305,298

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล          
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  หมายเหตุ	 2553	 2552	 2553	 2552

 (บาท)

หนี้สินหมุนเวียน      

เจ้าหนี้การค้า	 6, 18	 	1,378,843,104		 	1,147,189,766		 	1,393,267,036		 1,162,486,828	

เจ้าหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 6	 	23,953,958		 15,840,000		 23,140,000		 15,840,000	

เจ้าหนี้อื่น	 	 458,412,091		 	539,606,619		 452,069,395		 533,595,528	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		 	 504,701,448		 	420,409,077		 492,855,657		 406,633,077	

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 19,419,105		 	55,427,573		 	19,412,296		 	55,416,436	

เงินปันผลค้างจ่าย	 32	 	75,052,204		 	74,372,131		 	75,052,204		 74,372,131	

เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า		 	 896,747,454		 	880,286,227		 	896,747,454		 	880,286,227	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 19, 21	 	80,769,715		 47,765,162		 	79,885,191		 45,632,817	

รวมหนี้สินหมุนเวียน  3,437,899,079  3,180,896,555   3,432,429,233   3,174,263,044 

      

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

ผลประโยชน์พนักงาน	 20	 	185,598,497		 	186,529,111		 	185,598,497		 186,529,111	

ประมาณการหนี้สินระยะยาว	 21	 	18,576,635		 	15,562,138		 	18,576,635		 	15,562,138	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  204,175,132   202,091,249   204,175,132  202,091,249 

รวมหนี้สิน   3,642,074,211   3,382,987,804   3,636,604,365   3,376,354,293 

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



45

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น	 22     

			ทุนจดทะเบียน	 	 	265,900,484		 265,900,484		 265,900,484		 	265,900,484	

			ทุนที่ออกและชำระแล้ว	 	 	265,900,484		 	265,900,484		 	265,900,484		 	265,900,484	

ส่วนเกินทุน	 23     

			ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 	 1,342,448,425		 1,342,448,425		 	1,342,448,425		 	1,342,448,425	

ผลกำไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

			ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	 3, 23	 	3,655,703,421		 -		 	3,611,942,071		 -	

			การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	 14	 	8,822,178		 (15,708,388)	 	8,822,178		 (15,708,388)

กำไรสะสม	 	 	 	 	 	

			จัดสรรแล้ว	 	 	 	 	 	

					ทุนสำรองตามกฎหมาย		 23	 	26,795,766		 	26,795,766		 	26,795,766		 	26,795,766	

					สำรองทั่วไป	 23	 	4,089,000,000		 	4,282,000,000		 	4,089,000,000		 	4,282,000,000	

			ยังไม่ได้จัดสรร	 	 616,962,227		 	486,598,317		 	429,912,356		 340,514,718	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   10,005,632,501  6,388,034,604   9,774,821,280  6,241,951,005 

      

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  13,647,706,712  9,771,022,408   13,411,425,645   9,618,305,298 

   

             

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  หมายเหตุ	 2553	 2552	 2553	 2552

 (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



46

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ	 2553	 2552	 2553	 2552

 (บาท)

           

รายได้      

รายได้จากการขายและการให้บริการ	 6	 	21,976,697,155		 19,694,422,521		 22,035,150,917		 19,738,337,449	

รายได้อื่น	 6, 25	 	147,835,698		 98,077,265		 	182,794,909		 140,439,872	

รวมรายได้  22,124,532,853  19,792,499,786   22,217,945,826  19,878,777,321 

      

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	 6	 	16,813,938,482			14,869,390,334		 	16,931,249,135		 14,946,908,275	

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 6, 26	 	3,262,665,270		 	3,238,895,537		 	3,242,738,059		 	3,221,372,547	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 27	 	1,330,740,751		 	1,156,481,259		 	1,319,141,635		 	1,141,536,584	

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 6, 28	 	125,863,554		 	115,608,878		 	122,493,001		 	112,568,891	

รวมค่าใช้จ่าย    21,533,208,057   19,380,376,008  21,615,621,830   19,422,386,297 

      

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

			(สุทธิจากภาษีเงินได้)	 13	 	51,975,443		 	61,935,507		 -		 -	

กำไรก่อนภาษีเงินได้  643,300,239  474,059,285   602,323,996  456,391,024 

ภาษีเงินได้		 30	 	175,380,221		 120,392,190		 	175,370,250		 	120,366,414	

กำไรสำหรับปี   467,920,018   353,667,095   426,953,746   336,024,610 

      

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 31	 	1.76		 	1.33		 	1.61		 	1.26	

      

     

งบกำไรขาดทุน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

47บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

 งบการเงินรวม

	 ส่วนเกินทุน	 ผลกำไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 กำไรสะสม

	 	 ทุนเรือนหุ้น	 	 	 การเปลี่ยนแปลง	 	 	 	 	 	

	 	 ที่ออกและ	 ส่วนเกิน	 ส่วนเกินทุนจาก	 ในมูลค่ายุติธรรม	 ทุนสำรอง	 	 	 รวมส่วน

 หมายเหตุ	 ชำระแล้ว	 มูลค่าหุ้นสามัญ	 การตีราคาที่ดิน	 ของเงินลงทุน	 ตามกฎหมาย	 สำรองทั่วไป	 ยังไม่ได้จัดสรร	 ของผู้ถือหุ้น

 (บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552  265,900,484 1,342,448,425 -   (22,145,130) 26,795,766 4,282,000,000 332,273,163 6,227,272,708

ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

			เงินลงทุนเผื่อขาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

					การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

					สุทธิที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 -		 -		 -		 	6,436,742		 -		 -		 -		 	6,436,742	

รายได้สุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรง

			ในส่วนของผู้ถือหุ้น	 		 -		 -		 -		 6,436,742		 -		 -		 -	 6,436,742	

กำไรสำหรับปี	 	 -		 -		 -		 	-	 -		 -	 353,667,095		 353,667,095

เงินปันผล	 32	 -		 -		 -		 	-	 -		 -	 (199,341,941)	 (199,341,941)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  265,900,484 1,342,448,425 - (15,708,388) 26,795,766 4,282,000,000 486,598,317 6,388,034,604

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553  265,900,484 1,342,448,425 - (15,708,388) 26,795,766 4,282,000,000 486,598,317 6,388,034,604

ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

			ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	 3, 23	 -		 -		 3,655,703,421		 -		 -		 -		 -		 	3,655,703,421	

			เงินลงทุนเผื่อขาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

					การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	

					สุทธิที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 -		 -		 -	 24,530,566		 -		 -		 -		 	24,530,566	

รายได้สุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรง

			ในส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 -		 -		 3,655,703,421	 24,530,566		 -		 -		 -		 	3,680,233,987	

กำไรสำหรับปี	 	 -		 -		 -		 -		 -		 -		 	467,920,018		 467,920,018

โอนไปกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	 4	 -		 -		 -		 -		 -	 (193,000,000)	 193,000,000		 -

เงินปันผล	 32	 -		 -		 -		 -		 -		 -	 (530,556,108)	 (530,556,108)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  265,900,484 1,342,448,425 3,655,703,421 8,822,178 26,795,766 4,089,000,000 616,962,227  10,005,632,501

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



48

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

 งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ

	 ส่วนเกินทุน	 ผลกำไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 กำไรสะสม

	 	 ทุนเรือนหุ้น	 	 	 การเปลี่ยนแปลง	 	 	 	 	 	

	 	 ที่ออกและ	 ส่วนเกิน	 ส่วนเกินทุนจาก	 ในมูลค่ายุติธรรม	 ทุนสำรอง	 	 	 รวมส่วน

 หมายเหตุ	 ชำระแล้ว	 มูลค่าหุ้นสามัญ	 การตีราคาที่ดิน	 ของเงินลงทุน	 ตามกฎหมาย	 สำรองทั่วไป	 ยังไม่ได้จัดสรร	 ของผู้ถือหุ้น

 (บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552  265,900,484 1,342,448,425 - (22,145,130) 26,795,766 4,282,000,000 203,832,049 6,098,831,594 

ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

			เงินลงทุนเผื่อขาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

					การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

					สุทธิที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 -			 -	 -	 6,436,742		 -	 -	 -	 6,436,742	

รายได้สุทธิของรายการ

			ที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 -	 -	 -	 	 6,436,742		 -		 -				 -	 6,436,742	

กำไรสำหรับปี	 	 -		 -		 -		 -		 -		 -	 336,024,610		 	336,024,610	

เงินปันผล	 32	 -		 -		 -		 -		 -		 -	 (199,341,941)	 (199,341,941)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552   265,900,484   1,342,448,425  -  (15,708,388) 26,795,766 4,282,000,000 340,514,718 6,241,951,005 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553  265,900,484  1,342,448,425  - (15,708,388) 26,795,766 4,282,000,000 340,514,718   6,241,951,005 

ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

			ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	 3, 23	 -		 -		 	3,611,942,071		 -		 -		 -		 -		 	3,611,942,071	

			เงินลงทุนเผื่อขาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

					การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

					ยุติธรรมสุทธิที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 -		 -	 -				 24,530,566		 -		 -		 -		 	24,530,566	

รายได้สุทธิของรายการ

			ที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น	 		 -		 -	 3,611,942,071			24,530,566		 -		 -		 -		 3,636,472,637	

กำไรสำหรับปี	 	 -		 -	 -		 -		 -		 -		 	426,953,746		 426,953,746	

โอนไปกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	 4	 -		 -		 -		 -		 -		 (193,000,000)		193,000,000		 -	

เงินปันผล	 32	 -		 -		 -		 -		 -		 -		 (530,556,108)	 (530,556,108)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553   265,900,484   1,342,448,425  3,611,942,071  8,822,178   26,795,766 4,089,000,000  429,912,356 9,774,821,280 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

49บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ	 2553	 2552	 2553	 2552

 (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน      

กำไรสำหรับปี	 	 467,920,018		 353,667,095		 	426,953,746		 336,024,610	

รายการปรับปรุง	 	 	 	 	 	

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	 	 709,988,292		 	743,672,860		 	688,359,852		 703,692,879	

ดอกเบี้ยรับ	 	 (9,103,780)	 	(8,571,594)	 	(8,566,099)	 	(8,272,925)

เงินปันผลรับ	 	 	(12,566,867)	 	(8,025,336)	 	(53,666,867)	 	(57,525,336)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 851,531		 	193,127		 	851,531	 193,127	

(กลับรายการ)	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 (2,265,433)	 	4,903,468		 	(2,265,433)	 4,903,468	

(กลับรายการ)	ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า	 	 18,197,702		 	(36,771,341)	 	19,134,745		 	(35,379,979)

ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน	 	 19,467,127		 -		 	19,467,127		 -	

กำไรจากการจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์	 	 	(24,935,480)	 	(8,968,528)	 	(20,944,491)	 	(6,398,482)

กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สิน	 	 (3,180,589)	 	(442,548)	 	(3,180,592)	 	(564,723)

ผลประโยชน์พนักงาน	 	 	10,611,641		 	47,487,727		 	10,611,641		 	47,487,727	

ประมาณการหนี้สิน	 	 20,512,412		 18,758,235		 	20,512,412		 	18,758,235	

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

			(สุทธิจากภาษีเงินได้)	 	 (51,975,443)	 	(61,935,507)	 -		 -	

ภาษีเงินได้	 	 175,380,221		 	120,392,190		 	175,370,250		 	120,366,414	

	 	 1,318,901,352		 1,164,359,848		 1,272,637,822		 1,123,285,015	

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน      

ลูกหนี้การค้า	 	 (29,418,900)	 	(120,889,059)	 	(53,904,741)	 	(65,332,000)

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 119,511,476		 	(126,921,703)	 	117,995,372		 	(136,518,490)

สินค้าคงเหลือ	 	 	(40,589,396)	 	93,789,941		 	(24,319,498)	 	58,402,522	

ภาษีฝาจุกจีบจ่ายล่วงหน้า	 	 	(46,811,444)	 	(23,107,816)	 	(46,114,575)	 	(24,846,290)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 (40,953,894)	 	(2,090,757)	 	(45,605,496)	 (4,546,785)

เจ้าหนี้การค้า	 	 231,653,338		 	110,391,330		 	230,780,208		 	107,704,270	

เจ้าหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 8,113,958		 	8,952,469		 	7,300,000		 	8,952,469	

เจ้าหนี้อื่น	 	 (82,056,527)	 	129,364,513		 	(82,388,132)	 	127,067,807

งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



50

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ	 2553	 2552	 2553	 2552

 (บาท)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 101,231,626		 	80,308,323		 	103,161,835		 72,307,203	

เงินมัดจำรับขวดและลังจากลูกค้า	 	 16,461,227		 	(17,165,119)	 	16,461,227		 (17,165,119)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	25,138,074		 	(11,991,268)	 	26,385,895		 	(13,769,249)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	 	 (9,631,435)	 -		 	(9,631,435)	 -	

จ่ายประมาณการหนี้สิน	 	 (11,542,256)	 	(9,138,951)	 	(11,542,256)	 	(9,138,951)

จ่ายภาษีเงินได้	 	 (218,211,674)	 	(92,163,332)	 	(211,374,390)	 (85,774,742)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน  1,341,795,525   1,183,698,419   1,289,841,836   1,140,627,660 

      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

รับดอกเบี้ย	 	 8,965,086	 8,816,242	 8,462,490	 8,425,938

รับเงินปันผล	 	 53,666,867	 57,525,336	 53,666,867	 57,525,336

เงินลงทุนชั่วคราว	 	 853,852		 	(12,853,852)	 	2,932,128		 (2,932,128)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 2,000,000		 -		 	2,000,000		 -	

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	 	 (11,925)	 	2,848,532		 	(11,925)	 	2,848,532	

ซื้อเงินลงทุนระยะยาว	 	 (664,050)	 	(9,365,625)	 	(664,050)	 (9,365,625)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	(2,000,000)	 	(3,000,000)	 	(2,000,000)	 	(3,000,000)

ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 (951,224,369)	 	(568,359,916)	 	(928,809,087)	 	(562,004,331)

ขายอะไหล่และอุปกรณ์	 	 28,674,139	 13,295,433	 23,884,450	 8,248,705

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 	(18,179,194)	 	(11,161,560)	 	(18,079,444)	 	(10,995,000)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 (2,822,202)	 (10,545,239)	 	(2,822,202)	 	(7,015,239)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (880,741,796)  (532,800,649)  (861,440,773)  (518,263,812)

      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	 	 	(529,876,035)	 	(199,134,624)	 	(529,876,035)	 	(199,134,624)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (529,876,035) (199,134,624) (529,876,035) (199,134,624)

      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ   (68,822,306)  451,763,146   (101,474,972) 423,229,224 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี	 	 1,503,499,946		 1,051,736,800		 1,445,701,095		 1,022,471,871	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 7 1,434,677,640  1,503,499,946  1,344,226,123  1,445,701,095 

      

     

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

	 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2554

1 ข้อมูลทั่วไป

	 บริษัท	 เสริมสุข	 จำกัด	 (มหาชน)	 “บริษัท”	 เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	 และมีสำนักงานใหญ่	 จดทะเบียนตั้งอยู่ที่	 อาคาร																	

เมืองไทย-ภัทร	คอมเพล็กซ์	อาคาร	1	ชั้น	27-28	เลขที่	252/35-36	ถนนรัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	และมีโรงงานผลิตสินค้า	

เพื่อจำหน่าย	5	แห่ง	ดังนี้

	 1)		โรงงานปทุมธานี	 :		เลขที่	63	ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี	ตำบลบางแขยง	อำเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี

	 2)		โรงงานนครราชสีมา	 :		เลขที่	211	หมู่ที่	4	ถนนนครราชสีมา-กบินทร์บุรี	อำเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา

	 3)		โรงงานนครสวรรค์	 :		เลขที่	72	ถนนพหลโยธิน	ตำบลนครสวรรค์ออก	อำเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์

	 4)		โรงงานสุราษฎร์ธานี	 :		เลขที่	11	หมู่	5	ถนนเอเซีย	41	ตำบลท่าโรงช้าง	อำเภอพุนพิน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 5)		โรงงานชลบุรี	 :		เลขที่	700/369	หมู่ที่	6	ตำบลหนองไม้แดง	อำเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี

	 และคลังสินค้าอยู่ในภูมิภาคสำคัญของประเทศไทย

	 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในปี	พ.ศ.	2518

	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	 10	 ในระหว่างปีได้แก่	 บริษัท	 เอสเอส	 เนชั่นแนล	 โลจิสติกส์	 จำกัด	 ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่	

จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	บริษัท	เป๊ปซี่-โคลา	(ไทย)	เทรดดิ้ง	จำกัด	ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย	Seven-up	Nederland,	B.V.	

ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์	และบริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำกัด	ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

	 บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม	 น้ำดื่ม	 โซดา	 และเครื่องดื่มชนิดอื่น	 รวมถึงเป็นผู้จำหน่ายเครื่องดื่ม	

บำรุงกำลัง	รายละเอียดของบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552	มีดังนี้

  ประเทศที่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ

 ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดตั้ง	 2553	 2552

 บริษัทย่อยทางตรง    

	 บริษัท	เสริมสุข	โฮลดิ้งส์	จำกัด	 การลงทุน	และถือหุ้นในบริษัทอื่น	 ประเทศไทย	 99.99	 99.99

    

 บริษัทย่อยทางอ้อม    

	 บริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จำกัด	 ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม	 ประเทศไทย	 99.99	 99.99

	 	 ชา	น้ำผลไม้และเครื่องดื่มเกลือแร่	 	 	
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

2	 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

	 งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย	 และจัดทำเป็นภาษาไทย	 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้น		

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

	 งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท	 และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท	

ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น	งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม	ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

	 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ	

(“สภาวิชาชีพบัญชี”)	 กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชี

ที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย			

	 ระหว่างปี	2553	สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศการจัดเลขระบุฉบับที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยใหม่	ดังนี้

	 	 ฉบับเดิม	 ฉบับใหม่	 เรื่อง

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	11	 	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	101		 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	26	 	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	102	 การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	 	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	103	 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบัน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 			การเงินที่คล้ายคลึงกัน

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	34	 	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	104	 การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	40	 	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	105	 การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	42	 	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	106	 การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	48	 	มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	107		 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 			ทางการเงิน

	 กลุ่มบริษัทได้ใช้แม่บทการบัญชี	 (ปรับปรุง	 2552)	 เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงิน	 ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีระหว่างปี	 2553	 และมี	

ผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 26	 พฤษภาคม	 2553	 การใช้แม่บทการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่นี้ไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัณกับงบการเงินรวมหรืองบ	

การเงินเฉพาะกิจการ

	 ในระหว่างปี	 2553	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ	 ซึ่งยังไม่มีผลบังคับในปัจจุบันและไม่ได้

มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ	

งบการเงินข้อ	38		

	 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ	 ซึ่งมีผล	

กระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ	 สินทรัพย์	 หนี้สิน	 รายได้	 และค่าใช้จ่าย	 ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง	

จากที่ประมาณไว้
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	และ	2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

	 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง	 การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวด	

บัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

 

	 ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี	 มีผลกระทบสำคัญต่อการรับรู้จำนวน			

เงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้	

	 หมายเหตุประกอบงบการเงิน	20	 	 ผลประโยชน์พนักงาน

	 หมายเหตุประกอบงบการเงิน	21	 	 ประมาณการหนี้สิน

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
 

	 ในระหว่างปี	 2553	 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับที่ดินจากราคาทุนเดิมเป็นราคาที่ตีใหม	่ การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้		

ประเมินราคาอิสระ	มูลค่าที่ดินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นสุทธิ	จำนวน	3,636.24	ล้านบาท	และจำนวน	3,592.48	

ล้านบาท	 ตามลำดับ	 โดยกลุ่มบริษัทบันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ		

กิจการจำนวน	3,655.70	ล้านบาท	และจำนวน	3,611.94	ล้านบาท	ตามลำดับ	และบันทึกขาดทุนจากการตีราคาที่ดินจำนวน	19.46	ล้าน		

บาทในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

4	 รายการที่สำคัญ

	 รายการที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2553	มีดังนี้

	 ก)	 ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่	 20	 เมษายน	 2553	 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้นำกำไรสะสมที่จัดสรรเป็นสำรอง	

ทั่วไปจำนวน	193	ล้านบาท	มาจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร	เพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

	 ข)	 เมื่อวันที่	27	เมษายน	2553	บริษัท	สตราทีจิค	เบฟเวอร์เรจเจส	(ประเทศไทย)	จำกัด	(“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”)	ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และกรรมการและผู้ถือหุ้น

ของบริษัท	โดยมีความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทอย่างน้อย	25,147,287	หุ้น	ในราคาหุ้นละ	29	บาท	โดยรับซื้อตั้งแต่วันที่	30	

เมษายน	2553	ถึงวันที่	 10	มิถุนายน	2553	 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้วมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นน้อยกว่า	 25,147,287	หุ้น	 ผู้ทำ		

คำเสนอซื้อจึงยกเลิกการทำคำเสนอซื้อเมื่อวันที่	11	มิถุนายน	2553

	 ค)	 เมื่อวันที่	 28	 ตุลาคม	 2553	 บริษัท	 เอสเอส	 เนชั่นแนล	 โลจิสติกส์	 จำกัด	 (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”)	 ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ																						

บริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และกรรมการและผู้ถือหุ้นของ									

บริษัท	โดยมีความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทในราคาหุ้นละ	42	บาท	โดยรับซื้อตั้งแต่วันที่	29	ตุลาคม	2553	ถึงวันที่	2	

ธันวาคม	2553	เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้วมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นจำนวน	86,732,207	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	33	ของหุ้นที่ชำระ

แล้วทั้งหมดของบริษัท	ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงรับซื้อไว้ตามจำนวนดังกล่าว
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 ง) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้มีคำสั่ง  

เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 และบริษัทได้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลเมื่อวันที่ 17 มกราคม 

2554 ในปัจจุบันคดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาล

5	 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(ก)	 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม 
 

 บริษัทย่อย

 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการ  

กำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้ 

รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความ          

จำเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท

 บริษัทร่วม

 บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ     

การดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญถูกสันนิษฐานว่ามีอยู่เมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจในการ  

ออกเสียงในกิจการอื่นตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้รวมส่วนแบ่งรายได้ ค่าใช้จ่ายและการเคลื่อนไหวของ 

ส่วนของเจ้าของของบริษัทร่วมนับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่ม  

บริษัทได้รับปันส่วนจากบริษัทร่วมมีจำนวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน                

เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมที่จะชำระภาระผูกพันของบริษัทร่วม

 การตัดรายการในงบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการ    

ในกลุ่มถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่  

กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อ 

ไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
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(ข)	 เงินตราต่างประเทศ

 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไร

หรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุน

 สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาท 

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

(ค)	 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้แสดงเป็นรายการนอกงบดุล

(ง)	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง 

สูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

(จ)	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะ  

ถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ



56

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

(ฉ)	 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

 ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัสดุอื่นๆ และขวดและลัง คำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักวัตถุดิบและวัสดุ และ 

อะไหล่คงเหลือ คำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้                 

สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้าคำนวณโดยการใช้ต้นทุน    

มาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย ซึ่งได้พิจารณารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึง 

ระดับกำลังการผลิตตามปกติ

 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย 

 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ และล้าสมัย

(ช)	 เงินลงทุน

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุน   

ในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

 เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น

 ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขายภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขาย 

แสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

รับรู้ในงบกำไรขาดทุน เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในงบกำไรขาดทุน

 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า 

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
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 การจำหน่ายเงินลงทุน

 เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่ 

เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน

 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไป และเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธี  

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

(ซ)	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการตลาดสูญหาย และขาดทุนจากการด้อยค่า    

ยกเว้นที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกำหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มี 

การตีราคาใหม่ 

	 สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่

 การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระอย่างสม่ำเสมอพอ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตก  

ต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน

 มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ยกเว้นกรณีที่เคยประเมิน   

มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในงบกำไรขาดทุนแล้ว จะบันทึกเฉพาะส่วนที่ตีมูลค่าเพิ่มในครั้งหลังเกินกว่าส่วนที่เคยบันทึกมูลค่า 

ลดลงของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนสำหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะ

 จำนวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในส่วนของผู้ถือหุ้นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่

มีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เคยตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จำหน่ายจะโอนจากส่วนของผู้ถือหุ้นไปยังกำไรสะสม  

และไม่รวมในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

 ค่าเสื่อมราคา

 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ  

ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

 อาคาร คลังสินค้าและส่วนปรับปรุง 20 ปี

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 - 10 ปี

 อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 10 ปี

 ยานพาหนะ 5 ปี

 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน 3 - 5 ปี

 กระบะพลาสติก 5 ปี

 อุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด 5 ปี

 กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
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(ฌ)	 ค่าความนิยมติดลบ

 ค่าความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจได้แก่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ส่วนที่เกินกว่าต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์สุทธินั้น กลุ่ม  

บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับค่าความนิยม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ดังนี้

 ค่าความนิยมที่ได้มาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551

 ค่าความนิยมและค่าความนิยมติดลบแสดงในราคาทุน ณ วันที่เริ่มรับรู้รายการและตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์     

เชิงเศรษฐกิจ ค่าความนิยมติดลบที่ยกยอดมาในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถูกตัดรายการโดยการปรับปรุงกับกำไรสะสมที่ไม่ได้ 

จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2551

 ค่าความนิยมที่ได้มาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 

 ค่าความนิยมวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าความนิยมได้ถูกทดสอบการด้อยค่าตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการ 

เงินข้อ 3 (ฎ) ค่าความนิยมติดลบรับรู้ทันทีในงบกำไรขาดทุน

(ญ)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีกลุ่มบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  

ไม่มีตัวตนถูกตัดจำหน่ายและบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่ 

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้

 ค่าสิทธิในการจำหน่ายสินค้า 2 - 15 ปี

 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ 10 ปี

(ฎ)	 การด้อยค่า

 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการ 

ประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมจะถูกประมาณ ณ ทุกวันที่รายงานก็ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ 

เรื่องการด้อยค่า

 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับ 

คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุน

 เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าว 

มีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว  

ยอดขาดทุนที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบกำไรขาดทุน
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 การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์  

หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะ  

คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและ 

ความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  

รวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

	 การกลับรายการด้อยค่า

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและการเพิ่มขึ้นนั้น     

สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับ 

รายการจะถูกรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ    

ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ     

หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่า  

ตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการ 

ด้อยค่ามาก่อน 

(ฏ)	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฐ)	 ผลประโยชน์พนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 ภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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 โครงการเงินเกษียณอายุพนักงาน

 บริษัทได้จัดตั้งโครงการเงินเกษียณอายุพนักงานแบบไม่มีกองทุนเพื่อให้ผลประโยชน์แก่พนักงานที่ทำงานจนเกษียณอายุ บริษัทจะจ่ายเงินผล  

ประโยชน์ให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุ โดยรวมค่าชดเชยตามกฎหมาย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของบริษัท และเงินอื่นๆ ที่ได้เพราะเหตุ 

ออกจากงานรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือนของเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณจำนวนปีที่ทำงาน เงินเกษียณอายุพนักงานจะบันทึกเป็นหนี้สินใน 

งบดุลโดยพิจารณาจากปัจจัยที่ได้กล่าวไว้และการประมาณการของฝ่ายบริหาร

(ฑ)	 ประมาณการหนี้สิน

 ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต 

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวน 

ภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ 

	 ประมาณการผลตอบแทนผู้บริหารระยะยาว

 ประมาณการผลตอบแทนผู ้บริหารระยะยาว เป็นการประมาณผลตอบแทนที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานระดับบริหารภายใต้โครงการให้ 

 ผลตอบแทนแก่ผู้บริหาร มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ผลตอบแทนกำหนดในรูปของหน่วยตอบแทนซึ่งโอนสิทธิ์ไม่ได้ หน่วยตอบแทนดังกล่าว       

คำนวณจากอัตราร้อยละคงที่ของเงินเดือนหารด้วยตัวแปลงค่า ซึ่งเทียบเท่ากับอัตรากำไรต่อหุ้นที่กำหนดจากเป้าการเติบโตของบริษัท ซึ่ง 

ประมาณการไว้สำหรับ 3 ปีข้างหน้าคูณด้วย 10 เท่าของอัตราผลกำไรต่อราคาหุ้น การจ่ายผลตอบแทนจะจ่ายให้ภายหลังครบ 3 ปี จาก 

วันประกาศให้หน่วยตอบแทน 

(ฒ)	 รายได้

 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

	 การขายสินค้าและให้บริการ

 รายได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้ 

รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  

จากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง  

แน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

	 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล   
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

 ดอกเบี้ยรับ	และรายได้อื่น

 ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ณ)	 ค่าใช้จ่าย

 สัญญาเช่าดำเนินงาน

 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ใน   

งบกำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว

 ต้นทุนทางการเงิน

 ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น  

 ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

(ด)	 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้อง 

เสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

6	 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้น หรือ 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันได้กำหนดข้ึนโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกัน 

ตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

 ความสัมพันธ์ที่บริษัท/กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจการที่บริษัท 

ควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัท/กลุ่มบริษัท มีดังนี้
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

 ชื่อกิจการ	 ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ	 ลักษณะความสัมพันธ์

 บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อยทางตรงและมีกรรมการร่วมกัน 

 บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกัน

 บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและมีกรรมการร่วมกัน

 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด ไทย เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกัน

 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด ไทย มีกรรมการร่วมกัน

 Pepsi-Cola International สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด ไทย มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ไทย มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

 บริษัท เพชรแพค จำกัด ไทย มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

 นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

 รายการ	 นโยบายการกำหนดราคา

 รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ ราคาต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น

 ดอกเบี้ยรับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

  บวกอัตราร้อยละ 3 ต่อปี

 ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ ราคาต้นทุนของสินค้าและวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรขั้นต้น

 เงินสนับสนุนทางการตลาด ตามราคาใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นจริง

 ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เงินเดือน 

        เงินบำเหน็จกรรมการ และเบี้ยประชุม ตามที่ได้รับอนุมัติโดยกรรมการและผู้ถือหุ้น



63

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

 รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปได้ดังนี้

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

 (พันบาท)

 บริษัทย่อย     

รายได้จากการขายและการให้บริการ - - 265,884 223,755

 ซื้อสินค้าและบริการ - - 378,587 370,491

 บริษัทร่วม    

 ซื้อวัตถุดิบ 868,926 702,231 868,926 702,231

 เงินปันผลรับ 41,100 49,500 41,100 49,500

	 บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    

รายได้จากการขายและการให้บริการ 207,479 179,403 - -

 ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ และเงินสนับสนุน     

   ทางการตลาด 3,215,288 4,637,060 3,204,953 4,628,469

 ดอกเบี้ยรับ 465 486 465 486

 เงินปันผลรับ 12,567 5,022 12,567 5,022

 รายได้อื่น 9,024 8,072 9,024 7,610

 ค่าตอบแทนกรรมการ 26,436 19,990 26,436 19,990

 เงินเกษียณอายุและผลประโยชน์อื่น 20,635 21,436 20,635 21,436

 

 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้

 ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

 (พันบาท)

 บริษัทย่อย     

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด - - 47,405 19,272

 กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด 26,823 23,175 - -

	 รวม	 26,823	 23,175	 47,405	 19,272
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

 (พันบาท)

 ประกอบด้วย	     

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 341,637 461,118 386,295 504,260

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 2,000 - 2,000

	 รวม	 341,637	 463,118	 386,295	 506,260

 ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

 (พันบาท)

 บริษัทย่อย     

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด - - 44,727 44,727

 กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด 340,052 460,815 339,983 459,230

 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด 1,371 120 1,371 120

 บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด 214 183 214 183

	 รวม	 341,637	 461,118	 386,295	 504,260
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน อัตราดอกเบี้ย	 งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552 2553 2552

  (ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

 กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน       

บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด - 10 - 2,000 - 2,000

	 รวม	 	 	 -	 2,000	 -	 2,000
 

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน อัตราดอกเบี้ย	 งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552 2553 2552

  (ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

 กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน       

บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด 9.38 9.25 5,000 3,000 5,000 3,000

	 รวม	 	 	 5,000	 3,000	 5,000	 3,000
   

 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้  

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

   (พันบาท)

 กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2,000 5,000 2,000 5,000

 ลดลง (2,000) (3,000) (2,000) (3,000)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 -	 2,000	 -	 2,000
       

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

   (พันบาท)

 กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     

ณ วันที่ 1 มกราคม 3,000 - 3,000 -

 เพิ่มขึ้น 2,000 3,000 2,000 3,000

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 5,000	 3,000	 5,000	 3,000
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

 เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

   (พันบาท)

 บริษัทย่อย     

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด - - 36,810 35,640

 บริษัทร่วม     

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด 169,721 135,681 169,721 135,681

 กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด 161,491 119,150 161,491 119,150

 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด 66,993 62,976 66,993 62,976

 บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด 57,349 48,877 57,349 48,877

 บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) 52,063 49,999 51,425 49,174

 บริษัท เพชรแพค จำกัด 45,261 59,214 45,261 59,214

	 รวม	 552,878	 475,897	 589,050	 510,712

 เจ้าหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

   (พันบาท)

 บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     

เงินบำเหน็จกรรมการ 22,090 15,000 22,090 15,000

 บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด 1,864 840 1,050 840

	 รวม	 23,954	 15,840	 23,140	 15,840

 ผลประโยชน์พนักงาน งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

   (พันบาท)

 ผู้บริหาร	 102,902	 103,617	 102,902	 103,617
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

	 สัญญาที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 สัญญากู้ยืมเงิน

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 และวันที่ 31 มกราคม 2553 บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (“ผู้กู้”) ได้ตกลงเปลี่ยนสัญญาให้เงิน

กู้ด้อยสิทธิ์รวมจำนวน 5 ล้านบาท เป็นสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะยาวจำนวน 3 ล้านบาทและ 2 ล้านบาทตามลำดับ มีกำหนดชำระคืนเงินต้น 

ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 31 มกราคม 2558 หากครบกำหนดแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผล

ใช้บังคับกันต่อไปอีกคราวละ 5 ปี ดอกเบี้ยชำระเป็นรายไตรมาสและมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ 

ทุกวันที่เริ่มต้นของแต่ละไตรมาสบวกด้วยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 

 สัญญาการแต่งตั้งผู้ผลิต

 บริษัทได้ทำสัญญากับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเพื่อเป็นผู้ผลิต ผู้ขายและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมแต่เพียงผู้เดียวใน 

ประเทศไทย บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งไม่มีการกำหนดอายุสัญญา

 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญารับจ้างผลิตกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเพื่อผลิตเครื่องดื่มชา บริษัทย่อยจึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ 

ที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีระยะเวลา 3 ปีและมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้

 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญารับจ้างผลิตกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเพื่อผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ บริษัทย่อยจึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ 

ที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยมีระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้

 สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย

 บริษัทได้ทำสัญญากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาและน้ำผลไม้ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย บริษัทจึงต้อง 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีระยะเวลา 3 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้

 สัญญาร่วมมือทางการโฆษณาและการตลาด

 บริษัทได้ทำสัญญากับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเข้าร่วมโครงการร่วมมือทางการโฆษณาและการตลาดภายในราชอาณาจักร คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย   

ตกลงที่จะจ่ายค่าโฆษณาและค่าการตลาดของสินค้าตามเงื่อนไข และจำนวนเงินที่กำหนดในสัญญา สัญญาแต่ละสัญญานี้มีผลใช้บังคับเป็น 

เวลา 1 ปี
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

   (พันบาท)

 เงินสดในมือ 55,310 70,126 55,292 70,111

 เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก 489,368 492,678 438,934 434,894

 เงินฝากประจำ 3 เดือน - 12,139 - 12,139

 ตั๋วแลกเงินธนาคาร 890,000 928,557 850,000 928,557

	 รวม	 1,434,678	 1,503,500	 1,344,226	 1,445,701

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท

8	 เงินลงทุนชั่วคราว
  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

   (พันบาท)

 เงินฝากประจำ 6 เดือน - 2,932 - 2,932

 ตั๋วแลกเงิน 12,000 9,922 - -

	 รวม	 12,000	 12,854	 -	 2,932

 เงินลงทุนชั่วคราวทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท

 

9	 ลูกหนี้การค้า

  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

   (พันบาท)

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 26,823 23,175 47,405 19,272

 บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  1,222,328 1,196,557 1,222,328 1,196,557

   1,249,151 1,219,732 1,269,733 1,215,829

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (41,369) (49,425) (41,369) (49,425)

	 สุทธิ	 	 1,207,782	 1,170,307	 1,228,364	 1,166,404
       

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ      

(กลับรายการ) สำหรับปี  (8,056)	 2,623	 (8,056)	 2,623
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

 การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

ยังไม่ครบกำหนดชำระ 26,823 23,147 47,405 19,272

 เกินกำหนดชำระ : 

     มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป - 28 - -

	 รวม	 26,823	 23,175	 47,405	 19,272

 บุคคลหรือกิจการอื่นๆ     

ยังไม่ครบกำหนดชำระ 1,074,477 958,344 1,074,477 958,344

 เกินกำหนดชำระ :     

   ไม่เกิน 1 เดือน 99,680 188,966 99,680 188,966

    มากกว่า 1 เดือนถึง 3 เดือน 30,313 31,905 30,313 31,905

    มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป 17,858 17,342 17,858 17,342

  1,222,328	 1,196,557	 1,222,328	 1,196,557

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (41,369) (49,425) (41,369) (49,425)

	 สุทธิ	 1,180,959	 1,147,132	 1,180,959	 1,147,132
      

รวม	 1,207,782	 1,170,307	 1,228,364	 1,166,404

 โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 10 วันถึง 60 วัน

 ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

10	 สินค้าคงเหลือ

  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 สินค้าสำเร็จรูป 484,451 415,678 469,613 406,005

 สินค้าระหว่างผลิต 15,821 18,672 15,821 18,672

 วัตถุดิบและวัสดุ 224,941 216,880 199,102 201,790

 อะไหล่ 105,956 103,042 101,844 98,380

 วัสดุอื่น ๆ 6,133 5,416 3,976 3,897

 ขวดและลัง 1,693,344 1,730,955 1,680,946 1,718,557

  2,530,646	 2,490,643	 2,471,302	 2,447,301

 หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (117,225) (99,342) (116,289) (97,470)

	 สุทธิ	 2,413,421	 2,391,301	 2,355,013	 2,349,831

  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (ล้านบาท)

 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 

    และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย     

   สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 16,624.41 14,612.79 16,834.41 14,855.75
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

11	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 ลูกหนี้อื่น 72,912 46,108 72,843 42,873

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (26,064) (20,273) (26,064) (20,273)

	 สุทธิ	 46,848	 25,835	 46,779	 22,600

 เงินทดรองจ่าย 7,194 14,150 7,194 14,150

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 34,985 34,235 34,145 31,544

 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 23,528 16,705 - -

 อื่น ๆ 15,550 8,822 14,977 8,649

	 รวม	 128,105	 99,747	 103,095	 76,943

      

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี 5,790	 2,280	 5,790	 2,280

 ยอดสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 สกุลเงินบาท 127,351 99,747 102,341 76,943

 สกุลเงินยูโร 754 - 754 -

	 รวม	 128,105	 99,747	 103,095	 76,943
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  สัดส่วน     

 ความเป็นเจ้าของ   ทุนชำระแล้ว วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ

  2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

  (ร้อยละ) (พันบาท)

 บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด 100 100 350,000 350,000 350,000 350,000 - -

	 รวม	 	 	 350,000	 350,000	 350,000	 350,000	 -	 -

 

13	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 ณ วันที่ 1 มกราคม 233,576 221,141 30,000 30,000

 ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 51,976 61,935 - -

 รายได้เงินปันผล (41,100) (49,500) - -

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 244,452	 233,576	 30,000	 30,000
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปีมีดังนี้

  งบการเงินรวม

  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชำระแล้ว วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับ

  2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

  (ร้อยละ) (พันบาท)

 บริษัท เพ็ทฟอร์ม            

  (ไทยแลนด์) จำกัด 40 40 75,000 75,000 30,000 30,000 244,452 233,576 41,100 49,500

	 รวม	 	 	 75,000	 75,000	 30,000	 30,000	 244,452	 233,576	 41,100	 49,500

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนชำระแล้ว วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ

  2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

  (ร้อยละ) (พันบาท)

 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด 40 40 75,000 75,000 30,000 30,000 41,100 49,500

	 รวม	 	 	 75,000	 75,000	 30,000	 30,000	 41,100	 49,500

 

 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมซึ่งกลุ่มบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย แต่ไม่ได้ปรับปรุงให้แสดงข้อมูลตาม

สัดส่วนที่ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท

  สัดส่วนความ	 สินทรัพย์	 	 	 	 	

	 เป็นเจ้าของ	 รวม	 หนี้สินรวม	 รายได้รวม	 กำไรสุทธิ

 ปี	2553 (ร้อยละ) (ล้านบาท)

 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด 40 1,345.78	 734.29	 1,430.81	 129.78
       

ปี	2552      

บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด 40 1,162.52	 578.06	 1,033.82	 155.00
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

14	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

  งบการเงินรวม	และงบการเงินเฉพาะกิจการ

  วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย     

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) 31,732 31,732 1,058 814

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 30,000 30,000 3,285 3,003

  61,732 61,732 4,343 3,817

 หัก ค่าปรับมูลค่ายุติธรรม 8,822 (15,708) - -

  70,554	 46,024	 4,343	 3,817
      

ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด     

บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด 7,000 7,000 1,750 1,750

 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด 36,564 35,900 874 458

 บริษัท เพชรแพค จำกัด 8,000 8,000 5,600 2,000

	 	 51,564	 50,900	 8,224	 4,208

	 รวม	 122,118	 96,924	 12,567	 8,025

 

 รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของตราสารทุนมีดังนี้

  งบการเงินรวม	

	 	 และงบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552

  (พันบาท)

 ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย   

ณ วันที่ 1 มกราคม 46,024 39,587

 รายการปรับปรุงให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 24,530 6,437

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 70,554	 46,024
   

 ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด   

ณ วันที่ 1 มกราคม 50,900 41,535

 ซื้อระหว่างปี 664 9,365

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 51,564	 50,900

 เงินลงทุนระยะยาวอื่นทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

15	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

  งบการเงินรวม
   อาคาร       สินทรัพย์ 
  ที่ดิน คลังสินค้า    เครื่องตกแต่ง  อุปกรณ์ ระหว่าง  
   ส่วนที่ และส่วน เครื่องจักรและ อุปกรณ์  และเครื่องใช้ กระบะ ส่งเสริม การก่อสร้าง  
  ราคาทุน ตีราคาเพิ่ม ปรับปรุง อุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสูง ยานพาหนะ สำนักงาน พลาสติก การตลาด และติดตั้ง รวม

  (พันบาท)

 ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 478,412 - 1,720,382 4,270,060 29,284 1,744,868 236,213 323,233 3,358,605 151,811 12,312,868

 เพิ่มขึ้น - - 2,221 66,600 2,201 12,604 9,442 5,786 119,570 349,935 568,359

 โอน - - 84,503 111,181 - 8,501 11 - 54,532 (258,728) -

 จำหน่าย - - (1,909) (24,516) - (24,470) (11,795) - (21,240) (95) (84,025)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 			และ	1	มกราคม	2553	 478,412	 -	 1,805,197	 4,423,325	 31,485	 1,741,503	 233,871	 329,019	 3,511,467	 242,923	 12,797,202

 เพิ่มขึ้น - - 9,923 147,727 1,932 30,817 15,254 8,500 125,570 609,375 949,098

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคา -  3,655,703 - - - - - - - - 3,655,703

 ขาดทุนจากการตีราคา (19,467) - - - - - - - - - (19,467)

 โอน - - 86,998 248,037 6,690 189,502 27,686 - 23,274 (582,187) -

 จำหน่าย - - (570) (68,690) - (71,081) (2,996) - (18,535) - (161,872)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 458,945	 3,655,703	 1,901,548	 4,750,399	 40,107	 1,890,741	 273,815	 337,519	 3,641,776	 270,111	 17,220,664

 



76

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

  งบการเงินรวม
   อาคาร       สินทรัพย์ 
  ที่ดิน คลังสินค้า    เครื่องตกแต่ง  อุปกรณ์ ระหว่าง  
   ส่วนที่ และส่วน เครื่องจักรและ อุปกรณ์  และเครื่องใช้ กระบะ ส่งเสริม การก่อสร้าง  
  ราคาทุน ตีราคาเพิ่ม ปรับปรุง อุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสูง ยานพาหนะ สำนักงาน พลาสติก การตลาด และติดตั้ง รวม
  (พันบาท)

 ค่าเสื่อมราคาสะสม            

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 - - 923,137 2,986,558 20,270 1,351,314 199,966 256,499 2,868,547 - 8,606,291

 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - - 76,455 250,639 1,253 156,028 16,950 26,337   201,774 - 729,436

 จำหน่าย - - (801) (23,956) - (24,192) (11,795) - (21,101) - (81,845)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
			และ	1	มกราคม	2553	 -	 -	 998,791	 3,213,241	 21,523	 1,483,150	 205,121	 282,836	 3,049,220	 -	 9,253,882

 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - - 79,814 251,523 1,476 133,516 18,177 21,835 186,845 - 693,186

 โอน - - 328 (353) - - 25 - - - -

 จำหน่าย - - (570) (67,535) - (68,663) (2,987) - (18,525) - (158,280)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 -	 -	 1,078,363	 3,396,876	 22,999	 1,548,003	 220,336	 304,671	 3,217,540	 -	 9,788,788

 

 ค่าเผื่ออุปกรณ์ส่งเสริม	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

			การตลาดสูญหาย            

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 - - - - - - - - 5,330 - 5,330

 เพิ่มขึ้น - - - - - - - - - - -

 จำหน่าย - - - - - - - - - - -

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
			และ	1	มกราคม	2553	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 5,330	 -	 5,330

 เพิ่มขึ้น - - - - - - - - - - -

 จำหน่าย - - - - - - - - - - -

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 5,330	 -	 5,330
             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ณ	วันที่	1	มกราคม	2552	 478,412	 -	 797,245	 1,283,502	 9,014	 393,554	 36,247	 66,734	 484,728	 151,811	 3,701,247

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	
				 			และ	1	มกราคม	2553	 478,412	 -	 806,406	 1,210,084	 9,962	 258,353	 28,750	 46,183	 456,917	 242,923	 3,537,990

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 458,945	 3,655,703	 823,185	 1,353,523	 17,108	 342,738	 53,479	 32,848	 418,906	 270,111	 7,426,546
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

  งบการเงินเฉพาะกิจการ
   อาคาร       สินทรัพย์ 
  ที่ดิน คลังสินค้า    เครื่องตกแต่ง  อุปกรณ์ ระหว่าง  
   ส่วนที่ และส่วน เครื่องจักรและ อุปกรณ์  และเครื่องใช้ กระบะ ส่งเสริม การก่อสร้าง  
  ราคาทุน ตีราคาเพิ่ม ปรับปรุง อุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสูง ยานพาหนะ สำนักงาน พลาสติก การตลาด และติดตั้ง รวม
  (พันบาท)

	 ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่            

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 408,719 - 1,557,811 3,931,916 29,284 1,738,542 230,805 299,373 3,358,605 129,846 11,684,901

 เพิ่มขึ้น - - 1,935 64,067 2,200 11,948 9,308 5,786 119,570 347,190 562,004

 โอน - - 82,393 91,226 - 8,501 12 - 54,532 (236,664) -

 จำหน่าย - - (1,909) (10,302) - (24,083) (11,796) -    (21,240) - (69,330)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
			และ	1	มกราคม	2553	 408,719	 -	 1,640,230	 4,076,907	 31,484	 1,734,908	 228,329	 305,159	 3,511,467	 240,372	12,177,575

 เพิ่มขึ้น - - 9,397 141,878 1,933 26,143 14,967 8,500 125,570 598,294 926,682

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคา - 3,611,942 - - - - - - - - 3,611,942

 ขาดทุนจากการตีราคา (19,467) - - - - - - - - - (19,467)

 โอน - - 80,626 240,778 6,690 189,502 27,686 - 23,274 (568,556) -

 จำหน่าย - - (570) (16,347) - (70,933) (2,987) - (18,535) - (109,372)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 389,252	 3,611,942	 1,729,683	 4,443,216	 40,107	 1,879,620	 267,995	 313,659	 3,641,776	 270,110	16,587,360
 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม            

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 - - 843,537 2,707,708 20,270 1,345,965 195,657 236,217 2,868,547 - 8,217,901

 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - - 68,135 221,453 1,253 155,476 16,573 24,890 201,774 - 689,554

 จำหน่าย - - (801) (9,978) - (23,805) (11,795) - (21,101) - (67,480)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

			และ	1	มกราคม	2553	 -	 -	 910,871	 2,919,183	 21,523	 1,477,636	 200,435	 261,107	 3,049,220	 -	 8,839,975

 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - - 71,288 241,524 1,476 132,480 17,727 20,390 186,845 - 671,730

 โอน - - 328 (353) - - 25 - - - -

 จำหน่าย - - (570) (15,624) - (68,612) (2,978) - (18,525) - (106,309)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 -	 -	 981,917	 3,144,730	 22,999	 1,541,504	 215,209	 281,497	 3,217,540	 -	 9,405,396
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

  งบการเงินเฉพาะกิจการ
   อาคาร       สินทรัพย์ 
  ที่ดิน คลังสินค้า    เครื่องตกแต่ง  อุปกรณ์ ระหว่าง  
   ส่วนที่ และส่วน เครื่องจักรและ อุปกรณ์  และเครื่องใช้ กระบะ ส่งเสริม การก่อสร้าง  
  ราคาทุน ตีราคาเพิ่ม ปรับปรุง อุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสูง ยานพาหนะ สำนักงาน พลาสติก การตลาด และติดตั้ง รวม
  (พันบาท)

	 ค่าเผื่ออุปกรณ์ส่งเสริม            

การตลาดสูญหาย            

			ณ	วันที่	1	มกราคม	2552	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 5,330	 -	 5,330

 เพิ่มขึ้น - - - - - - - - - - -

 จำหน่าย - - - - - - - - - - -

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

			และ	1	มกราคม	2553	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 5,330	 -	 5,330

 เพิ่มขึ้น - - - - - - - - - - -

 จำหน่าย - - - - - - - - - - -

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 5,330	 -	 5,330

             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ณ	วันที่	1	มกราคม	2552	 408,719	 -	 714,274	 1,224,208	 9,014	 392,577	 35,148	 63,156	 484,728	 129,846	 3,461,670

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	

				 			และ	1	มกราคม	2553	 408,719	 -	 729,359	 1,157,724	 9,961	 257,272	 27,894	 44,052	 456,917	 240,372	 3,332,270

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 389,252	 3,611,942	 747,766	 1,298,486	 17,108	 338,116	 52,786	 32,162	 418,906	 270,110	 7,176,634
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

 ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปได้ดังนี้

  งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 อาคารและอุปกรณ์ 6,925,237	 6,429,961	 6,668,199	 6,132,238

 มูลค่าตามบัญชีของที่ดินที่ถือครองไว้เพื่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตแต่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวนเงิน 20.15 

ล้านบาท (2552: 20.15 ล้านบาท) เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินในงบดุล

16	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	

   งบการเงินรวม

  ค่าลิขสิทธิ์ สิทธิในการ  

  ซอฟท์แวร์ จำหน่ายสินค้า รวม

   (พันบาท)  

 ราคาทุน    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 19,809 87,500 107,309

 เพิ่มขึ้น 11,162 - 11,162

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	1	มกราคม	2553	 30,971	 87,500	 118,471

 เพิ่มขึ้น 5,361 15,000 20,361

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 36,332	 102,500	 138,832
     

ค่าตัดจำหน่ายสะสม    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 19,527 44,275 63,802

 ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 100 13,610 13,710

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	1	มกราคม	2553	 19,627	 57,885	 77,512

 ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2,354 13,614 15,968

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 21,981	 71,499	 93,480
     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี	 	 	 	

ณ	วันที่	1	มกราคม	2552	 282	 43,225	 43,507

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	1	มกราคม	2553	 11,344	 29,615	 40,959

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 14,351	 31,001	 45,352
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ค่าลิขสิทธิ์ สิทธิในการ  

  ซอฟท์แวร์ จำหน่ายสินค้า รวม

   (พันบาท)  

 ราคาทุน    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 18,958 87,500 106,458

 เพิ่มขึ้น 10,995 - 10,995

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	1	มกราคม	2553	 29,953	 87,500	 117,453

 เพิ่มขึ้น 5,261 15,000 20,261

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 35,214	 102,500	 137,714
     

ค่าตัดจำหน่ายสะสม    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 18,958 44,275 63,233

 ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี - 13,610 13,610

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	1	มกราคม	2553	 18,958	 57,885	 76,843

 ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2,182 13,614 15,796

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 21,140	 71,499	 92,639
     

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    

ณ	วันที่	1	มกราคม	2552	 -	 43,225	 43,225

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	1	มกราคม	2553	 10,995	 29,615	 40,610

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 14,074	 31,001	 45,075
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

17	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 แบบแม่พิมพ์ และแบบพิมพ์      

กล่องบรรจุภัณฑ์ตัดบัญชี 3,525 3,525 - -

 หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม (2,453) (2,453) - -

  ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,072) (1,072) - -

	 สุทธิ	 -	 -	 -	 -

 เงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ 11,172 11,208 11,172 11,208

 เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง 851 91 851 91

 เงินมัดจำ 8,741 7,419 8,741 7,419

	 รวม	 20,764	 18,718	 20,764	 18,718

 เงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แสดงมูลค่าสุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมจำนวน 3.56 ล้านบาท และ 2.79 

ล้านบาท ตามลำดับ ค่าตัดจำหน่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่า

18	 เจ้าหนี้การค้า
  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 552,878 475,897 589,050 510,712

 กิจการอื่นๆ  825,965 671,293 804,217 651,775

	 รวม		 	 1,378,843	 1,147,190	 1,393,267	 1,162,487

 เจ้าหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท 
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

19	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย  44,745 28,645 44,142 27,055

 ประมาณการหนี้สิน      

   -ส่วนที่หมุนเวียน 21 17,498 9,631 17,498 9,631

 เงินประกันผลงาน  2,666 5,341 2,666 5,341

 อื่นๆ  15,861 4,148 15,579 3,606

	 รวม		 	 80,770	 47,765	 79,885	 45,633

20	 ผลประโยชน์พนักงาน
 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

  โครงการเงิน    

 เกษียณอายุ ผลประโยชน์  

  พนักงาน อื่นๆ รวม

  (พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 137,431 1,610 139,041

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 47,421 67 47,488

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	1	มกราคม	2553	 184,852	 1,677	 186,529

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 10,541 71 10,612

ลดลงระหว่างปี (11,543) - (11,543)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 183,850	 1,748	 185,598



83

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

21	 ประมาณการหนี้สิน	
  งบการเงินรวมและ

	 	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  (พันบาท)

	 ประมาณการผลตอบแทนผู้บริหาร	

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 15,574

 ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 18,758

 ประมาณการหนี้สินใช้ไป (9,139)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	1	มกราคม	2553	 25,193

 ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น 20,513

 ประมาณการหนี้สินใช้ไป (9,631)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 36,075
 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	1	มกราคม	2553	

 ส่วนที่หมุนเวียน 9,631

 ส่วนที่ไม่หมุนเวียน 15,562

	 รวม	 25,193
 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	

 ส่วนที่หมุนเวียน 17,498

 ส่วนที่ไม่หมุนเวียน 18,577

	 รวม	 36,075
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

22	 ทุนเรือนหุ้น

  มูลค่าหุ้น  2553   2552

  ต่อหุ้น จำนวนหุ้น  จำนวนเงิน จำนวนหุ้น  จำนวนเงิน

  (บาท) (พันหุ้น / พันบาท)

 ทุนจดทะเบียน      

 ณ วันที่ 1 มกราคม        

        หุ้นสามัญ 1 265,900 265,900 267,958 267,958

        ลดหุ้น 1 - - (2,058) (2,058)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 	 	 	 	 	

			หุ้นสามัญ	 1	 265,900	 265,900	 265,900	 265,900

 ทุนที่ออกและชำระแล้ว      

ณ วันที่ 1 มกราคม      

   หุ้นสามัญ 1 265,900 265,900 265,900 265,900

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 	 	 	 	 	

			หุ้นสามัญ	 1	 265,900	 265,900	 265,900	 265,900

 ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 267,957,660 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็น 265,900,484 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 

เมษายน 2552
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

23	 ส่วนเกินทุนและสำรอง

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้  

บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
 

	 สำรองตามกฎหมาย

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) 

อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ 

ทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

	 สำรองทั่วไป

 บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีส่วนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับเป็นทุนสำรองเพื่อการขยายการดำเนินงานของกิจการ

 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทาง 

การเงินเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่แสดงในส่วนของเจ้าของ แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจำหน่าย

 ในเดือนพฤษภาคม 2553 กลุ่มบริษัทได้ทำการประเมินราคาที่ดินตามวิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนคงเหลือสุทธิ โดยบริษัท ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล 

จำกัด เป็นผู้ประเมินราคาอิสระ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงมูลค่าที่ดินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 

3,636.24 ล้านบาท และจำนวน 3,592.48 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกลุ่มบริษัทบันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 3,655.70 ล้านบาท และจำนวน 3,611.94 ล้านบาท ตามลำดับ และบันทึกขาดทุนจาก 

การตีราคาที่ดินจำนวน 19.46 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

24	 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

 กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มในประเทศไทย ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่ม 

บริษัทมีส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว

25	 รายได้อื่น
  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 รายได้จากการขายเศษซาก 61,837 53,145 60,225 51,883

 ดอกเบี้ยรับ 9,103 8,571 8,566 8,273

 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 17 - 7

 กำไรจากการจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ 24,926 9,065 20,935 6,399

 เงินปันผลรับ 12,567 8,025 53,667 57,525

 อื่นๆ 39,402 19,254 39,402 16,353

	 รวม		 147,835	 98,077	 182,795	 140,440

26	 ค่าใช้จ่ายในการขาย
  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 1,079,864 1,058,224 1,077,509 1,056,311

 ค่าใช้จ่ายการตลาด 995,886 1,044,043 995,886 1,045,214

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 341,140 365,385 341,110 365,385

 ค่าขนส่ง 232,148 215,435 214,947 199,110

 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 256,610 214,998 256,610 214,998

 อื่นๆ 357,017 340,811 356,676 340,355

	 รวม		 3,262,665	 3,238,896	 3,242,738	 3,221,373
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

27	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 691,548 634,027 686,082 630,003

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 68,081 78,387 66,129 72,396

 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 163,552 124,228 163,552 124,228

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 5,624 - 5,624 -

 ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน 19,467 - 19,467 -

 อื่นๆ 382,469 319,839 378,288 314,910

	 รวม		 1,330,741	 1,156,481	 1,319,142	 1,141,537

28	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 ผู้บริหาร     

เงินเดือน ค่าแรงและผลตอบแทนอื่น 96,225 92,095 92,945 89,140

 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3,129 3,452 3,047 3,374

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 73 72 64 65

   99,427	 95,619	 96,056	 92,579

       

พนักงานอื่น     

เงินเดือน ค่าแรงและผลตอบแทนอื่น 2,031,523 1,913,799 1,994,092 1,883,816

 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 83,916 82,787 82,809 81,817

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 63,153 49,710 62,240 49,005

   2,178,592	 2,046,296	 2,139,141	 2,014,638

       

รวม		 2,278,019	 2,141,915	 2,235,197	 2,107,217
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

	 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน  

โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 12 ของ 

เงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและ   

จัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

 สำหรับพนักงานที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพที่สถาบันการเงินเป็นผู้จัดการ พนักงานผู้นั้นยังมีสิทธิเป็นสมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพเดิมของ 

บริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการกองทุน เงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้แก่พนักงานถือเป็นค่าใช้จ่ายตามงวดที่บริษัทได้รับประโยชน์จากการจ้าง

29	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ 

ต่างๆ ดังนี้

  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป

   และสินค้าระหว่างผลิต  3,908,540 3,354,812 3,724,371 2,930,238

 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป  12,106,451 11,038,100 11,851,229 10,790,342

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 28 2,278,019 2,141,915 2,235,197 2,107,217

 ค่าตอบแทนกรรมการ 6 26,436 19,990 26,436 19,990

 ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 15, 16, 17 709,988 743,673 688,360 703,693

 ค่าใช้จ่ายการตลาด 26 995,886 1,044,043 995,886 1,045,214

 ค่าขนส่ง 26 232,148 215,435 214,947 199,110

 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 26, 27 420,162 339,226 420,162 339,226

 ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน 27 19,467 - 19,467 -

 อื่นๆ  836,111 483,182 1,439,567 1,287,356

	 รวมค่าใช้จ่าย	 	 21,533,208	 19,380,376	 21,615,622	 19,422,386
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

30	 ภาษีเงินได้
  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     

สำหรับปีปัจจุบัน 175,380	 120,392	 175,370	 120,366

 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

  งบการเงินรวม

  2553 2552

  อัตราภาษี  อัตราภาษี 

  (ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ)  (พันบาท)

 กำไรก่อนภาษีเงินได้  643,300  474,059

 จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 30.00 192,990 30.00 142,218

 รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี  (19,363)  (20,988)

 ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี  26,336  16,730

 ผลขาดทุนปีปัจจุบันในบริษัทย่อยซึ่งยังไม่ได้     

   รับรู้เป็นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  324  92

 การลดภาษีเงินได้  (15,843)  (15,809)

 การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก  (9,064)  (1,851)

	 รวม	 27.26	 175,380	 25.40	 120,392

	 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

  งบการเงินรวม

  2553 2552

  อัตราภาษี  อัตราภาษี 

  (ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ)  (พันบาท)

 กำไรก่อนภาษีเงินได้  602,324  456,391

 จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 30.00 180,697 30.00 136,917

 รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี  (16,100)  (17,258)

 ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี  26,616  16,516

 การลดภาษีเงินได้  (15,843)  (15,809)

	 รวม	 29.12	 175,370	 26.37	 120,366
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

	 การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล	

 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ให้สิทธิแก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์      

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยลดอัตราภาษีเงินได้จากร้อยละ 30 

เป็นร้อยละ 25 สำหรับกำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชี 

แรกที่เริ่มในหรือหลัง 1 มกราคม 2551

31	 กำไรต่อหุ้น

 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
 

 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

และจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก แสดงการคำนวณดังนี้

 

  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท / พันหุ้น)

	 กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	 	 	 	 	

			(ขั้นพื้นฐาน)	 467,920	 353,667	 426,954	 336,025
       

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	 265,900	 265,900	 265,900	 265,900

	 กำไรต่อหุ้น	(ขั้นพื้นฐาน)	(บาท)	 1.76	 1.33	 1.61	 1.26

32 เงินปันผล

 ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้น 

ละ 2 บาท สำหรับหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำนวน 265.28 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 530.56 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ 

แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2553 และส่วนที่ยังไม่มีผู้มารับแสดงเป็นเงินปันผลค้างจ่ายไว้ในงบดุล 

 ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้น

ละ 0.75 บาท สำหรับหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำนวน 265.79 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 199.34 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่าย 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2552 และส่วนที่ยังไม่มีผู้มารับแสดงเป็นเงินปันผลค้างจ่ายไว้ในงบดุล 
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

33	 เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจาก    

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไร 

หรือการค้า
 

 การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่              

ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการ     

จัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
 

 การบริหารจัดการทุน

 นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการ 

พัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ 

หุ้นสามัญ 

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 

การดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทคาดว่าผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไม่มีผลกระทบต่อ 

การดำเนินงานอย่างมีสาระสำคัญ

 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่ม       

บริษัทคาดว่าผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงบดุลจะไม่มีสาระ  

สำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่มีเงินกู้ หรือรายการค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้การซื้อ 

วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังเป็นการซื้อจากแหล่งภายในประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่จึงมีขอบเขตเพียงการซื้อ 

อะไหล่และอุปกรณ์จากต่างประเทศ

 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการ

เงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อสินค้าและสิน

ทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สิน

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 เงินยูโร      

ลูกหนี้อื่น 11 754 - 754 -

 เจ้าหนี้อื่น  (416) (2,787) (416) (2,787)

	 ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง	 	 338	 (2,787)	 338	 (2,787)
        

ประมาณการยอดซื้อสินทรัพย์  (1,828) (193,125) (1,828) (193,125)

	 ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น	 	 (1,490)	 (195,912)	 (1,490)	 (195,912)
        

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  - (123,693) - (123,693)

	 ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	 	 (1,490)	 (72,219)	 (1,490)	 (72,219)

    

 เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา      

เจ้าหนี้อื่น  (4,978) (4,258) (4,978) (4,258)

	 ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง	 	 (4,978)	 (4,258)	 (4,978)	 (4,258)

 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

 ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

ของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทาง   

ด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบดุล อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก   

ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

 กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนิน

งานของกลุ่มบริษัท และเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

	 การกำหนดมูลค่ายุติธรรม

 นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัทกำหนดให้มีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่

ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี                                                                                                               

ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกำหนด   

มูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

 มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และ                

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนที่ถือไว้เผื่อขาย พิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในรายงาน

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี

 มูลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และหนี้สิน                

หมุนเวียนอื่นเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี 

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ถ้ามีราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด 

ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบัน ณ วันที่รายงานที่ 

ครบกำหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล

 ถึงแม้ว่าฝ่ายจัดการได้ใช้ดุลยพินิจที่ดีที่สุดในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทางการเงิน อย่างไรก็ตามวิธีประมาณการและสมมติฐาน

ที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมยังคงเป็นการคาดการณ์ ดังนั้น การใช้วิธีการประมาณและ/หรือสมมติฐานในสภาวการณ์ที่แตกต่างกันออก 

ไปอาจจะมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณไว้

34	 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน     

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู ้     

อาคาร คลังสินค้าและส่วนปรับปรุง 4,636 67,716 4,636 67,082

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,828 193,125 1,828 193,125

 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน - 1,200 - 1,200

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 20,965 24,155 20,965 24,155

	 รวม		 27,429	 286,196	 27,429	 285,562
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน        

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)รายงานประจำปี 2553

  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงาน     

ภายในหนึ่งปี 23,942 16,942 23,675 16,808

 หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 26,652 20,556 26,630 20,556

 หลังจากห้าปี 44,665 57,139 44,665 57,139

	 รวม		 95,259	 94,637	 94,970	 94,503

  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 ภาระผูกพันอื่นๆ	 	 	 	 	

เงินบาท     

เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับซื้อสินค้าและ     

   วัสดุที่ยังไม่ได้ใช้ 1,828 980 1,828 980

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 123,693 - 123,693

 หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร 33,320 32,109 30,232 29,880

	 รวม		 35,148	 156,782	 32,060	 154,553

  งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552 2553 2552

  (พันบาท)

 เงินยูโร     

เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับซื้อสินทรัพย์     

   ที่ยังไม่ได้ใช้ 45	 4,013	 45	 4,013

 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสินทรัพย์อื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการหลายฉบับ มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี 

ถึง 30 ปี โดยสิ้นสุดในระยะเวลาต่างๆ กันจนถึงเดือนธันวาคม 2581
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บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2553

35	 วงเงินสินเชื่อ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 2,072 ล้านบาทและ 1,875 ล้านบาท 

ตามลำดับ (2552: 2,047 ล้านบาทและ 1,867 ล้านบาท ตามลำดับ) 

36	 การฟ้องร้อง

 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องเรียกค่าชดใช้ค่าสินค้าค้างส่งพร้อมดอกเบี้ยประมาณ 8.97 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันคดีความดังกล่าว

อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาล อย่างไรก็ตามเงินฝากประจำของบริษัท จำนวน 2.41 ล้านบาทได้ใช้เป็นหลักประกันในศาล

37	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

 ก) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้มีคำสั่ง   

เพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ในปัจจุบันคดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินคดี 

ในชั้นศาล

 ข) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต ซึ่งรวม 

ถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทกับ Pepsi-Cola International และบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ทั้งนี้

  ในกรณีที่บริษัทได้รับแจ้งการยืนยันความตกลงจาก Pepsi-Cola International และบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ตาม

  ข้อเสนอของบริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 2 มีนาคม 2554 และต้องเข้าทำสัญญา

  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 หากบริษัทไม่ได้รับแจ้งการยืนยันความตกลงจาก Pepsi-Cola International และบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า 

(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 2 มีนาคม 2554 ให้บริษัทบอกเลิกสัญญาโดยทันที โดยให้มีผลตามที่คณะกรรมการ 

เห็นสมควรแต่ไม่ช้ากว่า 12 เดือน นับจากวันที่มีหนังสือบอกกล่าว
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38	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

 กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้     

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้กำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ 

หลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้ 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนำเสนองบการเงิน 2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ 2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด  2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

     บัญชีและข้อผิดพลาด 2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ 2556

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้  2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19            ผลประโยชน์ของพนักงาน 2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)      ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

     เงินตราต่างประเทศ 2556

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)      ต้นทุนการกู้ยืม 2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)     การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)     เงินลงทุนในบริษัทร่วม  2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจ

     ที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กำไรต่อหุ้น  2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล  2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์

     ที่อาจเกิดขึ้น 2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2554

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  2554

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2554

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ

    (ปรับปรุง 2552) การดำเนินงานที่ยกเลิก 2554
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 ผู้บริหารคาดว่าจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และได้ประเมินผล 

กระทบเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการ กิจการได้ประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด

ต่องบการเงินที่เริ่มนำมาตรฐานรายงานทางเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	16	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ดังนี้ (ก) ต้นทุนการรื้อถอน การขน 

ย้ายและการบูรณะสภาพสินทรัพย์ ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และอาจมีการคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี (ข) การกำหนดค่าเสื่อมราคา    

ต้องพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำคัญ (ค) มูลค่าคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต้องมีการ  

ประมาณด้วยมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้น หากมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้ 

ประโยชน์ นอกจากนี้ต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้นปี

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) อนุญาตให้กิจการเลือกปรับไปข้างหน้าสำหรับปีที่เริ่มนำมาถือปฏิบัติ ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจ 

ที่จะใช้ทางเลือกตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง2552) นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งไม่เกิดผลกระทบต่อ    

งบการเงินปี 2553 หรือปีก่อนหน้านั้น ปัจจุบันฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการสอบทานผลกระทบต่องบการเงินหากได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน  

การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) นับจากวันที่ 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

ในปัจจุบันไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานและกลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีผลประโยชน์ระยะยาวอื่นเพียงบาง

ส่วน กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกบัญชีผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจนกว่าจะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ใหม่นี้ได้รวมข้อ

กำหนดในการรับรู้และต้นทุนในระหว่างงวดซึ่งได้มีการให้บริการ ข้อกำหนดมีความซับซ้อนและกำหนดให้มีข้อสมมติฐานตามหลักการ 

คณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อประเมินภาระผูกพันและค่าใช้จ่าย ยิ่งไปกว่านั้นภาระผูกพันได้ถูกประเมินโดยการการคิดลดกระแสเงินสด 

เนื่องจากอาจมีการจ่ายชำระในหลายๆ ปีภายหลังจากที่พนักงานได้ทำงานให้ การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 19 อนุญาตให้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงได้ถูกรับรู้และบันทึกบัญชีได้วิธีใดวิธีหนึ่งในสี่ทางเลือก

 1. โดยวิธีปรับย้อนหลัง

 2. โดยปรับกับกำไรสะสม ณ วันที่นำมาตรฐานการบัญชีมาใช้ครั้งแรก

 3. โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที ณ วันที่นำมาตรฐานการบัญชีมาใช้ครั้งแรก

 4. โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่นำมาตรฐานการบัญชีมาใช้ครั้งแรก

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการสอบทานผลกระทบต่องบการเงินหากได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 นับจากวันที่ 1 

มกราคม 2554
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39	 การจัดประเภทรายการใหม่

 รายการบางรายการในงบการเงินของปี 2552 ได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินของปี 2553 ดังนี้

  2552

	 	 งบการเงินรวม		 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ก่อนจัด  หลังจัด ก่อนจัด  หลังจัด

  ประเภท จัดประเภท ประเภท ประเภท จัดประเภท ประเภท

  ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่

  (พันบาท)

 งบดุล       

สินทรัพย์       

เงินลงทุนชั่วคราว 12,932 (78) 12,854 2,932 - 2,932

 เงินฝากสถาบันการเงิน       

   ที่มีข้อจำกัดในการใช้ 1,165,573 4,734 1,170,307 1,166,404 - 1,166,404

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 470,732 (7,614) 463,118 509,140 (2,880) 506,260

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 110,478 (10,731) 99,747 87,674 (10,731) 76,943

 เงินให้กู้ยืมระยะยาว       

   แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 3,000 3,000 - 3,000 3,000

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

   อื่น 2,766 15,951 18,717 2,766 15,951 18,717

        

หนี้สิน       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (42,503) (5,262) (47,765) (40,292) (5,340) (45,632)

   -   -

 การจัดประเภทรายการใหม่นี้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 ค่าสอบบัญชี	ประจำปี	2553

 • บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)    1,270,000 บาท

 • บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด 590,000 บาท

 • บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด                140,000 บาท

 

 ค่าบริการอื่น

 - ไม่มี –

รายงานของคณะกรรมการ

1.	ชื่อ	ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนและชนิดของหุ้นของบริษัทในเครือที่ออกจำหน่ายแล้ว

 บริษัท	เสริมสุข	โฮลดิ้งส์	จำกัด	(จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549)

 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27-28 เลขที่ 252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 ประเภทธุรกิจ ถือหุ้นและบริหารการลงทุนในบริษัทในเครือ

 หุ้นที่ออกจำหน่าย คือ หุ้นสามัญ จำนวน 50 ล้านหุ้น ๆ ละ 10 บาท เรียกชำระแล้ว ร้อยละ 70

 บริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จำกัด	(เดิม บริษัท เสริมสุข วายเอชเอส เบเวอร์เรจ จำกัด)

 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27-28 เลขที่ 252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 ประเภทธุรกิจ ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่ม

 หุ้นที่ออกจำหน่าย คือ หุ้นสามัญ จำนวน 68.9 ล้านหุ้น ๆ ละ 10 บาท เรียกชำระแล้ว ร้อยละ 100

 (จดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 43.9 ล้านหุ้น ๆ ละ 10 บาท เป็น 68.9 ล้านหุ้น ๆ ละ 10 บาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 

   ปัจจุบันหุ้นร้อยละ 99.99 ถือโดยบริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด)

2.	การลงทุนในบริษัทอื่น	 หรือบริษัทเอกชนที่	 บริษัท	 เสริมสุข	 จำกัด	 (มหาชน)	 ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	 10	 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท														

นั้นเพียง	วันที่	31	ธันวาคม	2553

 บริษัท ประเภทกิจการ ทุนจดทะเบียน % การลงทุน  

   (ล้านบาท) 

 บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด บริหารเงินลงทุน 500 99.99

 บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม 689 99.99*

 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด อุตสาหกรรมพลาสติกสำหรับผลิตขวด 75 40

  พีอีทีและฝาพลาสติก 

 บริษัท เพชรแพค จำกัด อุตสาหกรรมพลาสติกและขวดพีอีที 80 10

 บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด อุตสาหกรรมผลิตขวดพลาสติกและขวดพีอีที 70 10 

 *ถือหุ้น	โดยบริษัท	เสริมสุข	โฮลดิ้งส์	จำกัด
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3.	รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อ	บริษัท	เสริมสุข	จำกัด	(มหาชน)
 3.1	ส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงและโดยอ้อมในสัญญาใด	ๆ	ที่บริษัทฯ	ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี	2553

  -ไม่มี-

 3.2		การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ

     3.2.1	การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัท	 ณ	31	ธันวาคม	2553	 อายุ	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
 

 ร.ต.อ.	ประสิทธิ์	ตัณฑเศรษฐี    -0- 80 -ไม่มี-

 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ภรรยา   -0- 

 นายโพธิพงษ์	ล่ำซำ -0- 76 ไม่มี-

 กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ

 กรรมการตรวจสอบ 

 นายสมชาย บุลสุข -0- 68 เป็นญาติกับกรรมการ

 กรรมการ	ประธานคณะกรรมการบริหาร	 ภรรยา   -0-  (นายจักรกฤษณ์ บุลสุข)

 และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ    และ เป็นบิดาของกรรมการ  

    (นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข)

 นายจักรกฤษณ์	บุลสุข -0- 66 เป็นญาติกับประธาน

 กรรมการ    คณะกรรมการบริหาร

 นายมานู	อนันด์ -0- 52 ไม่มี-

 กรรมการ		กรรมการพิจารณาผลตอบแทน	

	 และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 

 นายประสงค์	สุขุม -0- 81 -ไม่มี-

 กรรมการอิสระและ 

	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นายโรนัล	สจ๊วต	แมคแอคเคน -0- 57 -ไม่มี-

 กรรมการ และกรรมการสรรหา 

	 และกำกับดูแลกิจการ

 นายสเตฟาโน	ซาร์โทเรตติ -0- 46 -ไม่มี-

 กรรมการ 

 ศ.	คุณหญิงสุชาดา	กีระนันทน์ -0- 65 -ไม่มี-

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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 คณะกรรมการบริษัท	 ณ	31	ธันวาคม	2553	 อายุ	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

 นายสุจินต์	หวั่งหลี -0- 74 -ไม่มี-

 กรรมการ	และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 นายวิลเลี่ยม	เอ็ลล์วูด	ไฮเน็ค	 -0- 61 -ไม่มี-

 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการ

	 พิจารณาผลตอบแทน 

 นายฐิติวุฒิ์	บุลสุข -0- 42 บุตรของประธาน

 กรรมการ	และผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี   คณะกรรมการบริหาร

 นายทันมายา	วัตส์ -0- 51 -ไม่มี-

 กรรมการ 

 

    3.2.2	การถือหุ้นของคณะกรรมการในบริษัทในเครือ

 บริษัท	เสริมสุข	เบเวอร์เรจ	จำกัด

 คณะกรรมการบริษัท ตำแหน่ง ณ 31 ธันวาคม 2553

 นายสมชาย บุลสุข ประธานกรรมการ 1 หุ้น

 นายจักรกฤษณ์ บุลสุข -  1 หุ้น

 นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข -  1 หุ้น

 บริษัท	เสริมสุข	โฮลดิ้งส์	จำกัด

 คณะกรรมการบริษัท ตำแหน่ง ณ 31 ธันวาคม 2553

 นายสมชาย บุลสุข ประธานกรรมการ 1 หุ้น

 นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข กรรมการ  1 หุ้น

4.	 ผลประโยชน์ตอบแทน	หุ้น	หุ้นกู้	หรือสิทธิประโยชน์อันที่กรรมการได้รับจากบริษัทฯ	ในงวดบัญชี	2552

 4.1		ผลประโยชน์ตอบแทน	หรือสิทธิประโยชน์อันที่กรรมการได้รับจากบริษัทฯ	ได้แก่	

 ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และบำเหน็จคณะกรรมการ ปี 2553 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 21.44 ล้านบาท

 4.2	หุ้น	หุ้นกู้	ที่กรรมการได้รับจากบริษัท 

  - ไม่มี -
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5.	 ธุรกิจหลัก	:	

 เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย:-

 • น้ำอัดลม โดยใช้เครื่องหมายการค้า “เป๊ปซี่”, “เป๊ปซี่ แมกซ์”, “เป๊ปซี่ ทวิสต์”, “มิรินด้า”, “เซเว่นอัพ”, “เมาเทนดิว” และ “คลับ”

 • น้ำดื่มบริสุทธิ์ และน้ำโซดา โดยใช้เครื่องหมายการค้า “คริสตัล” 

 • ชาลิปตันเลมอน ประเภทคืนขวด ให้กับบริษัท เป๊ปซี่ ลิปตัน อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

 • น้ำผลไม้ ทรอปิคานา ทวิสเตอร์ชนิดคืนขวด ให้กับบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

 • เครื่องดื่มเกลือแร่ เกเตอเรด ให้กับ Strokely-Van Camp Inc., USA

 เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม:-

 • เครื่องดื่ม “คาราบาวแดง” ให้กับ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

 • เครื่องดื่มชาเขียว “โออิชิ” ให้กับ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

 • ชาลิปตันในขวด พีอีที และ ชาลิปตันกระป๋อง ให้กับบริษัท เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

 • น้ำผลไม้ ทรอปิคานา ทวิสเตอร์ชนิดไม่คืนขวด ให้กับบริษัท เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
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