
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 

และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

(กลุมบริษัท) และของเฉพาะบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน

รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่ง

ประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและเรื่องอื่นๆ  

 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุมบริษัทและบริษัท ตามลําดับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ

กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรใน

สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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เกณฑในการแสดงความเห็น 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวใน ความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปน

อิสระจากกลุมบริษัทและบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ขาพเจา

ไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 

 

มูลคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  

อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2, 3 และ 14 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ไดตรวจสอบเร่ืองดังกลาวอยางไร 

กลุมบริษัทและบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานหลาย

ปในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเปนผล

มาจากการแขงขันทางตลาด สิ่งเหลานี้นับเปนขอบงช้ีของ

การดอยคา ดังนั้นมูลคาตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ อาจแสดงมูลคาท่ีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

ในการประเมินการดอยคา ผูบริหารไดใชมูลคาจากการใช

ในการกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ท้ังนี้ผูบริหาร 

ไดใชวิจารณญาณอยางมากในการประมาณการกระแสเงิน

สดจากการดําเนินงานโดยประมาณการกระแสเงินสด 

ในอนาคตคิดลดเปนปจจุบัน เชน อัตราการเติบโตของ

ยอดขายและอัตราคิดลด ขาพเจาจึงใหความสําคัญกับเรื่องนี้ 

 

 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจามีดังนี ้
 

• ทําความเขาใจกระบวนการสําหรับประมาณการมูลคา 

ท่ีคาดวาจะไดรับคืนรวมถึงมูลคาจากการใชท่ีมาจาก

กระแสเงินสดคิดลด ตลอดจนแผนการดําเนินธุรกิจ 
 

• พิ จารณ าส มม ติฐาน ท่ีสํ าคัญ ท่ี ผูบ ริห ารใช ใน การ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงอัตราคิดลด

และอัตราการเติบโตของยอดขาย โดยอางอิงกับขอมูล

ของอุตสาหกรรมและขอมูลตลาดภายนอก รวมท้ังการ

ป ร ะ เมิ น ค ว าม เห ม าะ ส ม ข อ ง อั ต ร า คิ ด ล ด ท่ี ใ ช 

โดยเปรียบเทียบกับอัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ

เงินทุนของอุตสาหกรรมท่ีกลุมบริษัทดําเนินกิจการอยู  
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มูลคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  

อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2, 3 และ 14 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ไดตรวจสอบเร่ืองดังกลาวอยางไร 

 • พิจารณาความออนไหวของขอสมมติหลักในการ

ป ระม าณ กระแส เงิน ส ดใน อน าคต เพื่ อพิ จารณ า

ผลกระทบตอมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและ 

 

• พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

 

 
 

การใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  

อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2, 3 และ 16 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ไดตรวจสอบเร่ืองดังกลาวอยางไร 

กลุมบริษัทและบริษัทรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ 

ตัดบัญ ชีจากผลขาดทุน สะสม การใชประโยชนจาก

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีข้ึนอยูกับกําไรทางภาษี

ในอนาคตและความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทท่ีจะ

นําผลขาดทุนดังกลาวมาใชในอนาคตอยางมาก ผูบริหาร

ตองใชวิจารณญาณในการประมาณการกําไรทางภาษีใน

อนาคตเพื่อประมาณมูลคาของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ

ตัดบัญ ชี  การใชสมมติฐานท่ีใช เปนวิจารณ ญาณ ของ

ผูบริหารในการประมาณการซึ่งเปนผลจากแผนงานใน

อนาคต, ตลาดหรือสภาวะทางเศรษฐกิจ และการบรรลุ

เปาหมายของการประมาณการดังกลาวมีความไมแนนอน 

ทําใหขาพเจาใหความสําคัญกับเรื่องนี้ 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจามีดังนี้ 
 

• ทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการการประมาณมูลคา

ของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

• พิจารณาสมมติฐานของฝายบริหารท่ีใชในการประมาณ

การกําไรทางภาษีในอนาคตของกลุมบริษัท ขาพเจาได

เปรียบเทียบขอมูลสําคัญท่ีใชในการจัดทําประมาณการ

กําไรทางภาษีในอนาคตของกลุมบริษัทกับขอมูลท่ีมีอยู

ท้ังภายในและภายนอก เชน พยากรณเศรษฐกิจและ

ขอมูลในอดีตของกลุมบริษัทและผลประกอบการและ

ประเมินความออนไหวตอผลจากการเปลี่ยนแปลงใน

สมมติฐาน 

 

• ทดสอบการคํานวณของประมาณการกระแสเงินสด  
 

• พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
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ขอมูลอื่น  

 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานนั้น  

 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความ

เช่ือมั่นตอขอมูลอื่น  

 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอานและ

พิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรูท่ีไดรับจาก

การตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม หากใน

การปฏิบัติงานดังกลาว ขาพเจาไดสรุปวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

รายงานขอเท็จจริงนั้น ท้ังนี้ ขาพเจาไมพบวามีเรื่องดังกลาวท่ีตองรายงาน  

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้โดยถูกตอง 

ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปน

เพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัท

และบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑ

การบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัทและบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน

หรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัทและ

บริษัท 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือ 

ความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ

ตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต  

หรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือ

ทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินรวมและงบการเงิน   

เฉพาะกิจการเหลานี้ 

 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ

เพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการ

แสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน 

 

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุมบริษัทและบริษัท 

 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุ

ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม  

ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของ

ขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยท่ีเกี่ยวของในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถาการเปดเผย

ขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคต

อาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทและบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง 

 

• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการ

นําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม    

 

• ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว 

ตอความเห็นของขาพเจา  

 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุม

ภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของกับ 

ความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเช่ือวา

มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพื่อปองกันไมให

ขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
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จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  ขาพเจาไดอธิบาย

เรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทํา

ดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจาก

การสื่อสารดังกลาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

(สุรียรัตน ทองอรุณแสง) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4409 

 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

16 พฤศจิกายน 2561 
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 506,202,042        445,708,681        434,270,322        359,564,090        

ลูกหนี้การคา 4, 6 534,904,158        621,431,169        533,862,974        644,560,113        

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 461,740,858        296,879,283        502,436,362        353,869,105        

ลูกหนี้อื่น 7 75,513,755          100,859,433        74,551,644          100,406,718        

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 -                          -                          125,000,000        125,000,000        

สินคาคงเหลือ 8 604,588,348        712,397,286        559,622,093        653,356,751        

ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา 4,217,246            20,855,612          3,902,839            20,541,205          

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 21,142,443          41,580,787          19,795,620          39,698,756          

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,208,308,850 2,239,712,251 2,253,441,854 2,296,996,738

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช 517,922               513,277               517,922               513,277               

เงินลงทุนในบริษัทรวม 10 536,464,389        507,029,991        30,000,000          30,000,000          

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -                          -                          606,634,068        606,634,068        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 12 129,662,202        141,297,364        129,662,202        141,297,364        

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 3,000,000            3,000,000            3,000,000            3,000,000            

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 13 316,485,388        313,582,388        316,485,388        313,582,388        

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 14 8,268,329,835     8,729,184,315     7,758,312,441     8,206,746,330     

สินทรัพยไมมีตัวตน 15 19,759,485          21,376,519          16,386,763          17,745,320          

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16 3,516,930            9,657,805            -                          -                          

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 173,274,025        146,267,481        172,123,989        146,189,517        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 9,451,010,176 9,871,909,140 9,033,122,773 9,465,708,264

รวมสินทรัพย 11,659,319,026 12,111,621,391 11,286,564,627 11,762,705,002

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

30 กันยายน30 กันยายน
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 4, 17 764,143,418        838,391,310        1,157,561,385     1,253,228,214     

เจาหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 152,814,925        240,953,898        155,477,105        243,355,731        

เจาหนี้อื่น 18 651,525,137        641,958,474        628,088,502        605,202,709        

ภาษีเงินไดคางจาย -                      28,987                 -                          -                          

เงินปนผลคางจาย 72,921,398          73,455,863          72,921,398          73,455,863          

เงินมัดจํารับขวดและลังจากลูกคา 444,429,508        454,573,616        444,429,508        454,573,616        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 48,476,753          37,600,650          47,431,551          35,329,774          

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,134,311,139 2,286,962,798 2,505,909,449 2,665,145,907

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 -                          -                          1,530,968,165     1,530,968,165     

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16 50,972,264          37,588,508          19,076,384          5,994,521            

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 19 933,446,317        1,062,865,909     924,479,012        1,052,428,633     

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 984,418,581 1,100,454,417 2,474,523,561 2,589,391,319

รวมหนี้สิน 3,118,729,720 3,387,417,215 4,980,433,010 5,254,537,226

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 20

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

ทุนที่ออกและชําระแลว 265,900,484        265,900,484        265,900,484        265,900,484        

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20 1,342,448,425     1,342,448,425     1,342,448,425     1,342,448,425     

กําไรสะสม

จัดสรรแลว 21

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

สํารองทั่วไป 2,285,000,000     2,285,000,000     2,285,000,000     2,285,000,000     

        ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) 1,624,620,032     1,798,926,772     (464,202,626)       (271,474,597)       

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 21 2,995,824,599     3,005,132,729     2,850,189,568     2,859,497,698     

รวมสวนของผูถือหุน 8,540,589,306     8,724,204,176     6,306,131,617 6,508,167,776

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 11,659,319,026 12,111,621,391 11,286,564,627 11,762,705,002

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 30 กันยายน
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได 4, 22

รายไดจากการขายและการใหบริการ 10,819,526,673    10,623,059,411    10,803,488,073    10,550,849,639    

รายไดอื่น 23 339,672,799         257,041,601         439,024,952         336,057,814         

รวมรายได 11,159,199,472 10,880,101,012 11,242,513,025 10,886,907,453

คาใชจาย 4, 22

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 8 7,827,770,932 7,735,589,585 7,828,794,548 7,719,817,373 

คาใชจายในการขาย 24 2,678,276,024 2,501,971,739 2,668,234,799 2,488,313,121 

คาใชจายในการบริหาร 25 1,061,772,808      1,110,179,844      1,050,612,722 1,097,798,502 

รวมคาใชจาย  11,567,819,764 11,347,741,168 11,547,642,069 11,305,928,996

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

(สุทธิจากภาษีเงินได) 10 126,934,396         142,669,752                 -         -

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (281,685,896)        (324,970,404)        (305,129,044)        (419,021,543)        

ผลประโยชนภาษีเงินได 28 3,948,969             94,048,320           10,153,086           96,981,231           

ขาดทุนสําหรับป (277,736,927)        (230,922,084)        (294,975,958)        (322,040,312)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหม

   เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการตีมูลคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม -                        (134,309)                       - (134,309)               

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

    ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 19 129,230,819         29,574,061           127,809,911         29,720,866           

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 28 (25,800,632)          (5,900,550)            (25,561,982)          (5,917,312)            

103,430,187 23,539,202 102,247,929 23,669,245

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม

   เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ

   ของเงินลงทุนเผื่อขาย 12 (11,635,162)          (3,702,098)            (11,635,162)          (3,702,098)            

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 28 2,327,032             740,420                2,327,032             740,420                

(9,308,130)            (2,961,678)            (9,308,130)            (2,961,678)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 

   - สุทธิจากภาษีเงินได 94,122,057 20,577,524 92,939,799 20,707,567

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (183,614,870)        (210,344,560)        (202,036,159)        (301,332,745)        

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 29 (1.04) (0.87) (1.11) (1.21)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่สําหรับปสิ้นสุดวันที่

 30 กันยายน  30 กันยายน 
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

ผลตางจากอัตรา ผลตางจากการ สวนเกินทุนจาก รวม

ทุนเรือนหุน แลกเปลี่ยนจากการ เปลี่ยนแปลงใน สวนเกินทุน การรวมธุรกิจ องคประกอบอื่น

ที่ออกและ สวนเกินมูลคา ทุนสํารอง แปลงคาหนวยงาน มูลคายุติธรรมของ จากการ ภายใตการ ของ รวมสวนของ

ชําระแลว  หุนสามัญ ตามกฎหมาย สํารองทั่วไป ยังไมไดจัดสรร ตางประเทศ เงินลงทุนเผื่อขาย ตีราคาที่ดิน ควบคุมเดียวกัน สวนของผูถือหุน ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 265,900,484 1,342,448,425 26,795,766 2,285,000,000 2,006,202,207 31,118,966 25,174,260 2,984,241,543   (32,332,915)     3,008,201,854 8,934,548,736

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

  ขาดทุน - - - - (230,922,084)    -            - - - - (230,922,084)    

  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 23,646,649        - (2,961,678)            (107,447)      - (3,069,125)          20,577,524

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป - - - - (207,275,435)    - (2,961,678)            (107,447)      - (3,069,125)          (210,344,560)    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 265,900,484 1,342,448,425 26,795,766 2,285,000,000 1,798,926,772 31,118,966 22,212,582 2,984,134,096 (32,332,915)     3,005,132,729 8,724,204,176

งบการเงินรวม 

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(บาท)
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

ผลตางจากอัตรา ผลตางจากการ สวนเกินทุนจาก รวม

ทุนเรือนหุน แลกเปลี่ยนจากการ เปลี่ยนแปลงใน สวนเกินทุน การรวมธุรกิจ องคประกอบอื่น

ที่ออกและ สวนเกินมูลคา ทุนสํารอง แปลงคาหนวยงาน มูลคายุติธรรมของ จากการ ภายใตการ ของ รวมสวนของ

ชําระแลว  หุนสามัญ ตามกฎหมาย สํารองทั่วไป ยังไมไดจัดสรร ตางประเทศ เงินลงทุนเผื่อขาย ตีราคาที่ดิน ควบคุมเดียวกัน สวนของผูถือหุน ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 265,900,484 1,342,448,425 26,795,766 2,285,000,000 1,798,926,772 31,118,966 22,212,582 2,984,134,096   (32,332,915)     3,005,132,729 8,724,204,176

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

  ขาดทุน - - - - (277,736,927)    -            - - - - (277,736,927)    

  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 103,430,187      - (9,308,130)            - - (9,308,130)          94,122,057

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป - - - - (174,306,740)    - (9,308,130)            - - (9,308,130)          (183,614,870)    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 265,900,484 1,342,448,425 26,795,766 2,285,000,000 1,624,620,032 31,118,966 12,904,452 2,984,134,096 (32,332,915)     2,995,824,599 8,540,589,306

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(บาท)

งบการเงินรวม 
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

ผลตางจากการ รวม

ทุนเรือนหุน เปลี่ยนแปลงใน สวนเกินทุน องคประกอบอื่น

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมไดจัดสรร มูลคายุติธรรมของ จากการ ของ รวมสวนของ

ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ตามกฎหมาย สํารองทั่วไป (ขาดทุนสะสม) เงินลงทุนเผื่อขาย ตีราคาที่ดิน สวนของผูถือหุน ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 265,900,484 1,342,448,425 26,795,766 2,285,000,000 26,789,023 25,174,260 2,837,392,563 2,862,566,823 6,809,500,521   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป   

ขาดทุน       -       -      -      - (322,040,312)                  -       - - (322,040,312)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       -       -      -      - 23,776,692        (2,961,678)           (107,447)           (3,069,125)         20,707,567        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป       -       -      -      - (298,263,620)     (2,961,678)           (107,447)           (3,069,125)         (301,332,745)    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 265,900,484 1,342,448,425 26,795,766 2,285,000,000 (271,474,597)     22,212,582 2,837,285,116 2,859,497,698 6,508,167,776

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(บาท)
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

ผลตางจากการ รวม

ทุนเรือนหุน เปลี่ยนแปลงใน สวนเกินทุน องคประกอบอื่น

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง ยังไมไดจัดสรร มูลคายุติธรรมของ จากการ ของ รวมสวนของ

ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ตามกฎหมาย สํารองทั่วไป (ขาดทุนสะสม) เงินลงทุนเผื่อขาย ตีราคาที่ดิน สวนของผูถือหุน ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 265,900,484   1,342,448,425   26,795,766   2,285,000,000   (271,474,597)     22,212,582          2,837,285,116   2,859,497,698    6,508,167,776

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

ขาดทุน       -       -      -      - (294,975,958)                  -       - - (294,975,958)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       -       -      -      - 102,247,929      (9,308,130)                - (9,308,130)         92,939,799        

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป       -       -      -      - (192,728,029)     (9,308,130)                - (9,308,130)         (202,036,159)    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 265,900,484 1,342,448,425 26,795,766 2,285,000,000 (464,202,626)     12,904,452 2,837,285,116 2,850,189,568 6,306,131,617

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ขาดทุนสําหรับป (277,736,927)   (230,922,084)   (294,975,958)   (322,040,312)   

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 664,768,128     664,452,722     632,469,640     673,977,404     

ดอกเบี้ยรับ (3,262,852)       (3,412,385)       (6,585,575)       (6,706,927)       

เงินปนผลรับ 22 (4,441,177)       (5,498,919)       (101,941,177)   (66,998,919)     

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 954,846            23,271              (59,740)            23,271              

กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6, 7 (3,924,753)       (9,160,028)       (3,924,753)       (9,160,028)       

กลับรายการขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง 8 (12,402,903)     (31,203,213)     (12,401,785)     (24,983,805)     

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว 11 -                   (7,420,000)       -                   (7,420,000)       

ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม

   ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 12 (2,903,000)       (12,962,988)     (2,903,000)       (12,962,988)     

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอาคาร อุปกรณและ

   สินทรัพยไมมีตัวตน (121,275,144)   135,856,244     (121,700,497)   67,395,636       

กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาอุปกรณ 13 (25,322,165)     (26,353,164)     (25,322,165)     (26,353,164)     

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 77,453,847       73,993,910       76,171,311       72,727,155       

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

   (สุทธิจากภาษีเงินได) 9 (126,934,396)   (142,669,752)   -                   -                   

ผลประโยชนภาษีเงินได 27 (3,948,969)       (94,048,320)     (10,153,086)     (96,981,231)     

161,024,535 310,675,294 128,673,215 240,516,092 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา 91,123,635       (143,202,562)   115,293,763     (144,954,983)   

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน (164,861,575)   169,187,323     (148,567,257)   156,964,508     

ลูกหนี้อื่น 24,673,807       16,092,456       25,183,202       13,944,897       

สินคาคงเหลือ 120,211,841     21,137,463       106,136,443     8,433,397         

ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา 16,638,366       97,247,031       16,638,366       88,073,770       

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 20,438,344       71,502,729       19,903,136       72,487,721       

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (27,006,544)     (27,518,828)     (25,934,472)     (50,592,538)     

เจาหนี้การคา (74,247,892)     (158,069,835)   (95,666,829)     (74,778,406)     

เจาหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (88,138,973)     (1,120,389)       (87,878,626)     (4,528,872)       

เจาหนี้อื่น 15,869,849       (40,991,543)     30,203,565       (51,864,843)     

เงินมัดจํารับขวดและลังจากลูกคา (10,144,108)     39,040,095       (10,144,108)     39,040,095       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10,876,103       (15,561,249)     12,101,777       (13,641,474)     

จายผลประโยชนพนักงาน (73,133,293)     (97,086,070)     (71,801,693)     (97,044,770)     

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 23,324,095       241,331,915     14,140,482       182,054,594     

จายภาษีเงินได -                   (2,050,314)       -                   -                   

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 23,324,095       239,281,601     14,140,482       182,054,594     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่

 30 กันยายน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่

 30 กันยายน 
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 3,262,852         3,407,782         6,585,575         6,702,324         

รับเงินปนผล 101,941,177     102,998,919     101,941,177     102,998,919     

ขายเงินลงทุน -                   42,420,000       -                   42,420,000       

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช (4,645)              -                   (4,645)              -                   

ซื้ออาคารและอุปกรณ (266,011,929)   (375,705,398)   (246,590,168)   (331,181,113)   

ขายอาคาร อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 207,714,583     4,561,524         207,714,583     4,561,524         

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (9,732,772)       (1,793,210)       (9,080,772)       (1,159,710)       

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 37,169,266       (224,110,383)   60,565,750       (175,658,056)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท -                   (405)                 -                   (405)                 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -                   (405) -                   (405)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 60,493,361 15,170,813 74,706,232 6,396,133 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 445,708,681 430,537,868 359,564,090 353,167,957 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 5 506,202,042 445,708,681 434,270,322 359,564,090 

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ  7,258,032         29,208,355       7,258,032         35,160,241       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่

 30 กันยายน  30 กันยายน 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกนั 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

6 ลูกหนี้การคา 

7 ลูกหนี้อื่น 

8 สินคาคงเหลือ 

9 สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย 

10 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

11 เงินลงทุนในบริษัทยอย  

12 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

13 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

15 สินทรัพยไมมีตัวตน 

16 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

17 เจาหนี้การคา 

18 เจาหนี้อื่น 

19 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

20 ทุนเรือนหุน 

21 สํารอง 

22 สวนงานดําเนินงาน 

23 รายไดอื่น 

24 คาใชจายในการขาย 

25 คาใชจายในการบริหาร 

26 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

27 คาใชจายตามลักษณะ 

28 ผลประโยชนภาษีเงินได 

29 ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐาน 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

30 เครื่องมือทางการเงิน 

31 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

32 วงเงินสินเช่ือ 

33 หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 

34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 

 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้

 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 

 

1 ขอมูลทั่วไป 

 

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 

90 อาคารซีดับเบ้ิลยู ทาวเวอร ช้ัน 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศ

ไทย (เดิมตั้งอยูเลขที่ 252/35-36 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ อาคาร 1 ช้ัน 27-28 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย) และ บริษัทมีโรงงานและคลังสินคาอยูในภูมิภาคสําคัญของประเทศไทย 

 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2518 

 

บริษัทใหญและบริษัทใหญในลําดับสูงสุดในระหวางงวด ไดแก บริษัท โซ วอเตอร จํากัด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทท้ังสองแหงเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย  
 

บริษัทและบริษัทยอย “กลุมบริษัท” ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายเครื่องดื่มน้ําอัดลม น้ําดื่ม  

เครื่องดื่มบํารุงกําลังและเครื่องดื่มชนิดอื่น รวมถึงเปนผูจําหนายโซดา ชาและเครื่องดื่มชนิดอื่น รายละเอียดของ

บริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

 

  ประเทศที ่  

ชื่อกิจการ ลักษณะธรุกิจ กิจการจัดต้ัง บริษัทถือหุนรอยละ 

   30 กันยายน 

   2561 2560 

บริษัทยอยทางตรง     

Great Brands Limited  บริหารตราสินคา ฮองกง 100.00 100.00 

บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส จํากัด การลงทุนและถือหุนในบริษัทอื่น ไทย 99.99 99.99 

บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จํากัด บริการพัฒนาบุคลากรและองคกร ไทย 99.99 99.99 
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  ประเทศที ่  

ชื่อกิจการ ลักษณะธรุกิจ กิจการจัดต้ัง บริษัทถือหุนรอยละ 

   30 กันยายน 

   2561 2560 

บริษัทยอยทางออม     

บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ 

จํากัด 

ผลิตและจําหนายเครื่องดื่มชา 

   และเครื่องดื่มเกลือแร 

ไทย 99.99 99.99 

บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร 

(2008) จํากัด 

ผลิตและจําหนายเครื่องดื่ม 

   บํารุงกําลัง 

 ไทย  99.99  99.99  

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดย       

สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ  

 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับต้ังแตรอบสําหรับ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหมนั้น  มีผลให เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในบางเรื่องท้ังนี้ 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน  

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งยังไมมีผลบังคับในปจจุบัน และกลุมบริษัทไมไดใชมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินดังกลาวในการจัดทํางบการเงินกอนวันท่ีมีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกและปรับปรุงใหมท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 34 
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(ข) เกณฑการวัดมูลคา 

 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการดังตอไปนี้  

 

 รายการ เกณฑการวัดมลูคา 

 สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย มูลคายุติธรรม 

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มูลคายุติธรรม 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ การตีราคาใหม 

 หนี้สินผลประโยชนท่ีกําหนดไว มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชนท่ี

กําหนดไว ซึ่งไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 (ฐ) 

 

(ค) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน    

 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูล

ทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปน

อยางอื่น  
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(ง) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ    

 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณ

และขอสมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ 

สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

ประมาณการและขอสมมติท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทาง

บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป   

 

ขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการ  

 

ขอมูลเกี่ยวกับขอสมมติและความไมแนนอนของการประมาณการท่ีสําคัญซึ่งมีความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญท่ีเปนเหตุ

ใหตองมีการปรับปรุงจํานวนเงินท่ีรับรูในงบการเงิน ซึ่งไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ต) ภาษีเงนิไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 การตีมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 มูลคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16 การใชประโยชนของขาดทุนทางภาษี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 การวัดมูลคาภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

เกี่ ยวกั บ ข อ ส ม ม ติ ห ลั ก ใน ก ารป ระม าณ ก ารต าม ห ลั ก

คณิตศาสตรประกันภัย และ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 33 การรับรูรายการและการวัดมูลคาประมาณการหนี้ สิน และ

หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน เกี่ยวกับขอสมมติสําคัญของความเปนไป

ไดท่ีจะสูญเสียทรัพยากรและความนาจะเปนของมูลคาความ

เสียหาย 

 

 การวัดมูลคายุติธรรม 

 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและ

หนี้สินทางการเงินและไมใชทางการเงิน 
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กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุมผูประเมิน

มูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และ

รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน 

 

กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได  และปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญ 

อยางสมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา  

กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานท่ีไดมาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคารวมถึงการจัด

ระดับช้ันของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม 

 

ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท 

 

เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

มูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังนี ้

 

• ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน

อยางเดียวกัน 

• ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคา) สําหรับ

สินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

• ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสังเกตได (ขอมูลท่ีไมสามารถ

สังเกตได) 

  

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

ท่ีแตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับช้ันของมูลคา

ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 

 

กลุมบริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังตอไปนี้ 

 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13          อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14          ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 เครื่องมือทางการเงิน 
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(จ) ฐานะการเงินและแผนการดําเนินงาน 

 

กลุมบริษัทแสดงผลขาดทุนสุทธิจํานวน 277.74 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (2560: 230.92 

ลานบาท) และบริษัทแสดงผลขาดทุนสุทธิจํานวน 294.98 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (2560: 

322.04 ลานบาท) และบริษัทมีขาดทุนสะสมจํานวน 464.20 ลานบาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 (2560:271.47 ลาน

บาท) ณ วันเดียวกัน หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 252.47 ลานบาท (2560: 368.15 

ลานบาท) 

 

ผูบริหารของบริษัทไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบถึงฐานะการเงินและสภาพคลองของกลุมบริษัทและบริษัท 

โดยมีแผนงานเพ่ือเพ่ิมยอดขายและสวนแบงตลาด โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดระบบงานขาย และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการกระจายสินคาใหครอบคลุมรานคาเปาหมาย เพื่อรองรับความหลากหลายของผลิตภัณฑท่ีเพิ่มข้ึน 

รวมท้ังมาตรการควบคุมคาใชจายในดานตางๆ เพื่อปรับปรุงฐานะการเงิน สภาพคลอง กระแสเงินสดและผลการ

ดําเนินงานของบริษัท 

  

อีกท้ังกลุมบริษัทไมมีเงินกูจากสถาบันการเงินและมีวงเงินสินเช่ือท่ียังมิไดเบิกใชเพียงพอตอการชําระหนี้สินระยะ

สั้น ฝายบริหารเช่ือวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติฐานทางบัญชีท่ีวากลุมบริษัทจะดําเนินงานอยางตอเนื่อง

ตอไปมีความเหมาะสม  

 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

(ก) เกณฑในการจดัทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสีย

ของกลุมบริษัทในบริษัทรวม 
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 บริษัทยอย 

 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการนั้นทําให

เกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม 

นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง  

 

การสูญเสียการควบคุม 

 

เมื่อกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยนั้นออก 

รวมถึงสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมและสวนประกอบอื่นในสวนของเจาของท่ีเกี่ยวของกับบริษัทยอยนั้น กําไร

หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสีย การควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอย

เดิมท่ียังคงเหลืออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีสูญเสียการควบคุม 

 

สวนไดเสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย 

 

สวนไดเสียของกลุมบริษัทในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ประกอบดวยสวนไดเสียในบริษัทรวม 

 

บริษัทรวมเปนกิจการท่ีกลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว 

 

สวนไดเสียในบริษัทรวมบันทึกตามบัญชีสวนไดเสีย โดยรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งรวมถึงตนทุนการ

ทํารายการ ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุน

ท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสียของกลุมบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมในถึงวันท่ีกลุมบริษัทสูญเสียความมี

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซึ่งเปนผลมา

จากรายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซึ่งเปนผลมา

จากรายการกับบริษัทรวมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาท่ีกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุน

ท่ียังไมเกิดข้ึนจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริง แตเทาท่ีเมื่อไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดข้ึน 
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 (ข) เงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท 

โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น 

 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคา

ทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคา ใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น 

 

หนวยงานในตางประเทศ 

 

สินทรัพยและหนี้สินของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีรายงาน 

 

รายไดและคาใชจายของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยท่ีใกลเคียง

กับอัตรา ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการแปลงคาบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการผลตาง

จากอัตราแลกเปลี่ยนในสวนของผูถือหุน จนกวามีการจําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 

เมื่อหนวยงานตางประเทศถูกจําหนายสวนไดเสียท้ังหมดหรือเพียงบางสวนท่ีทําใหสูญเสียการควบคุม ความมี

อิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ หรือการควบคุมรวมกัน ผลสะสมของผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกี่ยวของกับ

หนวยงานตางประเทศนั้นตองถูกจัดประเภทเปนกําไรหรือขาดทุนโดยเปนสวนหนึ่งของกําไรขาดทุนจากการ

จําหนาย หากกลุมบริษัทจําหนายสวนไดเสียในบริษัทยอยเพียงบางสวนแตยังคงมีการควบคุม ผลสะสมตองถูกปน

สัดสวนใหกับสวนของผูถือหุนท่ีไมมีอํานาจควบคุม  
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รายการท่ีเปนตัวเงินท่ีเปนลูกหนี้หรือเจาหนี้กับหนวยงานในตางประเทศ ซึ่งรายการดังกลาวมิไดคาดหมายวาจะมี

แผนการชําระหนี้หรือไมมีความเปนไปไดวาจะชําระเงินในอนาคตอันใกล กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

จากรายการทางการเงินดังกลาวจะถูกพิจารณาเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ และรับรู

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนในสวนของผูถือหุน จนกวามีการ

จําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคารประเภท 

เผื่อเรียก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสดในงบกระแสเงินสด 

 

(ง) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 

 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ใน

อนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 

 

 (จ) สินคาคงเหลือ 

 

สินคาคงเหลือวดัมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

 

ตนทุนของสินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางผลิต และวัสดุอื่นๆ คํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักวัตถุดิบ วัสดุและ

อะไหลคงเหลือคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนท่ี  ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซื้อ ตนทุนแปลงสภาพหรือ

ตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง 

ตนทุนสินคาคํานวณโดยการใชตนทุนมาตรฐานซึ่งไดรับการปรับปรุงใหใกลเคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย รวมการปน

สวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 

 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปน 

โดยประมาณในการขาย  

 

กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับสินคาท่ีเสื่อมคุณภาพและลาสมัย 
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(ฉ) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย 

 

เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน สวนการ

บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย 

 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

 

ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรูมูลคาใน

ครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลคายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงท่ีไมใชผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตาง

จากสกุลเงินตราตางประเทศของรายการท่ีเปนตัวเงิน บันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน สวนผลขาดทุนจากการ

ดอยคาและผลตางจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศรับรูในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจําหนายเงินลงทุน

จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขากําไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา  

 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันท่ีรายงาน 

 

 การจําหนายเงนิลงทุน 

 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีกลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและ

เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมด 

 

 (ช) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดแกอสังหาริมทรัพยท่ีถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาท่ี

เพิ่มข้ึนหรือท้ังสองอยาง ท้ังนี้ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ

หรือใชในการบริหารงาน 
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อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุนและวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม          

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

 

ตนทุนรวมคาใชจายทางตรงเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกอสรางท่ีกิจการกอสรางเอง

รวมถึงตนทุนวตัถุดิบ คาแรงทางตรงและตนทุนทางตรงอื่นเพื่อใหอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพพรอม

ใชงานและรวมถึงตนทุนการกูยืม 

 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยโดยจัดประเภทไปเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  มูลคา

ยุติธรรม ณ วันท่ีมีการจัดประเภทใหมถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป 

 

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 

การรับรูและการวัดมูลคา 

 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเผื่ออุปกรณสงเสริมการตลาดสูญหายและ

ขาดทุนจากการดอยคา ยกเวนท่ีดินท่ีแสดงดวยราคาท่ีตีใหม  ราคาท่ีตีใหมหมายถึงมูลคายุติธรรมซึ่งกําหนดจาก

เกณฑการใชงานของสินทรัพยท่ีมีอยูจริง ณ วันท่ีมีการตีราคาใหมหักดวยคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย และตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

จัดหาสินทรัพย เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน      

การขนยาย การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม สําหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟตแวร

ซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟตแวรนั้นใหถือวาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ

อุปกรณ 

 

สวนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ

สวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 

 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการ

จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดอื่นในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการ

ขายสินทรัพยท่ีตีราคาใหม จํานวนเงินท่ีบันทึกอยูในสวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจะถูกโอนไปยังกําไร

สะสม 
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 สินทรัพยท่ีตีราคาใหม 

 

การตีราคาใหมดําเนินการโดยผูเช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเปนอิสระอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวา

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีไดรับการประเมินไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีรายงาน 

 

มูลคาของสินทรัพยสวนท่ีตีเพ่ิมข้ึนจะบันทึกไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเปน “สวนเกินทุนจากการ     

ตีราคาสินทรัพย” ในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนยกเวนกรณีท่ีเคยประเมินมูลคาของสินทรัพยลดลงและ

รับรูขาดทุนในกําไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ินเดียวกันนั้นแลว ในกรณีท่ีมูลคาของสินทรัพยลดลงจากการตีราคา

ใหมจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนสําหรับมูลคาท่ีลดลงเฉพาะจํานวนท่ีลดลงมากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยท่ีเคยบันทึกไวครั้งกอนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพยช้ินเดียวกันนั้น ในกรณีท่ีมีการจําหนาย

สินทรัพยท่ีตีราคาใหม สวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ีจําหนายจะโอนโดยตรงไปยังกําไรสะสมและไม

รวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 

 

การจัดประเภทไปยังอสังหารมิทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานจากอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงานไปยังอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ตองวัด

มูลค าอสั งห าริมทรัพ ยนั้นให มดวยมูลคายุ ติธรรมและจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพย เพื่ อการลงทุน 

หากเกิดกําไรจากการวัดมูลคาใหมซ่ึงเปนการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีเคยบันทึกไว 

จํานวนท่ีเพิ่มข้ึนใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนในสวนท่ีไมเกินกวาจํานวนท่ีทําใหมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย

กลับไปเทากับมูลคาท่ีควรจะเปน   กําไรสวนท่ีเหลือรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงรายการ “สวนเกิน

ทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน กรณีเกิดสวนท่ีลดลงจากการวัดมูลคาใหม

และหากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและมียอดคงคางอยูในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”  

ในองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน สวนท่ีลดลงตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  และตองนําไปลด

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ขาดทุนสวนท่ีเหลือรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที  

 

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง 

 

ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ  ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 

และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเช่ือถือ ช้ินสวนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคา

ตามบัญชี  ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดข้ึนเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน

เมื่อเกิดข้ึน 
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คาเสื่อมราคา 

 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย

หรือตนทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดง

ไดดังนี้ 

 
 

อาคาร คลังสินคาและสวนปรับปรุง 20 - 30 ป 

อาคารชุด 30 ป 

เครื่องจักร อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช 5 - 20 ป 

ยานพาหนะ 5 - 10 ป 

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 3 - 5 ป 

กระบะพลาสติก 5 ป 

ภาชนะบรรจ ุ 12 - 15 ป 

อุปกรณสงเสรมิการตลาด 5 ป 

 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสรางและติดต้ัง 

 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพยและมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุดทุกสิ้นรอบป

บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฌ) สินทรัพยไมมตัีวตน 

 

เครื่องหมายการคา 

 

เครื่องหมายการคาท่ีกลุมบริษัทซื้อมามีอายุการใชงานไมจํากัดแสดงในราคาทุน  

 

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ท่ีกลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม  

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการ 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปน

สินทรัพยท่ีสามารถระบุไดท่ีเกี่ยวของนั้น  คาใชจายอื่นรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 

 

คาตัดจําหนาย 

 

คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอื่นท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 

 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน 

โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมท่ีจะใหประโยชน ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน

สําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังนี้  

 

คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 3 - 10 ป 

 

วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนและมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ญ) การดอยคา 

 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ใน

กรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน  

 

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน

สดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการการ

ประเมินมูลคาของสินทรัพยเพ่ิมของสินทรัพยช้ินเดียวกันท่ีเคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา

ตอมา ในกรณีนี้จะรับรูในสวนของผูถือหุน 

 

เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ

ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกําไรหรือ

ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตาง

ระหวางราคาทุนท่ีซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน

นั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน 

 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ

สินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง

ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย 

สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย 
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การกลับรายการดอยคา 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพิ่มข้ึนในภายหลัง

และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยทาง

การเงินท่ีเปนตราสารทุนท่ีจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรูโดยตรงในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุก

วันท่ีท่ีออกรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ

เพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย 

เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน  

 

(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกตามมูลคาท่ีระบุในสัญญา 

 

(ฏ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 

 

(ฐ) ผลประโยชนของพนักงาน 

 

 โครงการสมทบเงิน 

 

 ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะ 

เวลาท่ีพนักงานไดทํางานใหกับกิจการ 
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โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 

 ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการ 

จากการประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ 

ผลประโยชนดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน 

 

 การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวนั้นจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับ

อนุญาตเปนประจําทุกป โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว ผลจากการคํานวณอาจทําใหกลุมบริษัทมี

สินทรัพยเกิดข้ึน ซึ่งการรับรูเปนสินทรัพยจะใชมูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรับคืน

ในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขาโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลคาปจจุบันของประโยชน

เชิงเศรษฐกิจไดมีการพิจารณาถึงความตองการเงินทุนข้ันตํ่าสําหรับโครงการตางๆ ของกลุมบริษัท 

 

 ในการวัดมูลคาใหมของหนี้สินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุมบริษัทกําหนดดอกเบ้ียจายของ

หนี้สินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดท่ีใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป 

โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงินและการ

จายชําระผลประโยชน ดอกเบ้ียจายสุทธิและคาใชจายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการในกําไร

หรือขาดทุน 

 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนท่ี

เกี่ยวของกับการบริการในอดีต หรือ กําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 

กลุมบริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเมื่อเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชนระยะยาวอื่น 

 

 ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทท่ีเปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการ

ทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ซ่ึงผลประโยชนนี้ไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคา

ปจจุบัน การวัดมูลคาใหมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
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ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง 

 

ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อวันใดวันหนึ่งตอไปนี้เกิดข้ึนกอน เมื่อกลุมบริษัทไมสามารถยกเลิก

ขอเสนอการใหผลประโยชนดังกลาวไดอีกตอไป หรือเมื่อกลุมบริษัทรับรูตนทุนสําหรับการปรับโครงสราง หาก

สําหรับระยะเวลาการจายผลประโยชนเกินกวา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานผลประโยชนเม่ือเลิก

จางจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

 

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให หนี้สินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจาย

ชําระ หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการท่ี

พนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล  

 

(ฑ) ประมาณการหนี้สิน 

 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน

ในปจจุบันอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตซึ่งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันไดอยางนาเช่ือถือ และ 

มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว  

ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบัน 

กอนคํานึงถึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง

ท่ีมีตอหนี้สิน  ประมาณการหนี้สินสวนท่ีเพิ่มข้ึนเนื่องจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน 

 

 (ฒ) รายได 

 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา และสวนลดพิเศษ 
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การขายสินคาและใหบริการ 

 

รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไป

ใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมีความไม

แนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการนั้น ไมอาจวัดมูลคาของ

จํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินคา  

รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ 

 

การลงทุน 

 

รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เงินปนผลและดอกเบ้ียรับจากการ

ลงทุนและเงินฝากธนาคาร 

 

รายไดคาเชา 

 

รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

คาใชจายเริ่มแรกท่ีเกิดข้ึนเปนการเฉพาะเพื่อใหเกิดสัญญาเชารับรูเปนสวนหนึ่งของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญา คาเชาท่ี

อาจเกิดข้ึนรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งคาเชานั้นเกิดข้ึน 

 

เงินปนผลรับ 

 

เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล    

 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอื่น 

 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอื่นบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
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 (ณ) ตนทุนทางการเงิน 

 

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน ยกเวนใน

กรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง

หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย 

 

(ด) สัญญาเชาดําเนินงาน 

 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  

 

คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามสําหรับระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา 

เมื่อไดรับการยืนยันการปรับคาเชา  

 

การจําแนกประเภทสัญญาเชา 

 

ณ วันท่ีเริ่มตนขอตกลง กลุมบริษัทจะพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปน

สวนประกอบหรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏิบัติตามขอตกลงนั้นข้ึนอยูกับ

การใชสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง และขอตกลงนั้นจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทําใหกลุมบริษัทมี

สิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย  

 

ณ วันท่ีเริ่มตนขอตกลง หรือ มีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชา และสวนท่ี

เปนองคประกอบอื่นโดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน แตไม

สามารถแบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ ใหรับรูสินทรัพยและหนี้สินในจํานวนท่ีเทากับมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนท่ีจาย และตนทุนทางการเงิน

ตามนัยจากหนี้สินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท 

 

(ต) ภาษีเงินได 

 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของ

งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีรับรูโดยตรง

ในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหนี้สินและจํานวนท่ีใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผล

แตกตางช่ัวคราวตอไปนี้ การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการ

นั้นไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางท่ีเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยหาก

เปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล 

 

การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุม

บริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีสิ้นรอบสําหรับ

ระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการโดย

ใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน 

 

ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคํานึงถึง

ผลกระทบของสถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอง

ชําระ กลุมบริษัทเช่ือวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมิน

นี้อยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินในเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต 

ขอมูลใหมๆอาจจะทําใหกลุมบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยข้ึนอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู 

การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินได

นี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับ

หนวยภาษีตางกันนั้นกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ

หรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

จะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับลดเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

 

 (ถ) ขาดทุนตอหุน 

 

กลุมบริษัทแสดงขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับหุนสามัญ ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุน

ของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีออกจําหนายระหวางป 

 

 (ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอประธานเจาหนาท่ีบริหารของกลุมบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดาน

การดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวน

อยางสมเหตุสมผล รายการท่ีไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนรายการ รายไดอื่น คาใชจายในการบริหาร ตนทุน

ทางการเงิน และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

 

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกนั 

 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท 

หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอบุคคล

หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการควบคุม

เดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคล

หรือเปนกิจการ 

 

ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทใหญ บริษัทรวมและบริษัทยอยไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบงบ

การเงินขอ 1, 10 และ 11 สําหรับความสัมพันธกับผูบริหารสําคัญและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันอื่น มีดังนี้ 

 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง / ลักษณะความสมัพันธ 

 สัญชาติ  

ผูบริหารสําคัญ สิงคโปร/ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน

สั่งการและควบคุมกิจกรรมตางๆ.ของกิจการ.

ไม ว าทางตรงห รือทางออม ท้ั งนี้ รวมถึ ง

กรรมการของกลุมบริษัท (ไมวาจะทําหนาท่ี

ในระดับบริหารหรือไม) 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง / ลักษณะความสมัพันธ 

 สัญชาติ  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ไทย บริษัทใหญและมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด ไทย กรรมการและผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญใน

ลําดับสูงสุดถือหุนใหญทางออมรอยละ 50 

บริษัท บางกอกกลาส จํากัด (มหาชน) ไทย บริษัทลงทุนในหุนสามัญ 

บริษัท เพชรแพค จํากัด ไทย บริษัทลงทุนในหุนสามัญ จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

บริษัท แสงโสม จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ภิรมยสุรางค จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท สุนทรภิรมย จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ทิพยชโลธร จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ประมวลผล จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท สุราทิพย จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท กฤตยบุญ จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ปอมบูรพา จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ปอมทิพย (2012) จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท นํายุค จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท นําธุรกิจ จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท นําเมือง จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท นําพลัง จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท นํากิจการ จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท นํารุงโรจน จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท นําทิพย จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท แพนอินเตอรเนช่ันแนล(ประเทศไทย)

จํากัด 

ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง / ลักษณะความสมัพันธ 

 สัญชาติ  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตต้ิง จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ทศภาค จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท โฮเรกา แมนเนจเมนท จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท เบฟเทค จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท แคชแวน แมนเนจเมนท จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ซีเอซี จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ชางอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท เอเยนต แมนเนจเมนท จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท เอเอสเอ็ม แมแนจเมนท จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ไทย บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด ไทย บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท โออิชิ ฟูด เซอรวิส จํากัด ไทย บริษัทยอยทางออมของบริษัทยอยทางออมของ

บริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ฟูด ออฟ เอเชีย จํากัด ไทย บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท สะไปซ ออฟ เอเชีย จํากัด ไทย บริษัทยอยของบริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญ

ในลําดับสูงสุด 

บริษัท เดอะ คิวเอสอาร ออฟ เอเชีย จํากัด ไทย บริษัทยอยของบริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญ

ในลําดับสูงสุด 

Super Brands Company Pte Ltd. สิงคโปร บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

F&N Interflavine Pte Ltd. สิงคโปร บริษัทในเครือของบริษัทรวมของบริษัทใหญใน

ลําดับสูงสุด 

บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ 

ในลําดับสูงสุดถือหุนใหญทางออม 

บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด ไทย กรรมการและผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ 

ในลําดับสูงสุดถือหุนใหญทางออม 

บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ 

ในลําดับสูงสุดถือหุนใหญทางออม 

  

 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง / ลักษณะความสมัพันธ 

 สัญชาติ  

บริษัท เอฟ แอนด  บี  อินเตอรเน ช่ันแนล 

จํากัด 

ไทย กรรมการและผู ถื อหุ น ให ญ ของบริ ษั ทให ญ 

ในลําดับสูงสุดถือหุนใหญทางออม 

บริษัท ที.ซี.ซ.ี เทคโนโลยี จํากัด ไทย กรรมการและผู ถื อหุ น ให ญ ของบริ ษั ทให ญ 

ในลําดับสูงสุดถือหุนใหญทางออม 

บริษัท บีเจซี สเปเชียลต้ีส จํากัด ไทย กรรมการและผู ถื อหุ น ให ญ ของบริ ษั ทให ญ 

ในลําดับสูงสุดถือหุนใหญทางออม 

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จาํกัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ 

ในลําดับสู งสุดถือหุนใหญ ทางออมและมี

กรรมการรวมกนั 

บริษัท นอรธปารค กอลฟ แอนด สปอรต

คลับ จํากัด 

ไทย กรรมการและผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญ 

ในลําดับสู งสุดถือหุนใหญ ทางออมและมี

กรรมการรวมกนั 

บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด ไทย บริษัทและกรรมการลงทุนในหุนสามัญและมี 

กรรมการรวมกนั 

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ไทย บริษัทลงทุนในหุนสามัญและมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไทย กรรมการลงทุนในหุนสามัญและมีกรรมการ

รวมกัน 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไทย กรรมการลงทุนในหุนสามัญและมีกรรมการ

รวมกัน 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท แกวกรุงไทย จํากัด ไทย ผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

ถือหุนใหญทางออม 

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท  

แมนเนจเมนท จํากัด 

ไทย ผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

ถือหุนใหญทางออม 

บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด ไทย บริษัทรวม 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันอธิบายไดดังตอไปนี้ 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ ราคาตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกดวยอัตรากําไรข้ันตน 

รายไดอื่น ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา / หรือท่ีตกลงรวมกัน 

รายไดจากการใหบริการท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจาย อัตราท่ีตกลงรวมกันโดยอางอิงอัตราดอกเบ้ียจากสถาบันการเงิน 

ซื้อสินคาและวัตถุดิบ ราคาตนทุนของสินคาและวัตถุดิบท่ีเกิดข้ึนจริงบวกอัตรากําไรข้ันตน 

เงินสนับสนุนทางการตลาด ตามราคาใบแจงหนี้ท่ีเกิดข้ึนจริง 

คาตอบแทนกรรมการ ไดแก เงินเดือน  

     เงินบําเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุม 

 

ตามท่ีไดรับอนุมัติโดยกรรมการและผูถือหุน 

คาใชจายในการขาย ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา / หรือท่ีตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา / หรือท่ีตกลงรวมกัน 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560  สรุปไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที ่  สําหรับปสิ้นสุดวันที ่

 30 กันยายน   30 กันยายน  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  11,082  37,085 

รายไดอื่น -  -  -  4,000 

ซื้อสินคาและบริการ -  -  342,085  342,114 

ดอกเบ้ียรับ -  -  3,875  3,876 

คาใชจายในการขายและบริหาร -  -  41,550  40,964 

        

บริษัทรวม        

ซื้อวัตถุดิบ 872,667  811,026  872,667  811,026 

เงินปนผลรับ 97,500  61,500  97,500  61,500 

รายไดอื่น 5,161  4,412  5,161  4,412 

คาใชจายในการขาย 418  1,060  418  1,060 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2,908  2,908  2,908  2,908 

ผลประโยชนระยะยาวอื่น  6  6  6  6 

คาตอบแทนกรรมการ 7,755  8,279  7,755  8,279 

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 10,669  11,193  10,669  11,193 

 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที ่  สําหรับปสิ้นสุดวันที ่

 30 กันยายน   30 กันยายน  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 3,842,434  3,533,685  3,836,362  3,504,614 

รายไดอื่น 55,353  36,867  55,353  36,867 

รายไดจากการใหบริการท่ีปรึกษา -  43,333  -  43,333 

เงินปนผลรับ 4,441  5,499  4,441  5,499 

ซื้อสินคาและวัตถุดิบ 3,064,363  3,234,083  2,994,285  3,160,006 

เงินสนับสนุนทางการตลาด 610,793  348,102  610,793  348,102 

คาใชจายในการขาย 407,667  264,801  407,667  264,801 

คาใชจายในการบริหาร 136,245  112,543  135,598  111,907 

 

ยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญในลําดับสูงสุด 101  135  101  135 

บริษัทยอย -  -  -  42,252 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 324,762  393,382  323,751  389,335 

รวม 324,863  393,517  323,852  431,722 

 
 

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย -  -  40,726  57,035 

บริษัทรวม 90  3,639  90  3,639 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 461,651  293,240  461,620  293,195 

รวม 461,741  296,879  502,436  353,869 
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เงินใหกูยืมแกกจิการ อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ที่เกี่ยวของกัน 2561 2560 2561  2560  2561  2560 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

เงินใหกูยืมระยะสั้น          

บริษัทยอย 3.10 3.10 -  -  125,000  125,000 

เงินใหกูยืมระยะยาว          

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 3.90 - 4.05 4.44 3,000  3,000  3,000  3,000 

รวม   3,000  3,000  128,000  128,000 

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันไมมีรายการเคลื่อนไหว สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2561 และ 2560   

 

ยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย -  -  426,475  447,406 

บริษัทรวม 143,819  142,195  143,819  142,195 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 398,218  438,679  381,694  416,570 

รวม 542,037  580,874  951,988  1,006,171 

 

เจาหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย -  -  2,739  2,453 

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวของกัน 152,815  240,954  152,738  240,903 

รวม 152,815  240,954  155,477  243,356 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
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เงินกูยืมระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2561  2560  2561  2560 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

บริษัทยอย  - -  -  -  1,530,968  1,530,968 

 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันไมมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560    

 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 44,685  41,771  44,685  41,771 

 

สัญญาที่สําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

สัญญากูยืมเงิน 

 

เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะยาวจํานวน 3 ลานบาท แกบริษัทเดอะเพ็ท จํากัด  

“ผูกู” มีกําหนดชําระคืนเงินตนภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 หากครบกําหนดแตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให

ถือวาสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับกันตอไปอีกคราวละหาป ดอกเบ้ียชําระเปนรายไตรมาสและมีอัตราดอกเบ้ียลูกคา

รายยอยช้ันดี (MRR) ของสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ณ ทุกวันท่ีเริ่มตนของแตละไตรมาส ตอมาเมื่อวันท่ี 1.มกราคม 

2556.บริษัทและผูกูไดตกลงเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียเปนอัตราดอกเบ้ียสูงสุดสําหรับเงินกูระยะสั้น (Money Market Rate) 

ของสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ณ ทุกวันท่ีเริ่มตนของแตละไตรมาส  

 

เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นแกบริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร (2008) จํากัด เปน 

จํานวนเงนิ 125 ลานบาท กําหนดชําระคืนเงินตนเมื่อทวงถาม ดอกเบ้ียกําหนดชําระเปนรายไตรมาสในอัตราท่ีกําหนดไว

ในสัญญา. 
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เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2557 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะสั้นกับ Great Brands Limited “ผูใหกู” วงเงินจํานวน  

1,700 ลานบาท ดวยอัตราดอกเบ้ียตามท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือตามแตจะตกลงกันในภายหลัง กําหนดชําระคืนเงินตน

เมื่อครบหนึ่งป นับจากวันท่ีไดรับเงินกูยืมหรือวันอื่นตามท่ีผูใหกูกําหนด ตอมาเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 บริษัทและ

ผูใหกูไดทําบันทึกแนบทายสัญญาใหม ใหชําระคืนเงินตนเมื่อครบแปดปนับจากวันท่ีไดรับเงินกูยืม กลาวคือวันท่ี 24 

ธันวาคม 2565 ณ วันท่ี  30 กันยายน 2561 บริษัทไดเบิกใชวงเงินกูยืมจํานวน 1,530.97 ลานบาท (2560: 1,530.97              

ลานบาท) 

 

สัญญาใหผลิตสินคา 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยแหงหนึ่งเพื่อใหเปนผูผลิตน้ําดื่มภายใตช่ือเครื่องหมายการคา “คริสตัล” บริษัทตอง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาสามปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 และบริษัท

กําลังอยูระหวางการตอสัญญาและหากไมมีคูสัญญาฝายใดแจงความประสงคไมตออายุสัญญาไปยังคูสัญญาอีกฝาย

หนึ่งลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน สัญญาจะมีผลอีกคราวละสามป ปจจุบันสัญญามีผลตอไปอีกคราวละ 3 ป ถึงวันท่ี 

31 มีนาคม 2564  และคูสัญญาตกลงแกไขสัญญาเพื่อปรับราคาคาสินคาข้ึนรอยละ 10 จากราคาเดิม  ท้ังนี้การข้ึนราคา

ในอัตราดังกลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อใหเปนผูผลิตน้ําดื่มภายใตช่ือเครื่องหมายการคา “คริสตัล” 

บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาสามปสิ้นสุดวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

2561 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง เพื่อใหเปนผูผลิตน้ําดื่มภายใตช่ือเครื่องหมายการคา “คริสตัล” 

บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาหนึ่งป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 

2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 ปจจุบันสัญญาดังกลาวอยูระหวางการเจรจาและเสนอลงนาม 

 

สัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายสินคา 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อเปนผูจัดจําหนายเครื่องดื่มชาเขียว บริษัทตองปฏิบัติตาม

เงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยมีระยะเวลาสามปสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 และมีสิทธิตออายุสัญญา

ไดไปอีกคราวละหนึ่งปนับแตวันท่ีครบกําหนด และบริษัทไดตออายุสัญญาอีก 3 ป สัญญาสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 

2564 

 

 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันหลายแหงเพื่อแตงต้ังใหเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องดื่มโซดา ท้ังท่ี

บริษัทไมไดเปนผูผลิต บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี  

31 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และหากไมมีคูสัญญาฝายใดแจงความประสงคไมตออายุสัญญาไปยัง

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน สัญญาจะมีผลอีกคราวละ 1 ป สัญญาดังกลาวถูกบอกเลิกมีผลต้ังแต

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันหลายแหงเพื่อแตงต้ังใหเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องดื่มโซดา ท้ังท่ี

บริษัทไมไดเปนผูผลิต บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี  

1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 และหากไมมีคูสัญญาฝายใดแจงความประสงคไมตออายุสัญญาไปยัง

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน สัญญาจะมีผลอีกคราวละ 1 ป สัญญาดังกลาวถูกบอกเลิกมีผลต้ังแต

วันท่ี 1 ธันวาคม 2560 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อแตงต้ังใหเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องดื่มโซดา ท้ังท่ี

บริษัทไมไดเปนผูผลิต บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี  

1 ธันวาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 และหากไมมีคูสัญญาฝายใดแจงความประสงคไมตออายุสัญญาไปยัง

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน สัญญาจะมีผลอีกคราวละ 1 ป ปจจุบันสัญญาดังกลาวอยูระหวางการ

เจรจาและเสนอลงนาม 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องดื่มสินคาภายใตช่ือ

เครื่องหมายการคา “100 พลัส” บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา

สามปนับต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2558 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561 และหากไมมีคูสัญญาฝายใดแจงความประสงคไมตอ

อายุสัญญาไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน สัญญาจะมีผลอีกคราวละ 3 ป  

 

สัญญาผลิตและจัดจําหนายสินคา 

 

บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อเปนผูผลิตและจัดจําหนายชาเขียว

พรอมดื่มแบบขวดแกวคืนขวด บริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามี

ระยะเวลาหาปส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 หากไมมีการบอกเลิกสัญญาใหมีผลผูกพันตามขอสัญญาเดิมไปอีกคราว

ละ 5 ป มีการตอสัญญาไปอีก 1 ป สัญญาสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ตอมาในวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 บริษัทได

ดําเนินการตอสัญญาไปอีกหนึ่งป สัญญาสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อเปนผูผลิตและจัดจําหนายเครื่องดื่มน้ําอัดลมภายใตเครื่องหมาย

การคา “เอส” บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปนับต้ังแตวันท่ี  

1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และหากไมมีคูสัญญาฝายใดแจงความประสงคไมตออายุสัญญาไปยัง

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือน กอนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดสัญญาจะมีผลอีกคราวละ 3 ป 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อเปนผูผลิตเครื่องดื่มน้ําอัดลมภายใตช่ือเครื่องหมายการคา 

“เอส” เพื่อใชในการสงออกเทานั้น บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา

หนึ่งปนับต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2559 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560 และหากไมมีคูสัญญาฝายใดแจงความประสงคไมตออายุ

สัญญาไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน สัญญาจะมีผลอีกคราวละหนึ่งป 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อเปนผูผลิตและจัดจําหนายสินคาภายใตช่ือเครื่องหมายการคา 

“100 พลัส” บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปนับต้ังแตวันท่ี 

 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 และหากไมมีคูสัญญาฝายใดแจงความประสงคไมตออายุสัญญาไปยัง

คูสัญญาอีกฝายหนึ่งลวงหนาไมนอยกวา 6 เดือน กอนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดสัญญาจะมีผลอีกคราวละ 3 ป 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเพื่อเปนผูผลิตและจัดจําหนายสินคาภายใตช่ือเครื่องหมายการคา 

“Sarsi”  ซึ่งไดจัดทํารางสัญญาเสร็จแลว อยูระหวางรอคูสัญญายืนยันเรื่องราคาเพื่อลงนามตอไป 

 

สัญญาการบริการใหคําปรึกษา 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งในการไดมาซึ่งสิทธิในการใชซอฟตแวรตามจํานวนสิทธิท่ีกําหนด

โดยสัญญา และไดรับบริการในการบํารุงรักษาระบบ สัญญามีระยะเวลา 3 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 โดยมีอัตรา

คาใชบริการเดือนละ 1.23 ลานบาท ตอมาในวันท่ี 1 กันยายน 2561 บริษัทไดดําเนินการตอสัญญาไปอีก 2 ป สัญญา

สิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

สัญญาเชาชวงพื้นท่ีอาคารสํานักงาน 

 

เมื่อวันท่ี  16 กรกฎาคม 2560 บริษัทไดทําสัญญาเชาชวงพื้นท่ีอาคารสํานักงานและสัญญาบริการกับบริษัทท่ีเกี่ยวของ

กันแหงหนึ่ง สัญญามีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 16 กรกฎาคม 2560  ถึงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทมีภาระผูกพันท่ี

จะตองจายคาเชาและคาบริการตามอัตราท่ีระบุไวในสัญญา และหากตองการตอสัญญาเชาใหคูสัญญาแจงความประสงค

ตออายุสัญญาเชาลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวัน สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใชตอไปคราวละหน่ึงป  นับแตวันท่ีครบ

กําหนดระยะเวลาของสัญญา หรือวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาท่ีตอออกไปแตละคราว  



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภายในหนึ่งป 44,451  35,760  44,143  35,452 

หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 91,276  43,862  91,173  43,469 

หลังจากหาป 76,728  -  76,728  - 

รวม 212,455  79,622  212,044  78,921 

 

ภาระผูกพันอื่นๆ 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทมีภาระผูกพันจากคําสั่งซื้อสินคากับกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนจํานวนเงิน 8.23 

ลานบาท (2560: 23.04 ลานบาท) 

 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 47,184  45,395  47,154  45,364 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 63,349  49,563  51,052  48,392 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 395,669  350,751  336,064  265,808 

รวม 506,202  445,709  434,270  359,564 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท 477,328  415,183  434,270  359,564 

สกุลเงินเหรยีญฮองกง 28,874  30,526  -  - 

รวม 506,202  445,709  434,270  359,564 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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6 ลูกหนี้การคา 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 324,863  393,517  323,852  431,722 

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  225,541  248,011  225,511  232,935 

รวม  550,404  641,528  549,363  664,657 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (15,500)  (20,097)  (15,500)  (20,097) 

สุทธ ิ  534,904  621,431  533,863  644,560 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (4,597)  (12,569)  (4,597)  (12,569) 

 

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคามีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน  

ยังไมครบกําหนดชําระ 324,863  352,219  323,852  390,424 

เกินกําหนดชําระ :        

    นอยกวา 1 เดือน -  -  -  - 

    1 - 3 เดือน -  41,298  -  41,298 

 324,863  393,517  323,852  431,722 

        

        

        

        

        



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 160,275  177,105  160,245  162,104 

เกินกําหนดชําระ :        

นอยกวา 1 เดือน 40,620  36,514  40,620  36,439 

1 - 3 เดือน 9,208  12,875  9,208  12,875 

มากกวา 3 เดือน 15,438  21,517  15,438  21,517 

 225,541  248,011  225,511  232,935 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (15,500)  (20,097)  (15,500)  (20,097) 

สุทธ ิ 210,041  227,914  210,011  212,838 
        

รวม 534,904  621,431  533,863  644,560 

 

โดยปกติสําหรับระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง 60 วัน 

 

ลูกหนี้การคาท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 เปนสกุลเงินบาท 

 

7 ลูกหนี้อื่น 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้อื่น 25,563  29,151  25,286  29,007 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (16,073)  (15,402)  (16,073)  (15,402) 

สุทธ ิ 9,490  13,749  9,213  13,605 

คาใชจายจายลวงหนา 50,567  66,921  50,325  66,670 

เงินทดรองจาย 2,935  2,439  2,492  2,381 

รายไดคางรับ 12,522  17,750  12,522  17,751 

รวม 75,514  100,859  74,552  100,407 
        

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  671  3,410  671  3,410 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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8 สินคาคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรูป 363,511  462,808  354,505  448,123 

สินคาระหวางผลิต 3,872  17,151  3,872  4,516 

วัตถุดิบและวัสดุ 228,769  225,557  197,514  197,152 

อะไหล 97,963  109,370  93,258  105,556 

วัสดุอื่นๆ 2,637  3,195  2,637  2,575 

 696,752  818,081  651,786  757,922 

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (92,164)  (105,684)  (92,164)  (104,565) 

สุทธ ิ 604,588  712,397  559,622  653,357 
       

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ตนทุนของสนิคาคงเหลอืท่ีบันทึกเปน        

คาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขาย        

- ตนทุนขาย 7,823,956  7,687,781  7,824,838  7,713,720 

- การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิท่ี 

คาดวาจะไดรับ 11,994  15,694  11,994  14,575 

- กลับรายการการปรับลดมูลคา (25,514)  (46,897)  (24,395)  (39,559) 

สุทธ ิ 7,810,436  7,656,578  7,812,437  7,688,736 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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9  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย 

อาคารชุดของบริษัทซึ่งเดิมถูกใชเปนสํานักงานของบริษัทไดถูกนําเสนอเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย

เนื่องมาจากบริษัทมีแผนท่ีจะจําหนายอาคารชุดซึ่งไมไดใชงาน และซึ่งเปนไปตามสัญญาจะซื้อจะขายหองชุดของ

บริษัทเมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 ตอมาบริษัทไดขายอาคารนี้ไป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และไดรับรูกําไรจากการ

จําหนาย 164.20 ลานบาท 

รายละเอียดของสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 มีดังตอไปนี้ 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

ราคาทุน  194,136  194,136 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม  (166,647)  (166,647) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ  27,489  27,489 

จําหนาย   (27,489)  (27,489) 

มูลคาตามบัญชี – สุทธ ิณ 30 กันยายน 2561  -  - 

 

รายไดหรือคาใชจายสะสมที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

รายไดหรือคาใชจายสะสมของกลุมสินทรัพยท่ียกเลิกไมมีการรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

10 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 507,030  425,860  30,000  30,000 

สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนใน        

   บริษัทรวม 126,934  142,670  -  - 

รายไดเงินปนผล (97,500)  (61,500)  -  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน  536,464  507,030  30,000  30,000 

 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 และเงินปนผลรับสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

  

สัดสวนความเปนเจาของ 

  

ทุนชําระแลว 

  

ราคาทุน 

 มูลคาตาม 

วิธีสวนไดเสีย 

  

เงินปนผลรับ 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัท เพ็ทฟอรม                     

   (ไทยแลนด) จํากัด  40  40  75,000   75,000  30,000   30,000  536,464  507,030  97,500  61,500 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  ราคาทุน  เงินปนผลรับ 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด  40  40  75,000   75,000  30,000   30,000  97,500  61,500 

 

บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจัดจําหนายพลาสติกขึ้นรูปขวด ฝาจุกเกลียวและขวดพลาสติก ซึ่งบริษัทรวมนี้ไมไดจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย ดังนั้นจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ตารางตอไปนี้สรุปขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมท่ีรวมอยูในงบการเงินของบริษัทรวม การกระทบยอดรายการ

ระหวางขอมูลทางการเงินโดยสรุปดังกลาวกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกลุมกิจการในกิจการเหลานี้ 

 

  บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 

  2561  2560 

  (พันบาท) 

รายได  3,057,780  2,889,841 

กําไรจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  319,958  356,284 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  479  (70) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   320,437  356,214 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  193,024  213,614 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสวนท่ีเปนของกลุมบริษัท  126,934  142,670 

     

สินทรัพยหมุนเวียน  636,646  578,577 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 1,784,327  1,901,497 

หนี้สินหมุนเวียน  (788,249)  (812,670) 

หนี้สินไมหมุนเวียน  (289,369)  (400,735) 

สินทรัพยสุทธิ   1,343,355  1,266,669 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  806,013  760,001 

มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวม  537,342  506,668 

     
 

 

 

 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2561 มีดังนี้ 

  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ  สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  ราคาทุน  เงินปนผลรับ 

   2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

   (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอยทางตรง                  

บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส 

จํากัด 

การลงทุนและถือหุนใน 

บริษัทอื่น 

  

99.99 

  

99.99 

  

600,000 

  

600,000 

  

600,000 

  

600,000 

  

- 

  

- 

Great Brands Limited บริหารตราสินคา  100.00  100.00 HKD 1,000 HKD 1,000  4,134  4,134  -  - 

บริษัท  เสริมสุข เทรนนิ่ง 

จํากัด 

บริการพัฒนาบุคลากร

และองคกร 

  

99.99 

  

99.99 

  

2,500 

  

2,500 

  

2,500 

  

2,500 

  

- 

  

- 

รวม           606,634  606,634  -  - 
 

บริษัทยอยท้ังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเวน Great Brands Limited ดําเนินธุรกิจในประเทศฮองกง 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
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12 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 และเงินปนผลรับสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

และ 2560 มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน  เงินปนผลรับ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผือ่ขาย        

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 47,863  59,498  1,587  2,644 
        

ตราสารทุนอื่นที่ไมอยูในความตองการของตลาด        

บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด 7,000  7,000  700  700 

บริษัท บางกอกกลาส จํากัด (มหาชน) 74,799  74,799  2,155  2,155 

 81,799  81,799  2,855  2,855 

รวม 129,662  141,297  4,442  5,499 

 

รายการเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผือ่ขาย    

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 59,498  63,200 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา (11,635)  (3,702) 

ณ วันที่ 30 กันยายน  47,863  59,498 
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 งบการเงินรวม  

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินลงทุน-บริษัทอื่นที่เกีย่วของกัน    

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 81,799  116,799 

ขายระหวางป -  (35,000) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 81,799  81,799 

    

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น    

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 141,297  179,999 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลคา (11,635)  (3,702) 

ขายระหวางป -  (35,000) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 129,662  141,297 
 

ในระหวางป 2560 บริษัทไดขายเงินลงทุนในบริษัท เพชรแพค จํากัด มูลคาตามบัญชีจํานวน 35 ลานบาท ใหกับกิจการ

ท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 42.4 ลานบาท บริษัทรับรูกําไรจากการขายจํานวน 7.4 ลานบาท ในงบกําไร

ขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 
 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 เปนสกุลเงินบาท 
 

13 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ท่ีดิน  อาคาร  รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559  295,519  5,100  300,619 

รายการปรับปรุงใหเปนมูลคายุติธรรม  12,963  -  12,963 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 

  วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

  

308,482 

  

5,100 

  

313,582 

รายการปรับปรุงใหเปนมูลคายุติธรรม  2,723  180  2,903 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  311,205  5,280  316,485 
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อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 ประเมินราคาโดยบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน 

ฟลลิปส จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑของสินทรัพยท่ีใชงานอยูในปจจุบัน 

 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนประกอบดวยท่ีดินท่ีถือครองไวเพื่อการดําเนินธุรกิจในอนาคตแตยังมิไดใชประโยชน

และท่ีดินและอาคารท่ีใหเชาแกบุคคลท่ีสาม สัญญาเชามีระยะเวลาสามป 
 

การวัดมูลคายุติธรรม 
 

ลําดับช้ันมูลคายุติธรรม 
 

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระจากภายนอก ซึ่งมี

คุณสมบัติในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณในการประเมินราคาทรัพยสินประเภทดังกลาว ผูประเมินราคา

ทรัพยสินอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกลุมบริษัทเปนประจําทุกป 
 

การวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจํานวน 316.49 ลานบาท (2560: 313.58 ลานบาท)  

ถูกจัดลําดับช้ันการวัดมูลคายุติธรรม อยูในระดับท่ี 3 จากเกณฑขอมูลท่ีนํามาใชในเทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรม 
 

มูลคายุติธรรมระดับ 3 
 

ตารางตอไปนี้แสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปสําหรับมูลคายุติธรรมระดับ 3 
 

   (พันบาท) 

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560   313,582 
    

ผลกําไรที่รวมอยูใน “รายไดอื่น”    

   การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม (ท่ียังไมรับรู)   2,903 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561   316,485 
 

เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญ 
 

เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุนแสดงในตารางดังตอไปนี้ 
 

เทคนิคการประเมินมูลคา ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได ที่มีนัยสําคัญ 

วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด 

 

•   ราคาเสนอขายของทรัพยสินท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 

•   แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมิน 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 

 งบการเงินรวม 

     อาคาร    เครื่องจักร            สินทรัพย   

 ท่ีดิน  คลังสินคา    อุปกรณและ    เครื่องตกแตง      อุปกรณ  ระหวาง   

   สวนท่ี  และสวน    เครื่องมือ    และเครื่องใช  กระบะ  ภาชนะ  สงเสริม  การกอสราง   

 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  เครื่องใช  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม                        

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 500,266  3,730,302  2,594,861  172,447  6,431,931  1,749,010  329,639  358,571  1,597,257  3,909,702  100,440  21,474,426 

เพิ่มขึ้น -  -  34,912  -       98,246  9,110  23,258  2,970  40,588  36,108  101,575  346,767 

โอน -  (134)  19,562            (347)     108,616  1,081  1,302  -  -  2,285  (132,499)  (134) 

จําหนาย -  -             (160)  -      (11,685)  (19,624)  (14,562)         (2)      (261,177)                  -  -  (307,210) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560                        

   และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 500,266  3,730,168     2,649,175  172,100  6,627,108  1,739,577  339,637  361,539  1,376,668  3,948,095  69,516  21,513,849 

เพิ่มขึ้น -  -  24,674  -  72,011  7,496  6,088  5,940  68,063  13,347  56,440  254,059 

โอน -  -  7,548  -  54,005  986  39  -  -  (324)  (62,254)  - 

โอนไปเปนสินทรัพย                        

ไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย -  -  -  (172,100)  -  -  (22,036)  -  -  -    (194,136) 

จําหนาย -  -  (1,403)  -  (23,717)  (70,485)  (6,334)  (2,218)  (96,160)  (176,609)  -  (376,926) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 500,266  3,730,168  2,679,994  -  6,729,407  1,677,574  317,394  365,261  1,348,571  3,784,509  63,702  21,196,846 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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 งบการเงินรวม 

     อาคาร    เครื่องจักร            สินทรัพย   

 ท่ีดิน  คลังสินคา    อุปกรณและ    เครื่องตกแตง      อุปกรณ  ระหวาง   

   สวนท่ี  และสวน    เครื่องมือ    และเครื่องใช  กระบะ  ภาชนะ  สงเสริม  การกอสราง   

 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  เครื่องใช  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาและขาดทุนจากการดอยคา 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 -  -  1,390,962  138,919  4,717,829  1,548,369  291,056  341,087  291,595  3,592,096  -  12,311,913 

คาเสื่อมราคาสําหรบัป -  -  83,682  3,400  286,831  44,863  19,950  6,349  108,975  106,518  -  660,568 

ขาดทุนจากการดอยคา -  -  -  -  -  -  -  -  (26,353)  -  -  (26,353) 

จําหนาย -  -                (105)  -  (11,658)  (19,578)  (14,504)  -  (120,948)  -  -  (166,793) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560                        

   และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -  -  1,474,539  142,319  4,993,002  1,573,654  296,502  347,436  253,269  3,698,614  -  12,779,335 

คาเสื่อมราคาสําหรับป -  -  97,664  2,438  262,652  56,483  19,252  6,919  105,623  102,765  -  653,796 

โอนไปเปนสินทรัพย                        

ไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย -  -  -  (144,757)  -  -  (21,621)  -  -  -  -  (166,378) 

ขาดทุนจากการดอยคา -  -  -  -  -  -  -  -  (25,322)  -  -  (25,322) 

จําหนาย -  -  (775)  -  (23,595)  (70,463)  (6,313)  (2,216)  (38,265)  (176,618)  -  (318,245) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 -  -  1,571,428  -  5,232,059  1,559,674  287,820  352,139  295,305  3,624,761  -  12,923,186 

                        

คาเผื่ออุปกรณสงเสริม                        

   การตลาดสูญหาย                        

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,330  -  5,330 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560                        

   และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,330  -  5,330 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,330  -  5,330 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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 งบการเงินรวม 

     อาคาร    เครื่องจักร            สินทรัพย   

 ท่ีดิน  คลังสินคา    อุปกรณและ    เครื่องตกแตง      อุปกรณ  ระหวาง   

   สวนท่ี  และสวน    เครื่องมือ    และเครื่องใช  กระบะ  ภาชนะ  สงเสริม  การกอสราง   

 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  เครื่องใช  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

มูลคาสุทธิทางบัญชี                        

ณ วันที่  1 ตุลาคม 2559 500,266  3,730,302  1,203,899  33,528  1,714,102  200,641  38,583  17,484  1,305,662  312,276  100,440  9,157,183 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560                          

   และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 500,266  3,730,168  1,174,636  29,781  1,634,106  165,923  43,135  14,103  1,123,399  244,151  69,516  8,729,184 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 500,266  3,730,168  1,108,566  -  1,497,348  117,900  29,574  13,122  1,053,266  154,418  63,702  8,268,330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

 66 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     อาคาร                สินทรัพย   

 ท่ีดิน  คลังสินคา        เครื่องตกแตง      อุปกรณ  ระหวาง   

   สวนท่ี  และสวน    เครื่องจักรและ    และเครื่องใช  กระบะ  ภาชนะ  สงเสริม  การกอสราง   

 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  อุปกรณ  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม                        

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 375,763  3,546,741  2,283,846  172,447  5,851,570  1,741,111  319,380  334,711  1,565,679  3,909,703  99,593  20,200,544 

เพิ่มขึ้น -  -  29,421  -  80,109  9,110  22,554  2,970      34,468  36,108  81,551        296,291 

โอน -  (134)  19,262             (347)  101,888  1,081  1,302  -  -  2,285  (125,471)  (134) 

จําหนาย -  -  -  -  (10,804)  (19,625)  (12,915)  -  (107,573)  -  -  (150,917) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560                        

   และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 375,763  3,546,607  2,332,529  172,100  6,022,763  1,731,677  330,321  337,681  1,492,574  3,948,096  55,673  20,345,784 

เพิ่มขึ้น -  -  21,072  -  63,419  7,275  4,888  5,940  68,062  13,347  41,788  225,791 

โอน -  -  6,847  -  30,407  986  39  -  -  (324)  (37,955)  - 

โอนไปเปนสินทรัพย                        

ไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย -  -  -  (172,100)  -  -  (22,036)  -  -  -  -  (194,136) 

จําหนาย -  -  (716)  -  (23,161)  (70,485)  (6,334)  (2,218)  (96,143)  (176,609)  -  (375,666) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 375,763  3,546,607  2,359,732  -  6,093,428  1,669,453  306,878  341,403  1,464,493  3,784,510  59,506  20,001,773 

 

 

 

 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     อาคาร                สินทรัพย   

 ท่ีดิน  คลังสินคา        เครื่องตกแตง      อุปกรณ  ระหวาง   

   สวนท่ี  และสวน    เครื่องจักรและ    และเครื่องใช  กระบะ  ภาชนะ  สงเสริม  การกอสราง   

 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  อุปกรณ  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาและขาดทุนจากการดอยคา  

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 -  -  1,189,538  138,919  4,220,260  1,541,362  281,866  317,228  286,926  3,592,097  -  11,568,196 

คาเสื่อมราคาสําหรับป -  -  67,734  3,400  253,571  44,538  19,392  6,348  169,324  106,517  -  670,824 

ขาดทุนจากการดอยคา -  -  -  -  -  -  -  -  (26,353)  -  -  (26,353) 

จําหนาย -  -  -  -  (10,783)  (19,578)  (12,869)  -  (35,729)  -  -  (78,959) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560                        

   และ 1 ตุลาคม 2560 -  -  1,257,272  142,319  4,463,048  1,566,322  288,389  323,576  394,168  3,698,614  -      12,133,708 

คาเสื่อมราคาสําหรับป -  -  81,953  2,438  239,986  56,144  18,758  6,919  104,572  102,765  -  613,535 

โอนไปเปนสินทรัพย                        

ไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย -  -  -  (144,757)  -  -  (21,621)  -  -  -  -  (166,378) 

ขาดทุนจากการดอยคา -  -  -  -  -  -  -  -  (25,322)  -  -  (25,322) 

จําหนาย -  -  (513)  -  (23,040)  (70,463)  (6,313)  (2,216)  (38,249)  (176,618)  -  (317,412) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 -  -  1,338,712  -  4,679,994  1,552,003  279,213  328,279  435,169  3,624,761  -  12,238,131 

                        

คาเผื่ออุปกรณสงเสริม                        

   การตลาดสูญหาย                        

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,330  -  5,330 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560                        

   และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,330  -  5,330 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,330  -  5,330 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     อาคาร                สินทรัพย   

 ท่ีดิน  คลังสินคา        เครื่องตกแตง      อุปกรณ  ระหวาง   

   สวนท่ี  และสวน    เครื่องจักรและ    และเครื่องใช  กระบะ  ภาชนะ  สงเสริม  การกอสราง   

 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  อุปกรณ  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

มูลคาสุทธิทางบัญชี                        

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 375,763  3,546,741  1,094,308  33,528  1,631,310  199,749  37,514  17,483  1,278,753  312,276  99,593  8,627,018 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560                        

   และวันที่ 1 ตุลาคม 2561 375,763  3,546,607  1,075,257  29,781  1,559,715  165,355  41,932  14,105  1,098,406  244,152  55,673  8,206,746 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 375,763  3,546,607  1,021,020  -  1,413,434  117,450  27,665  13,124  1,029,324  154,419  59,506  7,758,312 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว 

แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

อาคารและอปุกรณ 9,241,568  10,187,285  8,708,261  9,861,693 

 

การวัดมูลคายุติธรรม 

 

ลําดับช้ันมูลคายุติธรรม 

 

มูลคายุติธรรมของท่ีดินถูกประเมินโดยผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพท่ี

เหมาะสมและมีประสบการณในการประเมินราคาทรัพยสินประเภทดังกลาว ผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระได

ประเมินมูลคายุติธรรมของท่ีดินของกลุมบริษัทเปนประจํา 

 

การวัดมูลคายุติธรรมของท่ีดินในงบการเงินรวมจํานวน 4,230.43 ลานบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 

3,922.37 ลานบาท ถูกจัดลําดับช้ันการวัดมูลคายุติธรรม อยูในระดับท่ี 3 จากเกณฑขอมูลท่ีนํามาใชในเทคนิคการ

ประเมินมูลคายุติธรรม 

 

 มูลคายุติธรรมระดับ 3 

 

ตารางตอไปนี้แสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปสําหรับมูลคายุติธรรมระดับ 3 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 4,230,434  3,922,370 
    

กําไรที่รวมอยูใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น”    

   ปรับปรุงขาดทุนจากการตีมูลคาท่ีดินในงวดกอน -  - 

กําไรที่รวมอยูใน “กําไรขาดทุนสาํหรับงวด”    

   กําไรจากการตีมูลคาท่ีดินใหม -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 4,230,434  3,922,370 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญ 
 

เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรมของท่ีดินแสดง

ในตารางดังตอไปนี้ 
 

เทคนิคการประเมินมูลคา ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได ที่มีนัยสําคัญ 

วิธีการเปรียบเทียบราคาขาย •   ราคาเสนอขายของทรัพยสินท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 

•   แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมิน 
 

15 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

 งบการเงินรวม 

 เครื่องหมาย  คาลิขสิทธิ์   

 การคา  ซอฟตแวร  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 2,000  50,578  52,578 

เพิ่มข้ึน -  1,522  1,522 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 2,000  52,100  54,100 

เพิ่มข้ึน/โอน -  9,356  9,356 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 2,000  61,456  63,456 
      

คาตัดจําหนาย      

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 -  29,713  29,713 

คาตัดจําหนายสําหรับป -  3,010  3,010 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -  32,723  32,723 

คาตัดจําหนายสําหรับป -  10,974  10,974 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 -  43,697  43,697 
      

มูลคาสุทธิทางบัญช ี      

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 2,000  20,865  22,865 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 2,000  19,377  21,377 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 2,000  17,759  19,759 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 

 (พันบาท) 

ราคาทุน  

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 47,448 

เพิ่มข้ึน 888 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 48,336 

เพิ่มข้ึน 8,705 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 57,041 

  

คาตัดจําหนาย  

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 28,314 

คาตัดจําหนายสําหรับป 2,277 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 30,591 

คาตัดจําหนายสําหรับป 10,063 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 40,654 

  

มูลคาสุทธิทางบัญช ี  

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 19,134 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 1 ตุลาคม 2560 17,745 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 16,387 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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16 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย  หนี้สิน 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รวม 839,772  860,316  (887,227)  (888,247) 

การหักกลบรายการของภาษี (836,255)  (850,658)  836,255  850,658 

สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการ 

 ตัดบัญชีสุทธิ  3,517  9,658  (50,972)  (37,589) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย  หนี้สิน 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รวม 831,438  845,540  (850,515)  (851,535) 

การหักกลบรายการของภาษี (831,438)  (845,540)  831,438  845,540 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  -  -  (19,077)  (5,995) 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2561 และ 2560 มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

  บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน  

 ณ วันที่  

1 ตุลาคม 2560  

กําไรหรอืขาดทุน 

(หมายเหตุ 28)  

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที ่

30 กันยายน 2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

สินคาคงเหลือ 21,526  (2,894)  -  18,632 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 210,950  (1,193)  (25,801)  183,956 

ยอดขาดทุนยกไป 612,216  15,193  -  627,409 

อื่นๆ 15,624  (5,849)  -  9,775 

รวม 860,316  5,257  (25,801)  839,772 

        

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (746,033)  -  -  (746,033) 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (25,329)  (581)  -  (25,910) 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  (5,554)  -  2,327  (3,227) 

อื่นๆ (111,331)  (726)  -  (112,057) 

รวม (888,247)  (1,307)  2,327  (887,227) 

        

สุทธ ิ (27,931)  3,950  (23,474)  (47,455) 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงินรวม 

  บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน  

 ณ วันที่  

1 ตุลาคม 2559  

กําไรหรอืขาดทุน 

(หมายเหตุ 28)  

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที ่

30 กันยายน 2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

สินคาคงเหลือ 28,480  (6,954)  -  21,526 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 225,024  (8,147)  (5,927)  210,950 

ยอดขาดทุนยกไป 487,143  125,073  -  612,216 

อื่นๆ 26,873  (11,249)  -  15,624 

รวม 767,520  98,723  (5,927)  860,316 

        

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (746,060)  -  27  (746,033) 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (22,736)  (2,593)  -  (25,329) 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  (6,294)  -  740  (5,554) 

อื่นๆ (111,213)  (118)  -  (111,331) 

รวม (886,303)  (2,711)  767  (888,247) 

        

สุทธ ิ (118,783)  96,012  (5,160)  (27,931) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน  

 ณ วันที่ 

1 ตุลาคม 2560  

กําไรหรอืขาดทุน 

(หมายเหตุ 28)  

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที ่

30 กันยายน 2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

สินคาคงเหลือ 21,113  (2,480)  -  18,633 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 212,669  (1,151)  (25,562)  185,956 

ยอดขาดทุนยกไป 596,134  20,940  -  617,074 

อื่นๆ 15,624  (5,849)  -  9,775 

รวม 845,540  11,460  (25,562)  831,438 
        

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (709,321)  -  -  (709,321) 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (25,329)  (581)  -  (25,910) 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น (5,554)  -  2,327  (3,227) 

อื่นๆ (111,331)  (726)  -  (112,057) 

รวม (851,535)  (1,307)  2,327  (850,515) 
        

สุทธ ิ (5,995)  10,153  (23,235)  (19,077) 
 

 

 

 

 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน  

 ณ วันที่ 

1 ตุลาคม 2559  

กําไรหรอืขาดทุน 

(หมายเหตุ 28)  

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที ่

30 กันยายน 2560 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

สินคาคงเหลือ 26,110  (4,997)  -  21,113 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 223,478  (8,355)  (5,944)  209,179 

ยอดขาดทุนยกไป 475,332  124,293  -  599,625 

อื่นๆ 26,872  (11,249)  -  15,623 

รวม 751,792  99,692  (5,944)  845,540 
        

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (709,348)  -  27  (709,321) 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (22,736)  (2,593)  -  (25,329) 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น (6,294)  -  740  (5,554) 

อื่นๆ (111,213)  (118)  -  (111,331) 

รวม (849,591)  (2,711)  767  (851,535) 
        

สุทธ ิ (97,799)  96,981  (5,177)  (5,995) 
 

 

กลุมบริษัททบทวนและประเมินประโยชนท่ีจะไดรับจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีและ

ผลแตกตางช่ัวคราวโดยใชประมาณการจากผลประกอบการจริงและการคาดการณผลประกอบการในอนาคตซึ่งอาศัยการ

ประมาณการสมมติฐานของผูบริหารเกี่ยวกับการเติบโตของรายไดและการเพิ่มข้ึนของกําไรจากการดําเนินงานของกลุม

บริษัท บริษัทรับรูขาดทุนทางภาษีเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุมบริษัทเช่ือวาจะมีกําไรทางภาษี

เพียงพอท่ีจะนําผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชมาใชประโยชนไดซึ่งเปนไปตามแผนธุรกิจของกลุมบริษัทท่ีสามารถทํา

กําไรจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึนในอนาคต การประมาณการดังกลาวและสมมติฐานท่ีสงผลตอมูลคาของสินทรัพยภาษี

เงินไดรอการตัดบัญชี ผลประกอบการจริงอาจแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากท่ีไดประมาณไวโดยผูบริหารของกลุม

บริษัท ท้ังนี้ขาดทุนทางภาษีท่ีจะสิ้นอายุในป 2562 ถึง 2566 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 
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17 เจาหนี้การคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 542,037  580,874  951,988  1,006,171 

กิจการอื่นๆ  222,106  257,517  205,573  247,057 

รวม  764,143  838,391  1,157,561  1,253,228 

 

เจาหนีก้ารคาท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 เปนสกลุเงนิบาท 

 

18 เจาหนี้อื่น 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

คาผลประโยชนพนักงานคางจาย 191,510  204,374  187,490  201,327 

เจาหนี้อื่น 247,336  236,287  232,183  210,763 

คาภาษีสรรพสามิตคางจาย 81,429  90,774  79,741  85,812 

คาสงเสริมการขายคางจาย 62,657  48,180  62,657  48,180 

คาสาธารณูปโภคคางจาย 27,744  33,338  25,169  30,902 

อื่นๆ 40,849  29,005  40,849  28,219 

รวม 651,525  641,958  628,089  605,203 
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ยอดเจาหนี้อื่น ณ วันท่ี 30 กันยายน จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท 646,291  636,550  623,122  599,888 

สกุลเงินยูโร 3,470  3,660  3,289  3,660 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,721  1,702  1,678  1,655 

สกุลเงินเหรยีญฮองกง 26  28  -  - 

สกุลเงินปอนดสเตอรรงิ 17  18  -  - 

รวม 651,525  641,958  628,089  605,203 

 

19 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

  

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน        

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ        

ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน        

- รางวัลการทํางานเปนสําหรับระยะ 

           เวลานาน 

 

34,745 

  

39,114 

  

34,669 

  

39,039 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน        

- สํารองบําเหน็จพนักงาน 898,701  1,023,752  889,810  1,013,390 

รวม 933,446  1,062,866  924,479  1,052,429 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สวนที่ไมหมุนเวียน        

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 933,446  1,062,866  924,479  1,052,429 

รวม 933,446  1,062,866  924,479  1,052,429 

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

รับรูในกําไรหรือขาดทุน        

ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  

- รางวัลการทํางานเปนสําหรับระยะ    

      เวลานาน 

 

 

4,876 

  

 

5,849 

  

 

4,864 

  

 

5,835 

-   กําไรจากการประมาณตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย 

 

 (4,279) 

  

 (7,145) 

  

 (4,270) 

  

 (7,137) 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  

- สํารองบําเหน็จพนักงาน 

 

76,857 

  

74,757 

  

75,577 

  

73,586 

รวม 77,454  73,461  76,171  72,284 

        

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท) 

รับรูในกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

กําไรจากการประมาณตาม        

       หลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรบัรู 

       ในระหวางป 

 

(129,231) 

  

(29,574) 

  

(127,810) 

  

(29,721) 

กําไรสะสมจากการประมาณตาม        

        หลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (438,268)  (309,037)  (437,884)  (310,074) 
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ผลประโยชนหลังออกจากงาน - สํารองบําเหน็จพนักงาน 

 

กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวของกลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

ไดแก ความเสี่ยงของชวงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันท่ีไมได        

   จัดใหมีกองทุน 898,701  1,023,752  889,810  1,013,390 

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน 898,701  1,023,752  889,810  1,013,390 

 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน         

   ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  1,023,752  1,067,927  1,013,390  1,058,909 

ผลประโยชนจายโดยโครงการ  (72,678)  (89,828)  (71,347)  (89,828) 

  951,074  978,099  942,043  969,081 

รับรูในกําไรขาดทุน         

ตนทุนบริการปจจุบัน   53,955  54,062  52,896  53,063 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน  22,903  20,695  22,681  20,523 

  76,858  74,757  75,577  73,586 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่         

กําไรจากการประมาณตาม         

   หลักคณิตศาสตรประกันภัย  (129,231)  (29,574)  (127,810)  (29,721) 

         

อื่น ๆ         

รับโอนจากบรษัิทท่ีเกี่ยวของกัน  -  26  -  - 

โอนออกไปยังบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  -  (26)  -  (26) 

ปรับปรุงรายการระหวางป  -  470  -  470 

  -  470  -  444 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน         

   ณ วันที่ 30 กนัยายน  898,701  1,023,752  889,810  1,013,390 

 

ขาดทุน(กําไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกดิข้ึนจาก 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

สมมติฐานทางประชากรศาสตร  -  19,672  -  19,463 

สมมติฐานทางการเงิน  (114,411)  (21,143)  (112,911)  (20,845) 

การปรับปรุงจากประสบการณ  (14,820)  (28,103)  (14,899)  (28,339) 

รวม  (129,231)  (29,574)  (127,810)  (29,721) 
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ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) 

ไดแก 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (รอยละ) 

อัตราคิดลด  2.75  2.50  2.75  2.50 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.00  5.00  4.00  5.00 

 

ขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ   

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของภาระผูกพันผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปน 7 ป          

(2560: 8 ป) 

 

การวิเคราะหความออนไหว 

 

การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปไดอยาง

สมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชนท่ีกําหนดไว

เปนจํานวนเงินดังตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน        

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงรอยละ 0.5) (33,778)  35,999  (33,281)  35,461 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต         

   (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1) 99,344  (75,634)  93,154  (74,606) 

 

แมวาการวิเคราะหนี้ไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใตโครงการดังกลาว 

แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติตางๆ 
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20 ทุนเรือนหุน 

 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคาหุน 2561  2560 

 ตอหุน จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท) (พันหุน / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน         

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม         

-  หุนสามัญ 1 265,900  265,900  265,900  265,900 

ณ วันที่ 30 กันยายน           

-  หุนสามัญ 1 265,900  265,900  265,900  265,900 
         

ทุนที่ออกและชาํระแลว         

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม         

-  หุนสามัญ 1 265,900  265,900  265,900  265,900 

ณ วันที่ 30 กันยายน          

-  หุนสามัญ 1 265,900  265,900  265,900  265,900 

 

ผูถือหุนสามัญจะไดรับสิทธิในการรับเงินปนผลจากการประกาศจายเงินปนผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่ง

เสียงตอหนึ่งหุนในท่ีประชุมของบริษัท 

 

 สวนเกินมูลคาหุน 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา

มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้

จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
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21 สํารอง 

 

สํารองประกอบดวย 

 

การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง  

(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

สํารองทั่วไป 

 

บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปสวนหนึ่งเพื่อใชสําหรับเปนทุนสํารองเพื่อการขยายการดําเนินงานของกิจการ 

 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินแสดงในสวนของเจาของไดแกผลตางการแปลงคาท้ังหมดจากงบการเงินของ

หนวยงานในตางประเทศ 

 

ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทนุเผื่อขาย 

ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลรวม

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายขายจนกระท่ังมีการตัดรายการหรือเกิดการดอยคา 

 

ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใหม 

ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใหมท่ีแสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลรวมของการ

เปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดินท่ีแสดงในงบการเงินดวยการตีราคาใหมจนกระท่ังมีการขายหรือจําหนาย 

 

สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
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22 สวนงานดําเนินงาน 

 

กลุมบริษัทมี 2 สวนงานท่ีรายงานดังรายละเอียดขางลาง ซึ่งเปนหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญของกลุมบริษัท หนวยงาน

ธุรกิจท่ีสําคัญนี้ผลิตสินคาและใหบริการท่ีแตกตางกัน และมีการบริหารจัดการแยกตางหาก เนื่องจากใชเทคโนโลยี

และกลยุทธทางการตลาดท่ีแตกตางกัน  ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทานรายงานการจัดการ

ภายในของแตละหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญอยางนอยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานของกลุม

บริษัทโดยสรุปมีดังนี้  

 

• สวนงาน 1 ธุรกิจเครื่องดื่มประเภทอัดลม ผลิตและจําหนายเครื่องดื่มน้ําอัดลม และเครื่องดื่มเกลือแร 

    รวมถึงเปนผูจัดจําหนายโซดา 

• สวนงาน 2 ธุรกิจเครื่องดื่มประเภทไมอัดลม ผลิตและจําหนายน้ําดื่ม เครื่องดื่มบํารุงกําลัง และเครื่องดื่ม 

    ชนิดอื่น รวมถึง เปนผูจัดจําหนายและชา 

 

ไมมีสวนงานการดําเนินงานอื่นใดท่ีเขาเกณฑเชิงปริมาณเพื่อกําหนดสวนงานท่ีรายงานในป 2561 หรือ 2560 

 

ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานไดรวมอยูดังขางลางนี้ ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรกอน

ภาษีเงินไดของสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ

ดําเนินงานของกลุมบริษัท ผูบริหารเช่ือวาการใชกําไรกอนภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานนั้นเปนขอมูลท่ี

เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอื่นท่ีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกัน 

 

ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน  

 

 เครื่องด่ืมประเภท 

อัดลม 

 เครื่องด่ืมประเภท 

ไมอัดลม 

  

รวมสวนงานท่ีรายงาน 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (ลานบาท) 

รายไดจากลูกคาภายนอก 4,548  4,379  6,272  6,244  10,820  10,623 

กําไรตามสวนงานกอนหักภาษี 578  523  2,414  2,364  2,992  2,887 

            

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

ที่บันทึกเปนคาใชจายในการ

ขายและบริหาร 110  111  154  162 

 

264  273 

คาใชจายในการขาย 1,126  958  1,553  1,366  2,519  2,324 
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การกระทบยอดรายได กําไรหรือขาดทุน และรายการอื่นที่มสีาระสําคัญของสวนงานที่รายงาน 

 

 2561  2560 

 (ลานบาท) 

กําไรหรือขาดทนุ    

กําไรจากสวนงานท่ีรายงาน 2,992  2,887 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายท่ีบันทึกเปนคาใชจายในการขายและบริหาร (264)  (273) 

คาใชจายในการขาย (2,519)  (2,324) 

 209  290 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน    

- รายไดอื่น 340  257 

- คาใชจายในการบริหาร (958)  (1,015) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (สุทธิจากภาษีเงินได) 127  143 

ขาดทุนรวมกอนภาษีเงินได (282)  (325) 

 

สวนงานภูมิศาสตร  

 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจในประเทศเปนสวนใหญ ไมมีรายไดจากตางประเทศหรือสินทรัพยในตางประเทศท่ีมี

สาระสําคัญ 

 

ลูกคารายใหญ  

 

รายไดจากลูกคารายหนึ่งจากสวนงานท่ี 1 และ 2 ของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 เปนเงิน

ประมาณ 3,492.35 ลานบาท (2560: 3,182.54 ลานบาท) จากรายไดรวมของกลุมบริษัท 
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23 รายไดอื่น 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

รายไดจากการใหบริการท่ีปรึกษา  -  43,333  -  43,333 

รายไดจากการขายเศษซาก  41,920  44,747  40,517  43,442 

รายการปรับปรุงใหเปนมูลคา         

   ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย         

      เพื่อการลงทุน 13 2,919  12,963  2,903  12,963 

กําไรจากการจําหนาย 

   เงินลงทุนระยะยาว 

 

12 

 

- 

  

7,420 

  

- 

  

7,420 

เงินปนผลรับ 10, 12 4,441  5,499  101,941  66,999 

กําไรจากการจําหนายอาคาร         

   อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 9 179,857  4,449  179,857  4,449 

ดอกเบ้ียรับ  3,263  3,412  6,590  6,707 

เงินสนับสนุนการขาย  47,010  44,178  47,010  44,178 

อื่นๆ  60,263  91,041  60,207  106,567 

รวม  339,673  257,042  439,025  336,058 

 

24 คาใชจายในการขาย 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน  1,101,151  1,066,069  1,099,604  1,064,464 

คาใชจายการตลาด  540,401  427,515  540,401  427,515 

คาขนสง  413,847  359,281  408,768  350,498 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  159,600  177,701  158,662  176,773 

คาน้ํามันเช้ือเพลิง  182,797  176,850  182,797  176,850 

อื่นๆ  280,480  294,555  278,003  292,213 

รวม  2,678,276  2,501,971  2,668,235  2,488,313 
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25 คาใชจายในการบริหาร 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน  528,055  578,819  512,184  566,712 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  103,560  94,971  101,140  92,725 

คาน้ํามันเช้ือเพลิง  85,991  81,653  85,778  81,368 

อื่นๆ  344,167  354,737  351,511  356,994 

รวม  1,061,773  1,110,180  1,050,613  1,097,799 

 

26 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและคาแรง  1,349,965  1,372,501  1,321,201  1,325,847 

คาลวงเวลาและคาเบ้ียเลี้ยง  132,280  126,378  128,313  121,918 

โบนัส  121,326  132,485  119,064  127,802 

ตนทุนบําเหน็จบํานาญ-โครงการ         

 สมทบเงินท่ีกําหนดไว  83,445  81,796  81,961  81,618 

ตนทุนบําเหน็จบํานาญ-โครงการ         

 ผลประโยชนท่ีกําหนดไว 19 84,340  74,757  83,060  73,586 

อื่นๆ  227,699  240,660  225,161  235,873 

รวม  1,999,055  2,028,577  1,958,760  1,966,644 

   

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19  
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โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 

 

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน

การเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัทจาย

สมทบในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 12 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียน

เปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุญาต 

 

สําหรับพนักงานท่ีไมไดเปนสมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพท่ีสถาบันการเงินเปนผูจัดการ พนักงานผูนั้นยังมีสิทธิเปนสมาชิก

กองทุนเลี้ยงชีพเดิมของบรษัิท ซึ่งบริษัทเปนผูจัดการกองทุน เงินท่ีบริษัทจายสมทบใหแกพนักงานถือเปนคาใชจายตาม

งวดท่ีบริษัทไดรับประโยชนจากการจาง 

 

27 คาใชจายตามลกัษณะ 

 

งบการเงินไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาท่ี คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับตางๆ ดังนี้ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป        

และสินคาระหวางผลิต  1,914,441  1,833,287  1,909,211  1,838,483 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป  4,981,605  4,963,112  4,716,451  4,783,429 

คาใชจายผลประโยชนตอบแทน         

พนักงาน 26 1,999,055       2,028,577  1,958,760  1,966,444 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  666,754  667,416  648,329  615,592 

คาใชจายการตลาด 24 540,401  427,515  540,401  427,515 

คาขนสง 24 413,847  359,281  408,768  350,498 

คาน้ํามันเช้ือเพลิง  268,787  258,503  268,574  258,218 

อื่นๆ  782,929  810,050  1,097,148  1,065,750 

รวมคาใชจาย  11,567,819  11,347,741  11,547,642  11,305,929 
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28 ผลประโยชนภาษีเงินได  

 

 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินไดปจจุบัน         

สําหรับงวดปจจุบัน  -  1,964  -  - 

  -  1,964  -  - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี         

การเปลี่ยนแปลงของผลตางช่ัวคราว 16 (3,950)  (96,012)  (10,153)  (96,981) 

ผลประโยชนภาษีเงินได  (3,950)  (94,048)  (10,153)  (96,981) 

 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 กอนภาษี 

เงินได  

คาใชจาย  

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได  

กอนภาษี 

เงินได  

คาใชจาย 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงนิได 

 (พันบาท) 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม 

สุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย (11,635)  2,327  (9,308)  (3,702)  740  (2,962) 

กําไรจากการประมาณการ           

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย           

สําหรับโครงการผลประโยชน           

พนักงาน 129,231  (25,801)  103,430  29,574  (5,927)  23,647 

กําไรจากการตีมูลคาท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ -  -  -  (134)  27  (107) 

รวม 117,596  (23,474)  94,122  25,738  (5,160)  20,578 
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 งบการเงินฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 กอนภาษี 

เงินได  

คาใชจาย  

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได  

กอนภาษี 

เงินได  

คาใชจาย 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได 

 (พันบาท) 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม 

สุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย (11,635)  2,327  (9,308)  (3,702)  740  (2,962) 

กําไรจากการประมาณการ           

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย           

สําหรับโครงการผลประโยชน           

พนักงาน 127,810  (25,562)  102,248  29,721  (5,944)  23,777 

กําไรจากการตีมูลคาท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ -  -  -  (134)  27  (107) 

รวม 116,175  (23,235)  92,940  25,885  (5,177)  20,708 

 

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง 

 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 

ขาดทุนกอนภาษีเงินไดรวม   (281,686)    (324,970) 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20.00  (56,337)  20.00  (64,994) 

รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (26,786)    (29,685) 

คาใชจายตองหามทางภาษี   10,594    4,642 

คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มข้ึน   (11,307)    (11,039) 

กลับรายการสนิทรัพยภาษีเงนิไดเพิ่มข้ึน 

       รอตัดบัญชี 

   

79,887 

    

7,028 

รวม 1.40  (3,949)        28.94  (94,048) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 

ขาดทุนกอนภาษีเงินไดรวม   (305,129)    (419,022) 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20.00  (61,026)  20.00  (83,804) 

รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (26,275)    (13,400) 

คาใชจายตองหามทางภาษี   12,013    4,185 

คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มข้ึน   (11,198)    (10,990) 

กลับรายการสนิทรัพยภาษีเงนิได 

       รอการตัดบัญชี 

   

76,333 

    

7,028 

รวม 3.33  (10,153)  23.14  (96,981) 
 

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ใหลดอัตราภาษี

เงินไดนิติบุคคลเปนอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2559 เปนตนไป  
 

29 ขาดทุนตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังนี้ คํานวณจากขาดทุนสําหรับป/งวดท่ี

เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางป/งวดโดยแสดงการคํานวณ

ดังนี้  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท / พันหุน) 

ขาดทุนท่ีเปนสวนของผูถอืหุนสามัญ        

    ของบริษัท (ข้ันพื้นฐาน) (277,737)  (230,922)  (294,976)              (322,040) 

จํานวนหุนสามญัท่ีออกจําหนายแลว 265,900  265,900  265,900  265,900 

ขาดทุนตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (1.04)  (0.87)  (1.11)  (1.21) 
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30 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออก

เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 

 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล

ของระดับความเสี่ยงใหเปนท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการ

ความเสี่ยง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจ

วามีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 

 

การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือ การรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเช่ือมั่น

ของตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการ

ลงทุนซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม อีกท้ังยัง

กํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ  

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียใน

ตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เนื่องจากดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนใหญมีอัตรา

คงท่ี กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินใหกูยืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4) กลุมบริษัทได

ลดความเสี่ยงดังกลาวโดยทําใหแนใจวาดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราคงท่ี 

 

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของเงินใหกูยืม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 และระยะท่ีครบกําหนดชําระหรือ

กําหนดอัตราใหมมีดังนี้ 
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   งบการเงินรวม 

 

อัตราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจริง 

  

ภายใน 1 ป 

  

หลังจาก 5 ป 

  

รวม 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 

วันที่ 30 กันยายน 2561        

ไมหมุนเวียน        

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4.05  -  3,000  3,000 

        

วันที่ 30 กันยายน 2560        

ไมหมุนเวียน        

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4.44  -  3,000  3,000 

 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อัตราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจริง 

  

ภายใน 1 ป 

  

หลังจาก 5 ป 

  

รวม 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 

วันที่ 30 กันยายน 2561        

หมุนเวียน        

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3.10  125,000  -  125,000 

ไมหมุนเวียน        

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4.05  -  3,000  3,000 

รวม   125,000  3,000  128,000 

        

วันที่ 30 กันยายน 2560        

หมุนเวียน        

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3.10  125,000  -  125,000 

ไมหมุนเวียน        

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4.44  -  3,000  3,000 

รวม   125,000  3,000  128,000 
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ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการขายสินคาและซื้อสินทรัพยท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ ซึ่งกลุมบริษัทคาดวาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงสําหรับ

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศในงบแสดงฐานะการเงินจะไมมีสาระสําคัญตอฐานะการเงินและผล

การดําเนินงาน เนื่องจากกลุมบริษัทไมมีเงินกูหรือรายการคาท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศอยางมีสาระสําคัญ 

นอกจากน้ีการซ้ือวัตถุดิบและบรรจุภัณฑสวนใหญยังเปนการซื้อจากแหลงภายในประเทศ ความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนสวนใหญจึงมีขอบเขตเพียงการซื้ออะไหลและอุปกรณจากตางประเทศ 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมา

จากการมีสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังนี้  
 

 
 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  (พันบาท) 

เจาหนี้อื่น 18 (1,721)  (1,702)  (1,678)  (1,655) 

ยอดบัญชใีนงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสีย่ง         (1,721)  (1,702)  (1,678)  (1,655) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

เงินยูโร  (พันบาท) 

เจาหนี้อื่น  18 (3,470)  (3,660)  (3,289)  (3,660) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสีย่ง         (3,470)   (3,660)   (3,289)  (3,660) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

เงินเหรียญฮองกง  (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 28,874  30,526  -  - 

เจาหนี้อื่น  18 (26)  (28)  -  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสีย่ง         28,848  30,498  -  - 
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ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือคือ ความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัท ตามเงื่อนไขท่ีตกลง

ไวเมื่อครบกําหนด 

 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเช่ือเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเช่ือดังกลาวอยางสม่ําเสมอ โดยการ

วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดับหนึ่งๆ ณ วันท่ีรายงานไมพบวามีความเสี่ยง

จากสินเช่ือท่ีเปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเช่ือแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแต

ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตามเนื่องจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาด

วาจะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไมได 

 

ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 

 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา    

เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

เงินปอนดสเตอรริง  (พันบาท) 

เจาหนี้อื่น  18 (17)  (18)    -    - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสีย่ง         (17)  (18)  -  - 
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มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม   

 

ตารางดังตอไปนี้แสดงมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน รวมถึง

ลําดับช้ันมูลคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  แตไมรวมถึงการแสดงขอมูล

มูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหากมูลคาตาม

บัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมอยางสมเหตุสมผล 

 

  งบการเงินรวม 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1 

 (พันบาท) 

30 กันยายน 2561    

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม    

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 47,863  47,863 

    

30 กันยายน 2560    

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม    

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 59,498  59,498 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  รวม 

 (พันบาท) 

30 กันยายน 2561      

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม      

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 47,863  47,863  47,863 

      

   ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงินที่ไมไดวดัมลูคาดวยมูลคายติุธรรม      

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 1,530,968  1,169,660  1,169,660 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  รวม 

 (พันบาท) 

30 กันยายน 2560      

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม      

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 59,498  59,498  59,498 

      

   ระดับ 3  รวม 

 (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงินที่ไมไดวดัมลูคาดวยมูลคายติุธรรม      

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 1,530,968  1,431,455  1,431,455 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

  

 ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

 

ตารางขางตนวิเคราะหการวัดมูลคายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจําสําหรับสินทรัพยทางการเงิน การวัดมูลคายุติธรรมของ

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขายเปนเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียน

ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย และมีการซื้อขายอยางสม่ําเสมอในปจจุบัน มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนถูกประเมิน

เปนระดับ 1 ของลําดับช้ันมูลคายุติธรรม เนื่องจากตราสารทุนดังกลาวมีราคาซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอง ณ วันท่ี

วัดมูลคา 
 

ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยาง

เดียวกัน ซึ่งกลุมบริษัทสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันท่ีวัดมูลคา  

 

ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสังเกตได (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 
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31 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        

สัญญาท่ียังไมไดรับรู        

อาคาร คลังสินคาและสวนปรับปรุง -  599  -  599 

เครื่องจักร อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช 1,166  19,759  1,166  19,759 

รวม 1,166  20,358  1,166  20,358 
 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

จํานวนขั้นตํ่าทีต่องจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต

สัญญาเชาดาํเนนิงานที่บอกเลิกไมได 

       

ภายในหนึ่งป 24,528  42,023  23,359  40,716 

หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป 44,602  47,014  43,783  45,694 

หลังจากหาป 60,979  65,053  60,979  65,053 

รวม 130,109  154,090  128,121  151,463 

    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันอื่นๆ        

เงินบาท        

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 40,306  50,525  36,030  46,249 

รวม 40,306  50,525  36,030  46,249 
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บริษัททําสัญญาเชาท่ีดิน อาคาร สิ่งปลูกสรางและสินทรัพยอื่นเพื่อใชในการดําเนินงานของกิจการหลายสัญญา   

มีกําหนดสําหรับระยะเวลาต้ังแต 1 ปถึง 30 ป โดยสิ้นสุดในสําหรับระยะเวลาตางๆ กันจนถึงเดือนธันวาคม 2581

  

สัญญาการแตงต้ังผูผลิต 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัท เปปซี่ ลิปตัน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (“คูสัญญา”) เพื่อเปนผูผลิต ผูขายและผูจัด

จําหนายเครื่องดื่มชาในประเทศไทย บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญาสิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยายน 2554 และมีสิทธิตออายุสัญญาได ตอมาเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 คูสัญญาไดทําบันทึกแนบทาย

สัญญาดังกลาว กําหนดใหสัญญาสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และบริษัทไดตออายุสัญญาใหสิ้นสุดวันท่ี  

15 มิถุนายน 2561 ปจจุบันไมมีการตอสัญญาดังกลาว 

 

สัญญารับจางผลิต 

 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเพื่อเปนผูผลิตกับบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเฟรชเมนท (ประเทศไทย) จํากัด 

(“คูสัญญา”) เพื่อผลิตเครื่องดื่มชา บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยมีสําหรับ

ระยะเวลาหนึ่งป นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ปจจุบันไมมีการตอสัญญาดังกลาว 

 

32 วงเงินสินเชื่อ  

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 4,393 ลานบาท

และ 4,341 ลานบาท ตามลําดับ (2560: 7,983 ลานบาท และ 7,881 ลานบาท ตามลําดับ)  

 

33 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 

(ก) บริษัทถูกฟองเรียกคาเสียหายการเลิกจางพนักงานโดยไมเปนธรรมประมาณ 9 ลานบาท ศาลช้ันตนพิพากษาให

บริษัทชนะคดี โดยพิพากษายกฟองพนักงานท้ังหมด ซึ่งพนักงานท้ังหมดยื่นอุทธรณ ปจจุบันคดีความดังกลาว

อยูระหวางการดําเนินคดีในช้ันศาลอุทธรณ 

 

(ข) พนักงานท่ีบริษัทเลิกจางจํานวน 45 ราย ไดฟองรองบริษัทวาเลิกจางไมเปนธรรม ทุนทรัพยฟองรองรวมท้ังสิ้น

ประมาณ 46.99 ลานบาท บริษัทไดชนะคดีความดังกลาวในศาลช้ันตนแลว ซึ่งพนักงานดังกลาวไดขอยื่น

อุทธรณตอ ปจจุบันคดีความดังกลาวอยูระหวางการดําเนินคดีในช้ันศาลอุทธรณ 
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(ค) บุคคลภายนอกฟองเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท โดยอางวาพนักงานของบริษัทขับรถชนบุตรของตนจน

เสียชีวิตและทําใหทรัพยสินเสียหาย บริษัทในฐานะนายจางจึงตองรวมกับพนักงานในการชดใชคาเสียหายให 

แกโจทก โดยคดีมีทุนทรัพยประมาณ 2.95 ลานบาท 

 

(ง) บุคคลภายนอกฟองเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท โดยอางวาพนักงานของบริษัทขับรถชนทรัพยสินของตน

เสียหาย บริษัทในฐานะนายจางจึงตองรวมกับพนักงานในการชดใชคาเสียหายใหแกโจทก โดยคดีมีทุนทรัพย

ประมาณ 293,000 บาท ปจจุบันคดีความดังกลาวอยูระหวางการดําเนินคดีในศาลช้ันตน 

 

(จ) พนักงานไดฟองรองบริษัทวาเลิกจางไมเปนธรรม ทุนทรัพยฟองรองประมาณ 1.19 ลานบาท  ปจจุบันคดีความ

ดังกลาวอยูระหวางการดําเนินคดีในศาลช้ันตน ปจจุบันคดีความดังกลาวอยูระหวางการดําเนินคดีในศาลช้ันตน 

 

(ฉ) บุคคลภายนอกฟองเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท โดยอางวาพนักงานของบริษัทขับรถชนบิดาของตนจน

เสียชีวิต บริษัทในฐานะนายจางจึงตองรวมกับพนักงานในการชดใชคาเสียหายใหแกโจทก โดยคดีมีทุนทรัพย 

187,100 บาท ปจจุบันคดีความดังกลาวอยูระหวางการดําเนินคดีในศาลช้ันตน 
 

34        มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งคาดวาจะมีผลกระทบ

ท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท เมื่อนํามาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว

กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มีผล

บังคับใช 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7* การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงนิ 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9* เครื่องมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 2562 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32* การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16* 
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หนวยงานตางประเทศ 
2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 19* 
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 2563 

 
 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใหหลักการโดยรวมในการรับรูรายได ท้ังจํานวนเงินและชวงเวลา

ท่ีรับรู โดยรายไดจะรับรูเมื่อ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการสงมอบการควบคุมสินคาหรือบริการใหแกลูกคาดวยมูลคา

ของรายไดท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทาง 

การเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธและการ

บัญชีปองกันความเสี่ยง  

 

ขณะนี้ผูบริหารกําลงพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคาและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 กลุมเครื่องมือ

ทางการเงินเปนครั้งแรกตองบการเงินของบริษัท 
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