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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึง
ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
การใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และ 22 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ 
ตัดบัญชีจากผลขาดทุนสะสม การใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีข้ึนอยูก่บัก าไรทางภาษี
ในอนาคตและความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีจะ
น าผลขาดทุนดงักล่าวมาใช้ในอนาคตอย่างมาก ผูบ้ริหาร
ต้องใช้วิจารณญาณในการประมาณการก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพื่อประมาณมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตัดบัญชี การใช้สมมติฐานท่ีใช้เป็นวิจารณญาณของ
ผูบ้ริหารในการประมาณการซ่ึงเป็นผลจากแผนงานใน
อนาคต ตลาดหรือสภาวะทางเศรษฐกิจ และการบรรลุ
เป้าหมายของการประมาณการดงักล่าวมีความไม่แน่นอน 
ท าใหข้า้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ี 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้มีดงัน้ี 
 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการการประมาณมูลค่า
ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

• พิจารณาสมมติฐานของฝ่ายบริหารท่ีใชใ้นการประมาณ
การก าไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้ได้
เปรียบเทียบขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท าประมาณการ
ก าไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริษทักบัขอ้มูลท่ีมีอยู่
ทั้ งภายในและภายนอก เช่น พยากรณ์เศรษฐกิจและ
ขอ้มูลในอดีตของกลุ่มบริษทัและผลประกอบการและ
ประเมินความอ่อนไหวต่อผลจากการเปล่ียนแปลงใน
สมมติฐาน 

 

• ทดสอบการค านวณของประมาณการกระแสเงินสด  
 

• พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
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ข้อมลูอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากใน
การปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้ไดส้รุปว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
รายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง 
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ 
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต  
หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงิน   เฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 
 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  
ถา้ขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 
• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    
 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว 
ต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ 
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่
มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว  
หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
 
(สุรียรั์ตน์ ทองอรุณแสง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4409 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
18 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 
 



บริษทั เสริมสุข จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ 
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,403,498,770     872,792,975        1,367,266,735     798,046,976        

ลูกหน้ีการคา้ 6, 8 549,712,069        567,967,095        541,410,527        561,276,635        

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 83,541,529          151,686,762        128,311,982        196,419,132        

ลูกหน้ีอ่ืน 66,806,338          54,926,650          66,421,648          54,155,379          

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                      -                      125,000,000        125,000,000        

สินคา้คงเหลือ 9 587,083,592        676,486,645        534,546,788        622,125,693        

ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหนา้ 603,536               2,994,352            289,129               2,679,945            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 29,377,654          42,119,316          28,513,999          39,959,114          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,720,623,488 2,368,973,795 2,791,760,808 2,399,662,874

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 524,446               520,279               524,446               520,279               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 802,279,941        638,310,906        30,000,000          30,000,000          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                      -                      606,634,068        606,634,068        

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 134,422,040        132,570,992        134,422,041        132,570,992        

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 3,000,000            3,000,000            3,000,000            3,000,000            

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 323,650,345        322,984,765        323,650,345        322,984,765        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 8,311,275,107     8,743,103,884     7,780,629,250     8,210,953,094     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 16,311,083          18,414,778          14,116,941          16,023,939          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 96,965                 95,554                 -                      -                      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 187,724,452        172,059,890        185,817,519        171,979,946        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,779,284,379 10,031,061,048 9,078,794,610 9,494,667,083

รวมสินทรัพย์ 12,499,907,867 12,400,034,843 11,870,555,418 11,894,329,957

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

30 กนัยายน30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เสริมสุข จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 6 576,406,540        640,773,569        981,122,164        1,033,306,914     

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 169,169,787        160,684,719        172,662,346        162,537,827        

เจา้หน้ีอ่ืน 692,469,508        663,122,965        661,435,881        629,478,163        

เงินปันผลคา้งจ่าย 72,517,234          72,516,353          72,517,234          72,516,353          

เงินมดัจ ารับขวดและลงัจากลูกคา้ 453,579,395        442,711,183        453,579,395        442,711,183        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 31,306,218          37,150,895          28,328,758          35,406,754          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,995,448,682 2,016,959,684 2,369,645,778 2,375,957,194

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                      -                      30,968,165          30,968,165          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 468,349,587        463,526,251        434,552,284        429,297,837        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 1,138,751,748     1,185,893,784     1,124,973,462     1,173,616,586     
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,607,101,335 1,649,420,035 1,590,493,911 1,633,882,588

รวมหนีสิ้น 3,602,550,017 3,666,379,719 3,960,139,689 4,009,839,782

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 17

ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจ านวน 265,900,484 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 265,900,484        265,900,484        265,900,484        265,900,484        

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

(หุ้นสามัญจ านวน 265,900,484 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 265,900,484        265,900,484        265,900,484        265,900,484        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 17 1,342,448,425     1,342,448,425     1,342,448,425     1,342,448,425     

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ 18

ทุนส ารองตามกฎหมาย 26,795,766          26,795,766          26,795,766          26,795,766          

ส ารองทัว่ไป 2,285,000,000     2,285,000,000     2,285,000,000     2,285,000,000     

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,281,212,464     1,118,990,577     458,510,173        434,065,458        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 18 3,696,000,711     3,694,519,872     3,531,760,881     3,530,280,042     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,897,357,850     8,733,655,124     7,910,415,729 7,884,490,175

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,499,907,867 12,400,034,843 11,870,555,418 11,894,329,957

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 6, 19

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 10,865,142,826 11,571,724,909 10,805,076,547 11,490,093,107 

เงินปันผลรับ 10, 11 7,329,758          4,441,177          57,367,758        1,579,441,177   
รายไดอ่ื้น 121,353,737      148,237,840      121,860,102      148,756,080      

รวมรำยได้ 10,993,826,321 11,724,403,926 10,984,304,407 13,218,290,364

ค่าใช้จ่าย 6, 19

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 9 7,599,502,136 8,404,005,996 7,568,055,359 8,353,362,743 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 2,611,988,634 2,649,647,968 2,604,061,873 2,635,041,710 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 811,545,856 873,268,633 790,895,131 855,260,233 

ตน้ทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

จากการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 16 -                     171,829,771      -                     169,850,687 
รวมค่ำใช้จ่ำย  11,023,036,626 12,098,752,368 10,963,012,363 12,013,515,373

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

(สุทธิจากภาษีเงินได)้ 10 187,969,035      176,846,517      -                       -                       

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ 158,758,730      (197,501,925)     21,292,044        1,204,774,991   

ผลประโยชน์ภาษีเงินได ้(ค่าใชจ่้าย) 22 10,372,637        (255,017,060)     9,969,984          (253,460,449)     
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 169,131,367      (452,518,985)     31,262,028        951,314,542      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 12 1,851,049          2,908,791          1,851,049          2,908,791          

ภาษีเงินไดร้ายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้น

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22 (370,210)            (581,758)            (370,210)            (581,758)            
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 1,480,839          2,327,033          1,480,839          2,327,033          

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไรจากการตีมูลค่าท่ีดินใหม่ 14 -                     870,460,300      -                       847,204,301      

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 16 74,448,657        (66,432,913)       74,570,693        (66,308,072)       

ภาษีเงินไดร้ายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้น

   ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22 (14,884,269)       (160,769,617)     (14,914,138)       (156,179,246)     
รวมรำยกำรที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 59,564,388 643,257,770 59,656,555 624,716,983

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษเีงินได้ 61,045,227 645,584,803 61,137,394 627,044,016
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 230,176,594      193,065,818      92,399,422        1,578,358,558   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 23 0.64 (1.70) 0.12 3.58 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

 30 กนัยายน  30 กนัยายน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่างของอตัรา ผลก าไร ส่วนเกินทุนจาก รวม

ทุนเรือนหุน้ แลกเปล่ียนจากการ จากการวดัมูลค่า ส่วนเกินทุน การรวมธุรกิจ องคป์ระกอบอ่ืน

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนส ารอง แปลงค่าหน่วยงาน สินทรัพย์ จากการ ภายใตก้าร ของ รวมส่วนของ

ช าระแลว้  หุน้สามญั ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ทางการเงิน ตีราคาท่ีดิน ควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 ตุลำคม 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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

  ขาดทุน - - - - (452,518,985)  - - - - - (452,518,985) 

  ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - (53,110,470)    - 2,327,033         696,368,240    - 698,695,273     645,584,803

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - - (505,629,455)  - 2,327,033         696,368,240    - 698,695,273     193,065,818   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยำยน 2562 265,900,484 1,342,448,425 26,795,766 2,285,000,000 1,118,990,577 31,118,966 15,231,485 3,680,502,336 (32,332,915)     3,694,519,872 8,733,655,124

งบกำรเงนิรวม 

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่างของอตัรา ผลก าไร ส่วนเกินทุนจาก รวม

ทุนเรือนหุน้ แลกเปล่ียนจากการ จากการวดัมูลค่า ส่วนเกินทุน การรวมธุรกิจ องคป์ระกอบอ่ืน

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนส ารอง แปลงค่าหน่วยงาน สินทรัพย์ จากการ ภายใตก้าร ของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้  หุน้สามญั ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ ทางการเงิน ตีราคาท่ีดิน ควบคุมเดียวกนั ส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 ตุลำคม 2562 265,900,484 1,342,448,425 26,795,766 2,285,000,000 1,118,990,577 31,118,966 15,231,485 3,680,502,336 (32,332,915)     3,694,519,872 8,733,655,124

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

   เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 24 - - - - (66,473,868)    - - - - - (66,473,868)   

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - - (66,473,868)    - - - - - (66,473,868)   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

  ก  าไร - - - - 169,131,367    - - - - - 169,131,367   

  ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - 59,564,388      - 1,480,839         - - 1,480,839         61,045,227     

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - - 228,695,755    - 1,480,839         - - 1,480,839         230,176,594   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 265,900,484 1,342,448,425 26,795,766 2,285,000,000 1,281,212,464 31,118,966 16,712,324 3,680,502,336 (32,332,915)     3,696,000,711 8,897,357,850

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

งบกำรเงนิรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลก าไร รวม
ทนุเรือนหุน้ จากการวดัมลูคา่ ส่วนเกินทนุ องคป์ระกอบอ่ืน

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง สินทรัพย์ จากการ ของ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มลูคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ทางการเงิน ตีราคาท่ีดิน ส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 ตุลำคม 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

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร       -       -      -      - 951,314,542         -      -      - 951,314,542      
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน       -       -      -      - (53,046,458)     2,327,033             677,763,441      680,090,474      627,044,016      

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี       -       -      -      - 898,268,084    2,327,033             677,763,441      680,090,474      1,578,358,558   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 265,900,484 1,342,448,425 26,795,766 2,285,000,000 434,065,458    15,231,485 3,515,048,557 3,530,280,042 7,884,490,175

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลก าไร รวม
ทนุเรือนหุน้ จากการวดัมลูคา่ ส่วนเกินทนุ องคป์ระกอบอ่ืน

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง สินทรัพย์ จากการ ของ รวมส่วนของ
หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ทางการเงิน ตีราคาท่ีดิน ส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 ตุลำคม 2562 265,900,484   1,342,448,425   26,795,766   2,285,000,000   434,065,458    15,231,485           3,515,048,557   3,530,280,042   7,884,490,175

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 24      -      -      -      - (66,473,868)          -      -      - (66,473,868)       
รวมการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น       -       -      -      - (66,473,868)          -      -      - (66,473,868)       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร      -      -      -      - 31,262,028           -      -      - 31,262,028        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน      -      -      -      - 59,656,555      1,480,839                  - 1,480,839          61,137,394        

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี       -       -      -      - 90,918,583      1,480,839                  - 1,480,839          92,399,422        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 265,900,484   1,342,448,425   26,795,766   2,285,000,000   458,510,173    16,712,324           3,515,048,557   3,531,760,881   7,910,415,729   

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 169,131,367         (452,518,985)        31,262,028           951,314,542         
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

คา่ใชจ่้าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ 22 (10,372,637)          255,017,060         (9,969,984)            253,460,449         
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 588,594,219         596,258,355         560,613,403         567,732,701         
ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 43,755,723           -                       43,755,723           -                       
คา่ใชจ่้ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 136,148,468         90,133,259           134,737,843         88,823,390           
ตน้ทนุบริการในอดีตส าหรับผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน
   จากการปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน -                       171,829,771         -                       169,850,687         
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 690,905                (26,221)                 690,905                (26,221)                 
ก าไรจากการปรับมลูคา่ยติุธรรม
   ของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 13 (665,580)               (6,499,377)            (665,580)              (6,499,377)            
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 
   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 10 (187,969,035)        (176,846,517)        -                       -                       
หน้ีสงสยัจะสูญ 8 3,150,155             52,283                  3,150,155             52,283                  
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สินคา้ (กลบัรายการ) 3,996,608             1,307,968             6,604,008             (3,915,369)            
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 20,590,357           (19,694,969)          21,180,242           (19,346,971)          
ดอกเบ้ียรับ (6,644,190)            (5,173,235)            (10,075,016)          (8,557,509)            
เงินปันผลรับ (7,329,758)            (4,441,177)            (57,367,758)          (1,579,441,177)     

753,076,602 449,398,215 723,915,969 413,447,428 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 14,717,172           (34,531,067)          16,328,254           (28,881,791)          
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,145,233           346,054,096         32,107,150           306,017,230         
ลูกหน้ีอ่ืน (11,491,989)          22,002,952           (11,878,571)          21,812,112           
สินคา้คงเหลือ 85,406,445           (73,206,265)          80,974,897           (58,588,231)          
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหนา้ 2,390,816             1,222,894             2,390,816             1,222,894             
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (1,591,229)            (10,858,320)          (1,920,753)            (11,874,568)          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (2,213,064)            (10,118,966)          (1,353,100)            (8,966,358)            
เจา้หน้ีการคา้ (64,367,029)          (123,369,849)        (52,184,750)          (128,400,506)        
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,485,068             7,896,015             10,124,519           11,232,978           
เจา้หน้ีอ่ืน 20,083,586           (4,833,089)            21,698,383           (7,942,685)            
เงินมดัจ ารับขวดและลงัจากลูกคา้ 10,868,212           (1,718,325)            10,868,212           (1,718,325)            
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (5,844,677)            (11,325,859)          (7,077,996)            (12,024,797)          
จ่ายประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (108,021,811)        (74,066,595)          (107,990,236)        (73,962,695)          จ่ายภาษีเงินได้ -                       -                       -                       -                       
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 733,643,335         482,545,837         716,002,794         421,372,686         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

 30 กนัยายน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

 30 กนัยายน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัร อาคารและอุปกรณ์ 22,899,453 20,249,426           22,094,444           19,901,426           

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (232,482,437) (182,307,339)        (205,107,999)        (162,996,183)        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (851,349) (2,104,001)            (735,099)              (2,092,559)            

เงินปันผลรับ 67,329,758 43,441,177           93,367,758           1,579,441,177      

ดอกเบ้ียรับ 6,644,190 5,173,235             10,075,016           8,557,509             
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ (4,167) (2,357)                   (4,167)                  (2,357)                   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (136,464,552) (115,549,859)        (80,310,047)          1,442,809,013      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       -                       (1,500,000,000)     

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั (66,472,988) (405,045)               (66,472,988)          (405,045)               
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (66,472,988) (405,045)               (66,472,988)          (1,500,405,045)     

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 530,705,795 366,590,933 569,219,759 363,776,654 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 872,792,975 506,202,042 798,046,976 434,270,322 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 7 1,403,498,770 872,792,975 1,367,266,735 798,046,976 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีคา่ซ้ือเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 7,752,016             14,549,034           8,748,393             7,450,464             

ส่วนเกินทนุจากการตีราคาท่ีดิน -                       870,460,300         -                       847,204,301         

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

 30 กนัยายน  30 กนัยายน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
15
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19) 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8 ลูกหน้ีการคา้ 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
13 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
16 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
17 ทุนเรือนหุน้ 
18 ส ารอง 
19 ส่วนงานด าเนินงาน 
20 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
21 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
22 ภาษีเงินได ้
23 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
24 เงินปันผล 
25 เคร่ืองมือทางการเงิน 
26 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
27 วงเงินสินเช่ือ 
28 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
29 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
30 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
31 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2518 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้ งอยู่เลขท่ี 90 อาคาร  
ซีดบัเบ้ิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และ 
บริษทัมีโรงงานและคลงัสินคา้อยูใ่นภูมิภาคส าคญัของประเทศไทย 

 

บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั โซ วอเตอร์ จ ากดั และบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงบริษทัทั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 
บริษทัและบริษทัย่อย “กลุ่มบริษทั” ด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมน ้ าอัดลม น ้ าด่ืม  
เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัและเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืน รวมถึงเป็นผูจ้  าหน่ายโซดา ชาและเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืน รายละเอียดของ
บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
 งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั เวน้แต่การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้(“TAS 18”) และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
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นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 30 
 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่ง
ต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมี
นัยส าคญัท่ีอาจส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอย่างมีสาระส าคญัในปีบญัชี
ถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 การตีมูลค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 มูลค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

เก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้ การคาดการณ์ก าไรทางภาษี 
ในอนาคตท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
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3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 15 โดยใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสม ซ่ึงผลกระทบของการ
ถือปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีเป็นคร้ังแรกส าหรับสัญญาท่ียงัไม่เสร็จสมบูรณ์ก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ไม่มี
สาระส าคัญต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ดังนั้ น กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี  
1 ตุลาคม 2562  
 

ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึง  
ส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษี
ขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ โดยมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะ
เวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่มบริษทัรับรู้
รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปใหก้บัผู ้
ซ้ือแลว้ กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น 
 

ก. การขายสินคา้ 
 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ะรับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมสินคา้ ส าหรับการขาย
ตามสัญญาจ้างผลิตสินคา้ท่ีมีลกัษณะสินคา้เฉพาะเจาะจง  ลูกคา้เป็นผูค้วบคุมสินคา้ระหว่างผลิตทั้งหมดตั้งแต่
สินคา้เขา้สู่กระบวนการผลิต ในกรณีดงักล่าวรายไดจ้ะรับรู้ตามกระบวนการผลิต ส่งผลให้รายไดแ้ละตน้ทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสญัญาดงักล่าวมีการรับรู้ตลอดช่วงเวลา จึงเป็นการรับรู้รายไดก่้อนส่งมอบสินคา้ไปยงัสถานท่ีของลูกคา้ 
 

ข. เงินท่ีจ่ายใหก้บัลูกคา้ 
 

กลุ่มบริษทัจ่ายค่าจดัวางสินคา้ ค่าจดังานแสดงสินคา้ หรือค่าโฆษณาใหก้บัร้านคา้ปลีก ตาม TAS 18 กลุ่มบริษทัรับรู้
จ านวนเงินดงักล่าวเป็นตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย ตาม TFRS 15 ก าหนดให้กลุ่มบริษทั ตอ้งพิจารณาว่า กลุ่มบริษทั 
ไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้หรือไม่ หากไดรั้บสินคา้หรือบริการจากลูกคา้ กลุ่มบริษทับนัทึกการจ่ายช าระ
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น ในทางกลบักนั หากกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บสินคา้
หรือบริการจากลูกคา้ กลุ่มบริษทัจะรับรู้การจ่ายช าระดงักล่าวเป็นส่วนหักจากรายได ้ทั้งน้ี หากจ านวนเงินท่ีจ่ายมี
มูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บ ส่วนเกินดงักล่าวจะรับรู้เป็นส่วนหกัจากรายไดซ่ึ้งส่งผลให้
รายไดแ้ละตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลง 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงผลกระทบของการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 ต่องบการเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 
 วันที่ 30 กนัยำยน 2563 

 
จ านวนเงินท่ี
รายงาน  

 
รายการ
ปรับปรุง  

จ านวนเงิน
หากไม่ไดถื้อ
ปฏิบติัตาม 
TFRS 15  

 
จ านวนเงิน
ท่ีรายงาน  

 
รายการ
ปรับปรุง  

จ านวนเงิน
หากไม่ไดถื้อ
ปฏิบติัตาม 
TFRS 15 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 10,865,143  170,440  11,035,583  10,805,077  170,440  10,975,517 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 2,611,989  170,440  2,782,429  2,604,062  170,440  2,774,502 

 
4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ก) เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
 
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยวิธีการ
ดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงิน
รวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามา
รวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ
ดงักล่าวไป 
 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้งแต่วนัท่ีตน้งวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุด 
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 บริษัทย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสีย การควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย
เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกตามบญัชีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการ
ท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทุน
ท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมในถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่า
เกิดข้ึน 
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(ข) เงินตรำต่ำงประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียท่ีใกลเ้คียง
กบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญั หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนั้นตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน
สดัส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
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รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ
จ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ค) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรียก เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลูกหน้ีกำรค้ำ ลูกหน้ีอื่นและสินทรัพย์ที่เกดิจำกสัญญำ 
 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สญัญา 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี  
หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

(จ) สินค้ำคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูป สินคา้ระหว่างผลิต และวสัดุอ่ืนๆ ค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก วตัถุดิบ วสัดุ
และอะไหล่คงเหลือค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย รวม
การปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
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มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น 
โดยประมาณในการขาย 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพและลา้สมยั 
 

(ฉ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน  
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
เงินลงทุนในตราสารทุน 
 
ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่ขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าใน
คร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่าง
จากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน
จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 

 การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
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(ช) อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน 

 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนและวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม  
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 

 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านของอสงัหาริมทรัพยโ์ดยจดัประเภทไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัท่ีมีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพยต่์อไป 

 
(ซ) ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเผื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการตลาดสูญหายและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้ท่ีดินท่ีแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงก าหนดจาก
เกณฑก์ารใชง้านของสินทรัพยท่ี์มีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัหาสินทรัพย ์เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ตน้ทุนในการร้ือถอน  
การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์
ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
อุปกรณ์ 
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ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการขายสินทรัพยท่ี์ตี
ราคาใหม่ จ านวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก าไรสะสม 
 

 สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 

 
มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพิ่มข้ึนจะบนัทึกไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการ 
ตีราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ
รับรู้ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนส าหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจ านวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น ในกรณีท่ีมีการจ าหน่าย
สินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จ าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงัก าไรสะสมและไม่
รวมในการค านวณก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
 
การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านจากอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้านไปยงัอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตอ้งวดัมูลค่า
อสังหาริมทรัพยน์ั้นใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมและจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หากเกิดก าไรจากการ
วดัมูลค่าใหม่ซ่ึงเป็นการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไว ้จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนใหรั้บรู้
ในก าไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีไม่เกินกว่าจ านวนท่ีท าให้มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยก์ลบัไปเท่ากบัมูลค่าท่ี
ควรจะเป็น ก าไรส่วนท่ีเหลือรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงรายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น กรณีเกิดส่วนท่ีลดลงจากการวดัมูลค่าใหม่และหากสินทรัพย์
นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและมียอดคงคา้งอยูใ่นบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลงตอ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และตอ้งน าไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย ์ขาดทุนส่วนท่ีเหลือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 

 

อาคาร คลงัสินคา้และส่วนปรับปรุง 20 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 - 20 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 - 5 ปี 
กระบะพลาสติก 5 ปี 
ภาชนะบรรจุ 12 - 15 ปี 
อุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด 5 ปี 

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฌ) สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 
เคร่ืองหมายการค้า 
 
เคร่ืองหมายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมามีอายกุารใชง้านไม่จ ากดัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 
 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืนๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสม 

 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 

 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) กำรด้อยค่ำ 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
โดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคา
ทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยห์กัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคย
รับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั
และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฎ) หน้ีสินที่มีภำระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกตามมูลค่าท่ีระบุในสัญญา 
 

(ฏ) เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 
(ฐ) หน้ีสินที่เกดิจำกสัญญำ 
 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ
กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ีกลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 
 โครงการสมทบเงิน 
 
 ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะ 

เวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
 ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ 

จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ 
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 

  
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมี
สินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษทั 

 
 ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน 

 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

 
 ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ

ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ส าหรับระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานผลประโยชน์เม่ือเลิก
จา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฒ) ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และ 
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหน้ีสินดังกล่าว  
ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนั 
ก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียง
ท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ณ) กำรวัดมูลค่ำยติุธรรม 
 
มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงเกิดข้ึนในตลาดหลกัหรือกรณีท่ีไม่มีตลาดหลกัให้ใช้ตลาดท่ีให้
ประโยชน์สูงสุดซ่ึงกลุ่มบริษทัเขา้ถึง ณ วนัดังกล่าว ทั้ งน้ีมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินได้สะท้อนผลกระทบของ 
ความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
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กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้ งราคา  
กลุ่มผูป้ระเมินได้ประเมินหลักฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวดัมูลค่ารวมถึง 
การจดัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นอกเหนือจาก

ราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

 (ด) รำยได้ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

(ต) รำยได้ค่ำเช่ำ 
 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
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(ถ) รำยได้จำกกำรลงทุน 
 
รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับ โดยเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ี
กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ท) ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
 

(ธ) สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงิน
ตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
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(น) ภำษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจน 
การปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก 
ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี 
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินในเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษี
เงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(บ) ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับหุน้สามญั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดย
การหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่าย
ระหวา่งปี 
 

(ป) บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
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(ผ) รำยงำนทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการ รายไดอ่ื้น ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ตน้ทุน
ทางการเงิน และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
5 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรนำ 2019 (Covid-19) 

 
ในช่วงระยะเวลาใกลส้ิ้นไตรมาสท่ีสองและไตรมาสสาม ประเทศไทยไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการ
เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั และการกระจาย
และการขายสินคา้ในประเทศ ท าให้ยอดขายลดลง อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารจะยงัคงสนับสนุนทางการคา้กบัลูกคา้
อย่างต่อเน่ืองและพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวโดยการหาตลาดอ่ืนมารองรับผลิตภณัฑ์ของ 
กลุ่มบริษทั รวมทั้งการปรับลดค่าใชจ่้ายและทางเลือกอ่ืนๆ ตลอดจนไดมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบการขายสินคา้และ
การด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ดงักล่าว 
 

6 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง / ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 สัญชำต ิ  
ผูบ้ริหารส าคญั สิงคโปร์/ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ.ของกิจการ.
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ ง น้ีรวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ี
ในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั โซ วอเตอร์ จ ากดั ไทย บริษทัใหญ่ 
บริษทั ไทย เบเวอร์เรจ แคน จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่ใน

ล าดบัสูงสุดถือหุน้ใหญ่ทางออ้มร้อยละ 50 
บริษทั บางกอกกล๊าส จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัลงทุนในหุน้สามญั 
บริษทั แสงโสม จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั เบียร์ไทย (1991) จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ใน

ล าดบัสูงสุด 
บริษทั เบียร์ทิพย ์บริวเวอร่ี (1991) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่

ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั สุราบางยีข่นั จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั ภิรมยสุ์รางค ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั สุราทิพย ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั กฤตยบุญ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั โมเดิร์นเทรด แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั ป้อมทิพย ์(2012) จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่

ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั ป้อมกิจ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่

ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั น ายคุ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั แพนอินเตอร์เนชัน่แนล  
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง / ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 สัญชำต ิ  
บริษทั ทศภาค จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั ไทยดร้ิงค ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั โฮเรกา้ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั เบฟเทค จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั แคชแวน แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั ซี เอ ซี จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั ชา้งอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่

ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั เอเอสเอม็ แมนแนจเมน้ท ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั ไทยโมลาส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั แก่นขวญั จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั กาญจนสิงขร จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั จรัญธุรกิจ 52 จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั อาหารเสริม จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัยอ่ยทางตรงของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั โออิชิ เทรดด้ิง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั โออิชิ ราเมน จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่  
   แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 

บริษทั ฟู้ด ออฟ เอเชีย จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่

ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่

ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั แม๊กซ์ เอเชีย จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 

ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั บิสโตร เอเชีย จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 

ในล าดบัสูงสุด 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง / ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 สัญชำต ิ  
F&N Interflavine Pte Ltd. สิงคโปร์ บริษทัในเครือของบริษทัร่วมของบริษทัใหญ่ใน

ล าดบัสูงสุด 
F&N Beverages Marketing Sdn Bhd มาเลเซีย บริษทัในเครือของบริษทัร่วมของบริษทัใหญ่ใน

ล าดบัสูงสุด 
บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 

ในล าดบัสูงสุดถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 

ในล าดบัสูงสุดถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 

ในล าดบัสูงสุดถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั เอฟ แอนด ์บี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 

ในล าดบัสูงสุดถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลย ีจ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ในล าดบัสูงสุดถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั บีเจซี สเปเชียลต้ีส์ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 

ในล าดบัสูงสุดถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 
บริษทั เอน็.ซี.ซี. แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ 
   ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัใหญ่ใน
ล าดบัสูงสุดถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 
ในล าดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมและมี
กรรมการร่วมกนั 

บริษทั นอร์ธปาร์ค กอลฟ์ แอนด ์ 
   สปอร์ตคลบั จ ากดั 

ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 
ในล าดบัสูงสุดถือหุน้ใหญ่ทางออ้มและมี
กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เดอะเพท็ จ ากดั ไทย บริษัทและกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญและมี 
กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัลงทุนในหุน้สามญัและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการลงทุนในหุ้นสามัญและมีกรรมการ

ร่วมกนั 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง / ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 สัญชำต ิ  
บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการลงทุนในหุน้สามญัและมีกรรมการ

ร่วมกนั 
บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เบอร์ล่ียคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 

ในล าดบัสูงสุดถือหุน้ใหญ่ทางออ้มและมี
กรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทย มาลายา กลาส จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัใหญ่ 
ในล าดบัสูงสุดถือหุน้ใหญ่ทางออ้ม 

บริษทั แกว้กรุงไทย จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดถือ
หุน้ทางออ้ม 

บริษทั ทีซีซี โฮเทล แอสเสท  
แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดถือ
หุน้ใหญ่ทางออ้ม 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัต่อไปน้ี 

 
รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ ราคาตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกดว้ยอตัราก าไรขั้นตน้ 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา / หรือท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราท่ีตกลงร่วมกนัโดยอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงิน 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ ราคาตน้ทุนของสินคา้และวตัถุดิบท่ีเกิดข้ึนจริงบวกอตัราก าไรขั้นตน้ 
เงินสนบัสนุนทางการตลาด ตามราคาใบแจง้หน้ีท่ีเกิดข้ึนจริง 
ค่าตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ เงินเดือน 
   เงินบ าเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุม 

ตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและผูถื้อหุน้ 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา / หรือท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา / หรือท่ีตกลงร่วมกนั 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3,083  3,485  3,083  3,485 
รายไดอ่ื้น 76  -  76  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14,227  77  14,227  77 
        
บริษัทย่อย        
ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  312,138  269,309 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายใน 
   การบริหาร 

 
- 

  
- 

  
18,442 

  
39,553 

เงินปันผลรับ -  -  26,038  1,500,000 
ดอกเบ้ียรับ -  -  3,886  3,875 
        
บริษัทร่วม        
ซ้ือวตัถุดิบ 801,270  934,131  801,270  934,131 
เงินปันผลรับ 24,000  75,000  24,000  75,000 
รายไดอ่ื้น 3,893  17,792  3,893  17,792 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายใน   
   การบริหาร 

 
1,482 

  
326 

  
1,482 

  
326 

        
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ค่าตอบแทนกรรมการ 7,714  8,103  7,714  8,103 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,566  3,991  1,566  3,991 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 3  6  3  6 

   รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 9,283  12,100  9,283  12,100 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3,605,273  3,966,932  3,545,005  3,893,961 
รายไดอ่ื้น 55,922  44,015  55,020  42,547 
เงินปันผลรับ 7,330  4,441  7,330  4,441 
ดอกเบ้ียรับ 103  121  103  121 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 3,323,158  3,451,051  3,224,128  3,349,230 
เงินสนบัสนุนทางการตลาด 467,917  442,867  467,917  442,867 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 260,747  188,115  260,747  185,995 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 119,187  119,569  118,477  118,855 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีกำรค้ำ งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 770  389  770  389 
บริษทัยอ่ย -  -  -  3 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 290,430  288,942  282,159  283,741 
รวม 291,200  289,331  282,929  284,133 

 
 

ลูกหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  44,770  44,774 
บริษทัร่วม 277  36,176  277  36,176 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 83,265  115,511  83,265  115,469 
รวม 83,542  151,687  128,312  196,419 
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เงินให้กู้ยมื อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563 2562 2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน          
บริษทัยอ่ย 3.10 3.10 -  -  125,000  125,000 
เงินให้กู้ยมืระยะยำว          
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.75 - 3.85 3.85 - 4.05 3,000  3,000  3,000  3,000 
รวม   3,000  3,000  128,000  128,000 

 
ไม่มีรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  446,088  432,855 
บริษทัร่วม 60,189  62,358  60,189  62,358 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 330,466  357,628  308,501  340,645 
รวม 390,655  419,986  814,778  835,858 

 
เจ้ำหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 4,361  82  4,361  82 
บริษทัยอ่ย -  -  5,464  6,144 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 164,809  160,603  162,837  156,312 
รวม 169,170  160,685  172,662  162,538 
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เงินกู้ยมืระยะยำว    

 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563 2562 2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย - - -  -  30,968  30,968 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 
เงินกู้ยมืระยะยำว งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย            
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม     -  -  30,968  1,530,968 
ลดลง     -  -  -  (1,500,000) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน     -  -  30,968  30,968 

 
สัญญำที่ส ำคญัที่ท ำกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
สัญญากู้ ยืมเงิน 
 
เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะยาวจ านวน 3 ลา้นบาท แก่บริษทั เดอะเพท็ จ ากดั  
“ผูกู้”้ มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 หากครบก าหนดแต่ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ให้
ถือว่าสัญญาฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบักนัต่อไปอีกคราวละห้าปี ดอกเบ้ียช าระเป็นรายไตรมาสและมีอตัราดอกเบ้ียลูกคา้
รายย่อยชั้นดี (MRR) ของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ณ ทุกวนัท่ีเร่ิมตน้ของแต่ละไตรมาส ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1.มกราคม 
2556.บริษทัและผูกู้ไ้ดต้กลงเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราดอกเบ้ียสูงสุดส าหรับเงินกูร้ะยะสั้น (Money Market Rate) 
ของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ณ ทุกวนัท่ีเร่ิมตน้ของแต่ละไตรมาส ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 คู่สัญญาไดมี้การต่อ
สัญญาเงินกูร้ะยะยาวดงักล่าว จ านวนเงินกู ้3 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระเงินตน้คืนภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2567 
หากครบก าหนดแต่ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ใหถื้อวา่สัญญาฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบักนัต่อไปอีกห้าปี ดว้ยขอ้ตกลง
และเง่ือนไขเดิม 
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เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2555 บริษทัไดท้ าสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะสั้นแก่บริษทั เคร่ืองด่ืมแรงเยอร์ (2008) จ ากดั เป็น 
จ านวนเงิน 125 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม ดอกเบ้ียก าหนดช าระเป็นรายไตรมาสในอตัราท่ีก าหนดไว้
ในสัญญา.เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดมี้การท าบนัทึกแกไ้ขเพิ่มเติมแนบทา้ยสัญญาคร้ังท่ี 1 เพื่อแกไ้ข
อตัราดอกเบ้ียในสญัญา 
 
เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2557 บริษทัได้ท าสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้ นกับ Great Brands Limited “ผูใ้ห้กู้” วงเงินจ านวน  
1,700 ลา้นบาท ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาหรือตามแต่จะตกลงกนัในภายหลงั ก าหนดช าระคืนเงินตน้
เม่ือครบหน่ึงปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บเงินกูย้ืมหรือวนัอ่ืนตามท่ีผูใ้หกู้ก้  าหนด ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 บริษทัและ
ผูใ้ห้กูไ้ดท้  าบนัทึกแนบทา้ยสัญญาใหม่ ให้ช าระคืนเงินตน้เม่ือครบแปดปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บเงินกูย้ืม กล่าวคือวนัท่ี 24 
ธันวาคม 2565 ในระหว่างปี 2562 บริษทัจ่ายช าระหน้ีจ านวน 1,500 ลา้นบาทให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 บริษทัมียอดใชว้งเงินกูย้มืคงเหลือจ านวน 30.97 ลา้นบาท (30 กันยายน 2562: 30.97 ล้านบาท)  
 
สัญญาให้ผลิตสินค้า 
 
บริษทัไดท้ าสัญญากบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเพื่อใหเ้ป็นผูผ้ลิตน ้าด่ืมภายใตช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ “คริสตลั” บริษทัตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาสามปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และหาก
ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดแจง้ความประสงคไ์ม่ต่ออายสุัญญาไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 90 วนั สัญญา
จะมีผลอีกคราวละสามปี จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2562 คู่สัญญาตกลงแกไ้ขสัญญาเพื่อ
ปรับราคาค่าสินคา้ข้ึนร้อยละ 10 จากราคาเดิม ทั้งน้ีการข้ึนราคาในอตัราดงักล่าว อาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 
บริษทัไดท้ าสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อใหเ้ป็นผูผ้ลิตน ้าด่ืมภายใตช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ “คริสตลั” 
บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาสามปีส้ินสุดวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2561 ปัจจุบนัต่อสญัญาอตัโนมติั นบัแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2563  
 
บริษทัไดท้ าสัญญาฉบบัใหม่กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่งเพื่อให้เป็นผูผ้ลิตน ้ าด่ืมภายใตช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ 
“คริสตลั” บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญามีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมิไดแ้จง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไม่นอ้ยกว่า 90 วนั ก่อนวนัส้ินสุดของสัญญาฉบบัน้ีว่าไม่ประสงคท่ี์จะต่ออายสุัญญาฉบบัน้ีออกไป ให้ถือว่า
สญัญาฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบักนัต่อไปอีกคราวละ 1 ปี 
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บริษัทได้เข้าท าสัญญากับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเพื่อให้เป็นผูผ้ลิตน ้ าด่ืมภายใต้ช่ือเคร่ืองหมายการค้า 
“คริสตลั” บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 28 มกราคม 
2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมิไดแ้จง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 90 วนั ก่อนวนัส้ินสุดของสัญญาฉบบัน้ีว่าไม่ประสงคท่ี์จะต่ออายสุัญญาฉบบัน้ีออกไป ให้
ถือวา่สญัญาฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบักนัต่อไปอีกคราวละ 1 ปี 
 
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายสินค้า 
 
บริษทัได้ท าสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายเคร่ืองด่ืมชาเขียว บริษทัตอ้งปฏิบติัตาม 
เง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยมีระยะเวลาสามปีส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 และมีสิทธิต่ออายสุัญญาได้
ไปอีกคราวละ 1 ปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนด และบริษทัไดต่้ออายสุญัญาอีก 3 ปี สญัญาส้ินสุดวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 
 
บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อแต่งตั้งบริษทัดงักล่าวเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ "Crystal" "Ranger" และ "est" โดยคู่สัญญาต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา ทั้งน้ี 
สญัญาฉบบัน้ีก าหนดใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และกรณีท่ีบริษทัไม่
แจง้การไม่ต่ออายสุัญญาเป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนัก่อนวนัส้ินสุดสัญญา ให้ถือว่าสัญญามีผลใชบ้งัคบั
อีกคราวละ 1 ปี 

 
บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อแต่งตั้งบริษทัดงักล่าวเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ "Crystal" "Ranger" และ "est" โดยคู่สัญญาต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา ทั้งน้ี 
สัญญาฉบบัน้ีก าหนดให้มีผลใช้บงัคบัตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และกรณีไม่มี
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้การไม่ต่ออายสุัญญาเป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัส้ินสุดสัญญาใหถื้อ
วา่สญัญามีผลใชบ้งัคบัอีกคราวละ 1 ปี 
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บริษทัเขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงแต่งตั้งผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ "Tea pot" และ "Carnation" โดยบนัทึกขอ้ตกลงจะมีผลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 
2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 ต่อมาคู่สัญญาไดเ้ขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงขยายระยะเวลาต่อไปอีก 3 เดือน จนถึง
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ปัจจุบนัคู่สัญญาไดเ้ขา้ท าสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ  าหน่ายเพื่อแต่งตั้งและเป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย
สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ "Tea pot" และ "Carnation" มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึง
วนัท่ี 16 สิงหาคม 2565 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมิไดแ้จง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัส้ินสุดของสัญญาฉบบัน้ีว่าไม่ประสงคท่ี์จะต่ออายสุัญญาฉบบัน้ีออกไป ให้ถือว่า
สญัญาฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบักนัต่อไปอีกคราวละ 1 ปี 

 
สัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ 
 
บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาฉบบัใหม่กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อซ้ือขายผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมโซดา บริษทัตอ้ง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 และหากไม่มีคู่สญัญาฝ่ายใดแจง้ความประสงคไ์ม่ต่ออายสุญัญาไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั สัญญาจะมีผลอีกคราวละ 1 ปี 
 
บริษัทได้ท าสัญญาฉบับใหม่กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเพื่อซ้ือขายผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมสินค้าภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ "Sarsi" โดยคู่สัญญาตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา ทั้งน้ีสัญญาฉบบัน้ีมีก าหนดให้มี
ผลใช้บังคบัตั้ งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมิได้แจ้งให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ก่อนวนัส้ินสุดของสัญญาฉบบัน้ีว่าไม่
ประสงคท่ี์จะต่ออายสุญัญาฉบบัน้ีออกไป ใหถื้อวา่สญัญาฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบักนัต่อไปอีกคราวละ 1 ปี 

 
สัญญาผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อผลิตและจดั
จ าหน่ายชาเขียวพร้อมด่ืมแบบขวดแก้วคืนขวด บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาห้าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาให้มีผลผูกพนัตามขอ้
สัญญาเดิมไปอีกคราวละ 5 ปี มีการต่อสัญญาไปอีก 1 ปี สัญญาส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ต่อมาในวนัท่ี 25 
มิถุนายน 2561 บริษทัไดด้ าเนินการต่อสัญญาไปอีกหน่ึงปี สัญญาส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ปัจจุบนัไดมี้การต่อ
อายสุญัญาดงักล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยคู่สญัญามีสิทธิ
บอกเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดสญัญา โดยบอกกล่าวเป็นหนงัสือล่วงหนา้แก่คู่สญัญาฝ่ายท่ีเหลือทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 90 วนั 
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บริษทัได้ท าสัญญาผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม
น ้ าอดัลมภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “เอส” บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญามี
ระยะเวลา 3 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และหากไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดแจง้ความประสงค์
ไม่ต่ออายสุัญญาไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน สัญญาจะมีผลอีกคราวละ 3 ปี ปัจจุบนัไดมี้การ
ตกลงเขา้ท าบนัทึกเพิ่มเติมต่อทา้ยสัญญาผลิตและจดัจ าหน่าย เคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “เอส" เพื่อ
ขยายพื้นท่ีการส่งออกสินคา้ดงักล่าว 

 
บริษทัไดท้ าสัญญาผลิตกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อผลิตเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมภายใตช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ “เอส” 
เพื่อใชใ้นการส่งออกเท่านั้น บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาหน่ึงปี
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และหากไม่มีคู่สญัญาฝ่ายใดแจง้ความประสงคไ์ม่ต่ออายสุญัญา
ไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั สญัญาจะมีผลอีกคราวละหน่ึงปี ปัจจุบนัต่อสญัญาอตัโนมติัคร้ังท่ี 
4 นบัแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31  มีนาคม 2564 

 
บริษทัไดท้ าสัญญาผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้ภายใตช่ื้อ
เคร่ืองหมายการคา้ “100 พลสั” บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 และหากไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดแจง้ความประสงคไ์ม่ต่ออายุ
สัญญาไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนระยะเวลาของสัญญาจะส้ินสุดสัญญาจะมีผลอีกคราว
ละ 3 ปี โดยใชข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขเดิมทุกประการ ปัจจุบนัต่อสัญญาอตัโนมติัคร้ังท่ี 1 นบัแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 
ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564  

 
บริษทัไดต้กลงท าสัญญาผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อผลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้
ภายใตช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ “Sarsi” ปัจจุบนัไดต่้ออายสุญัญาอตัโนมติัเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึง 
31 พฤษภาคม 2564 

 
สัญญาเช่าท่ีดิน และสัญญาเช่าช่วงพืน้ท่ีอาคารส านักงานและสัญญาบริการ 
 
เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าช่วงพื้นท่ีอาคารส านกังาน พื้นท่ีเก็บของ และสัญญาบริการกบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 โดย
บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา และหากตอ้งการต่อสัญญาเช่าให้
คู่สัญญาแจง้ความประสงค์ต่ออายุสัญญาเช่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั ปัจจุบนัอยู่ระหว่างขั้นตอนการต่ออายุ
สัญญาเช่าช่วงและสัญญาบริการฉบบัใหม่ อยา่งไรก็ตาม คู่สัญญาไดล้งนามในหนงัสือเสนอเง่ือนไขของสัญญาเช่า
ช่วงและการบริการส าหรับพื้นท่ีอาคาร ระยะเวลาสัญญาจะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2565 
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บริษทัไดต่้ออายสุัญญาเช่าช่วงอาคารส านกังานและโกดงัจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญามีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2565 โดยบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอตัราท่ีระบุไว้
ในสญัญา และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดในสญัญา 

 

บริษทัเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในฐานะผูเ้ช่าตั้งแต่วนัท่ีผูเ้ช่าน าทรัพยสิ์นเขา้มาไวใ้น
สถานท่ีเช่า ซ่ึงคือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะต่อระยะเวลาเช่า ผูเ้ช่าจะแจง้
ใหผู้เ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนัก่อนส้ินสุดระยะเวลาเช่า และใหถื้อวา่ระยะเวลาเช่าต่อไป
อีกคราวละ 3 ปี โดยมีเง่ือนไขและรายละเอียดเช่นเดิม ทั้งน้ี คู่สัญญามีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
สญัญา 

 

สัญญาซ้ือขาย 
 

บริษทัไดเ้ขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงการขายวสัดุเหลือใชข้องบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยขอ้ตกลงฉบบัน้ีมี
ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีมีการลงนามร่วมกนั 23 สิงหาคม 2562 จนกว่าจะมีการขายวสัดุเหลือใชต้ามบนัทึกขอ้ตกลง
เสร็จส้ิน 
 

บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายวสัดุเหลือใชข้องบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยสัญญาฉบบัน้ีจะมีผลใช้
บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

สัญญาจ้างจัดกิจกรรมด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า 
 

บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาจา้งกิจกรรมการตลาด ประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมการจ าหน่ายสินคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง เพื่อรับจา้งจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการจ าหน่ายสินคา้ประเภทโซดาภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ "Rock 
Mountain" ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา โดยสัญญามีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 
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ภำระผกูพนักบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน
ภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

 

ภายใน 1 ปี 49,604  41,400  49,351  41,297 
1 - 5 ปี 108,867  101,729  108,151  101,729 
หลงัจาก 5 ปี 49,477  59,778  49,477  59,778 
รวม 207,948  202,907  206,979  202,804 

 
ภำระผกูพนัอื่นๆ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัจากค าสั่งซ้ือสินคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจ านวนเงิน 242.51 
ลา้นบาท (2562: 381.43 ล้านบาท) 

 
7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 4,653  26,951  4,603  26,930 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 63,672  47,298  63,106  46,572 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,335,174  729,544  1,299,558  655,545 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง -  69,000  -  69,000 
รวม 1,403,499  872,793  1,367,267  798,047 
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8 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 291,200  289,331  282,929  284,133 
 291,200  289,331  282,929  284,133 
        

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 241,226  234,546  241,225  233,054 
เกินก าหนดช าระ :        
นอ้ยกวา่ 1 เดือน 12,745  35,017  12,745  35,017 
1 - 3 เดือน 4,470  9,575  4,470  9,575 
3 - 6 เดือน 2,936  3,179   2,936  3,179 
มากกวา่ 6 เดือน 17,641  13,287   17,612  13,287 

 279,018  295,604  278,988  294,112 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (20,506)  (16,968)  (20,506)  (16,968) 
สุทธิ 258,512  278,636  258,482  277,144 
        

รวม 549,712  567,967  541,411  561,277 
 

โดยปกติส าหรับระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 60 วนั 
  



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
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9 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 338,492  406,931  333,100  402,357 
สินคา้ระหวา่งผลิต 1,826  2,074  1,826  2,074 
วตัถุดิบและวสัดุ 245,084  260,094  203,966  212,792 
อะไหล ่ 93,990  95,523  87,963  90,430 
วสัดุอ่ืนๆ 2,544  2,721  2,544  2,721 
 681,936  767,343  629,399  710,374 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (94,852)  (90,856)  (94,852)  (88,248) 
สุทธิ 587,084  676,487  534,547  622,126 

        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึก        

รวมในบญัชีตน้ทุนขาย        
- ตน้ทุนขาย 7,592,775  8,436,653  7,561,451  8,385,385 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ี 

คาดวา่จะไดรั้บ 12,496  8,422  12,496  7,194 
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (8,500)  (9,730)  (5,892)  (11,110) 
สุทธิ 7,596,769  8,435,345  7,568,055  8,381,469 

 
 



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม 
  

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
  

เงินปันผลรับส าหรับปี 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เพท็ฟอร์ม                     
   (ไทยแลนด)์ จ ากดั 40  40  75,000  75,000  30,000  30,000  802,280  638,311  24,000  75,000 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  เงินปันผลรับส าหรับปี 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 40  40  75,000  75,000  30,000  30,000  24,000  75,000 

 
บริษทั เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด)์ จ ากดั จดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจดัจ าหน่ายพลาสติกข้ึนรูปขวด ฝาจุกเกลียวและ 
ขวดพลาสติก ซ่ึงบริษทัร่วมน้ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม การกระทบยอดรายการ
ระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 
 

  บริษทั เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
  2563  2562 
  (พันบาท) 
รายได ้  2,971,533  3,659,901 
ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  472,768  455,009 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน               (4,110)  (516) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100)            468,658  454,493 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม            284,799  278,162 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท            187,969  176,847 
     
สินทรัพยห์มุนเวียน  720,189  488,733 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

 1,721,984  1,679,183 
หน้ีสินหมุนเวียน           (330,788)  (442,850) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน             (92,378)  (24,718) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100)    2,019,007  1,700,348 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม         1,211,404  1,020,209 
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม            807,603  680,139 
     

 
 



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ลกัษณะธุรกิจ  สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  เงินปันผลรับส าหรับปี 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทำงตรง                  
บริษทั เสริมสุข โฮลด้ิงส์ 

จ ากดั 
การลงทุนและถือหุ้นใน 

บริษทัอ่ืน 
  

99.99 
  

99.99 
  

600,000 
  

600,000 
  

600,000 
  

600,000 
  

- 
  

- 
Great Brands Limited บริหารตราสินคา้  100.00  100.00 HKD 1,000  HKD 1,000  4,134  4,134  26,038  1,500,000 
บริษทั  เสริมสุข เทรนน่ิง 

จ ากดั 
บริการพฒันาบุคลากร

และองคก์ร 
  

99.99 
  

99.99 
  

2,500 
  

2,500 
  

2,500 
  

2,500 
  

- 
  

- 
รวม           606,634  606,634  26,038  1,500,000 
                  

บริษัทย่อยทำงอ้อม                  
บริษทั เสริมสุข  

เบเวอร์เรจ จ ากดั 
ผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืมชาและ
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 

 

99.99  99.99  689,586  689,586  -  -  -  - 
บริษทั เคร่ืองด่ืมแรงเยอร์ 

(2008) จ  ากดั 
ผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั 
 

99.99  99.99  200,000  200,000  -  -  -  - 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเวน้ Great Brands Limited ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง 
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12 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ราคาทุน  เงินปันผลรับ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ตรำสำรทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผือ่ขำย        
บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 52,623  50,772  4,125  1,587 
        
ตรำสำรทุนอื่นที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด        
บริษทั เดอะเพท็ จ ากดั 7,000  7,000  1,050  700 
บริษทั บางกอกกล๊าส จ ากดั (มหาชน) 74,799  74,799  2,155  2,154 

 81,799  81,799  3,205  2,854 
รวม 134,422  132,571  7,330  4,441 

  
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ตรำสำรทุนที่อยู่ในควำมต้องกำร
ของตลำด ณ วนัตน้งวด  ซ้ือ  ขาย  

รายการ
ปรับปรุงจาก
การปรับมูลค่า  ณ วนัส้ินงวด 

 (พันบาท) 

2563          
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 50,772  -  -  1,851  52,623 

          
2562          
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 47,863  -  -  2,909  50,772 

 
 
 
 
 
 



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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13 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ท่ีดิน  อาคาร  รวม 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561  311,205  5,280  316,485 
รายการปรับปรุงใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม  6,680  (180)  6,500 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 และ 
   วนัที่ 1 ตุลำคม 2562 

  
317,885 

  
5,100 

  
322,985 

รายการปรับปรุงใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม  865  (200)  665 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563  318,750  4,900  323,650 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

จ ำนวนเงินที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทีเ่กีย่วกบั
อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

        

รายไดค่้าเช่า  913  913  913  913 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วันที่ 30 กนัยำยน  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่จะได้รับในอนำคตจำกสัญญำ 
ให้เช่ำด ำเนินงำน 

        

ภายใน 1 ปี  152  913  152  913 
1 - 5 ปี  -  152  -  152 
รวม  152  1,065  152  1,065 

 



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดินท่ีถือครองไวเ้พื่อการด าเนินธุรกิจในอนาคตแต่ยงัมิไดใ้ชป้ระโยชน์
และท่ีดินและอาคารท่ีใหเ้ช่าแก่บุคคลท่ีสาม สญัญาเช่ามีระยะเวลาสามปี 
 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 323.65 ลา้นบาท (2562: 322.99 
ล้านบาท) ประเมินราคาโดยบริษทั ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระโดยพิจารณา
ราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพยท่ี์ใช้งานอยู่ในปัจจุบนั มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูก
จดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มี

นัยส ำคญั 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถ
สังเกตได้ที่มีนัยส ำคญัและ 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด 
 

• ราคาเสนอขายของทรัพยสิ์นท่ี
มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไว้จะเพิ่มข้ึน 
(ลดลง) หาก 
• ราคาเสนอขายของทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกนัสูงข้ึน (ลดลง) 
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14 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 

     อาคาร    เคร่ืองจกัร            สินทรัพย ์   
 ท่ีดิน  คลงัสินคา้    อุปกรณ์และ    เคร่ืองตกแต่ง      อุปกรณ์  ระหวา่ง   
   ส่วนท่ี  และส่วน    เคร่ืองมือ    และเคร่ืองใช ้  กระบะ  ภาชนะ  ส่งเสริม  การก่อสร้าง   
 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  เคร่ืองใช ้  ยานพาหนะ  ส านกังาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

รำคำทุน/รำคำประเมินใหม่                        
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 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 
เพิ่มข้ึน -  870,460  25,407  -  61,924  10,569  17,887  7,000  58,608  14,459  85,091  1,151,405 
โอน -  -  23,670  -  23,369  551  254  -  -  96  (47,940)  - 
จ าหน่าย -  -  (12,528)  -  (48,042)  (78,174)  (6,569)  (463)  (97,847)  (125,472)  -  (369,095) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562                        
   และ 1 ตุลำคม 2562 500,266  4,600,628  2,716,543  -  6,766,658  1,610,520  328,966  371,798  1,309,332  3,673,592  100,853  21,979,156 
เพิ่มข้ึน -  -  20,990  -  63,390  10,252  18,706  -  32,582  4,608  89,706  240,234 
โอน -  -  18,631  -  84,677  116  201  -  -  (385)  (103,240)  - 
จ าหน่าย -  -  (2,660)  -  (38,065)  (30,170)  (4,268)  (39,476)  (77,167)  (45,324)  -  (237,130) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 500,266  4,600,628  2,753,504  -  6,876,660  1,590,718  343,605  332,322  1,264,747  3,632,491  87,319  21,982,260 



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
     อาคาร    เคร่ืองจกัร            สินทรัพย ์   
 ท่ีดิน  คลงัสินคา้    อุปกรณ์และ    เคร่ืองตกแต่ง      อุปกรณ์  ระหวา่ง   
   ส่วนท่ี  และส่วน    เคร่ืองมือ    และเคร่ืองใช ้  กระบะ  ภาชนะ  ส่งเสริม  การก่อสร้าง   
 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  เคร่ืองใช ้  ยานพาหนะ  ส านกังาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่ำเส่ือมรำคำ 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 -  -  1,571,428  -  5,232,059  1,559,674  287,820  352,139  295,305  3,624,761  -  12,923,186 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  -  85,797  -  262,177  39,566  20,072  6,552  94,434  84,537  -  593,135 
จ าหน่าย -  -  (12,512)  -  (47,671)  (77,926)  (6,543)  (462)  (15,046)  (125,439)  -  (285,599) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562                        
   และ 1 ตุลำคม 2562 -  -  1,644,713  -  5,446,565  1,521,314  301,349  358,229  374,693  3,583,859  -  13,230,722 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  -  86,657  -  257,327  36,031  18,322  4,078  127,888  54,517  -  584,820 
จ าหน่าย -  -  (500)  -  (37,941)  (30,167)  (4,224)  (39,464)  (36,033)  (45,314)  -  (193,643) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 -  -  1,730,870  -  5,665,951  1,527,178  315,447  322,843  466,548  3,593,062  -  13,621,899 

 
  



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
 

 63 

 งบกำรเงินรวม 

     อาคาร    เคร่ืองจกัร            สินทรัพย ์   
 ท่ีดิน  คลงัสินคา้    อุปกรณ์และ    เคร่ืองตกแต่ง      อุปกรณ์  ระหวา่ง   
   ส่วนท่ี  และส่วน    เคร่ืองมือ    และเคร่ืองใช ้  กระบะ  ภาชนะ  ส่งเสริม  การก่อสร้าง   
 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  เคร่ืองใช ้  ยานพาหนะ  ส านกังาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ                        
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,330  -  5,330 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562                        
   และ 1 ตุลำคม 2562 -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,330  -  5,330 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 -  -  -  -  -  -  -  -  43,756  5,330  -  49,086 

                        

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี                        

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 500,266  4,600,628  1,071,830  -  1,320,093  89,206  27,617  13,569  934,639  84,403  100,853  8,743,104 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 500,266  4,600,628  1,022,634  -  1,210,709  63,540  28,158  9,479  754,443  34,099  87,319  8,311,275 

 
 
 
 

  



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     อาคาร                สินทรัพย ์   
 ท่ีดิน  คลงัสินคา้    เคร่ืองจกัร    เคร่ืองตกแต่ง      อุปกรณ์  ระหวา่ง   

   ส่วนท่ี  และส่วน    และ    และเคร่ืองใช ้  กระบะ  ภาชนะ  ส่งเสริม  การก่อสร้าง   
 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  ส านกังาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

รำคำทุน/รำคำประเมินใหม่                        
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 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 
เพิ่มข้ึน -  847,204  23,582  -  49,156  10,569  17,167  7,000  58,608  14,458  73,948  1,101,692 
โอน -  -  23,670  -  19,341  551  254  -  -  96  (43,912)  - 
จ าหน่าย -  -  (12,514)  -  (47,410)  (76,867)  (6,530)  (463)  (97,725)  (125,472)  -  (366,981) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562                        
   และ 1 ตุลำคม 2562 375,763  4,393,811  2,394,470  -  6,114,515  1,603,706  317,769  347,940  1,425,376  3,673,592  89,542  20,736,484 
เพิ่มข้ึน -  -  18,465  -  48,164  10,252  17,885  -  32,582  4,608  81,900  213,856 
โอน -  -  16,347  -  69,782  116  (210)  -  -  (385)  (85,650)  - 
จ าหน่าย -  -  (2,660)  -  (36,702)  (27,906)  (4,268)  (39,476)  (71,071)  (45,324)  -  (227,407) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 375,763  4,393,811  2,426,622  -  6,195,759  1,586,168  331,176  308,464  1,386,887  3,632,491  85,792  20,722,933 

 
 

 
  



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     อาคาร                สินทรัพย ์   
 ท่ีดิน  คลงัสินคา้    เคร่ืองจกัร    เคร่ืองตกแต่ง      อุปกรณ์  ระหวา่ง   
   ส่วนท่ี  และส่วน    และ    และเคร่ืองใช ้  กระบะ  ภาชนะ  ส่งเสริม  การก่อสร้าง   
 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  ส านกังาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่ำเส่ือมรำคำ  
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 -  -  1,338,712  -  4,679,994  1,552,003  279,213  328,279  435,169  3,624,761  -  12,238,131 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  -  75,446  -  246,882  39,337  19,460  6,552  93,402  84,537  -  565,616 
จ าหน่าย -  -  (12,512)  -  (47,039)  (76,620)  (6,504)  (462)  (14,970)  (125,439)  -  (283,546) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562                        
   และ 1 ตุลำคม 2562 -  -  1,401,646  -  4,879,837  1,514,720  292,169  334,369  513,601  3,583,859  -  12,520,201 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  -  77,896  -  240,214  35,930  17,658  4,078  126,860  54,517  -  557,153 
จ าหน่าย -  -  (500)  -  (36,579)  (27,903)  (4,225)  (39,464)  (30,151)  (45,314)  -  (184,136) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 -  -  1,479,042  -  5,083,472  1,522,747  305,602  298,983  610,310  3,593,062  -  12,893,218 

                        

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ                        
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,330  -  5,330 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562                        
   และ 1 ตุลำคม 2562 -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,330  -  5,330 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 -  -  -  -  -  -  -  -  43,756  5,330  -  49,086 
  



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     อาคาร                สินทรัพย ์   
 ท่ีดิน  คลงัสินคา้    เคร่ืองจกัร    เคร่ืองตกแต่ง      อุปกรณ์  ระหวา่ง   
   ส่วนท่ี  และส่วน    และ    และเคร่ืองใช ้  กระบะ  ภาชนะ  ส่งเสริม  การก่อสร้าง   
 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  อุปกรณ์  ยานพาหนะ  ส านกังาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี                        
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 375,763  4,393,811  992,824  -  1,234,678  88,986  25,600  13,571  911,775  84,403  89,542  8,210,953 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 375,763  4,393,811  947,580  -  1,112,287  63,421  25,574  9,481  732,821  34,099  85,792  7,780,629 

 
 



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
อาคารและอุปกรณ์ 9,768,688  9,687,084  9,056,921  8,770,814 

 
มูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ในงบการเงินรวมจ านวน 5,100.89 ลา้นบาท (2562: 5,100.89 
ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 4,769.57 ลา้นบาท (2562: 4,769.57 ล้านบาท) ประเมินราคาโดย
บริษทั ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระโดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์อง
สินทรัพยท่ี์ใช้งานอยู่ในปัจจุบนั มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่า
ยติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 

 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มี

นัยส ำคญั 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถ
สังเกตได้ที่มีนัยส ำคญัและ 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด 
 

• ราคาเสนอขายของทรัพยสิ์นท่ี
มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไว้จะเพิ่มข้ึน 
(ลดลง) หาก 
• ราคาเสนอขายของทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกนัสูงข้ึน (ลดลง) 
 

 



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
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15 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 เคร่ืองหมาย  ค่าลิขสิทธ์ิ   

 การคา้  ซอฟตแ์วร์  รวม 

 (พันบาท) 

รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 2,000  61,456  63,456 
เพิ่มข้ึน -  2,104  2,104 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 และ 1 ตุลำคม 2562 2,000  63,560  65,560 
เพิ่มข้ึน -  852  852 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 2,000  64,412  66,412 
      
ค่ำตัดจ ำหน่ำย      
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 -  43,697  43,697 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -  3,448  3,448 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 และ 1 ตุลำคม 2562 -  47,145  47,145 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -  2,956  2,956 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 -  50,101  50,101 
      
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี      

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 2,000  16,415  18,415 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 2,000  14,311  16,311 
   



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 
 (พันบาท) 

รำคำทุน  
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 57,041 
เพิ่มข้ึน 2,093 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 และ 1 ตุลำคม 2562 59,134 
เพิ่มข้ึน 735 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 59,869 

  
ค่ำตัดจ ำหน่ำย  
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 40,654 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,456 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 และ 1 ตุลำคม 2562 43,110 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,642 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 45,752 
  

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี  
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 16,024 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 14,117 
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16 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
- ส ารองบ าเหน็จพนกังาน 1,047,800  1,143,519  1,034,084  1,131,350 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน        
- รางวลัการท างานเป็นระยะเวลานาน 90,952  42,375  90,889  42,267 
รวม 1,138,752  1,185,894  1,124,973  1,173,617 

 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน - ส ำรองบ ำเหน็จพนักงำน 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้
ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ีย 
 
มูลค่ำปัจจบัุนของภำระผกูพนัตำม  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   โครงกำรผลประโยชน์  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม  1,143,519  898,701  1,131,350  889,810 
         
รับรู้ในก ำไรขำดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   63,937  53,148  62,694  52,128 
ตน้ทุนบริการในอดีตส าหรับ 
   ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานจากการ 
   ปรับปรุงพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน -  171,830  -  169,851 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  16,093  23,695  15,911  23,437 
  80,030  248,673  78,605  245,416 
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มูลค่ำปัจจบัุนของภำระผกูพนัตำม  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   โครงกำรผลประโยชน์  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม         
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั         

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  (19,348)  -  (20,023)  - 
- ขอ้สมมติทางการเงิน  22,196  63,178  21,870  62,584 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์  (77,297)  3,255  (76,418)  3,724 

  (74,449)  66,433  (74,571)  66,308 

         
อ่ืน ๆ         
ผลประโยชน์จ่าย  (101,298)  (68,229)  (101,298)  (68,125) 
โอนออกไปยงับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (2)  (2,059)  (2)  (2,059) 
  (101,300)  (70,288)  (101,300)  (70,184) 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน  1,047,800  1,143,519  1,034,084  1,131,350 

 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงและก าหนดให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชย
ใหลู้กจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทั จึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาสสามปี 2562 จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่ม
บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และตน้ทุนบริการในอดีต
เพิ่มข้ึนส าหรับปีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 172 ลา้นบาท และ 170 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำร งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกนัภัย 2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.30  1.50  1.30  1.50 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 0.00 และ 4.00  0.00 และ 4.00  0.00 และ 4.00  0.00 และ 4.00 

 
ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 9 ปี 
(2562: 8 ปี) 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 
 (พันบาท) 
ผลกระทบต่อภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์  

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2563  
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (35,379)  37,534  (34,583)  36,668 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต         
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 82,613  (68,448)  81,079  (67,143) 

 
ผลกระทบต่อภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์  

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562  
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (44,304)  47,367  (43,565)  46,561 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต         
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 111,248  (89,038)  109,426  (87,740) 
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17 ทุนเรือนหุ้น 
 
ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั 
 
ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

18 ส ำรอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 
กำรจัดสรรก ำไร และ/หรือ ก ำไรสะสม 
 
ส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง  
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
ส ำรองทั่วไป 
บริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิส าหรับปีส่วนหน่ึงเพื่อใชส้ าหรับเป็นทุนส ารองเพื่อการขยายการด าเนินงานของกิจการ 
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของไดแ้ก่ผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของ
หน่วยงานในต่างประเทศ 
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ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขำย 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 
ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลงในกำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่ 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ท่ีแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมของการ
เปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดินท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการขายหรือจ าหน่าย 
 

19 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงานดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่ม
บริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
 
• ส่วนงาน 1 ธุรกิจเคร่ืองด่ืมประเภทอดัลม ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลม และเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 

   รวมถึงเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายโซดา 
• ส่วนงาน 2 ธุรกิจเคร่ืองด่ืมประเภทไม่อดัลม ผลิตและจ าหน่ายน ้ าด่ืม เคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั และเคร่ืองด่ืม 

   ชนิดอ่ืน รวมถึงเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายชา 
 
ไม่มีส่วนงานการด าเนินงานอ่ืนใดท่ีเขา้เกณฑเ์ชิงปริมาณเพื่อก าหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2563 หรือ 2562 
 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการ
ภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไร
ก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน
และสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไป
ตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 
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ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนงำนที่รำยงำน  
 

 งบกำรเงินรวม 

 เคร่ืองด่ืมประเภท 
อดัลม 

 เคร่ืองด่ืมประเภท 
ไม่อดัลม 

 รวมส่วนงำน 
ที่รำยงำน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน            
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,615  5,208  6,250  6,363  10,865  11,571 
รวมรำยได้ 4,615  5,208  6,250  6,363  10,865  11,571 

            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 4,615  5,208  6,250  6,363  10,865  11,571 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  -  - 
รวมรำยได้ 4,615  5,208  6,250  6,363  10,865  11,571 
            

ก าไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษี 747  727  2,519  2,407  3,266  3,134 
            

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายท่ีบนัทึกเป็น
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายใน
การบริหาร 80  98  108  125 

 

188  223 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 1,064  1,236  1,440  1,363  2,504  2,599 
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กำรกระทบยอดรำยได้ ก ำไรหรือขำดทุน และรำยกำรอื่นที่มสีำระส ำคญัของส่วนงำนที่รำยงำน 
 

 2563  2562 
 (ล้านบาท) 
ก ำไรหรือขำดทุน    
ก าไรจากส่วนงานท่ีรายงาน 3,266  3,134 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ 
   ค่าใชจ่้ายบริหาร (188) 

 
(223) 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (2,504)  (2,599) 
 574  312 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน    

- รายไดอ่ื้น 129  153 
- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (732)  (840) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 188  177 
ก ำไร (ขำดทุน) รวมก่อนภำษีเงินได้ 159  (198) 

 
ส่วนงำนภูมิศำสตร์ 

 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั 

 
ลูกค้ำรำยใหญ่ 

 
รายได้จากลูกค้ารายหน่ึงจากส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของกลุ่มบริษทั เป็นเงินประมาณ 3,180.20 ล้านบาท (2562: 
3,663.95 บาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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20 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  1,301,758  1,325,490  1,275,144  1,297,873 
ค่าล่วงเวลาและค่าเบ้ียเล้ียง  102,541  139,781  97,331  135,688 
โบนสั  144,255  114,346  142,155  112,309 
ตน้ทุนบ าเหน็จบ านาญ-โครงการ         
 สมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  83,159  87,736  81,356  86,299 
ตน้ทุนบ าเหน็จบ านาญ-โครงการ         
 ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 16 80,030  248,673  78,605  245,416 
อ่ืนๆ  290,822  204,521  289,042  202,334 
รวม  2,002,565  2,120,547  1,963,633  2,079,919 

 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานใน
การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่าย
สมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึง อตัราร้อยละ 12 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียน
เป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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21 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป        
และสินคา้ระหวา่งผลิต  1,812,293  2,268,999  2,101,860  2,265,308 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  4,662,619  5,113,602  4,425,223  4,805,704 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของ         
พนกังาน 20 2,002,565  2,120,547  1,963,633  2,079,919 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  554,600  574,970  535,038  551,709 
ค่าใชจ่้ายการตลาด  315,957  349,249  315,957  349,249 
ค่าขนส่ง  450,133  425,440  447,072  423,001 
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง  193,556  270,393  193,428  270,200 
ค่าเช่า  146,418  126,343  143,797  124,432 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา  101,493  117,640  101,139  117,221 
อ่ืนๆ  783,403  731,569  735,865  1,026,772 
รวมต้นทุนขำย ต้นทุนในกำร 

จัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำร 

 

11,023,037  12,098,752  10,963,012  12,013,515 
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22 ภำษีเงินได้ 
 

ภำษเีงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  60  392  60  - 
         

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (10,433)  254,625  (10,030)  253,460 
รวมภำษีเงินได้  (10,373)  255,017  (9,970)  253,460 

 
 งบกำรเงินรวม 

 2563  2562 

ภำษเีงินได้ 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 
   สุทธิของเงินลงทุนเผือ่ขาย 1,851  (370)  1,481  2,909  (582)  2,327 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ           
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 74,448  (14,884)  59,564  (66,433)  13,323  (53,110) 
การตีราคาท่ีดิน -  -  -  870,460  (174,092)  696,368 
รวม 76,299  (15,254)  61,045  806,936  (161,351)  645,585 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 

ภำษเีงินได้ 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม 
   สุทธิของเงินลงทุนเผือ่ขาย 1,851  (370)  1,481  2,909  (582)  2,327 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ           
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 74,571  (14,914)  59,657  (66,308)  13,262  (53,046) 
การตีราคาท่ีดิน -  -  -  847,204  (169,441)  677,763 
รวม 76,422  (15,284)  61,138  783,805  (156,761)  627,044 

 
กำรกระทบยอดเพือ่หำอัตรำภำษทีี่แท้จริง งบกำรเงินรวม 

 2563  2562 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   158,759    (197,502) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  31,752  20.00  (39,500) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (39,165)    (35,735) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,662    1,888 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิ่มข้ึน   (10,845)    (10,060) 
ใชป้ระโยชน์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   5,208    300,000 
กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
   รอการตดับญัชี 

   
15 

    
38,424 

รวม (6.53)  (10,373)  (129.12)  255,017 
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กำรกระทบยอดเพือ่หำอัตรำภำษทีี่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   21,292    1,204,775 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  4,258  20.00  240,955 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (6,266)    (15,888) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,669    2,810 
ค่าใชจ่้ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พิ่มข้ึน   (10,631)    (10,060) 
กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
   รอการตดับญัชี 

   
- 

    
35,643 

รวม (46.83)  (9,970)  (21.04)  253,460 

 
 งบกำรเงินรวม 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รวม 579,626  591,926  (1,047,879)  (1,055,357) 
การหกักลบรายการของภาษี (579,529)  (591,831)  579,529  591,831 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำร 
 ตัดบัญชีสุทธิ  97  95  (468,350)  (463,526) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รวม 571,962  584,695  (1,006,514)  (1,013,993) 
การหกักลบรายการของภาษี (571,962)  (584,695)  571,962  584,695 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  -  -  (434,552)  (429,298) 
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 งบกำรเงินรวม 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ณ 

วนัต้นงวด  ก าไรหรือขาดทุน  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ 
วนัส้ินงวด 

 (พันบาท) 
2563        
สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  8,751  -  8,751 
สินคา้คงเหลือ 18,370  800  -  19,170 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 234,751  5,603  

 
(14,884) 

  
225,470 

ยอดขาดทุนยกไป 329,020  (13,200)  -  315,820 
อ่ืนๆ 9,785  630  -  10,415 
รวม 591,926  2,584  (14,884)  579,626 

        

หน้ีสินภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (920,125)  -  -  (920,125) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (27,210)  (133)  -  (27,343) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (3,809)  -  (370)  (4,179) 
อ่ืนๆ (104,213)  7,981  -  (96,232) 
รวม (1,055,357)  7,848  (370)  (1,047,879) 

        
สุทธิ (463,431)  10,432  (15,254)  (468,253) 
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 งบกำรเงินรวม 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ณ 

วนัต้นงวด  ก าไรหรือขาดทุน  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ 
วนัส้ินงวด 

 (พันบาท) 
2562        

สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ 18,632  (262)  -  18,370 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 183,956  37,472  13,323  234,751 

ยอดขาดทุนยกไป 627,409  (298,389)  -  329,020 
อ่ืนๆ 9,775  10  -  9,785 
รวม 839,772  (261,169)  13,323  591,926 

        
หน้ีสินภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (746,033)  -  (174,092)  (920,125) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (25,910)  (1,300)  -  (27,210) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  (3,227)  -  (582)  (3,809) 
อ่ืนๆ (112,057)  7,844  -  (104,213) 
รวม (887,227)  6,544  (174,674)  (1,055,357) 

        
สุทธิ (47,455)  (254,625)  (161,351)  (463,431) 

 
  



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ณ 

วนัต้นงวด  ก าไรหรือขาดทุน  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ 
วนัส้ินงวด 

 (พันบาท) 
2563        

สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  8,751  -  8,751 
สินคา้คงเหลือ 17,850  1,321  -  19,171 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 236,160  5,349  (14,914)  226,595 

ยอดขาดทุนยกไป 320,900  (13,870)  -  307,030 
อ่ืนๆ 9,785  630  -  10,415 
รวม 584,695  2,181  (14,914)  571,962 

        
หน้ีสินภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (878,762)  -  -  (878,762) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (27,210)  (133)  -  (27,343) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (3,809)  -  (370)  (4,179) 
อ่ืนๆ (104,212)  7,982  -  (96,230) 
รวม (1,013,993)  7,849  (370)  (1,006,514) 

        
สุทธิ (429,298)  10,030  (15,284)  (434,552) 

 
  



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ณ 

วนัต้นงวด  ก าไรหรือขาดทุน  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ 
วนัส้ินงวด 

 (พันบาท) 
2562        

สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ 18,633  (783)  -  17,850 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 185,956  36,942  13,262  236,160 

ยอดขาดทุนยกไป 617,074  (296,174)  -  320,900 
อ่ืนๆ 9,775  10  -  9,785 
รวม 831,438  (260,005)  13,262  584,695 
        

หน้ีสินภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (709,321)  -  (169,441)  (878,762) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (25,910)  (1,300)  -  (27,210) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (3,227)  -  (582)  (3,809) 
อ่ืนๆ (112,057)  7,845  -  (104,212) 
รวม (850,515)  6,545  (170,023)  (1,013,993) 

        
สุทธิ (19,077)  (253,460)  (156,761)  (429,298) 

 

กลุ่มบริษทัทบทวนและประเมินประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษี
และผลแตกต่างชัว่คราวโดยใชป้ระมาณการจากผลประกอบการจริงและการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตซ่ึง
อาศยัการประมาณการสมมติฐานของผูบ้ริหารเก่ียวกับการเติบโตของรายได้และการเพิ่มข้ึนของก าไรจากการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั บริษทัรับรู้ขาดทุนทางภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากกลุ่มบริษทั
เช่ือวา่จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชม้าใชป้ระโยชน์ไดซ่ึ้งเป็นไปตามแผนธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัท่ีสามารถท าก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึนในอนาคต การประมาณการดงักล่าวและสมมติฐานท่ี
ส่งผลต่อมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ผลประกอบการจริงอาจแตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัจากท่ี
ไดป้ระมาณไวโ้ดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2564 ถึง 2567 
 



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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23 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสำมัญ 
   ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 
   ของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 169,131  (452,519)  31,262              951,315 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 265,900  265,900  265,900  265,900 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บำท) 0.64  (1.70)  0.12  3.58 
 

24 เงินปันผล 
 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 30 มกราคม 2563 กมุภาพนัธ์ 2563 0.25  66,474 

 

25 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

นโยบำยกำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกตราสาร
อนุพนัธ์ เพื่อการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทัคือ การรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม อีกทั้งยงัก ากบั
ดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 
ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มี
อตัราคงท่ี กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินให้กูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 6) กลุ่มบริษทัไดล้ดความ
เส่ียงดงักล่าวโดยท าใหแ้น่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี 
 
   งบกำรเงินรวม 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

วันที่ 30 กนัยำยน 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

  
ภายใน 1 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.75 - 3.85  -  3,000  3,000 

        

2562        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.85 - 4.05  -  3,000  3,000 

 
  



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

วันที่ 30 กนัยำยน 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

  
ภายใน 1 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.10  125,000  -  125,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.75 - 3.85  -  3,000  3,000 
รวม   125,000  3,000  128,000 
        

2562        

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.10  125,000  -  125,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.85 - 4.05  -  3,000  3,000 
รวม   125,000  3,000  128,000 

 

ควำมเส่ียงจำกเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการขายสินคา้และซ้ือสินทรัพยท่ี์เป็น
เงินตราต่างประเทศ ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเปล่ียนแปลงส าหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงินจะไม่มีสาระส าคญัต่อฐานะการเงินและผล
การด าเนินงาน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่มีเงินกูห้รือรายการคา้ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอย่างมีสาระส าคญั 
นอกจากน้ีการซ้ือวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์ส่วนใหญ่ยงัเป็นการซ้ือจากแหล่งภายในประเทศ ความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนส่วนใหญ่จึงมีขอบเขตเพียงการซ้ืออะไหล่และอุปกรณ์จากต่างประเทศ 
  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ  

 

เจา้หน้ีอ่ืน 
 

(12,171)  (5,287)  (12,129)  (2,245) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง (12,171)  (5,287)  (12,129)  (2,245) 

 



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

เงินยโูร  
 

เจา้หน้ีอ่ืน  
 

(4,121)  (559)  (4,121)  (559) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง (4,121)  (559)  (4,121)  (559) 

        

เงินเหรียญฮ่องกง  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

2,188  26,991  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน  

 
(25)  (24)  -  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง 2,163  26,967  -  - 

     

เงินปอนด์สเตอร์ริง  
 

เจา้หน้ีอ่ืน  
 

(17)  (15)  -  - 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง (17)  (15)  -  - 

 
ควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือคือ  คือผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่ 
กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน 
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ควำมเส่ียงจำกสภำพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  

  ระดบั 1 
 (พันบาท) 
30 กนัยำยน 2563    
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม    
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 52,623  52,623 
    
30 กนัยำยน 2562    
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม    
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 50,772  50,772 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 3 
 (พันบาท) 

30 กนัยำยน 2563    
หน้ีสินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดัมลูค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม    
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,968  27,175 
    
30 กนัยำยน 2562    
หน้ีสินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดัมลูค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม    
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,968  23,660 
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ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจดทะเบียน 
ตราสารทุนในตลาดหลกัทรัพย ์และมีการซ้ือขายอย่างสม ่าเสมอในปัจจุบนั มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว 
ถูกจดัล าดบัชั้นเป็นระดบั 1 ของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากตราสารทุนดงักล่าวมีราคาซ้ือขายในตลาดท่ีมี 
สภาพคล่อง ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ซ่ึงกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจาก Great Brands Limited มูลค่ายุติธรรมของเงิน
กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวถูกจดัล าดบัชั้นเป็นระดบั 3 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืม
ระยะยาวดงักล่าวเป็นขอ้มูลส าหรับหน้ีสินท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้
 

26 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน        
อาคาร คลงัสินคา้และส่วนปรับปรุง 9,617  -  9,617  - 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังาน 8,669  12,714  8,669  12,714 
รวม 18,286  12,714  18,286  12,714 

        

จ ำนวนขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้ 
   สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลกิไม่ได้ 

       

ภายใน 1 ปี 27,962  25,773  26,988  25,193 
1 - 5 ปี 52,925  39,918  49,686  39,460 
หลงัจาก 5 ปี 52,294  56,874  52,294  56,874 
รวม 133,181  122,565  128,968  121,527 
        

ภำระผกูพนัอื่นๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 39,460  37,729  35,184  33,453 
รวม 39,460  37,729  35,184  33,453 

 
บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดิน.อาคาร.ส่ิงปลูกสร้างและสินทรัพยอ่ื์นเพื่อใช้ในการด าเนินงานของกิจการหลายสัญญา 
มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี.ถึง 30 ปี โดยสญัญาส้ินสุดในระยะเวลาต่างๆ กนัจนถึงเดือนธนัวาคม 2581 
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27 วงเงินสินเช่ือ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 4,076 ลา้นบาท
และ 4,075 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 4,343 ล้านบาท และ 4,232 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
28 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

(ก) พนกังานท่ีบริษทัเลิกจา้งจ านวน 1 ราย ไดฟ้้องร้องบริษทัวา่เลิกจา้งไม่เป็นธรรม ทุนทรัพยฟ้์องร้องประมาณ 6.68 
ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีความดงักล่าวบริษทัชนะคดีในศาลชั้นตน้และคดีส้ินสุดแลว้ เน่ืองจากพนกังานไม่ยื่นอุทธรณ์
ภายในระยะเวลาการยืน่อุทธรณ์ 
 
(ข) บุคคลภายนอกฟ้องร้องบริษทัใหช้ าระค่าบริการในส่วนท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่คู่สญัญาของบริษทั ใหแ้ก่บุคคลภายนอก
นั้นแทน โดยอา้งว่าเป็นเจา้หน้ีผูรั้บโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาแฟคตอร่ิง ทุนทรัพยฟ้์องร้องประมาณ 3 ลา้นบาท 
ปัจจุบนัคดีความดงักล่าวอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นตน้ ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จึงยงัไม่มีการตั้ง
ประมาณการแต่อยา่งใด 
 

29 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำที่รำยงำน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลง
นโยบายการจ่ายเงินปันผลและมีมติให้ความเห็นชอบการเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน 85.09 ลา้นบาท ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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30 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะมีผล
บงัคบัใชก้บังบการเงินของกลุ่มบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชี
ของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัถูกยกเลิกไป โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงิน มีดงัน้ี 

 
(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจะยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์าง
การเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
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(2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายด้วยอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง TFRS 9 จะน ามาใช้แทนนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษัทใน
ปัจจุบนัท่ีรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา 
 

(3) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 
 

TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ีปัจจุบนักลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี 
TFRS 9 ก าหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้ นมี
ผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร โดยใชค้วามน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกัเป็นเกณฑ ์
 

รูปแบบใหม่ของการพิจารณาดอ้ยค่าจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดั
จ าหน่าย หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
 

การปฏิบัติในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงผลกระทบกบั
ก าไรสะสม หรือองค์ประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทจะไม่น า
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 

การประเมินผลกระทบเบ้ืองตน้ของการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงิน มีดงัน้ี 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึน 8,079  8,079 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพิ่มข้ึน 61,462  61,462 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง                            (1,616)                             (1,616) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (เพิ่มข้ึน)                          (12,292)                           (12,292) 
ก าไรสะสม (เพิ่มข้ึน)                            (6,463)                             (6,463) 
องคป์ระกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ (เพิ่มข้ึน)                          (49,170)                           (49,170) 



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
 

 95 

(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (“TFRS 16”) ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่า
ตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น
หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบั
ใชใ้นปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 
ปัจจุบนักลุ่มบริษทัรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญา
เช่า และรับรู้หน้ีสินในกรณีท่ีการจ่ายเงินตามสัญญาเช่ามีช่วงเวลาแตกต่างจากการรับรู้ค่าเช่าจ่าย ตาม TFRS 16 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานของกลุ่มบริษทั
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 และขอ้ 27 ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าว
เปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตาม
สญัญาเช่า 
 

การปฏิบัติในช่วงเปลีย่นแปลง 
 
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสม
ยอ้นหลงั ดงันั้น ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 จะปรับปรุงกบัยอดยกมาของก าไรสะสม ณ วนัท่ี 
1 ตุลาคม 2563 โดยไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะใช้ขอ้ยกเวน้เร่ืองการน าค านิยามของสัญญาเช่ามาใช้พิจารณากบัสัญญาเช่าท่ีมีอยู่ก่อนวนัท่ี
เปล่ียนแปลงมาตรฐาน โดยจะน า TFRS 16 มาถือปฏิบติักบัทุกสัญญาท่ีท าข้ึนก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และเคยระบุ
เป็นสญัญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 



บริษัท เสริมสุข จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
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การประเมินผลกระทบเบ้ืองตน้ของการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงิน มีดงัน้ี 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563  2563 
 (พันบาท) 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ลดลง (11,265)  (11,265) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึน 298,234  293,827 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน (286,969)  (282,562) 

 
31 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

 
รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินปี 2563 ดงัน้ี 
 

 2562 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 ก่อนจดั

ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (ล้านบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ            

ส ำหรับปีส้ินสุด 
   วันที่ 30 กนัยำยน 2562 

        

รายไดจ้ากการขายและ 
   การใหบ้ริการ 

 
11,763 

  
(191) 

  
11,572 

  
11,681 

  
(191) 

  
11,490 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 2,841  (191)  2,650  2,826  (191)  2,635 
   -      -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 


