สานต่อ

“ความสุข”

รายงานประจําปี 2562
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

สารบัญ
02 | สารจากประธานกรรมการ
04 | คณะกรรมการบริษัท
08 | คณะผู้บริหาร
10 | ผลิตภัณฑ์ ในเครือบริษัทเสริมสุข
12 | กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
30 | นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
44 | ลักษณะการประกอบธุรกิจ
50 | ปัจจัยความเสี่ยง
56 | ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ
58 | ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
59 | นโยบายการจ่ายเงินปันผล
60 | โครงสร้างการจัดการ
71 | การก�ำกับดูแลกิจการ
100 | ความรับผิดชอบต่อสังคม
107 | การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
108 | รายการระหว่างกัน
119 | ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญและงบการเงิน
230 | การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
235 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
			 และเลขานุการบริษัท
258 | รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
			 ต่อรายงานทางการเงิน
259 | รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
260 | รายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
261 | รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
262 | รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
263 | รายงานคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
ที่แสดงไว้ ใน www.sec.or.th
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

นายสมชาย บุลสุข
ประธานกรรมการ
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

สารจากประธานกรรมการ
ส�ำหรับปี 2563 นั้น เรายังคงเดินหน้าต่อยอดความส�ำเร็จให้ต่อเนื่องจากปี 2562
โดยคาดหวังว่าจะท�ำผลงานได้ดีขึ้นและมองแนวโน้มในทางบวก
บริษัทวางแผนจะปฏิบัติตามกลยุทธ์ข้างต้นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งผลักดันกลยุทธ์เสริมอื่นๆ ในการสร้างความแข็งแกร่งรอบด้านให้กับบริษัท
และรักษาผลการด�ำเนินงานโดยรวมให้เป็นทิศทางบวก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างผลก�ำไร
และการเติบโตที่ยั่งยืน ผมขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเสริมสุขมาอย่างต่อเนื่อง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2562 ยังคงชะลอตัวจากปัจจัยทัง้ ภายใน
นับเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนค่าขนส่ง
และภายนอกประเทศ แต่คณะผูบ้ ริหารก็ได้วางแผนรับมืออย่างรัดกุม
ในขณะเดียวกันก็สามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุม
และเปี่ยมประสิทธิภาพ แม้จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนบริการใน
ทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น
อดีตส�ำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึง่ ปรับให้สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุง แต่บริษัทก็
นอกจากนี้ เรายังเน้นย�้ำกระบวนการท�ำงานเพื่อความยั่งยืน
สามารถมีผลการด�ำเนินงานที่ดีต่อเนื่องในด้านรายได้จากการขาย โดยผลักดันให้องค์กรด�ำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งเป็นผลมาจากการด�ำเนินตามกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้
สิ่งแวดล้อม และต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ส่งผลให้เสริมสุข
คว้ารางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจ�ำปี 2562” เป็นปีที่ 6
• การเพิม่ ขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของฝ่ายขาย จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญขององค์กร ด้วยการปรับปรุงระบบ ในฐานะสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย
และเสริมเครื่องมือช่วยเหลือ อาทิ การริเริ่มโครงการเพื่อ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องมือและกลยุทธ์การขาย
การยกเครื่องพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบตู้แช่
ส�ำหรับปี 2563 นั้น เรายังคงเดินหน้าต่อยอดความส�ำเร็จ
สร้างแรงจูงใจด้วยการปรับปรุงระบบเงินรางวัล เป็นต้น ให้ต่อเนื่องจากปี 2562 โดยคาดหวังว่าจะท�ำผลงานได้ดีขึ้นและ
ส่ งผลให้ฝ่ายขายสามารถใช้ศักยภาพและทรัพยากร มองแนวโน้มในทางบวก บริษทั วางแผนจะปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ขา้ งต้น
ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มความสามารถ และสร้างยอดขายได้ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันกลยุทธ์เสริมอื่นๆ ในการสร้างความ
อย่างต่อเนือ่ ง
แข็งแกร่งรอบด้านให้กบั บริษทั และรักษาผลการด�ำเนินงานโดยรวม
• การเน้ น ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ช่ อ งทางที่ ส ร้ า งผลก� ำ ไร ให้เป็นทิศทางบวก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างผลก�ำไรและ
โดยเฉพาะการกระจายสินค้าในช่องทางร้านค้าดั้งเดิม การเติบโตที่ยั่งยืน ผมขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเสริมสุข
รวมถึงผลักดันยอดขายของผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างผลก�ำไร มาอย่างต่อเนื่อง
อย่าง “เอส ขวดแก้ว” และ “น�้ำดื่มคริสตัล ขวดแก้ว”
ท�ำให้สามารถเพิ่มรายได้และผลก�ำไรอย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร
• การผนึกก�ำลังร่วมกับบริษัทในเครือไทยเบฟ เปิดสาย รวมทั้งพนักงานทุกท่าน ส�ำหรับความทุ่มเทและความร่วมมือเพื่อ
การผลิ ต น�้ ำ ดื่ ม คริ ส ตั ล แห่ ง ใหม่ ที่ จั ง หวั ดล� ำ ปางและ ต่อยอดและ “เติมสุขทุกโอกาส” ให้กับผู้บริโภคเสมอมา
อุ บ ลราชธานี และสร้ า งเครื อ ข่ า ยการกระจายสิ น ค้ า
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

คณะกรรมการบริษัท

นายสมชาย บุลสุข
•

นายสุจินต์ หวั่งหลี

รองประธานกรรมการคนที่ 1
และกรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
•

ประธานกรรมการ

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
•
•
•

รองประธานกรรมการคนที่ 2
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
และก�ำกับดูแลกิจการ
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

นายอวยชัย ตันทโอภาส

ศาสตราจารย์
ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

ศาสตราจารย์พิเศษ
เรวัต ฉ�่ำเฉลิม

รองประธานกรรมการคนที่ 3
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก�ำกับดูแลกิจการ
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยง
•
•
•

•
•
•

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยง

•
•

•

รองประธานกรรมการคนที่ 4
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1

กรรมการอิสระ
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
•
•
•

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยง

นายปราโมทย์ พรประภา
•
•
•

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยง

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
•
•
•

กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2
กรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยง

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
•

กรรมการ
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข
นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
•

กรรมการ

•
•
•

กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3
กรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยง

นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน
นางต้องใจ ธนะชานันท์
•

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการบริหารความยั่งยืน
และความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้จัดการ
•
•
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

คณะผู้บริหาร
นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน
•

กรรมการผู้จัดการ

นางปรางณี ไชยพิเดช
•

นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์
•

นายพีรพงศ์ กรินชัย

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย

•

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นายพิบูลย์ วรวัฒน์
•

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มสนับสนุนการขาย
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นางสาวนันทกา วัตรศรีวานิช
•
•

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
เลขานุการบริษัท

นายพงศ์วิทย์ สุเมธเมธาชัย
•

ผู้อ�ำนวยการขายภาค 5, 6

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

นายนิธิพัฒน์ พุฒทอง
•

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

ผลิตภัณฑ์ ในเครือ
บริษัทเสริมสุข

เอส ชูการ์ ฟรี

เอส โคล่า

เอส เพลย์
กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่

เอส เพลย์
กลิ่นครีมโซดา

เอส เพลย์
กลิ่นส้ม

เอส เพลย์
กลิ่นเลมอนไลม์

เอส เพลย์
กลิ่นเมลอนบิงซู

เอส เพลย์
กลิ่นพิงค์ บอมบ์

เอส เพลย์
กลิ่นฮันนี่ เลม่อน

เอส เพลย์
กลิ่นเกรปเบอร์รี่

เอส เพลย์
กลิ่นกามิกาเซ่

ซาสี่
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

คริสตัล

โออิชิ
ชาคูลล์ซ่า

โออิชิ

100พลัส

ร็อค เมาเท็น

แรงเจอร์

พาวเวอร์ พลัส

จับใจ
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลิตภัณฑ์

คนเสริมสุข

รูปแบบความสุข
ที่หลากหลาย

และวัฒนธรรม
การเติมเต็มความสุข

สังคม

ลูกค้า

ที่ ให้เรา
เติมความสุข
ให้ผู้อื่น

ที่ผู้คนจะเข้าถึง
ความสุข

ผู้บริโภค

ที่ต้องการเติมความสุข
ในโอกาสต่างๆ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) ปี 2562

พันธกิจ

เสริมสุข เติมสุขทุกโอกาส
พร้อมต่อยอดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) ได้ยึดถือและต่อยอด
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและน้อมน�ำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พร้อมยึดถือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ มาประกอบและต่อยอดเป็นนโยบาย
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุ Vision 2020 Stable
& Sustainable การด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
อย่างมุง่ มัน่ ภายใต้แนวทางการด�ำเนินงาน
Creating & Sharing the Value of Growth
การสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต

สาระส�ำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเสริมสุข

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยการเดินตามกลยุทธ์หลัก 5 ประการ คือ
การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์
ตราสินค้าที่โดนใจ
การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง
และความเป็นมืออาชีพ
เพื่อให้กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มของไทยเบฟเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน และสามารถมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย

ด้านวัฒนธรรม

14

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

ด้านเศรษฐกิจ
เสริมสุขมุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแก่ผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมด้วยการผสานพลังจากกลุ่ม
ไทยเบฟ ท�ำให้เสริมสุขได้น�ำจุดแข็งที่มีร่วมกัน อาทิ องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อน�ำมาใช้ด�ำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังมีการน�ำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในกระบวนการผลิตและการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้บริโภค
รวมไปถึงการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สือ่ สารและตอกย�ำ้ ความพิถพี ถิ นั ทุกขัน้ ตอนในการท�ำงาน ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้
เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การผลิตคริสตัลโดยโรงงานเครือพันธมิตร
เพือ่ ตอบรับความต้องการน�ำ้ ดืม่ คริสตัลในพืน้ ทีภ่ าคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษทั ฯ ได้รว่ มกับโรงงานในเครือพันธมิตร
ขยายก�ำลังการผลิตน�ำ้ ดืม่ คริสตัลเพิม่ ขึน้ อีก 2 แห่ง ที่ อ�ำเภอเกาะคา
จังหวัดล�ำปาง และอ�ำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็น
สายการผลิตแห่งใหม่ที่บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเติมความสุขและความ
สดชื่นให้กับผู้บริโภค ผ่านการขยายสายการผลิตน�้ำดื่มคริสตัลให้
เพียงพอต่อความต้องการและครอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยสายการผลิต
แห่งนี้ มีการน�ำนวัตกรรมจากเบฟเทค บริษัทในเครือไทยเบฟ
ผู้คิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรและหุ่นยนต์
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คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของ
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เสริมสุข
จ�ำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสน�ำคณะผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน
17 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ณ โรงงาน
ชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใ นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
อ.เมือง จ.ชลบุรี เข้ารับฟังการบรรยายและรับทราบ
ความก้าวหน้าของธุรกิจและโครงการต่างๆ ของ
บริษัทฯ พร้อมเข้าทัศนศึกษาชมกรรมวิธีการผลิต
สินค้าต่างๆ เช่น เครื่องดื่มน�้ำอัดลมเอส น�้ำดื่ม
คริสตัล น�้ำดื่มคุณภาพ ที่ทาง บมจ. เสริมสุข ได้รับ
การการันตีคณ
ุ ภาพมาตรฐานระดับโลกจากสถาบัน
ต่ า งๆ เช่ น NSF International จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาตรฐานระดับประเทศ อย. ควอลิตี้
อวอร์ด โดยมีคณะผู้บริหารและทีมงานคอยให้การ
ดูแลและให้ความรู้อย่างใกล้ชิด

มาผสานกับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทีใ่ ช้เครือ่ งจักรทันสมัยน�ำเข้า
มาจากประเทศเยอรมนี ส่งผลให้เป็นสายการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานในการผลิตต�่ำ ไม่สร้างมลภาวะ รวมทั้ง
ใช้ระบบ Wastewater Zero Discharge ในการบริหารจัดการน�้ำ
เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยมีการน�ำน�้ำที่เหลือ
จากกระบวนการผลิต จะถูกน�ำกลับมาใช้หมุนเวียนภายในโรงงาน
จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชม ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความ
ส�ำคัญมาอย่างต่อเนื่อง
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ด้านสังคม
การส่งเสริมคุณภาพชีวติ แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เป็นเป้าหมายหนึง่ ที่ บริษทั เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ยึดมัน่ ในการด�ำเนินงาน
ในฐานะผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพ ยึดมัน่ ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีนโยบายการด�ำเนินธุรกิจเคียงคู่
กับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงต้องสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการด�ำเนินงานในทุกๆ ขั้นตอน
เพื่อน�ำความสดชื่นมาสู่คนไทยด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคุณภาพครบวงจร บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม
เคารพในสิทธิการด�ำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความเป็นมืออาชีพ
สามารถส่งมอบบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การสร้างสรรค์และแบ่งปันสู่สังคม
โครงการจ้างงานคนพิการ สนับสนุนภารกิจ
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 2
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) โดยการด�ำเนินงานของ
โรงงานนครราชสีมา ร่วมกับกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายใน
ภาค 2 ได้ดำ� เนินโครงการฯ เพือ่ สร้างประโยชน์ตอ่ งานของราชการ
โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ด้วยการจ้างเหมา
บริการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐ
จ�ำนวน 41 ราย ครอบคลุม 12 จังหวัดในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยโครงการประสบผลส�ำเร็จอย่างมาก ท�ำให้คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการได้ทำ� งานตามความเหมาะสมกับความสามารถของคนพิการ
มีรายได้จากการท�ำงานไปเลืย้ งดูครอบครัวและตนเอง ท�ำให้คณ
ุ ภาพ
ชีวติ ดีขนึ้ มีโอกาสใช้ศกั ยภาพทีม่ ใี นการท�ำงาน เกิดการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ รวมถึงโอกาสอื่นที่จะเข้าสู่สังคมเหมือนคนปกติทั่วไป
และนับเป็นการช่วยกันพัฒนาสังคมในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้เกิดความมั่นคงทางคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับการด�ำเนินงานโครงการนี้ ได้มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน UN Sustainability Development Goals
3 ข้อ (จากทั้งหมด 17 ข้อ) คือ

• ข้อที่ 1 เรื่องขจัดความยากจน : ท�ำให้ผู้พิการมีรายได้
เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
• ข้อที่ 8 การจ้างงาน : สนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน
สร้างโอกาสให้คนพิการได้ท�ำงานมีอาชีพ และพัฒนา
ทักษะความสามารถของผู้พิการ
• ข้อที่ 10 ความเท่าเทียม : ท�ำให้คนพิการมีความภาคภูมใิ จ
ในตนเอง สามารถแสดงศักยภาพในการท�ำงาน และ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียม
โดยวั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2562 คุ ณ ปรางณี ไชยพิ เ ดช
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนของบริษัท ได้เข้าพบพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสที่โครงการ
ดังกล่าวได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 2 โครงการดีเด่นของกอง
อ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เพื่อการน�ำเสนอผล
การด�ำเนินงานต่อนายกรัฐมนตรี
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ภาคที่ 2 ด�ำเนิน “โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่
ส�ำหรับคนพิการและผูด้ แู ลคนพิการ ต่อเนือ่ งปีที่ 3” โดยเริม่ ด�ำเนินงาน
ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทได้ส่งเสริมสร้างอาชีพให้
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแล้วจ�ำนวนทั้งสิ้น 124 ราย กระจาย
กลุม่ ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยผลผลิตไข่ไก่ผู้พิการและผู้ดูแลได้น�ำออกจ�ำหน่ายให้กับชุมชน
นอกจากนี้ ทางบริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) โดยการ เพือ่ สร้างรายได้ให้กบั ครอบครัว และบางส่วนใช้สำ� หรับบริโภคภายใน
ด�ำเนินงานของโรงงานนครราชสีมา ยังได้รว่ มกับส�ำนักงานจัดหางาน ครัวเรือน ซึ่งสามารถสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกองทัพ ผู้พิการ ในการด�ำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีคุณค่าในสังคม

เสริมสุข ได้รับมาตรฐานสากล FSSC 22000 Food Safety Certificate ครบทั้ง 5 โรงงาน
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบสู่ผู้บริโภค บริษัทฯ จึงเริ่ม
น�ำระบบความปลอดภัยด้านอาหารมาตรฐานสากล “FSSC 22000
Food Safety System Certificate ระบบการจัดการความปลอดภัย
ด้านอาหาร” มาปฏิบตั ใิ ช้ในโรงงานของบริษทั ฯ โดยปี 2560 ขอการ
รับรองส�ำหรับ “โรงงานชลบุรี” โดยได้ผ่านการตรวจประเมินโดย
บริษัท SGS (Thailand) จ�ำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปี 2560
“เสริมสุขฯ เป็นบริษัทแรกของโลก และของประเทศไทย ในธุรกิจ
เครื่องดื่ม ที่ได้รับการรับรองระบบ FSSC 22000 version 4.1”
โดยมาตรฐานการจั ด การดั ง กล่ า วครอบคลุ ม ระบบการจั ด การ
ความปลอดภัยอาหาร ความรับผิดชอบฝ่ายบริหาร การจัดการ
ทรัพยากร การวางแผน และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ตลอด
ถึงการยืนยันความสมบูรณ์ การทวนสอบและการปรับปรุงระบบ
การจัดการอาหารปลอดภัย และข้อก�ำหนดเพิ่มเติมที่นอกเหนือจาก
ระบบ ISO 22000:2005 Food Safety ซึ่งได้แก่ การจัดการด้านงาน
บริการ การปกป้องอาหาร (Food Defense) การป้องกันอาหารปลอม
(Food Fraud) การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ และการใช้เครื่องหมาย
เป็นต้น

จากความมุง่ มัน่ ของ “ฝ่ายบริหาร” และ “ทีมงาน Food Safety”
มีความมุ่งมั่นด�ำเนินงานจัดท�ำและประยุกต์ใช้ระบบและด�ำเนินการ
ขอการรับรองระบบ FSSC 22000 Food Safety version 4.1
ในปี 2561 อีก 4 โรงงาน ได้แก่ โรงงานปทุมธานี โรงงานนครราชสีมา
โรงงานนครสวรรค์ และโรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รบั การรับรองระบบ
ครบทัง้ 5 โรงงาน
โดยเมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2562 ได้มพี ธิ รี บั มอบ FSSC 22000
Certificate ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
โดยมี คุณพีรพงศ์ กรินชัย ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร คุณประวัติ
วีระวาณิช และคุณวันชัย แสงแพร ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร
เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) รับมอบ
FSSC 22000 Certificate จากคุณจิโรจน์ ณ นคร กรรมการผู้จัดการ
บริษัท SGS (Thailand) จ�ำกัด พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหาร
และพนักงานร่วมแสดงความยินดีด้วยในวันดังกล่าว
การรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 Food Safety นับเป็น
ย่างก้าวหนึ่งที่ส�ำคัญของบริษัท ที่จะส�ำเร็จตาม “Sermsuk Vision
2020 : บริษัทผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ และอาหารครบวงจร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง”
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การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
คริสตัลประกาศศักดาผู้น�ำตลาดน�้ำดื่มคุณภาพตัวจริง
ของคนไทย คว้า อย. ควอลิตี้ อวอร์ด
เป็นปีที่ 6 แต่เพียงผูเ้ ดียว
น�้ำดื่มคริสตัล แบรนด์น�้ำดื่มคุณภาพขวัญใจคนไทย ประกาศ
ความส�ำเร็จด้วยการคว้า รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจ�ำปี 2562”
นับเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทน�้ำดื่มที่ได้รับ
เป็นปีที่ 6 ตอกย�้ำความมั่นใจในคุณภาพน�้ำดื่มคริสตัลจากผู้บริโภค
เป็นผลจากความพิถีพิถันทุกขั้นตอนจากต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ และ
การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างมีคุณภาพและมีจริยธรรม
รวมทั้งการประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็น
ส�ำคัญ เผยผลยอดขายต่อร้านขนาดใหญ่ (SPPD) สูงสุดในตลาด
น�้ำดื่ม ส่งผลให้คริสตัลเป็นแบรนด์น�้ำดื่มคุณภาพที่ครองเป็นที่หนึ่ง
ในหัวใจคนไทย
“เสริมสุข” ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์
เพื่อผลักดันแบรนด์เครื่องดื่มของบริษัทฯ ให้ได้รับการยอมรับจาก
ผูบ้ ริโภคทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะความมุง่ มัน่ และพิถพี ถิ นั ในทุกขัน้ ตอน
การผลิตที่ต้องเชือ่ ถือได้ทั้งด้านความสะอาด ไร้สงิ่ เจือปน โดยน�้ำดืม่
คริสตัลทุกขวดต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดถึง 575 ข้อ
ตามมาตรฐาน NSF International จากสหรัฐอเมริกาที่สูงกว่า
มาตรฐานการผลิตน�้ำดื่มในประเทศไทย รวมทั้งกระบวนการผลิต
ทีใ่ ส่ใจต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้คริสตัลเป็นแบรนด์

หนึ่งเดียวในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทน�ำ้ ดื่ม ที่ได้รับรางวัล
อย. ควอลิตี้ อวอร์ด เป็นปีที่ 6 จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสถานประกอบการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยที่มีคุณ ธรรม จริยธรรม และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
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การพัฒนาบุคลากรเสริมสุข
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน
ด้ ว ยความตระหนั ก ในเรื่ อ งความปลอดภั ย ในการท� ำ งาน
บริษทั ฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ องค์กร
ผ่านวัฒนธรรม Zero Accident หรืออุบตั เิ หตุเป็นศูนย์ ด้วยการจัดการ
ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยในปี 2561
บริษทั ฯ จัดกิจกรรมและการอบรมต่างๆ อาทิ การสอบใบขับขีร่ ถยก
และอบรมการเปลี่ยนถัง แก๊สแอลพีจี อบรมการล็อกแหล่งจ่าย
พลังงาน การจัดท�ำรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั เิ หตุ (Near Miss
Report) เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุอย่างสิ้นเชิง การจัดการส�ำรวจ
พื้ น ที่ ง านเป็ น ประจ� ำ เพื่ อ ค้ น หาสภาพที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย และอบรม
การขับขี่เชิงป้องกันและตรวจสภาพรถ “รถล�ำเลียง” และ “รถขาย”
เป็นต้น

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562
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เสริมสุข ปรับโฉมชุดยูนิฟอร์มใหม่ สะท้อนแนวคิด “เสริมสุข เติมสุข ทุกโอกาส”
เสริมสุขปรับโฉมชุดยูนิฟอร์มพนักงานใหม่ ตอกย�้ำภาพลักษณ์อย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมตอบโจทย์
ฟังก์ชันการท�ำงานของพนักงานในต�ำแหน่งต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ท�ำงานอย่างสะดวกและคล่องตัว
มากขึ้น พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า
การปรับโฉมชุดยูนฟิ อร์มใหม่ในครัง้ นี้ เป็นอีกหนึง่ บุคลิกทีส่ ะท้อนความเป็นเสริมสุข ในฐานะองค์กร
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงผลตอบแทนที่ดี
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องแนวคิดคนเสริมสุข “เสริมสุข เติมสุข ทุกโอกาส” โดยความสุขนัน้ ต้องเริม่ ต้น
จากภายในองค์กรและพนักงานของเราเอง ถ่ายทอดสูผ่ ลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพหลากหลายชนิด ส่งผ่านตัวแทน
จ�ำหน่ายและคู่ค้าที่เคียงคู่เรามาตลอด และสุดท้ายความสุขใจก็จะไหลวนกลับมาเป็นพลังให้พวกเรา
ท�ำหน้าที่ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ส�ำหรับการออกแบบชุดยูนิฟอร์มและสีที่ใช้ในครั้งนี้ ยังคงยึดมั่นในสีของเสริมสุข คือ ฟ้า เขียว
ซึ่งเป็นสีที่สื่อถึง ความทันสมัย Modern ความสดชื่น Refreshing อยู่คู่สังคมไทยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
Infinity และท�ำงานเคียงคูอ่ ยูก่ บั สิง่ แวดล้อม Enviromental โดยทีมงานผูอ้ อกแบบได้ใส่ใจในรายละเอียด
อย่างพิถีพิถัน พร้อมสร้างเอกลักษณ์และเชื่อมโยงถึงแบรนด์สินค้าให้ดูโดดเด่นและแสดงออกถึง
ความเป็นมืออาชีพ สามารถสัมผัสถึงความเป็นยูนิตี้และความผูกพันที่มีต่อลูกค้าในทุกพื้นที่ และสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร
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การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้วยการฝึกอบรม (Training)
ตลอดปี 2562 การด�ำเนินงานในส่วนของการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยการฝึกอบรม (Training) เสริมสุขยังคงมุ่งเน้นในการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานในทุกระดับ และทุกกลุ่มงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
โดยมี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมทั้ ง ในรู ป แบบของการฝึ ก อบรมภายใน
(In-house Training) และการส่งไปฝึกอบรมจากสถาบันภายนอก
(Public Training) เพื่อความส�ำเร็จของเป้าหมายองค์กรที่ทุกคน
มีส่วนร่วม โดยยึดมั่นตามแนวทางค่านิยมของเสริมสุข (SERMSUK
CORE VALUE)

โดยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมประจ�ำปีน้ัน ได้พิจารณา
น�ำข้อมูลจากแนวทางนโยบายกลยุทธ์หรือเป้าหมายขององค์กร
และยังน�ำข้อมูลส่วนหนึง่ จากการส�ำรวจความจ�ำเป็นในการฝึกอบรม
กับหน่วยงานต่างๆ ของทุกโรงงานมาจัดท�ำเป็นแผนการฝึกอบรม
ประจ�ำปี โดยได้จดั สรรหลักสูตรการฝึกอบรมออกเป็น 4 กลุม่ หลักๆ
ดังนี้

ด้านการขายและบริการ

ด้านระบบมาตรฐาน
คุณภาพผลิตภัณฑ์

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
และการเพิ่มผลผลิตในโรงงาน

ด้านบริหาร
และการจัดการทั่วไป

• High Impact Collaboration
• เคล็ดลับการสื่อสารและ
ประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจ
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีการประเมินความสามารถ
การปฏิบัติงานของทีมขาย
• เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
D-Man
• เสริมทักษะสร้างความรู้ ให้กับ
ทีมงานขาย
• กระบวนการการใช้สื่อการอบรม
ส�ำหรับพนักงานใหม่
• เทคนิคขั้นตอนการท�ำงาน
ขั้นพื้นฐานของหัวหน้าเขต
• เทคนิคขั้นตอนในการเข้าเยี่ยม
ร้านค้าไดเร็กเซลล์ / พรีเซลล์

• Food Safety System
Certification (FSSC
22000 Version 4.1 and
ISO 22000:2018)
• การจัดการ Food Defense &
Food Allergen ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
• ระบบความปลอดภัยในอาหาร
ด้วยมาตรฐาน GMP /
HACCP / FSSC 22000
• ข้อก�ำหนดมาตรฐานฮาลาล และ
แนวทางการประยุกต์ ใช้ ในระบบ
อุตสาหกรรม

• Lean Six Sigma Green
Belt
• TPM Instructor
• เสริมสร้างศักยภาพการท�ำงาน
เพื่อพัฒนาผลิตภาพตามระบบ
งาน TPM ของโรงงาน

• ข้อก�ำหนดมาตรฐาน ISO
14001:2015 และการบ่งชี้
ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
• การตรวจประเมินภายในระบบ
มาตรฐาน ISO 14001:2015
• คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์
และคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
• การขับขี่รถบรรทุกอย่าง
ปลอดภัย
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานระดับบริหาร
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานระดับหัวหน้างาน
• โปรแกรม Excel เพื่อการใช้งาน
(ภาคปฏิบัติ)
• TFRS 15 รายได้จากสัญญา
ที่ท�ำกับลูกค้า และประเด็นปัญหา
ในการน�ำไปใช้ ในทางปฏิบัติ
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สรุปผลการด�ำเนินงานฝึกอบรม
(ข้อมูล ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
จ�ำนวนพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม
จ�ำนวนชั่วโมงเข้ารับการฝึกอบรม

6,223 คน
5,826 คน
40,992
ชั่วโมง
(เฉลี่ย 6.59 ชั่วโมงต่อคน)
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การสร้างแบรนด์และกิจกรรมการตลาด
คริสตัล ตอกย�้ำแบรนด์น�้ำดื่มคุณภาพยอดนิยมของคนไทยเป็นปีที่ 2
อย่างต่อเนื่องกับรางวัล No.1 Brand Thailand 2018-2019
ประเภท Natural Water
น�ำ้ ดืม่ คริสตัล แบรนด์นำ้� ดืม่ คุณภาพตัวจริงทีค่ นไทยเจาะจงดืม่
รับรางวัล No.1 Brand Thailand 2018-2019 (แบรนด์ยอดนิยม
อันดับ 1 ของประเทศไทย) หมวดสินค้า Natural Water เป็นปีที่ 2
ติดต่อกัน จากนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นายกสมาคมการตลาด
แห่งประเทศไทย และนายเพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม บรรณาธิการและ
ผูก้ อ่ ตัง้ นิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ ตอกย�ำ้ ความเป็นแบรนด์นำ�้ ดืม่ คุณภาพ
ทีค่ นไทยทัว่ ประเทศไว้วางใจ ซึง่ เป็นผลมาจาก “ความพิถพี ถิ นั ในทุก
ขั้นตอน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมุ่งมั่นและการไม่ยอมอ่อนข้อ
กับคุณภาพในการผลิตน�ำ้ ดืม่ คริสตัลและคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีย่ ดึ ถือ
มาตลอดระยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจ และยิ่งเพิ่มดีกรีความมุ่งมั่น
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ส�ำหรับรางวัล No.1 Brand Thailand 2018-2019 จัดขึ้น
โดยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ โดยอ้างอิงจากผลส�ำรวจความนิยมสินค้า
และบริการประเภทต่างๆ ของผู้บริโภคชาวไทยทั่วประเทศจ�ำนวน
4,000 ตัวอย่างของบริษทั เคเดนซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ร่วมด้วย Marketeer Research ใน 55 หมวดสินค้า โดยพบว่า
น�้ำดื่มคริสตัล โดยบริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) เป็นอันดับหนึ่ง
ในหมวดสินค้า Natural Water
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แคมเปญออนไลน์เพื่อตอกย�้ำมาตรฐานที่เหนือระดับ
จนได้รับรางวัล Thailand’s Most Social Power Brand เป็นอันดับ 1 ในประเภท “น�้ำดื่ม”
ตลอดปี 2562 น�้ำดื่มคริสตัลเดินหน้า
สื่อสารแคมเปญเพื่อตอกย�้ำความพิถีพิถันทุก
ขัน้ ตอนผ่านช่องทางออนไลน์เป็นส�ำคัญ ได้การ
ตอบรับจากผู้บริโภคผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
เป็นอย่างดี จนคว้ารางวัล Thailand’s Most Social
Power Brand เป็นอันดับ 1 ในประเภท “น�้ำดื่ม” จากการจัดอันดับ
Brand Engagement ของนิตยสาร BrandAge ร่วมกับบริษัท ไวซ์
ไซท์ จ�ำกัด สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลก
ออนไลน์ที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้อย่างโดนใจ อาทิ
คลิปสั้นน�ำเสนอความพิถีพิถันผ่านการสร้างกิจการแป๊ะราดหน้า

มหาชน ซึง่ มียอดเข้าชมกว่า 1.7 ล้านวิว เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดอันดับ
Thailand’s Most Social Power Brand 2019 เป็นการจัดอันดับ Brand
Engagement เพือ่ วัดความสามารถของแบรนด์บนโซเชียลมีเดียหลัก
ได้แก่ Facebook YouTube Twitter และ Instagram ผ่านเครื่องมือ
Zocial Metric ในการวัดประสิทธิภาพใน 4 ด้าน ได้แก่ การวัดปริมาณ
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Fan Base) การวัดประสิทธิภาพหรือ
ความสนใจต่อเนือ้ หา (Interaction) การวัดระดับการกระจายเนือ้ หา
ผ่านโซเซียลมีเดีย (Share) และการวัดประสิทธิภาพการเพิ่มขึ้น
ของจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมาย

น�้ำดื่มคริสตัลและสเวนเซ่นส์ขอเป็นส่วนหนึ่ง
ในการดูแลลูกค้าที่ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง
ในจังหวัดสุรินทร์
จากสถานการณ์วิกฤติภัยแล้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์
เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยสืบเนื่องมาจาก
การมีปริมาณฝนตกน้อย ท�ำให้แหล่งน�้ำดิบที่ส�ำหรับผลิตประปา
แห้งขอด ประชาชนหลายพื้นที่ขาดแคลนน�้ำอุปโภค-บริโภค
แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้รถบรรทุกน�้ำเข้าช่วยเหลือแต่ก็
ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ โดยเฉพาะประชาชนในเขตเมืองที่ใช้
บริการน�ำ้ ประปาจากการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาสุรนิ ทร์ ทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบไม่มนี ำ�้ ดืม่ น�ำ้ ใช้เพียงพอ เนือ่ งจากอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยเสนง
แห้งขอดนับเป็นวิกฤติหนักในรอบ 41 ปี
น�้ำดื่มคริสตัล และ บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จ�ำกัด
จึง ได้ ร่ วมมือ กั นส่ งต่ อน�้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพดี ให้แ ก่
ลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านสเวนเซ่นส์ สาขาโรบินสันสุรินทร์

โดยมีนายอนุพนธ์ นิธิยานันท์ รองประธานบริหารฝ่ายบริหาร
และพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จ�ำกัด
รับมอบน�ำ้ ดืม่ คริสตัล จาก นายพงษ์ศกั ดิ์ ขอยวนกลาง ผูจ้ ดั การขาย
ส่วนภูมิภาค บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) เพื่อน�ำไปแจก
ให้กับลูกค้าต่อไป
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ด้านสิ่งแวดล้อม
เสริมสุขให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินโครงการเพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อมโดยเสมอมา บริษทั ฯ จึงมุง่ มัน่ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า  ตลอดการด�ำเนินธุรกิจ
ของเรา  พร้อมๆ กับการป้องกันไม่ ให้ก่อมลภาวะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเราจะปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการ
มีจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สมกับเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด
ของคนไทย นอกจากนี้ยังเป็นกระบอกเสียงเพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ
หวังให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อดูแลโลกอย่างยั่งยืน

เสริมสุขผู้น�ำองค์กรลดโลกร้อน
Carbon Footprint
เสริมสุขผู้น�ำองค์กรลดโลกร้อน ขึ้นแท่นรับรางวัล Carbon
Footprint ครบทั้ง 7 โรงงาน พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
ระบบเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต�่ำอย่างยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 19
กันยายน 2562 ณ ห้องเคนซิงตัน บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์
ประตูนำ�้ กรุงเทพฯ คุณพีรพงศ์ กรินชัย ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัตกิ าร
น�ำทีมผูบ้ ริหารของโรงงานเสริมสุข บริษทั เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ�ำกัด
และบริษทั เครือ่ งดืม่ แรงเยอร์ (2008) จ�ำกัด รับมอบประกาศนียบัตร
“คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization :
CFO) ในงานมอบรางวัล “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ�ำปี
2562 นับเป็นกลุ่มบริษัทเครื่องดื่มรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับ
การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรครบทุกโรงงานผลิต
เสริ ม สุ ข ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม การจั ด ท� ำ คาร์ บ อน
ฟุตพริน้ ท์ขององค์กรมาตั้งแต่ ปี 2016 กับองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก และสถาบันน�้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องจนในปี 2018 เสริมสุข
ได้ขยายผลครบทั้ง 7 โรงงาน ทั้งนี้เพื่อการวัดปริมาณและรายงาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร
และมีการทวนสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ท�ำให้น�ำผลที่ได้
ไปใช้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการและด�ำเนินกิจกรรมลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของเสริมสุขที่พิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อการมีสว่ นร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
นอกจากนี้เสริมสุข ยังได้ด�ำเนินงานโครงการฉลากคาร์บอน
ของผลิตภัณฑ์นำ�้ ดืม่ คริสตัล est Cola est Play โดยปัจจุบันได้รับ
การรับรอง “ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือฉลากลดโลกร้อน”
และ “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์” ซึ่งเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ทใี่ ส่ใจ
ต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อน และเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ของเสริมสุข พร้อมส่งเสริมผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมในการ
ลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต�่ำและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
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ชาวชุมชนวัดน�้ำผึ้งชาวไร่อ้อยและคนรุ่นใหม่ ร่วมน�ำขวดพีอีที
มาแยกชิ้นส่วนที่ “สถานีรักษ์โลก”

กิจกรรมส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
เสริมสุข เติมสุขสู่สังคม ร่วมกับ “นาย ณภัทร”
ชวนชุมชนและคนรุ่นใหม่จัดการพลาสติก
อย่างมีประสิทธิภาพ สานภารกิจรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
เพื่ อ ตอกย�้ ำ ความมุ ่ ง มั่ น พร้ อ มขั บ เคลื่ อ นในการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เสริมสุขเดินหน้าสนับสนุนให้ชุมชนและ
คนรุน่ ใหม่ตระหนักเห็นความส�ำคัญของการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
โดยได้ร่วมกับ “นาย ณภัทร” พรีเซ็นเตอร์น�้ำดื่มคริสตัล น�ำทีม
ส่งมอบ สถานีรักษ์ โลก (Upcycling Station) ให้แก่ โครงการ
ธนาคารศูนย์บาท วัดน�้ำผึ้งชาวไร่อ้อย อ.เกาะคา จ.ล�ำปาง เพื่อใช้
ในโครงการธนาคารศูนย์บาท พร้อมส่งเสริมและให้ความรู้เรื่อง
การจัดการและการรีไซเคิลขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี และให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมท�ำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
รีไซเคิลขวดพลาสติก ที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง
ด้วยการน�ำมาแยกชิ้นส่วนต่างๆ อาทิ ขวดพีอีที ฉลาก และฝา
เพือ่ น�ำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ต่อไป

“ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมมือกัน
คนละเล็กคนละน้อย โดยเริ่มต้น
จากตัวเรา ก็จะสามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ให้เกิดขึ้น
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างยั่งยืน”
-นาย ณภัทร-
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สร้างสรรค์และแบ่งปันความรู้ ให้กับนักเรียน
ชมเทคโนโลยีการผลิตรักษ์โลก
นาย-ณภั ท ร เสี ย งสมบุ ญ พรี เ ซ็ น เตอร์ น�้ ำ ดื่ ม คริ ส ตั ล
ได้น�ำทีมน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เข้าเยี่ยมชม
โรงงานผลิตน�้ำดื่ม ณ โรงงานเกาะคา จังหวัดล�ำปาง เรียนรู้สายการ
ผลิ ต น�้ ำ ดื่ ม คริ ส ตั ล แห่ ง ใหม่ ล ่ า สุ ด ที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากล ที่ ผ สาน
การผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้พลังงานในการผลิตต�่ำ ด้วย
กระบวนการผลิตที่พิถีพิถันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยตลอดทั้ง
วงจรมี ก ารใช้ ท รั พ ยากรได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และไม่ ส ร้ า งมลภาวะต่ อ
สิ่งแวดล้อม

เสริมสุข เติมสุข สู่สังคม ร่วมท�ำความดี
สร้างจิตสาธารณะเพื่อชุมชนและสังคม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2562
เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริษัท
เสริ ม สุ ข จ� ำ กั ด (มหาชน) ในฐานะหน่ ว ยงาน
ภาคเอกชน ส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระองค์ท่าน จึงได้จัดกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Corporate Social
Responsibility : CSR) ร่ ว มท� ำ กิ จ กรรมดี กั บ
หน่วยงานรัฐ และร่วมเติมสุข สู่สังคม พร้อมเน้น
การสร้างจิตสาธารณะเพื่อชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน

โครงการ “รักแม่ รักษ์แม่น�้ำ”
โครงการ “รั ก แม่ . .รั ก ษ์ แ ม่ น�้ ำ ” จั ด ขึ้ น
ณ โรงงานนครสวรรค์ โดย บ.เสริมสุข ร่วมกับ
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต และชุมชน
วัดเขาจอมคีรี ร่วมแรงร่วมใจกันท�ำกิจกรรมปล่อย
พันธุ์ปลาต่างๆ กลับคืนสู่ธรรมชาติ คืนสู่แม่น�้ำ
เจ้าพระยา เพือ่ ได้ตระหนักในคุณค่าและความส�ำคัญ
ของแม่นำ�้ เจ้าพระยา ผู้ให้ชวี ติ ทัง้ เพือ่ อุปโภคบริโภค
การเกษตร เป็นแหล่งน�้ำของชุมชน โดยปีนี้ได้รับ
การสนับ สนุน พัน ธุ์ปลาจากศูน ย์วิจัยและพั ฒนา
ประมงน�้ำจืด เขต 2 (นครสวรรค์) จ�ำนวน 500 ถุง
ซึ่งน�ำไปสู่การต่อยอดให้กับชุมชน และช่วยสร้าง
ความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป
นาย ณภัทร น�ำขบวนนักเรียนจากโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดล�ำปาง ชมเทคโนโลยี
การผลิตรักษ์โลกและกระบวนการผลิตน�้ำดื่มคริสตัล
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โครงการจิตอาสา “ท�ำดี ด้วยหัวใจ”
โครงการ “ท�ำดี ด้วยหัวใจ” โดย บ.เสริมสุข
สาขาพระราม 2 ร่วมกับส�ำนักงานเขตบางบอน
กรุงเทพฯ ร่วมท�ำกิจกรรมพัฒนาคูคลองบริเวณ
ถนนพระราม 2 ที่มีความเสื่อมโทรม มีขยะกีดขวาง
ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาที่ ส ะสมมานาน ให้ มี ค วามสะอาด
สวยงาม มีทัศนียภาพที่ดี สร้างวิถีชีวิตชุมชนให้
น่าอยู่ โดยกิจกรรมนีจ้ ดั ท�ำเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับ
ชุมชนและสังคม โดยทางส�ำนักงานเขตบางบอนได้
ใช้พื้นที่เสริมสุข สาขาพระราม 2 เป็นจุดศูนย์กลาง
ในการท�ำงาน และพนักงานเสริมสุข สาขาพระราม 2
ก็ได้เข้าร่วมท�ำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย

“ท�ำดีด้วยหัวใจ” ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
บ.เสริมสุข โรงงานชลบุรี ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม “ท�ำดี ด้วยหัวใจ” ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 โดยร่วมกัน
ปลูกกล้าไม้ยืนต้น จ�ำนวน 2,000 ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามแนวพระราชด�ำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ด้วยการ
ปลูกป่าทดแทน ตลอดจนฟื้นฟูพ้ืนที่ป่า รวมถึงการแก้ ไขปัญหา
โลกร้อน สร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562
ณ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
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ด้านวัฒนธรรม
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหนึ่งของเสริมสุข โดยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของไทยเบฟในการให้การสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงกิจกรรมด้านศาสนาและประเพณีไทยอย่าง
ต่อเนื่อง เสริมสุขเชื่อว่าผลงานในส่วนศิลปวัฒนธรรมของไทยไม่แพ้ชาติใด หากเหล่าศิลปินและผู้เชี่ยวชาญในศิลปะ
ทุกแขนงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ก็จะยิ่งท�ำให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับสากล

สนับสนุนเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ
กรุงเทพฯ (BAB 2018) ชวนเสพงานศิลป์
สนั บ สนุ น Bangkok Art
Biennale เทศกาลศิ ล ปะร่ ว มสมั ย
นานาชาติ ก รุ ง เทพฯ (BAB 2018)
พร้ อ มส่ ง เสริ ม ให้ ก รุ ง เทพฯ เป็ น
ศูนย์กลางที่ส�ำคัญด้านศิลปะร่วมสมัย
โดยน�้ ำ ดื่ ม คริ ส ตั ล ได้ จั ด แคมเปญ
เชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ร่วมตามรอย
ศิ ล ปะ โดยจั ด ท� ำ คลิ ป “นั่ ง ตุ ๊ ก ตุ ๊ ก
บุกงานศิลป์ ฟินกับนาย” น�ำโดย นาย
ณภัทร แบรนด์แอมบาสเดอร์ของน�ำ้ ดืม่
คริสตัล มารับบทไกด์เฉพาะกิจ ขับรถ
ตุ ๊ ก ตุ ๊ ก พาเที่ ย วชมงานศิ ล ป์ ท่ั ว กรุ ง
ที่นอกจากงานอาร์ตแล้ว เรายังได้เห็นทัศนียภาพของ
กรุงเทพฯ ผ่านสองข้างทางระหว่างการขับตุ๊กตุ๊ก และ
พิกัดร้านอร่อยที่น่าสนใจในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย
รวมถึง จัดท�ำ Nine’s Audio Guide ที่นาย ณภัทร
และน�้ำดื่มคริสตัลได้ร่วมกันท�ำหน้าที่เป็นไกด์ส่วนตัว
บรรยายถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังงานศิลปะแต่ละชิ้น
ของศิลปินระดับโลก ที่เพียงแค่เข้าไปในเฟซบุ๊กที่มีเสียง
ของ นาย ณภัทร ซึ่งมีทั้งค�ำบรรยายเวอร์ชั่นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ จาก 10 สถานที่อย่างละเอียดและ
เข้าถึงงานศิลปะกว่า 200 ชิ้นได้ง่ายขึ้น ผ่านฉลากน�้ำดื่ม
คริสตัลแบบใหม่ ลิมเิ ต็ดเอดิชนั่ ส�ำหรับงาน Bangkok Art
Biennale โดยเฉพาะ ซึง่ ออกแบบภายใต้แนวคิดเดียวกับ
งานอย่าง “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต” โดยความพิเศษของ
ฉลากแบบลิมเิ ต็ดเอดิชนั่ นีก้ ค็ อื การมี QR Code ทีส่ ามารถ
เข้าถึงข้อมูลของงานทีน่ า่ สนใจได้เพียงแค่สแกนบนฉลาก
เท่านั้น
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ
รกิจ รกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เสริ มสุข จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เริ่ มประกอบธุรกิจเครื่ องดื่ม โดยมีคณะผู้ก่อตั ้งบริ ษัทจํานวนทัง้ สิ ้น 7 คน
ได้ ยื่นจดทะเบียนโดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 8 ล้ านบาท เริ่ มเปิ ดดําเนินการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2495 และได้ เริ่ ม
ผลิตเครื่ องดื่มอัดลม “เป๊ ปซี่” ที่โรงงานสีลมและนําออกจําหน่ายครัง้ แรกเมื่อ 18 มีนาคม 2496 เป็ นต้ นมา
เมื่ อวันที่ 31 มี นาคม 2554 คณะกรรมการได้ มี มติ ยกเลิ กสัญญา EBA ผลิ ตและจัดจํ าหน่ ายเครื่ องดื่ มอัดลมภายใต้
เครื่ องหมายการค้ าของเป๊ ปซี่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Bottling Appointment (“EBA”)) ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ในวันที่ 29 เมษายน 2554 ได้ ให้ ความเห็นชอบการดําเนินการของบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกับสัญญา
ระหว่างบริ ษัทกับเป๊ ปซี่ (รวมถึงการเลิกสัญญา) ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554 บริ ษัทได้ รับหนังสือจากบริ ษัท เป๊ ปซี่-โคล่า
(ไทย) เทรดดิ ้ง จํากัด Seven-Up Nederland, B.V. (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มเป๊ ปซี่”) และบริ ษัท เอสเอส เนชัน่ แนล โลจิสติกส์
จํากัด (“SSN”) (รวมเรี ยกกลุ่มเป๊ ปซี่และ SSN ว่า“กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ”) แจ้ งว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ ลงนามในสัญญาจะ
ซื ้อจะขายหุ้นของบริ ษัทโดยในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสัญญา EBA นัน้ หากกลุ่มเป๊ ปซี่เป็ นฝ่ ายขายหุ้นให้ กับ SSN และ/หรื อผู้
ลงทุนฝ่ าย SSN กําหนดเป็ นเงื่อนไขให้ บริ ษัทและเป๊ ปซี่ดําเนินการขยายระยะเวลาวันที่เลิกสัญญา EBA มีผลออกไปอีก 7
เดือน นับจากวันที่ 1 เมษายน 2555
ต่อมาบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด ซึ่งเป็ นผู้ลงทุนฝ่ าย SSN ได้ ซื ้อหุ้นจากกลุ่มเป๊ ปซี่ และได้ ทําคําเสนอซื ้อหุ้น
จากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทบริ ษัทจึงได้ ลงนามในหนังสือขยายระยะเวลาการมีผลบังคับของการเลิกสัญญา EBA ออกไป มี
กํ าหนด 7 เดื อ นนับ แต่ วัน ที่ 1 เมษายน 2555 ดัง นัน้ สัญ ญา EBA จะเป็ น อัน สิ น้ สุด เมื่ อสิ น้ วัน ทํ าการของวัน ที่ 1
พฤศจิกายน 2555 ทังนี
้ ้ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับสัญญา EBA คือ สัญญาความร่ วมมือทางการตลาดและการโฆษณา
(Agreement for Cooperative Advertising and Marketing Principles (“Coop”)) ก็สิ ้นสุดในวันเดียวกัน ทังนี
้ ้ ภายหลัง
จากการสิ ้นสุดสัญญา EBA บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่ องดืม่ อัดลมภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “est” (เอส)
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 Great Brands Limited ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยทางตรงของบริ ษัทได้ ทําสัญญาขายเครื่ องหมาย
การค้ า “เอส” ให้ กับ Super Brands Company Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน) บริ ษัทจะนําเงินทุนที่ได้ รับไปใช้ ในการพัฒนากิจการด้ านอื่นๆ โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการจัด
จําหน่าย ซึง่ เป็ นจุดแข็งของบริ ษัทอีกทังบริ
้ ษัทในกลุม่ ไทยเบฟจะสนับสนุนการพัฒนาเครื่ องหมายการค้ า “เอส” ให้ เป็ นที่
รู้จกั ในระดับประเทศ และภูมิภาคต่อไป
ต่อมา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ณ ขณะนัน้
ได้ มีการจําหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวน 171,923,138 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 64.66 ให้ กบั บริ ษัท โซ วอเตอร์ จํากัด ซึง่
เป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมที่ถือหุ้นโดยบริ ษัทในกลุ่มบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของ
จํานวนหุ้นทังหมด
้
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นการดําเนินการเพื่อปรับโครงสร้ างการถือหุ้นภายในของกลุม่ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่เท่านัน้ และไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุม รวมถึงนโยบายการบริ หารและการดําเนินงานของบริ ษัท
1
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ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ดำเนินกำรตำมแผนธุรกิจในอนำคตโดยอำศัยทรัพยำกรต่ำงๆ ทรัพย์สิน รวมทังศั
้ กยภำพของระบบ
กำรจัดจำหน่ำยและขนส่งสินค้ ำที่เข้ มแข็ง เพื่อดำเนินกำรตำมแผนธุรกิจในอนำคต และเพื่อสร้ ำงกำรเติบโตอย่ำงมัน่ คง
และยัง่ ยืน
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรื อกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์
บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) มีวิสยั ทัศน์ในกำรเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยเครื่ องดื่มครบวงจรที่มีคณ
ุ ภำพ
และกำรบริ กำรที่เป็ นเลิศของประเทศไทย รวมถึงผลตอบแทนที่ดีกบั ผู้เกี่ยวข้ อง
ภารกิจ
บริ ษัทมีภำรกิจในกำร “เติมสุขทุกโอกำส” ด้ วยกำรผลิตเครื่ องดื่มคุณภำพสูงให้ กับผู้บริ โภคและลูกค้ ำไทย เพื่อ
สร้ ำงกำรเติบโตที่มนั่ คงและยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินธุรกิจ
ส ำหรั บธุ รกิ จเครื่ อ งดื่ ม ไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่ อบรรลุเป้ ำหมำยวิ สัยทัศน์ 2020 ของบริ ษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด
(มหำชน) บริ ษัทได้ ปรับกลยุทธ์ ในกำรเสริ มโครงสร้ ำงกำรดำเนินงำนให้ แข็งแกร่ งให้ อยู่ภำยใต้ หลักกำรดำเนินงำน 4 ด้ ำน
แผนการดาเนินการภายใต้ 4 เสาธุรกิจ ได้ แก่
เสาธุรกิจที่ 1: ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้ำหมำย (Portfolio) มีกำรผลิตและบริ หำรจัดกำรแบรนด์ในกลุม่
เพื่อให้ สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรให้ ผ้ บู ริ โภคได้ อย่ำงทัว่ ถึง
เสาธุรกิจที่ 2: กำรกระจำยสินค้ ำครอบคลุมทุกพื ้นที่ (Route to market) ผ่ำนกำรวำงระบบกำรจัดกำรและกำร
ขนส่ ง ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสูง สุด เพื่ อ ขยำยและเจำะช่ อ งทำงกำรขำยใหม่ ๆ และสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้ องกำรผู้บริ โภคได้ อย่ำงครอบคลุม
เสาธุรกิจที่ 3: เพิ่ มประสิทธิ ภำพและกำลังกำรผลิต (Production) โดยมีควำมร่ วมมือภำยในกลุ่มไทยเบฟ
ขยำยกำลังกำรผลิตเพื่อเพิ่มอัตรำกำรเติบโต และรองรับควำมต้ องกำรของตลำด
เสาธุรกิจที่ 4: ดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน (Sustainability) คำนึงถึงกำรรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ใน
เรื่ องของน ้ำ ก๊ ำซคำร์ บอนไดออกไซด์ และ ชุมชนรอบๆโรงงำน เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไป
อย่ำงยัง่ ยืน
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เป้าหมาย
บริ ษัทได้ วำงเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจในด้ ำนต่ำงๆ ไว้ ดงั นี ้
เป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและส่ วนแบ่ งการตลาด
บริ ษัทมีกำรวำงเป้ำหมำยในกำรเพิ่มยอดขำยและส่วนแบ่งกำรตลำดในแต่ละปี โดยกำรตังเป
้ ้ ำหมำยดังกล่ำวจะ
คำนึงถึงปั จจัยต่ำงๆ เช่น สภำพทั่วไปทำงเศรษฐกิจ กำรเปลี่ยนแปลงรสนิยม และอุปนิสยั ในกำรบริ โภคของลูก ค้ ำ
สภำพกำรแข่งขัน ข้ อได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบของคู่แข่ง กิจกรรมของคูแ่ ข่งในปี ที่ผ่ำนมำ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ กำรตังเป
้ ้ ำหมำยของ
บริ ษัทจะคำนึงถึงสถำนกำรณ์แนวโน้ มในอดีต ประกอบกับกำรคำดกำรณ์ในอนำคต รวมทังกำรประเมิ
้
นจุดอ่อนและจุด
แข็งของบริ ษัทเพื่อวิเครำะห์และพิจำรณำสร้ ำงสรรค์กิจกรรมต่ำงๆรวมถึงกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเสริ มสร้ ำงให้
ผลกำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่ตงไว้
ั้
เป้าหมายในการเพิ่มกาไร
นอกจำกกำรเพิ่ มยอดขำย บริ ษัทยังมุ่งเน้ นกำรเพิ่ มประสิทธิ ภำพ และกำรควบคุมค่ำใช้ จ่ ำยในด้ ำนต่ำงๆ โดย
กำหนดดัชนีกำรวัดประสิทธิ ภำพ (Key Performance Indicator) ให้ หน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กรถือเป็ นเป้ำหมำยในกำร
ดำเนินงำน และจะใช้ ดชั นีกำรวัดประสิทธิ ภำพดังกล่ำวเป็ นเครื่ องมือในกำรประเมินผลงำนของพนักงำนในหน่วยงำน
ต่ำงๆ ด้ วย
เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรส่งเสริ มกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ ทุกสำยงำนอย่ำงต่อเนื่องทัว่ ถึงและสม่ำเสมอ ทังใน
้
ด้ ำนควำมรู้ ตำมสำยงำน วิชำกำรและด้ ำนกำรจัดกำร ตลอดจนเทคนิคต่ำงๆ ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนมำ
อบรมและถ่ำยทอดให้ พนักงำน เพื่ อนำไปใช้ ในกำรปฏิบัติงำนประจำวัน นอกจำกนี ้ ยังเน้ นกำรพัฒนำบุคลำกรใน
สภำพกำรปฏิบัติงำนจริ ง โดยผ่ำนกำรสอนและแนะนำงำนโดยผู้บังคับบัญชำในสำยงำน กำรดูงำนและกำรลงมือ
ปฏิ บัติจริ งในรู ปของคณะทำงำน เพื่ อเพิ่ มพูนควำมรู้ และทักษะในกำรปฏิ บัติงำนและกำรบริ หำรงำนของพนักงำน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสองปี ที่ผ่ำนมำบริ ษัทได้ เน้ นในเรื่ องกำรเพิ่มยอดขำยและกำรกระจำยสินค้ ำ บริ ษัทจึงได้ พยำยำม
เน้ นกำรฝึ กอบรมและกำรพัฒนำพนักงำนในด้ ำนกำรขำย เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ เทคนิคและทักษะของพนักงำนทุกระดับ
ในสำยงำนขำยอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
เป้าหมายในการให้ ผลตอบแทนแก่ ผ้ ูถือหุ้น
บริ ษัทมีนโยบำยให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นในรู ปของกำรจ่ำยเงินปั นผลอย่ำงสม่ำเสมอ ในอัตรำที่เหมำะสม แต่ไม่
ต่ำกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในแต่ละงวดบัญชีหลังจำกหักสำรองตำมกฎหมำยและ
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ขาดทุนสะสมยกมาแล้ ว (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะขึ ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และ
ข้ อกํ า หนดในสั ญ ญาต่ า งๆ ที่ บ ริ ษั ท ผู ก พั น อยู่ รวมถึ ง ความจํ า เป็ นและความเหมาะสมอื่ น ๆ ในอนาคต
ตามผลประกอบการในแต่ละปี โดยการสร้ างความเจริ ญและความมัน่ คงให้ กบั บริ ษัทเพิ่มรายได้ และผลกําไรให้ กับธุรกิจ
ด้ วยกิจกรรมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการบริ โภคเครื่ องดื่มของบริ ษัทรวมทัง้ การเพิ่ม
ยอดผลิตและยอดขายให้ มากยิ่งขึ ้น เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กบั นักลงทุนและผู้ถือหุ้น
เป้ าหมายในการเพิ่มการตอบแทนต่ อสังคม
บริ ษัทมีนโยบายการดําเนินธุรกิจเคียงคู่กับความรั บผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเติมความสุขให้ กับคนไทย ด้ วย
ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพมาตรฐานสากลในทุกโอกาสบนพื ้นฐานที่เป็ นธรรม เคารพสิทธิและการดําเนินชีวิตขันพื
้ ้นฐานของผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสี ย โดยให้ ค วามสํ าคัญ ต่ อ การดํ า เนิ น โครงการเพื่ อสิ่ ง แวดล้ อม ตลอดจนกระบวนการผลิ ต เพื่ อ ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทังขยายผลสู
้
ส่ าธารณชนภายนอกผ่านการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายมิติ
โดยมีเป้าหมายในการร่วมเป็ นเครื อข่ายขับเคลื่อนสังคมไทยให้ เกิดการพัฒนาด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่ยงั่ ยืนต่อไป
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
การลงทุน
จากเงินทุนขันต้
้ นในการก่อตั ้งธุรกิจในปี พ.ศ. 2495 จนถึงปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการเพิ่มทุนมาเป็ นลําดับ ดังนี ้
พ.ศ. 2495

ทุนจดทะเบียน

8,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นละ100 บาท

พ.ศ. 2496

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น

15,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

พ.ศ. 2509

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น

30,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นละ100 บาท

พ.ศ. 2512

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น

45,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

พ.ศ. 2529

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น

105,000,000 บาท

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

พ.ศ. 2534

เปลี่ยนมูลค่าหุ้นสามัญ จากหุ้นละ

100 บาท

เหลือมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

พ.ศ. 2537

แปรสภาพจากบริ ษัทจํากัดเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัดและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 260,000,000 บาท

พ.ศ. 2540

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น

พ.ศ. 2544

ลดทุ น จดทะเบี ย นลง 542,340 บาท (54,234 หุ้ น) ทํ า ให้ บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นคงเหลื อ
264,457,660 บาท (26,445,766 หุ้น) และต่อมาได้ มีการเพิ่มทุน 3,500,000 บาท ทําให้ บริ ษัทมี
ทุนจดทะเบียน 267,957,660 บาท (จํานวนหุ้น 26,795,766 หุ้น)

พ.ศ. 2546

เปลี่ยนมูลค่าหุ้นสามัญ จากหุ้นละ 10 บาท เหลือมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

พ.ศ. 2552

ลดทุนจดทะเบียนลง 2,057,176 บาท ทําให้ บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนคงเหลือ 265,900,484 บาท
(จํานวน 265,900,484 หุ้น)

265,000,000 บาท
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
การขยายธุรกิจ
พ.ศ. 2495

ก่อสร้ ำงและเปิ ดดำเนินกำรที่โรงงำนสีลม

พ.ศ. 2510

เปิ ดโรงงำนบำงเขน บนเนื ้อที่ 24 ไร่ 1 งำน 30 5/10 ตำรำงวำ และย้ ำยเครื่ องจักรเก่ำจำกโรงงำน
สีลมมำติดตัง้ ณ โรงงำนบำงเขน

พ.ศ. 2512

เปิ ดโรงงำนนครรำชสีมำ บนเนื ้อที่ 31 ไร่ 1 งำน 69 ตำรำงวำ และขำยที่ดินที่ถนนสีลม

พ.ศ. 2516

เปิ ดโรงงำนนครสวรรค์ บนเนื ้อที่ 24 ไร่ 1 งำน 89 8/10 ตำรำงวำ

พ.ศ. 2518

เข้ ำเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2521

เปิ ดโรงงำนปทุมธำนี บนเนื ้อที่ 164 ไร่ 88 ตำรำงวำ

พ.ศ. 2528

บริ ษัทได้ เป็ นผู้จดั จำหน่ำยเครื่ องดื่ม “เอ็ม-100” “เอ็ม-150” ให้ กบั บริ ษัท โอสถสภำ จำกัด

พ.ศ. 2536

บริ ษัทได้ เป็ นผู้จดั จำหน่ำยน ้ำแร่ วอลวิค ให้ กบั บริ ษัท บีเอสเอ็นกรุ๊ ฟ จำกัด ฝรั่งเศส
เริ่ มผลิตน ้ำดื่มบริ สทุ ธิ์ โดยใช้ ชื่อว่ำ “คริ สตัล” (Crystal)

พ.ศ. 2538

บริ ษัทได้ เพิ่มกำรจัดจำหน่ำยเครื่ องดื่ม “เอ็มสปอร์ ต” และ “เอ็มคอฟฟี่ ” ให้ กบั บริ ษัท โอสถสภำ จำกัด

พ.ศ. 2540

บริ ษัทได้ เริ่ มผลิตและจัดจำหน่ำยเครื่ องดื่ม “ชำลิปตัน” ให้ กบั บริ ษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ ้งส์ จำกัด
เปิ ดโรงงำนเป่ ำขวดพลำสติกในบริ เวณโรงงำนปทุมธำนี

พ.ศ. 2541

เปิ ดโรงงำนสุรำษฎร์ ธำนี บนเนื ้อที่ 67 ไร่ 1 งำน 78 ตำรำงวำ

พ.ศ. 2542

บริ ษัทได้ เป็ นผู้จัดจำหน่ำยเครื่ องดื่ม “โย” ให้ กับบริ ษัท เสริ มสุข วำย เอช เอส เบเวอร์ เรจ จำกัด
(บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จำกัด ในปั จจุบนั )

พ.ศ. 2545

เปิ ดโรงงำนชลบุรี บนเนื ้อที่ 42 ไร่ 3 งำน 72 ตำรำงวำ
บริ ษัทได้ คืนสิทธิกำรเป็ นผู้จดั จำหน่ำยเครื่ องดื่ม “เอ็ม” ให้ กบั บริ ษัท โอสถสภำ จำกัด และได้ ทำ
สัญญำเป็ นผู้จดั จำหน่ำยเครื่ องดื่ม “คำรำบำวแดง” ให้ กบั บริ ษัท คำรำบำวตะวันแดง จำกัด

พ.ศ. 2546

บริ ษั ท ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นกำรผลิ ต และจัด จ ำหน่ ำ ยเครื่ อ งดื่ ม เกลื อ แร่ ภำยใต้ เ ครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ
“เกเตอเรด” ให้ กบั บริ ษัท Strokely Van Camp Inc. ประเทศสหรัฐอเมริ กำ

พ.ศ. 2547

เลิกจำหน่ำยนมถัว่ เหลือง “โย”

พ.ศ. 2548

ได้ ทำสัญญำเป็ นผู้จดั จำหน่ำยเครื่ องดื่ม “โออิชิ” ให้ กบั บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จำกัด
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
พ.ศ. 2549

ได้ ทําสัญญาเป็ นผู้จดั จําหน่ายนํ ้าผลไม้ บรรจุขวด “ทรอปิ คานา” และ“ทวิสเตอร์ ” ให้ กบั บริ ษัท เป๊ ปซี่
โคล่า (ไทย) เทรดดิ ้ง จํากัด

พ.ศ. 2555

เลิกจําหน่ายเครื่ องดื่ม “คาราบาวแดง” และเครื่ องดื่มภายใต้ บริ ษัท เป๊ ปซี่ โคล่า (ไทย) เทรดดิ ้ง จํากัด
คือ เครื่ องดื่มเป๊ ปซี่ มิรินด้ า เซเว่นอัพ ทรอปิ คานา ทวิสเตอร์
เริ่ มผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่ม “เอส” ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จํากัด ได้ เข้ าซื ้อกิจการบริ ษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จํากัด เพื่อผลิต
และจําหน่ายเครื่ องดื่ม “แรงเยอร์ ” “พาวเวอร์ พลัส” และอื่นๆ ให้ กบั บริ ษัท

พ.ศ. 2556

เครื่ องดื่ม “เอส” เพิ่มบรรจุภัณฑ์ขนาด 250 มล. และขวดแก้ ว 850 มล. นอกจากนัน้ ได้ เริ่ มผลิต
และจําหน่าย “เอส” กลิ่นส้ ม สตรอเบอร์ รี ครี มโซดา และเลมอนไลม์ นํ ้าดื่ม “คริ สตัล” เพิ่มบรรจุภณ
ั ฑ์
ขวดพีอีที ขนาด 1 ลิตร, จําหน่ายเครื่ องดื่มบํารุงกําลัง “แรงเยอร์ ” และจําหน่ายสาหร่ายทอด “โอโนริ ”

พ.ศ. 2557

เครื่ องดื่ม “เอส” เพิ่มบรรจุภณ
ั ฑ์ขวดแก้ ว 16 ออนซ์ และขวดพีอีที 1.6 ลิตร และปรับโฉม 3 ขนาด
ใหม่ ได้ แก่ “เอส สลีคแคน 325 มล.” “เอส สลีคแคน 250 มล.” และ “เอส คูลแฮนด์” ขวดแก้ วชนิด
ไม่คืนขวด 250 มล. และเริ่ มผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่มชูการ์ ฟรี “เอส ชูการ์ ฟรี ”
Great Brands Limited ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ ทําสัญญาขายเครื่ องหมายการค้ า “เอส”
ให้ กบั Super Brands Company Pte. Ltd. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557

พ.ศ. 2558

เครื่ องดื่ม “เอส” เพิ่มกลิ่น “ลิ ้นจี่แพร์ ” ในบรรจุภณ
ั ฑ์แบบสลีคแคนขนาด 325 มล. และขวดพีอีที
ขนาด 490 มล. และ 1.6 ลิตร เริ่ มจัดจําหน่ายในเดือนมกราคม
เริ่ ม จั ด จํ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ คื อ เครื่ อ งดื่ ม “100 พลัส ” และเครื่ อ งดื่ ม “จั บ ใจ” ในเดื อ น
กุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ตามลําดับ
มีการส่งออกเครื่ องดื่มชูกําลังแรงเยอร์ ไปยังตลาดประเทศมาเลเซีย
เริ่ มจําหน่ายเครื่ องดื่มโซดา “ช้ าง”
เครื่ องดื่ม “โออิชิ” เพิ่มรสชาติใหม่ ได้ แก่ 1) โออิชิ กรี นที รสแตงโม พีอีที ขนาด 380 มล. 2) ชาคูลล์
ซ่า รสนํ ้าผึ ้งผสมมะนาว รสชาดํามะนาว สลีคแคน ขนาด 320 มล. 3) โออิชิ ฟรุ ตโตะ รสสตรอเบอร์ รี่
เมลอน รสแอปเปิ ล้ เขียว องุ่นขาว ขวดพีอีที ขนาด 380 มล. 4) โออิชิ คาบูเซฉะ ขวดพีอีที ขนาด
500 มล. สําหรับ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป และบริ ษัทในเครื อ

พ.ศ. 2559

เครื่ องดื่ม “เอส” ออกผลิตภัณฑ์ รสชาติใหม่ ได้ แก่ เอสกลิ่น “เกรปเบอรี่ ” ในบรรจุภัณฑ์ แบบแคน
ขนาด 250 มล. และขวดพีอีที ขนาด 490 มล., 515 มล., 1 ลิตร, 1.6 ลิตร และ ขวดแก้ วขนาด 12 ออนซ์,
16 ออนซ์ ในเดือนมีนาคม และเครื่ องดื่มโคล่าผสมกลิ่นส้ ม ในเดือนกรกฎาคม โดยอยู่ในรู ปบรรจุ
6
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ภั ณ ฑ์ แ บบแคน ขนำด 250 มล. และพี อี ที ขนำด 490 มล., 515 มล., 1 ลิ ต ร และ 1.6 ลิ ต ร
ออกจ ำหน่ ำยโออิ ชิ ชำเขี ยว กลิ่ นองุ่ นเคี ยวโฮ พี อี ที ขนำด 380 มล. และในเดื อนธั นวำคม ได้
ออกจำหน่ำยโออิชิ กลิ่นซากุระ สตรอเบอร์ ร่ ี บรรจุในพีอีที 380 มล. และ 500 มล.
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์โซดำใหม่ภำยใต้ แบรนด์ “ร็ อค เมาเท็น” ผลิตด้ วยเทคโนโลยี โคลด์ อินฟิ วชั่น
ในรู ปแบบไม่คืนขวด ขนำด 325 มล.
ในเดือนธันวำคม ผลิตภัณฑ์ “100 พลัส” ได้ ออกรสชำติใหม่ รสเบอรี่ ขนำดบรรจุภัณฑ์ 445 มล.
สัญญำผลิตและจำหน่ำยเครื่ องดื่มเกลือแร่ “เกเตอเรด” และ “ชำลิปตัน” ในขวดพีอีที และแคน ของ
บริ ษัทในเครื อได้ สิ ้นสุดลงในปี นี ้ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทยังคงเป็ นผู้ผลิตและจำหน่ำยในแบบบรรจุ
ภัณฑ์ขวดแก้ ว
พ.ศ. 2560

เครื่ องดื่ม “เอส” ออกผลิตภัณฑ์รสชำติใหม่ ได้ แก่ เอสกลิ่น “ฮำวำยเอี ้ยน พันช์
้ ” ในบรรจุภณ
ั ฑ์แบบ
แคน ขนำด 250 มล. และขวดพีอีทีขนำด 490 มล., 515 มล., 1 ลิตร, 1.6 ลิตร และ ขวดแก้ วขนำด
12 ออนซ์ ในเดือนกุมภำพันธ์
ผลิตภัณฑ์ ร็อค เมาเท็น โซดำ ออกผลิตภัณฑ์รูปแบบคืนขวดขนำด 400 มล. ในเดือนมกรำคม
เครื่ องดื่ม “เอส” ออกผลิตภัณฑ์รสชำติใหม่ ได้ แก่ เอสกลิ่นเมลอนบิงซู ในรู ปแบบขวดพีอีที ขนำด 390
มล, 515 มล., 1 ลิตร, 1.6 ลิตร และ ขวดแก้ วขนำด 12 ออนซ์ และกลิ่นแมงโก้ บิงซู ในรู ปแบบขวดพีอี
ที ขนำด 390 มล., 515 มล., 1 ลิตร, 1.6 ลิตร และออกจำหน่ำยโออิชิ ชำเขียว กลิ่นส้ มยูซุ พีอีที ขนำด
380 มล. ในเดือนพฤศจิกำยน

พ.ศ. 2561

ผลิตภัณฑ์ “100 พลัส” ได้ ออกรสชำติใหม่ คือ รสเกรปเบอรี่ ขนำดบรรจุภณ
ั ฑ์ 370 มล. ในเดือนมีนำคม
ยกเลิกผลิตและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชำลิปตัน ไอซ์ที ขวดแก้ ว ในเดือนมิถนุ ำยน
ผลิตภัณฑ์ “ซำสี่” โฟมนุ่ม หอมซ่ำ รสชำติที่ค้ นุ เคยในวันวำน ในรู ปแบบขวดแก้ ว 250 มล.(แบบไม่
คืนขวด) เริ่ มผลิตและจัดจำหน่ำยออกสูต่ ลำดในเดือนสิงหำคม
เครื่ องดื่ม “เอส เพลย์” ออกผลิตภัณฑ์รสชำติใหม่ ได้ แก่ เอสเพลย์ กำมิกำเซ่ และ เอสเพลย์ พิงค์บอมบ์
ในเดือนพฤศจิกำยน มีกำรออกบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ ขนำด 360 มล. และยกเลิกบรรจุภณ
ั ฑ์ ขนำด 380 มล.
ชำเขียว “โออิชิ” ออกสินค้ ำในกลุม่ ชำพรี เมี่ยม โออิชิโกลด์ 3 รสชำติ ได้ แก่ โออิชิโกลด์เก็นไมฉะ สูตรไม่มี
น ้ำตำล โออิชิโกลด์เก็นไมฉะ สูตรดีไลท์ หวำนน้ อย และโออิชิโกลด์คำบูเซฉะ สูตรไม่มีน ้ำตำล ในเดือน
พฤศจิกำยน และมีกำรออกบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ ขนำด 350 มล. และยกเลิกบรรจุภณ
ั ฑ์ ขนำด 380 มล.

พ .ศ.2562

ออกสินค้ ำใหม่ โออิชิแบบกล่อง ขนำด 180 มล. ในเดือนมกรำคม และเพิ่มเติมรสชำติ “องุ่นเคียวโฮ”
ในเดือนมีนำคม และยกเลิกบรรจุภณ
ั ฑ์แบบกล่อง ขนำด 250 มล.
7
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) มีผ้ ถู ือหุ้นหลัก 2 กลุม่ คือ บริ ษัท โซ วอเตอร์ จำกัด และบริ ษัท เอสเอส เนชัน่ แนล
โลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษัทมีบริ ษัทในเครื อ คือ บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จำกัด (บริ ษัทย่อยทำงอ้ อม) ดำเนินธุรกิจ เป็ นผู้ผลิตและ
รับจ้ ำงผลิตเครื่ องดื่มชำลิปตัน และจำหน่ำยให้ บริ ษัทเป็ นผู้จดั จำหน่ำยโดยตรง หรื อจำหน่ำยให้ บริ ษัท เป๊ ปซี่-โคล่ำ
(ไทย) เทรดดิ ้ง จำกัด ซึง่ จะจำหน่ำยต่อให้ บริ ษัทเป็ นผู้จดั จำหน่ำยให้ อีกต่อหนึ่งทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ยกเลิกผลิตและจัด
จำหน่ำยเครื่ องดื่มชำลิปตันในเดือนมิถนุ ำยน 2561 ปั จจุบนั บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็ น
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยน ้ำดื่มคริ สตัล ชำเขียวพร้ อมดื่มชนิดขวดแก้ ว “โออิชิ” หุ้นของบริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ
จำกัด (ร้ อยละ 99.99) ถื อโดยบริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิง้ ส์ จำกัด (บริ ษัทย่อยทำงตรง) ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกำยน 2549 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อถือหุ้น และบริ หำรกำรลงทุนของบริ ษัทในเครื อของเสริ มสุข
บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) ยังถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 40 ในบริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็ น
ผู้ผลิตและจำหน่ำยหลอดพลำสติกเพื่อใช้ ในกำรผลิตขวดพีอีทีและฝำพลำสติก นอกจำกนี ้ บริ ษัท เสริ มสุข
โฮลดิง้ ส์ จำกัด (บริ ษัทย่อยทำงตรง) ได้ เข้ ำซือ้ กิจกำรบริ ษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด เพื่อผลิตและ
จำหน่ำยเครื่ องดื่ม “แรงเจอร์ ” และ“พำวเวอร์ พลัส” ให้ กบั บริ ษัทเพื่อจัดจำหน่ำย

8
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กิจการที่บริษัทลงทุนตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
บริษัท เสริมสุข โฮลดิง้ ส์ จากัด (บริ ษัทย่อยทำงตรง)
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
ธุรกิจหลัก

เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชัน้ 31-32 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง
เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310
0-2783-9000
0-2783-9092-3
ถือหุ้นและบริ หำรกำรลงทุนในบริ ษัทในเครื อ

จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่ำย

จำนวนหุ้นที่บริ ษัทถือ

หุ้นสำมัญ

มูลค่ำหุ้นละ

หุ้น

อัตรำร้ อยละ

60,000,000 หุ้น

10 บำท

59,999,998 หุ้น

99.99

บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จากัด (บริ ษัทย่อยทำงตรง)
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
ธุรกิจหลัก

เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชัน้ 31-32 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง
เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310
0-2783-9000
0-2783-9092-3
บริ กำรพัฒนำบุคลำกรและองค์กร

จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่ำย
หุ้นสำมัญ
1,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่บริ ษัทถือ

มูลค่ำหุ้นละ
10 บำท

หุ้น
999,980 หุ้น

9

อัตรำร้ อยละ
99.99
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Great Brands Limited (บริ ษัทย่อยทางตรง)
ที่ตั ้งสํานักงานใหญ่

Room 901-2, Silvercord, Tower 1, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong
โทรศัพท์
852 2375 6648
โทรสาร
852 2375 6188
ธุรกิจหลัก
บริ หารตราสินค้ า
จํานวนและชนิดหุ้นที่ออกจําหน่าย
จํานวนหุ้นทีบ่ ริ ษัทถือ
หุ้นสามัญ
1,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
HKD 1

หุ้น
1,000,000 หุ้น

อัตราร้ อยละ
100.00

บริษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์ ) จํากัด
ที่ตั ้งสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ธุรกิจหลัก

เลขที่ 85 หมู่ที่ 11 ถนนบางงา-ท่าโขลง ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180
036-489-164-5
036-489-115
ผลิตและจัดจําหน่ายหลอดพลาสติกเพื่อทําขวดพีอีที และฝาพลาสติก

จํานวนและชนิดหุ้นที่ออกจําหน่าย
หุ้นสามัญ
7,500,000 หุ้น

จํานวนหุ้นทีบ่ ริ ษัทถือ

มูลค่าหุ้นละ
10 บาท

หุ้นสามัญ
3,000,000 หุ้น

อัตราร้ อยละ
40.00

บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด
ที่ตั ้งสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ธุรกิจหลัก

23/4 หมู่ที่ 2 ตําบลบ้ านฉาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
0-2581-7950-3
0-2581-5618
ผลิตและจําหน่ายขวดพลาสติกและขวดพีอีที

จํานวนและชนิดหุ้นที่ออกจําหน่าย
หุ้นสามัญ
700,000 หุ้น

จํานวนหุ้นทีบ่ ริ ษัทถือ

มูลค่าหุ้นละ
100 บาท

หุ้นสามัญ
70,000 หุ้น

10

อัตราร้ อยละ
10.00
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กิจการที่บริษัท เสริมสุข โฮลดิง้ ส์ จากัด ลงทุนตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์ เรจ จากัด (บริ ษัทย่อยทำงอ้ อม)
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่

เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชัน้ 31-32 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง เขต
ห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310

โทรศัพท์

0-2783-9000

โทรสำร

0-2783-9092-3

ธุรกิจหลัก

ผลิตและจำหน่ำยเครื่ องดื่ม
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่ำย

หุ้นสำมัญ
68,958,615 หุ้น

จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จำกัด

มูลค่ำหุ้นละ
10 บำท

หุ้นสำมัญ
68,958,613 หุ้น

อัตรำร้ อยละ
99.99

บริษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จากัด (บริ ษัทย่อยทำงอ้ อม)
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่

เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชัน้ 31-32 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง
เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310

โทรศัพท์

0-2783-9000

โทรสำร

0-2783-9092-3

ธุรกิจหลัก

ผลิตและจำหน่ำยเครื่ องดื่มบำรุ งกำลัง
จำนวนและชนิดหุ้นที่ออกจำหน่ำย

หุ้นสำมัญ
20,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นที่ถือโดยบริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จำกัด

มูลค่ำหุ้นละ
10 บำท

หุ้นสำมัญ
19,999,980 หุ้น

อัตรำร้ อยละ
99.99

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
สินค้ ำที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทในเครื อหลักๆ มีดงั ต่อไปนี ้
1. บริษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์ ) จากัด : บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) ถือหุ้น 40%
ประกอบธุรกิจ :
ควำมสัมพันธ์ :

ผลิต และจำหน่ำยขวด PET และฝำพลำสติก
บริ ษัทมีกำรสัง่ ซื ้อขวด PET และฝำพลำสติก โดยมีสดั ส่วนกำรสัง่ ซื ้อ ดังนี ้
ฝำพลำสติกสัดส่วนร้ อยละ 31 ของยอดสัง่ ซื ้อ
ขวด PET สัดส่วนร้ อยละ 45 ของยอดสัง่ ซื ้อ
แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ : บริ ษัทพิจำรณำโครงสร้ ำงรำคำ และเปรี ยบเทียบรำคำกับรำคำในท้ องตลำด โดยสัง่ ซื ้อ
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
11
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2. บริษัท ไทย เบเวอร์ เรจ แคน จากัด : บริษัทในกลุ่ม TCC ถือหุ้น
ประกอบธุรกิจ:

ผลิตและจำหน่ำยกระป๋ องอลูมิเนียม

ควำมสัมพันธ์:

บริ ษัท มีก ำรใช้ ก ระป๋ องอลูมิเนี ย มเป็ นบรรจุภัณ ฑ์ จึงมีก ำรสั่งซื อ้ กระป๋ อง และฝำ
อลูมิเนียมในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของยอดสัง่ ซื ้อทังหมด
้

แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ:

บริ ษัทพิจำรณำโครงสร้ ำงรำคำ และเปรี ยบเทียบรำคำกับรำคำในท้ องตลำด และสัง่ ซื ้อ
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 6 เดือน ถึง 12 เดือน

3. บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จากัด (มหาชน) : บริษัทในกลุ่ม TCC ถือหุ้น
ประกอบธุรกิจ:

ให้ บริ กำรด้ ำนกำรประกันภัย

ควำมสัมพันธ์:

บริ ษัทมีกำรทำประกันภัย ทรัพย์สิน ยำนพำหนะ

แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ:

บริ ษัทพิจำรณำรำคำและเปรี ยบเทียบรำคำของผู้ให้ บริ กำรรำยอื่น โดยเปรี ยบเสมือน
บริ ษัท อำคเนย์ฯ เป็ นผู้ให้ บริ กำรรำยหนึง่ โดยทำกำรประกวดรำคำปี ละ 1 ครัง้

4. บริษัท ไทยดริง้ ค์ จากัด : บริษัทย่ อยทางตรงของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ:

ซื ้อมำขำยไปสินค้ ำสำเร็ จรู ป รับจ้ ำงผลิตสินค้ ำประเภทน ้ำดื่ม รวมถึงเป็ นตัวแทนในกำร
นำเข้ ำหัวน ้ำเชื ้อในกำรผลิตน ้ำอัดลมจำกต่ำงประเทศ

ควำมสัมพันธ์:

บริ ษัทจ้ ำงผลิตสินค้ ำประเภทน ้ำดื่ม บริ ษัทมีกำรสัง่ ซื ้อหัวน ้ำเชื ้อในกำรผลิตน ้ำอัดลมใน
สัดส่วนร้ อยละ 14 และร้ อยละ100 ของยอดสัง่ ซื ้อทัง้ หมด นอกจำกนีบ้ ริ ษัทซื ้อสินค้ ำ
สำเร็ จรู ปเพื่อจัดจำหน่ำยในช่องกำรค้ ำปลีก และบริ ษัทเป็ นตัวกลำงในกำรจัดกำรด้ ำน
กำรตลำดระหว่ำงบริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จำกัด และลูกค้ ำ

แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ:

บริ ษัทพิจำรณำโครงสร้ ำงรำคำ และเปรี ยบเทียบรำคำกับรำคำสัง่ ซื ้อในอดีต โดยสัง่ ซื ้อ
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 1 ปี

5. บริษัท โออิชิ เทรดดิง้ จากัด : บริษัทย่ อยทางตรงของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ:

ประกอบธุรกิจอำหำรญี่ปนุ่ และเครื่ องดื่มชำเขียว "โออิชิ"

ควำมสัมพันธ์:

บริ ษัทจ้ ำงผลิตสินค้ ำประเภทนำ้ ดื่ม ในสัดส่วนร้ อยละ 5 และจัดจำหน่ำยเครื่ องดื่ ม
ชำเขียว “โออิชิ”แบบคืนขวด และแบบไม่คืนขวด

แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ:

บริ ษัทพิจำรณำโครงสร้ ำงรำคำ และเปรี ยบเทียบรำคำกับรำคำสัง่ ซื ้อในอดีต โดยสัง่ ซื ้อ
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 1 ปี
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6. บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จากัด : บริษัทย่ อยทางตรงของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ:
ซื ้อมำขำยไป กำรขำยส่ง-ปลีก เหล้ ำ เบียร์ โซดำ เครื่ องดื่ม
ควำมสัมพันธ์:
บริ ษัทขำยสินค้ ำสำเร็ จรู ปเพื่อจัดจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงโมเดิร์นเทรด
แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ: บริ ษัทพิจำรณำโครงสร้ ำงรำคำ และเปรี ยบเทียบรำคำกับรำคำสัง่ ซื ้อในอดีต โดยสัง่ ซื ้อ
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 1 ปี
7. บริษัท ภิรมย์ สุรางค์ จากัด : บริษัทย่ อยทางตรงของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ:
ตัวแทนจำหน่ำยเบียร์ สุรำและเครื่ องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
ควำมสัมพันธ์:
บริ ษัทแต่งตังเป็
้ นผู้จดั จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทกุ ประเภทของบริ ษัท
แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ: บริ ษัทพิจำรณำโครงสร้ ำงรำคำ และเปรี ยบเทียบรำคำกับรำคำสัง่ ซื ้อในอดีต โดยสัง่ ซื ้อ
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 1 ปี
8. บริ ษัท เบียร์ ทิพย์ บริ วเวอรี่ (1991) จากัด : บริ ษัทย่ อยทางตรงของบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน)
ประกอบธุรกิจ:
ผลิตเบียร์ น ้ำดื่ม และน ้ำโซดำ
ควำมสัมพันธ์:
บริ ษัทจ้ ำงผลิตสินค้ ำประเภทน ้ำดื่มในสัดส่วนร้ อยละ 2
แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ: บริ ษัทพิจำรณำโครงสร้ ำงรำคำ และเปรี ยบเทียบรำคำกับรำคำสัง่ ซื ้อในอดีต โดยสั่งซื ้อ
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 1 ปี
9. บริ ษัท เบียร์ ไทย (1991) จากัด (มหาชน) : บริ ษัทย่ อยทางตรงของบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน)
ประกอบธุรกิจ:
ผลิตเบียร์ น ้ำดื่ม และน ้ำโซดำ
ควำมสัมพันธ์:
บริ ษัทจ้ ำงผลิตสินค้ ำประเภทน ้ำดื่มในสัดส่วนร้ อยละ 15
แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ: บริ ษัทพิจำรณำโครงสร้ ำงรำคำ และเปรี ยบเทียบรำคำกับรำคำสัง่ ซื ้อในอดีต โดยสัง่ ซื ้อ
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 1 ปี
10. บริ ษัท แคชแวน แมนเนจเม้ นท์ จากัด : บริ ษัทย่ อยทางตรงของบริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน)
ประกอบธุรกิจ:
ควำมสัมพันธ์:

ผู้จดั จำหน่ำยเบียร์ สุรำ และเครื่ องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
บริ ษัทขำยสินค้ ำสำเร็ จรู ปเพื่อจัดจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงค้ ำปลีก
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แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ: บริ ษัทพิจำรณำโครงสร้ ำงรำคำ และเปรี ยบเทียบรำคำกับรำคำสัง่ ซื ้อในอดีต โดยสัง่ ซื ้อ
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 1 ปี
11. บริษัท กฤตยบุญ จากัด : บริษัทย่ อยทางตรงของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ:
ตัวแทนจำหน่ำยเบียร์ สุรำ และเครื่ องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
ควำมสัมพันธ์:
บริ ษัทซื ้อสินค้ ำสำเร็ จรู ปเพื่อจัดจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงค้ ำปลีก
แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ: บริ ษัทพิจำรณำโครงสร้ ำงรำคำ และเปรี ยบเทียบรำคำกับรำคำสัง่ ซื ้อในอดีต โดยสัง่ ซื ้อ
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 1 ปี
12. บริษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด : บริษัทในกลุ่ม TCC ถือหุ้น
ประกอบธุรกิจ:
ผลิตและจำหน่ำยขวดแก้ ว
ควำมสัมพันธ์:
บริ ษัทมีกำรสัง่ ซื ้อขวดแก้ วเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ในสัดส่วนร้ อยละ 100
แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ: บริ ษัทพิจำรณำโครงสร้ ำงรำคำ และเปรี ยบเทียบรำคำกับรำคำสัง่ ซื ้อในอดีต โดยสัง่ ซื ้อ
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 1 ปี

14

44

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
2562

ประเภทรายได้

(หน่วย: ล้ านบาท)
2560

2561

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

รายได้ จากการขายเครื่ องดื่ม
ประเภทอัดลม
รายได้ จากการขายเครื่ องดื่ม
ประเภทไม่อดั ลม

5,208

44.27

4,548

42.03

4,379

41.22

6,555

55.73

6,272

57.97

6,244

58.78

รวม

11,763

100.00

10,820

100.00

10,623

100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
สินค้ าและบริ การของบริ ษัทสามารถแบ่งตามการดําเนินการ ดังนี ้
1. การผลิตและจัดจําหน่ ายนํา้ ดื่ม
นํ ้าดื่มภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “คริ สตัล”
2. การผลิตและจัดจําหน่ ายเครื่องดื่มไม่ อัดลม
ชาเขียวพร้ อมดื่มชนิดคืนขวด รสนํ ้าผึ ้งผสมมะนาวและรสลิ ้นจี่ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “โออิชิ”
เครื่ องดื่มบํารุงกําลัง ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “แรงเจอร์ ”
เครื่ องดื่มเกลือแร่ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “พาวเวอร์ พลัส”
3. การผลิตและจัดจําหน่ ายเครื่องดื่มอัดลม
เครื่ องดื่มอัดลม ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “เอส”
เครื่ องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “100 พลัส”
เครื่ องดื่มอัดลม ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “ซาสี่”
4. ผู้จัดจําหน่ ายเครื่องดื่ม
ชาเขียวพร้ อมดื่มชนิดกระป๋ องและขวดพีอีที ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “โออิชิ”
นํ ้าโซดา ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “Rock Mountain”
เครื่ องดื่มสมุนไพรสูตรจับเลี ้ยงพร้ อมดื่ม ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “จับใจ”
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) นโยบายการแข่ งขันและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษัทเน้ นการแข่งขันในตลาดเครื่ องดื่มสําหรับผู้บริ โภคทั่วไป โดยมีกลุ่มลูกค้ าเป็ นกลุ่มร้ านค้ าและร้ านอาหาร
ตั ้งแต่ระดับเล็กจนถึงขนาดใหญ่ รวมกว่า 240,000 แห่ง ทัว่ ประเทศ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมุ่งดําเนินงานภายใต้ 4 เสาธุรกิจหลัก ได้ แก่
เสาธุรกิจที่ 1: ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย (Portfolio) มีการผลิตและบริ หารจัดการแบรนด์ใน
กลุม่ เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการให้ ผ้ บู ริ โภคได้ อย่างทัว่ ถึง
เสาธุรกิจที่ 2: การกระจายสินค้ าครอบคลุมทุกพืน้ ที่ (Route to market) ผ่านการวางระบบการจัดการ
และการขนส่งให้ มีประสิทธิ ภ าพสูงสุด เพื่อขยายและเจาะช่ องทางการขายใหม่ๆ และ
สามารถตอบสนองความต้ องการผู้บริ โภคได้ อย่างครอบคลุม
เสาธุรกิจที่ 3: เพิ่มประสิทธิภาพและกําลังการผลิต (Production) โดยมีความร่ วมมือภายในกลุม่ ไทยเบฟ
ขยายกําลัง การผลิตเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโต และรองรับความต้ องการของตลาด
เสาธุกิจทื่ 4:

ดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน (Sustainability) คํานึงถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ในเรื่ องของนํ ้า ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และ ชุมชนรอบๆ โรงงาน เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจ
เป็ นไปอย่างยัง่ ยืน

ผู้จัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์
บริ ษัทดําเนินการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ กระจายสินค้ าไปยังร้ านค้ า ร้ านอาหาร สู่ผ้ ูบริ โภคทั่ว
ประเทศ ด้ วยศักยภาพของบริ ษัทผ่านรถขายมากกว่า 900 คัน
(ข) ภาวะการตลาดและการแข่ งขัน
เครื่องดื่มอัดลม “เอส”
ในปี 2562 เครื่ องดื่มอัดลม “เอส โคล่า” มีกลยุทธ์ผลักดันยอดขาย ผ่านแคมเปญ “เอสโคล่าเท่านัน้ คู่อาหาร
สุดซี ้ด” ที่เน้ นกระตุ้นให้ เกิดการเลือกดื่ม “เอส โคล่า” ประเภทขวดแก้ ว (non-returnable glass bottle) และเลือกใช้ พรี
เซ็นเตอร์ 3 ซูเปอร์ สตาร์ พระเอกแถวหน้ าของไทย คือ บอย – ปกรณ์ ฉัตรบริ รักษ์ , เกรท – วริ นทร ปั ญหกาญจน์ และ
อาเล็ก – ธีรเดช เมธาวรายุทธ นอกจากนี ้ ยังมีกิจกรรมทรู๊ ปเอสโคล่า ที่นําพรี เซ็นเตอร์ บุกร้ านอาหารทั่วประเทศ เพื่อ
สร้ างกระแสการพูดถึงตราสินค้ าและเพิ่มการเข้ าถึงกลุม่ ผู้บริ โภคในทุกพื ้นที่
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ต่อเนื่องในช่วงซัมเมอร์ กับแคมเปญโปรโมชัน่ “เอสโคล่ำ เสิร์ฟโชคทุกมื ้อ ให้ ทุกวันสุดซี ้ด” ที่ช่วยกระตุ้นกำร
เติบโตของยอดขำย ด้ วยกองทัพของรำงวัลกว่ำ 513 รำงวัล นำทัพรำงวัลใหญ่ คือ รถยนต์เมอร์ เซเดส-เบนซ์ GLA
“เอส เพลย์” ยังคงเดินหน้ ำตอกย ้ำควำมเป็ นผู้น ้ำด้ ำนนวัตกรรมของตลำดน ้ำอัดลมสี ด้ วยกำรออกรสชำติใหม่
ภำยใต้ คอนเซปต์ ม๊ อคเทล หอมซ่ำ ปำร์ ตี ้ได้ ทุกที่ ได้ แก่ เอสเพลย์ กำมิกำเซ่ และ เอสเพลย์ พิงค์บอมบ์ อีกทัง้ ยังดึง
นักแสดงวัยรุ่ นมำแรงที่สดุ แห่งปี มำเป็ นพรี เซนเตอร์ คือ ไอซ์ – พำริ ส อินทรโกมำลย์สตุ และ น้ องเจน – รมิดำ จีรนรภัทร
นา้ ดื่ม “คริสตัล”
ในปี 2562 คริ สตัลเดินหน้ ำตอกย ้ำผู้นำตลำดน ้ำดื่มคุณภำพพร้ อมขับเคลื่อนกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน พร้ อมเปิ ด
แคมเปญกำรสื่อสำรใหม่ สะท้ อนควำมมุ่งมัน่ และกำร ”พิถีพิถันทุกขัน้ ตอน ก่อนถึงมือคุณ “เพิ่มดีกรี ด้ำนคุณภำพใน
กำรผลิตน ้ำดื่มคริ สตัล ผลักดันให้ เป็ นแบรนด์น ้ำดื่มคุณภำพที่คนไทยทัว่ ประเทศไว้ วำงใจ พิสจู น์ได้ จำกกำรได้ รำงวัล
รั บรองจำกสถำบันที่ได้ รับกำรยอมรั บทัง้ ในและต่ำงประเทศ จำก 6 รำงวัลรั บรองมำตรฐำนกำรผลิตและคุณภำพ
สิ่งแวดล้ อม ประกอบด้ วย


มำตรฐำน NSF International จำกสหรัฐอเมริ กำ เป็ นน ้ำดื่มรำยแรกของประเทศที่ได้ รับกำรรับรอง
มำตรฐำนฯ ผ่ำนข้ อกำหนดในกำรตรวจสอบกระบวนกำรผลิตและคุณภำพน ้ำดื่มที่เข้ มงวดถึง 575 ข้ อ ซึง่
สูงกว่ำมำตรฐำนกำรผลิตน ้ำดื่มในประเทศไทยที่มีขนตอนกำรตรวจสอบ
ั้
458 ข้ อเท่ำนัน้



มำตรฐำน ISO 22000:2005 Food Safety ที่ครอบคลุมระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยอำหำรทัง้
กระบวนกำรผลิต



มำตรฐำน FSSC 22000 Food Safety System Certificate Version 4.1 ระบบกำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยด้ ำนอำหำรสำหรับกระบวนกำรผลิตอำหำรขันสู
้ งที่ครอบคลุมห่วงโซ่อำหำรทังหมด
้
ซึง่ กระบวนกำรผลิตน ้ำดื่มคริ สตัลได้ รับมำตรฐำนนี ้เป็ นบริ ษัทแรกของโลกในธุรกิจเครื่ องดื่ม



ฉลำกคำร์ บอนฟุตพริ น้ ต์ บนฉลำกผลิตภัณฑ์น ้ำดื่มคริ สตัล ที่แสดงถึงควำมใส่ใจต่อกำรลดกำรปล่อยก๊ ำซ
เรื อนกระจกเพื่อช่วยลดภำวะโลกร้ อน และเสริ มสุขยังเป็ นหนึง่ ในกลุม่ บริ ษัทเครื่ องดื่มรำยแรกของไทย ที่
ได้ รับประกำศนียบัตร “คำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์กร” ครบทัง้ 7 โรงงำนผลิต



มำตรฐำน Water Footprint Certificate เป็ นแบรนด์น ้ำดื่มรำยแรกที่ได้ รับกำรรับรองกำรประเมินกำรใช้
น ้ำตลอดวัฏจักรชีวิต สะท้ อนกำรใช้ น ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ



รำงวัล "อย. ควอลิตี ้ อวอร์ ด" รวมถึง 6 ครัง้ ในฐำนะสถำนประกอบกำรผลิตผลิตภัณฑ์สขุ ภำพอย่ำง
ปลอดภัยที่มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
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เครื่องดื่มชาเขียว “โออิชิ”
นอกเหนือจากที่บริ ษัทได้ เป็ นผู้จัดจําหน่ายชาเขียวพร้ อมดื่ม ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “โออิชิ” ให้ กับบริ ษัท
โออิชิ เทรดดิง้ จํากัด บริ ษัทยังได้ สิทธิในการผลิตชาเขียว “โออิชิ” ชนิดคืนขวด และจัดจําหน่ายชาเขียว “โออิชิ” ใน
ช่องทางร้ านค้ า, โรงภาพยนตร์ และร้ านอาหารทั่วไป ขณะที่มีการแข่งขันในตลาดที่สูงขึน้ ยอดขายโออิชิยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 โออิ ชิ ก รี นที ผู้นํ าตลาดชาเขีย วพร้ อมดื่ ม สร้ างการเติ บโตให้ กับกลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ ด้ วยการออก
แคมเปญ โออิชิ ฮันนี่เลมอน ที่ชูจุดขายคือใช้ นํ ้าผึ ้งเฮียกขะมิทสึจากฮอกไกโด รวมทังออกผลิ
้
ตภัณฑ์ใหม่ โออิชิ ฮันนี่
ดับเบิ ้ลเลมอน โดยมีทงั ้ บรรจุภัณฑ์แบบขวดพลาสติกและขวดแก้ วแบบคืนขวด โดยใช้ ศิลปิ นขวัญใจวัยรุ่ น BNK48
จํานวน 16 คน เป็ นพรี เซนเตอร์ ของแคมเปญ รวมทังออกสิ
้
นค้ าในกลุ่มชาพรี เมี่ยม โออิชิโกลด์ 3 รสชาติ ได้ แก่ โออิชิ
โกลด์เก็นไมฉะ สูตรไม่มีนํ ้าตาล, โออิชิโกลด์เก็นไมฉะ สูตรดีไลท์ หวานน้ อย,และ โออิชโิ กลด์คาบูเซฉะ สูตรไม่มีนํ ้าตาล
โดยใช้ ศิลปิ นชื่อดัง เป๊ ก ผลิตโชค อายนบุตร เป็ นพรี เซนเตอร์ ของแคมเปญ
นอกจากนี ้ยังจัดแคมเปญซัมเมอร์ โปรโมชัน่ “โออิชิ รถสุดฮิพ ทริ ปสุดโอ” ที่ผลักดันให้ โออิชิครองแชมป์ ชาเขียว
ได้ อย่างแข็งแกร่ง โดยมีความพิเศษตรงที่ ลูกค้ าโออิชิทงในและต่
ั้
างประเทศ สามารถส่งรหัสเลือกลุ้นของรางวัลได้ ตาม
ความต้ องการผ่านช่องทางออนไลน์ ทังนี
้ ้ โออิชิได้ สร้ างการรับรู้แคมเปญผ่านพรี เซนเตอร์ กลุม่ GMM Teen Idol จํานวน
10 คน ที่มีฐานแฟนคลับจํานวนมากทังในและต่
้
างประเทศ พร้ อมสื่อสนับสนุนต่างๆ ตลอดแคมเปญ เพื่อสร้ างยอดขาย
ในช่วงซัมเมอร์ และเสริ มความแข็งแกร่งของแบรนด์ให้ มากขึ ้น อีกทังยั
้ งมีแคมเปญเผื่อช่วยผลักดันสินค้ าขนาดใหม่ คือ
โออิชิแบบขวด 350 มล. และ โออิชิแบบกล่อง ขนาด 180 มล. ในแคมเปญ โออิชิ 350 มล.ใหม่ แจกใหญ่ ให้ โชคทอง
ฉลองรถแรง โดยให้ ลกู ค้ าสามารถตัดฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์ และส่งเข้ าร่วมชิงรางวัลได้ มากมาย
เครื่องดื่ม “100 พลัส”
เครื่ องดื่ม 100 พลัส ยังคงเดินหน้ าตอบรับกระแสการใส่ใจในสุขภาพของผู้บริ โภค ผ่านภาพยนตร์ โฆษณาชุด
ใหม่ ที่ยงั คงใช้ ตูน – อาทิวราห์ คงมาลัย เป็ นพรี เซ็นเตอร์ ตอกยํา้ ภาพลักษณ์ การเป็ น “เครื่ องดื่มอัดลม ทางเลือก
สุขภาพ” ให้ ผ้ บู ริ โภคฉีกกรอบความซ่าแบบเดิมๆ และหันมาเลือกดื่ม 100 พลัส ความซ่าที่มีประโยชน์
นอกจากนี ้ 100 พลัส ได้ ให้ การสนับสนุนกิจกรรมทางด้ านกีฬา อาทิ การแข่งขันวิ่ง ขี่จักรยาน เป็ นต้ น เพื่อ
สร้ างการรับรู้และการทดลองดื่มกับกลุม่ เป้าหมายผู้รักสุขภาพ
เครื่องดื่ม “แรงเจอร์ ”
แม้ เครื่ องดื่ม “แรงเจอร์ ” จะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเซกเมนต์ที่มีการแข่งขันสูง และมีผ้ เู ล่นที่แข็งแกร่ง แต่ “แรงเจอร์ ”
ก็มีลกู ค้ าตัวจริ งในหลายพื ้นที่ ที่ยงั คงให้ การสนับสนุน ทําให้ เครื่ องดื่ม “แรงเจอร์ ” ยังคงมียอดขายและได้ รับการยอมรับ
จากผู้บริ โภคกลุม่ ดังกล่าวมาตลอด
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ดัง นัน้ เพื่ อตอบแทนลูก ค้ าตัวจริ ง ของ “แรงเจอร์ ” ทุก คน ทางบริ ษัท จึ ง ไม่ ห ยุด ที่ จ ะพัฒ นาคุณ ภาพของ
กระบวนการผลิต และคํานึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้ อมร่วมด้ วย ทําให้ ได้ รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี ้
•

มาตรฐาน ISO 22000:2005 Food Safety ที่ครอบคลุมระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดทัง้
กระบวนการผลิต

•

มาตรฐาน GMP ที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข

•

มาตรฐานการรับรองกระบวนการผลิตจากสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
อนุญาตให้ ใช้ เครื่ องหมาย “ฮาลาล” เพื่อยืนยันว่าเป็ นสินค้ าที่มีกระบวนการผลิตถูกต้ องตามหลักศาสนา
อิสลามและชาวมุสลิมบริ โภคได้

•

ได้ รับการรับรองการจัดทําคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์กร (CFO) และฉลากคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ (CFP) ที่
แสดงถึงความใส่ใจต่อการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้ อน

และในปี 2562 นี ้ บริ ษัทเล็งเห็นความสําคัญและต้ องการมีส่วนร่ วมในการดูแลสิ่งแวดล้ อม จึงได้ จดั ทําระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้ อม ซึง่ ขณะนี ้อยู่ในระหว่างการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และการบริการ
วัตถุดิบสําคัญในการผลิตจัดหาจากแหล่งต่างๆ ดังนี ้
- หัวนํ ้าเชื ้อเอสโคล่า เอสเพลย์และเอสซูการ์ ฟรี จัดซื ้อจากบริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
และเป็ นตัวแทนในการนําเข้ าหัวนํ ้าเชื ้อจากต่างประเทศ
- หัวนํา้ เชือ้ 100 Plus จัดซื ้อจากบริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและเป็ นตัวแทนในการ
นําเข้ าหัวนํ ้าเชื ้อจากต่างประเทศ
- หัวนํา้ เชือ้ เครื่ องดื่มบํ ารุ งกํ าลัง แรงเจอร์ และเพาเวอร์ พลัส จัดซือ้ จากตัวแทนจําหน่ายในประเทศ ซึ่งเป็ น
ผู้นําเข้ าหัวนํ ้าเชื ้อจากต่างประเทศ
- หัวนํ ้าเชื ้อชาเขียวโออิชิชนิดคืนขวด จัดซื ้อจากบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้ผลิตในประเทศ
- สินค้ าที่บริ ษัทเป็ นผู้จดั จําหน่าย ได้ แก่ ชาเชียวโออิชิ เครื่ องดื่มสมุนไพรจับใจ และนํ ้าโซดา Rock Mountain
- วัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์อื่นๆ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตเป็ นการจัดซื ้อจากผู้จดั จําหน่ายในประเทศ เช่น นํ ้าตาล
เหลว (Liquid Sugar) ฟรุ กโตสไซรัป (Fructose Syrup) ขวดแก้ ว ขวด PET กระป๋ องอลูมิเนียม ฝาจุกจีบ ฝา
จุกเกลียว ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เคมีภณ
ั ฑ์ ลังพลาสติก และถาดกระดาษ เป็ นต้ น
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นอกจำกหัวน ้ำเชื ้อที่ใช้ ในกำรผลิตเครื่ องดื่มที่จดั ซื ้อจำกเจ้ ำของผลิตภัณฑ์ ตัวแทนผู้นำเข้ ำ และผู้ผลิตโดยตรงแล้ ว
กำรซื ้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ อื่น บริ ษัทจัดหำจำกผู้จำหน่ำยประมำณ 3-4 รำย เพื่อให้ มีวตั ถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ที่
เพียงพอกับควำมต้ องกำรในรำคำที่เหมำะสม
บริษัท เสริมสุข จากัด ( มหาชน ) มีโรงงานผลิตสินค้ าเพื่อจาหน่ าย 5 แห่ ง ดังนี ้
1) โรงงานปทุมธานี

ตังอยู
้ ่เลขที่ 63 หมูท่ ี่ 3 ต.บำงแขยง อ.เมือง จ.ปทุมธำนี

2) โรงงานนครราชสีมา

ตังอยู
้ ่เลขที่ 211 หมูท่ ี่ 4 ต.ปรุ ใหญ่ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ

3) โรงงานนครสวรรค์

ตังอยู
้ ่เลขที่ 72 ซ.วัดจอมคีรีนำคพรต ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

4) โรงงานสุราษฎร์ ธานี

ตังอยู
้ ่เลขที่ 111 หมูท่ ี่ 5 ต.ท่ำโรงช้ ำง อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ ธำนี

5) โรงงานชลบุรี

ตังอยู
้ ่เลขที่ 700/369 หมูท่ ี่ 6 ต.หนองไม้ แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี

นอกเหนือจำกโรงงำนทัง้ 5 แห่ง ข้ ำงต้ น บริ ษัทยังมีบริ ษัทในเครื อ ซึง่ ดำเนินธุรกิจโดยกำรผลิตสินค้ ำเพื่อจำหน่ำย
อีก 2 แห่ง คือ
1. บริษัท เสริมสุข เบเวอร์ เรจ จากัด
ซึง่ ตังอยู
้ ่ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/368 หมูท่ ี่ 6 ต.หนองไม้ แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี
2. บริษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จากัด
ซึง่ ตังอยู
้ ่เลขที่ 63 หมูท่ ี่ 3 ถ.พระประโทน-บ้ ำนแพ้ ว ต.ถนนขำด อ.เมือง จ.นครปฐม
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ปัจจัยความเสี่ยง
3. ปั จจัยความเสี่ยง
กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทมีปัจจัยควำมเสี่ยงทังปั
้ จจัยภำยนอกและปั จจัยภำยใน ซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อผลกำร
ดำเนินงำนฐำนะกำรเงิน และกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริ ษัทสรุปได้ ดังนี ้
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
มีปัจจัยควำมเสี่ยงหลำยด้ ำนที่สง่ ผลต่อกำรเติบโตของธุรกิจและกำรสร้ ำงกำไรอย่ำงต่อเนื่อง
3.1.1 ราคาและความพอเพียงของปริมาณวัตถุดบิ และบรรจุภัณฑ์
นา้ ตาลเหลว (Liquid Sugar)
ในปี นี ร้ ำคำนำ้ ตำลยังคงเป็ นแบบลอยตัว ส่งผลให้ รำคำที่ บริ ษัทซือ้ อยู่ยังคงเป็ น
รำคำที่ถูก เมื่อเปรี ยบกับในช่วงที่นำ้ ตำลที่มีกำรซื ้อขำยแบบไม่ลอยตัว(รัฐกำหนด
รำคำ) ปั จจัยเสี่ยงจำกสภำพอำกำศที่แปรปรวนส่งผลกระทบต่อควำมเพียงพอของ
ปริ มำณนำ้ ตำลเหลวที่ใช้ ในกำรผลิต อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทได้ ยืนยันปริ มำณควำม
ต้ องกำรน ้ำตำลเหลวกับผู้ขำยเพื่อให้ เพียงพอกับเป้ำหมำยยอดขำยที่บริ ษัทกำหนด
ไว้ ในแต่ละปี
ฟรุ กโตสไซรั ป (Fructose Syrup)
ช่วงต้ นปี ที่ผ่ำนมำรำคำฟรุ กโตสไซรัปเทียบรำคำกับปี ที่แล้ วรำคำอยู่ในช่วงที่ลดลง
เล็กน้ อยปั จจัยเสี่ยงเช่นเดียวกับน ้ำตำลเหลว โดยสภำพอำกำศที่แปรปรวนส่งผล
กระทบต่อควำมเพียงพอของปริ มำณที่ใช้ ในกำรผลิต
ขวดพีอีที
ผลจำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์แบบไม่คืนขวด (Non-Returnable
Bottle) ท ำให้ ร ำคำขวด กลำยเป็ นต้ น ทุน หลัก อีก ประเภทหนึ่งของบริ ษัท โดย
วัตถุดิบหลักในกำรผลิตขวดคือ PET Resin ที่มกั มีควำมผันผวนขึ ้นลง ตำมรำคำ
น ้ำมันดิบและสถำนกำรณ์ตลำดโลก แต่ช่วงกลำงปี ที่ผ่ำนมำ รำคำ PET Resin ได้
มีก ำรปรั บ ตัวลดลง พร้ อมกับ ค่ำเงิ น บำทที่ แ ข็ งขึน้ ทำงบริ ษัท ได้ มีก ำรติดตำม
สถำนกำรณ์ ข องรำคำ Resin เพื่ อวำงแผนและส ำรองวัตถุดิบ ล่ วงหน้ ำ เพื่ อ ให้
เพี ยงพอต่อควำมต้ องกำร ในช่วงเวลำที่ เหมำะสม และทำงบริ ษัทยังได้ มีก ำร
พัฒนำร่ วมกับผู้ผลิตขวด ทำให้ ขวดมีน ้ำหนักลดลง เพื่อลดกำรใช้ Resin แต่ยงั คง
ใช้ งำนได้ ดี ทำให้ รำคำขวดถูกลงในช่วงกลำงปี ที่ผ่ำนมำ
21

51

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

ปัจจัยความเสี่ยง
กระป๋องอลูมิเนียม
เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีกำรเจรจำรำคำ และปริ มำณซื ้อขำยกับผู้ขำยล่วงหน้ ำตลอดทังปี
้
โดยปี ที่ผ่ำนมำอลูมิเนียม มีรำคำขึ ้น-ลงในกรอบแคบๆ โดยบริ ษัทสำมำรถยืนรำคำ
ซื ้อขำยตลอดทังปี
้ ได้ ในรำคำที่ต่ำกว่ำปี ก่อนหน้ ำ สำมำรถลดต้ นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์ได้
นอกจำกนำ้ ตำลเหลว ฟรุ กโตสไซรั ป ขวดพีอีที และกระป๋ องอลูมิเนียมกล่ำวข้ ำงต้ น ยังมีบรรจุภัณฑ์ อื่น
ได้ แก่ ฝำจุกจีบ และฝำพลำสติก ที่ บริ ษัทมีกำรเจรจำโดยกำรรวมปริ มำณกำรใช้ กับบริ ษัทในกลุม่ ที่ใช้ สินค้ ำประเภท
เดียวกัน เพื่อเพิ่มอำนำจกำรต่อรอง ทำให้ ได้ รำคำที่ถกู ลงเช่นกัน
3.1.2 ค่ าแรง
ค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนพนักงำนยังคงเป็ นปั จจัยสำคัญที่บริ ษัทพยำยำมควบคุมติดตำม โดยเฉพำะที่สถำนกำรณ์
ทำงด้ ำนกำรตลำด กำรขำยที่มีกำรแข่งขันและกำรแย่งชิงส่วนแบ่งทำงด้ ำนกำรตลำดอย่ำงรุ นแรง กำรขำดแคลนแรงงำน
โดยเฉพำะพื ้นที่ในเขตนิคมอุตสำหกรรม หรื อพื ้นที่ใกล้ เคียงยังคงเป็ นปั ญหำสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัท
พยำยำมควบคุมกำรใช้ แรงงำนอย่ ำงมีประสิ ทธิ ภำพและใช้ แรงงำนเท่ ำที่ จ ำเป็ นเพื่ อช่ วยในกำรควบคุมค่ำใช้ จ่ำย
ขณะเดียวกัน ก็ได้ มีกำรปรั บเปลี่ยนวิธีกำรทำงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำรทำงำน กำรนำเอำเครื่ องจักรมำใช้ เพื่อ
ทดแทนแรงงำนและกำรจ้ ำงแรงงำนเสริ มในจุดที่จำเป็ น ตลอดจนพยำยำมในทุกวิถีทำงที่จะควบคุมและลดค่ำใช้ จ่ำยใน
ด้ ำนต่ำงๆ ทำงด้ ำนแรงงำนในขณะเดียวกัน ทังนี
้ ้ สืบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงพระรำชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงำนซึ่ง ได้
กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติม กรณีนำยจ้ ำงเลิกจ้ ำงลูกจ้ ำงซึง่ ทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ ้นไป ให้ มีสิทธิได้ รับค่ำชดเชย
ไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ ำงอัตรำสุดท้ ำย 400 วัน กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวนี ้ ทำให้ บริ ษัทต้ องมีกำรรับรู้ ค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มเติมซึ่งเป็ น
ค่ำใช้ จ่ำยครัง้ เดียว ทังสิ
้ ้นรวม 172 ล้ ำนบำท สำหรับงบกำรเงินในปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562
3.1.3 อัตราภาษีสรรพสามิต
ภำษี สรรพสำมิตเป็ นอีกหนึง่ ต้ นทุนหลัก โดยเป็ นปั จจัยภำยนอกซึง่ กำกับดูแลโดยภำครัฐ กำรปรับอัตรำหรื อ
ฐำนภำษี เ ป็ นปั จ จัย เสี่ ย งอย่ ำ งหนึ่ง ในปี นี ภ้ ำครั ฐ ยัง คงจัด เก็ บ ภำษี จ ำกฐำนรำคำขำยปลี ก แนะน ำ แต่ จ ะมี ก ำร
ปรับเปลี่ยนภำษี ควำมหวำนเพิ่มขึ ้นจำกเดิมในปี พ.ศ. 2562 นี ้ โดยคิดจำกปริ มำณส่วนผสมน ้ำตำลในสินค้ ำนันซึ
้ ่งจะ
ส่งผลกระทบในมูลค่ำภำษี สรรพสำมิตเพิ่ มขึน้ แต่เนื่ องจำกบริ ษัทได้ มีกำรปรั บลดปริ มำณนำ้ ตำลในนำ้ อัดลมทุก
ผลิตภัณฑ์ จึงทำให้ บริ ษัทไม่ได้ รับผลกระทบจำกำรปรับภำษี ควำมหวำนในปี 2562 นี ้
3.1.4 ราคานา้ มันเชือ้ เพลิง
รำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิงเป็ นต้ นทุนหลักสำหรับกำรกระจำยสินค้ ำ ซึง่ รำคำน ้ำมันดีเซล มีรำคำเฉลี่ยใกล้ เคียง
กับปี ที่ผ่ำนมำ แต่บริ ษัทมีกำรลดกำรใช้ น ้ำมันอย่ำงต่อเนื่อง ดังต่อไปนี ้
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ในปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทได้ ทำกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ ในกำรนำพลังงำนน ้ำมันทำงเลือกมำใช้ สำหรับรถ
ลำเลียง นัน่ คือน ้ำมันดีเซล B20 โดยจะทำกำรทดสอบและเริ่ มกำรใช้ งำนแทนน ้ำมันดีเซลปกติเดิมในช่วง
ไตรมำสสุดท้ ำยของปี นี ้ ซึ่งจำกรำคำที่ต่ำกว่ำเมื่อเที ยบกับ ดีเซลปกติ ทำให้ บริ ษัท สำมำรถลดต้ นทุน
นำ้ มันเชือ้ เพลิงในส่วนนี ้ได้ และในอนำคตกำรใช้ น ้ำมัน ดีเซล B20 นีจ้ ะถูกขยำยผล ในกำรนำไปใช้ กบั
รถบรรทุกขำยสินค้ ำของทำงสำขำต่อไป
2. ปรับเปลี่ยนรู ปแบบรถขำยสินค้ ำใหม่ ให้ เหมำะสมกับสภำพกำรขำยในแต่ละภูมิภำค ทังก
้ ำลังของรถที่จะ
นำมำประกอบกับตู้ช่วงท้ ำย รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ ต่ำง ๆ ที่ ใช้ ประกอบตู้ ให้ มีนำ้ หนัก
น้ อยลง ในขณะที่ควำมแข็งแรงและควำมปลอดภัยในขณะรถเคลื่อนที่ ยังคงอยู่ในมำตรฐำนของบริ ษัท
และกรมกำรขนส่งทำงบก เพื่อให้ อตั รำกำรบริ โภคน ้ำมันลดต่ำลง
3. จำกกำรปรับเปลี่ยนรู ปแบบรถลำเลียงให้ สำมำรถขนสินค้ ำได้ มำกขึ ้นในปี ที่ผ่ำนมำ พบว่ำประสิทธิภำพ
กำรจัดกำร ทำงด้ ำนกำรขนส่งของบริ ษัท มีศกั ยภำพที่เพิ่มสูงขึ ้น ในขณะที่อตั รำกำรกำรใช้ พลังงำนน ้ำมัน
เชื อ้ เพลิง ลดน้ อยลง บริ ษัทจึงมีนโยบำยต่อยอดในกำรเพิ่ มเติม จำนวนรถลำเลียงแบบเดียวกันนีก้ ับ
โรงงำนเสริ มสุข ในภูมิภำคอื่น ๆ เพื่ อเพิ่ มขี ดควำมสำมำรถในกำรจัดส่ง และลดต้ นทุนกำรใช้ นำ้ มัน
เชื ้อเพลิงให้ น้อยลงยิ่งขึ ้นไปอีกในปี ถัดไป
4. สร้ ำงเครื อข่ำยพันธมิตร ทำงด้ ำนกำรจัดส่งให้ เพิ่มมำกขึ ้น เพื่อกระจำยสัดส่วนกำรวิ่งงำน ในเส้ นทำงที่
ประเมินแล้ วว่ำไม่ค้ มุ ค่ำกับกำรบริ หำรจัดกำรด้ วยรถลำเลียงของบริ ษัท รวมถึงอัตรำกำรบริ โภคน ้ำมันที่
สูงเกินกว่ำมำตรฐำนในระยะทำงที่เท่ำกัน เส้ นทำงผ่ำนหุบเขำ ที่คอ่ นข้ ำงชันสลับขึ ้นลง เป็ นต้ น
จำกมำตรกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น ทำให้ ต้นทุนในกำรกระจำยสินค้ ำปรับลดลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่ำนมำ
3.1.5 พฤติกรรมของผู้บริโภค
ในปั จจุบนั ผู้บริ โภคมีพฤติกรรมที่หลำกหลำยและมีควำมใส่ใจด้ ำนสุขภำพมำกขึ ้น บริ ษัทจึงมีแนวทำงในกำร
ดำเนินธุรกิจกับบทบำทกำรเป็ นผู้ผลิตและจำหน่ำยเครื่ องดื่มและอำหำรครบวงจรชันน
้ ำของประเทศไทย ด้ วยภำรกิจ
หลัก คือ กำรผลักดันบริ ษัทให้ มีกำรเติบโตที่ ยั่งยื น ซึ่งเกิ ดจำกกำรเพิ่ มกำรกระจำยสินค้ ำให้ ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ทั่ว
ประเทศ กำรเพิ่มยอดขำยให้ เติบโต กำรเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด และผลักดันแบรนด์หลักให้ ก้ำวขึ ้นเป็ นแบรนด์ชนั ้
นำครองใจผู้บริ โภคในประเทศไทย พร้ อมมุ่งสร้ ำงควำมแข็งแรงให้ บริ ษัทด้ วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มเพื่ อสุขภำพ
เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้บริ โภค บริ ษัทจึงได้ มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไปอีกระดับหนึง่ เพื่อเป็ นทำงเลือกให้ กบั
ผู้บริ โภคที่ใส่ใจในสุขภำพและกำรออกกำลังกำย ซึง่ ในปั จจุบนั ลูกค้ ำมีควำมต้ องกำรผลิตภัณฑ์ที่มีน ้ำตำลน้ อยและมี
สำรอำหำรที่ให้ ประโยชน์มำกขึ ้น บริ ษัทจึงได้ ตอบโจทย์ควำมต้ องกำรตลำดด้ วยผลิตภัณฑ์สตู รที่มีน ้ำตำลน้ อย รวมถึง
ลดปริ มำณนำ้ ตำลในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม และในระยะยำวบริ ษัทยังคงมุ่งมัน่ ทุ่มเทให้ กบั ลูกค้ ำ และพร้ อมเป็ นส่วน
หนึง่ ของกำรดูแลสุขภำพ และเป็ นส่วนหนึง่ ของกำรดูแลด้ ำนโภชนำกำรของลูกค้ ำด้ วย
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3.1.6 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรั ฐบาล
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐบำล เช่น กำรปรับอัตรำหรื อฐำนกำรจัดเก็บภำษี กำรเก็บภำษี เพื่อสุขภำพ
เช่น ภำษี ควำมหวำน กำรควบคุมรำคำ รวมถึงกำรออกกฎข้ อบังคับในกำรทำธุรกิจและอุตสำหกรรมต่ำงๆ เป็ นต้ น
เพื่อเป็ นกำรบรรเทำผลกระทบจำกปั จจัยข้ ำงต้ น บริ ษัทได้ ดำเนินกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำกระบวนกำร
ทำงำนเพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรทำงำนที่ดียิ่งขึ ้น
3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
กำรผลิตเครื่ องดื่มมีปัจจัยหลักในทำงด้ ำนกำรลงทุนในเครื่ องจักรกำรผลิต และวัตถุดิบที่สำคัญคือ แหล่งน ้ำซึง่ เป็ น
วัตถุดิบหลักในอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่ องดื่ม โดยในปี 2562 ทำงบริ ษัทได้ ร่วมมือกับทำงบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จำกัด
(มหำชน) และบริ ษัทในเครื อไทยเบฟเวอเรจ อย่ำงต่อเนื่องในกำรว่ำจ้ ำงผลิตน ้ำดื่มคริ สตัลในโรงงำนต่ำง ๆ ทัว่ ประเทศ
เพื่อลดภำระในกำรลงทุนของบริ ษัท และเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงของกำรจัดหำแหล่งน ้ำเพื่อใช้ ในกำรผลิต โดยทำง
บริ ษัทได้ สร้ ำงระบบกำรควบคุมคุณภำพ เพื่อให้ น ้ำดื่มคริ สตัลมีมำตรฐำนเดียวกันทัว่ ประเทศ
สำยกำรผลิตทุกสำยกำรผลิตของบริ ษัทได้ รับกำรรับรองระบบคุณภำพและควำมปลอดภัย เช่น ระบบกำรจัดกำร
สุขำภิบำลอำหำรและควำมปลอดภัยด้ ำนอำหำรต่อผู้บริ โภค หรื อ GMP & HACCP , ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำหำร (ISO22000), ระบบ FSSC22000 และระบบ NSF ซึง่ รับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์น ้ำดื่มตำมมำตรฐำน US. FDA
เพื่ อให้ เกิดควำมมัน่ ใจในประสิทธิ ภำพของกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยของสินค้ ำ โดยในปี
2562 ทำงบริ ษัทได้ ดำเนินกำรจัดทำระบบ ISO14001:2015 ครอบคลุมทุกโรงงำน ซึ่งเป็ นระบบจัดกำรสิ่งแวดล้ อม
เพื่อสร้ ำงสรรค์และเสริ มสร้ ำงกำรผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและควำมยัง่ ยืนของธุรกิจ
ทังนี
้ ้จำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภคในกำรเลือกซื ้อสินค้ ำน ้ำอัดลมประเภทขวด PET เพิ่มขึ ้น ทำให้
กำลังกำรผลิตของสินค้ ำน ้ำอัดลมประเภทขวด PET ของบริ ษัท อำจไม่สำมำรถรองรับควำมต้ องกำรน ้ำอัดลมประเภท
ขวด PET ที่เพิ่มขึ ้นได้
ความเสี่ยงจากการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่
บริ ษัทได้ เล็งเห็ นควำมเสี่ ยงในกำรผลิ ตสิ นค้ ำโดยได้ พิ จำรณำแนวทำงป้ องกันควำมเสี่ ยงใน 4 มิติ คื อ
พนักงำน เครื่ องจักร วัตถุดิบ และระบบควบคุมกำรผลิต โดยได้ เตรี ยมควำมพร้ อมก่อนกำรออกสินค้ ำใหม่ในตลำดไว้
อย่ำงครบถ้ วน สินค้ ำที่มีกำรออกใหม่ในปี ที่ผ่ำนมำสำมำรถสร้ ำงยอดขำยและกำรตอบรับจำกผู้บริ โภคได้ อย่ำงน่ำพอใจ
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3.3 ความเสี่ยงด้ านการบริหารและการจัดการ
เนื่องจำกกำรจัดจำหน่ำยเครื่ องดื่มและน ้ำอัดลมโดยรวมยังเป็ นกำรขำยตรงให้ กบั ลูกค้ ำ และผู้บริ โภคเป็ นส่วนใหญ่จึง
ต้ องอำศัยควำมรวดเร็ ว ควำมสม่ำเสมอในกำรให้ บริ กำร รวมทัง้ กำรเสนอรำยกำรสมนำคุณและผลตอบแทนสูงสุดกับ
ลูกค้ ำ บริ ษัทจึงติดตำมควำมเคลื่อนไหวของตลำดอย่ำงใกล้ ชิด เพื่อปรั บตัวและตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของตลำด
บริ ษัทยังคงรั กษำเครื อข่ำยกำรจัดจำหน่ำยและกำรกระจำยสินค้ ำที่มีประสิทธิ ภำพ และอบรมและพัฒนำบุคลำกรของ
บริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ริเริ่ มระบบกำรจัดกำรเพื่อพัฒนำขันตอนกำรท
้
ำงำนและช่วยกำรบริ หำรติดตำมด้ ำนที่สำคัญ
ของธุ ร กิ จ ได้ ดี ยิ่ ง ขึน้ รวมถึ ง กำรชี ว้ ัด ประสิ ท ธิ ภ ำพของกำรขำยในตลำด ฝ่ ำยผลิ ต ในโรงงำนและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมในชุมชน ในกำรประกอบธุรกิจ
3.4 ความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
3.4.1 การให้ สินเชื่อและการเรี ยกชาระหนี ้
บริ ษัทมีกำรดำเนินนโยบำยกำรให้ สินเชื่อที่รัดกุม มีกำรติดตำมเร่ งรัดกำรชำระหนี ้จำกลูกหนี ้อย่ำงสม่ำเสมอ
และหำสำเหตุของลูกหนีท้ ี่ ค้ำงชำระทุกๆ เดือน และกำรตรวจสอบดูแลอย่ำงใกล้ ชิดจำกฝ่ ำยบริ หำร มีกำรทบทวน
วงเงินลูกค้ ำอย่ำงต่อเนื่อง และในช่วงภำวะเศรษฐกิจซบเซำ หรื อมีแนวโน้ มว่ำจะเกิดวิกฤตกำรณ์ ทำงกำรเงินที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ บริ ษัทจะเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรให้ สินเชื่ อเป็ นพิ เศษ และติดตำมกำรชำระเงิ นของ
ลูกหนี ้อย่ำงใกล้ ชิด
3.4.2 เสถียรภาพของเงินบาทและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
มีผลต่อต้ นทุนของบริ ษัทถึงแม้ จะอยู่ในขอบเขตจำกัด บริ ษัทยังคงมีรำยกำรกำรค้ ำที่ เป็ นสกุล เงิ นตรำ
ต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่จึงมีขอบเขตเฉพำะกำรซื ้อเครื่ องจักร อะไหล่ และอุปกรณ์ จำก
ต่ำงประเทศ ซึ่งได้ มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงไว้ นอกจำกนี ้ กำรซื ้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ส่วนใหญ่ยังเป็ นกำรซื ้อจำก
แหล่งภำยในประเทศ
3.4.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ในระหว่ำงปี 2562 บริ ษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะสันใดๆ
้
อย่ำงไรก็ตำม อัตรำดอกเบีย้ เป็ นปั จจัยเสี่ยงประกำร
หนึง่ ซึง่ บริ ษัทต้ องพิจำรณำและคำนึงถึงทุกครัง้ ก่อนกำรตัดสินใจหำแหล่งเงินทุนเพื่อให้ เกิดต้ นทุนที่ต่ำที่สดุ
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3.5 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ อสิทธิหรื อการลงทุนของผู้ถือหลักทรั พย์
3.5.1 ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นมากกว่ า 50%
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษัท โซ วอเตอร์ จำกัด ถือหุ้นในบริ ษัทจำนวน 171,954,804 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
64.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจึงทำให้ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็ นผู้มีอำนำจในกำรบริ หำรจัดกำร
และควบคุมคะแนนเสียงในกำรลงมติที่สำคัญได้ เกือบทังหมด
้
จึงทำให้ บริ ษัท โซ วอเตอร์ จำกัด สำมำรถควบคุมมติที่
ประชุมได้ เกือบทังหมด
้
3.5.2 ความเสี่ยงต่ อการลงทุนของผู้ถือหลักทรั พย์
- ไม่ม-ี
3.6 ความเสี่ยงอื่นๆ
นอกจำกปั จจัยที่ได้ กล่ำวข้ ำงต้ น อำจมีปัจจัยอื่น เช่น กำรเมืองภำยในและระหว่ำงประเทศ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้ อม ซึง่ อำจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัท
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ
4. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
ที่ตั ้งสำนักงำนใหญ่

เลขที่ 90 อำคำรซีดับเบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชัน้ 31-32 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง
เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

เลขทะเบียนบริ ษัท

0107537001650 (เลขทะเบียนเดิม บมจ. 412)

โทรศัพท์

0-2783-9000

โทรสำร

0-2783-9092-3

จำนวนหุ้นที่ออกแล้ ว

หุ้นสำมัญ

หุ้นที่ออก และจำหน่ำยแล้ วรวม

265,900,484 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท

เว็บไซต์

www.sermsukplc.com

ข้ อมูลบุคคลอ้ างอิง
ก) นำยทะเบียนหลักทรัพย์:

ข) ผู้แทนถือหุ้นกู้:
ค) ผู้สอบบัญชี:

บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสำร 0-2009-9991
- ไม่มี นำงสำวนิตยำ เชษฐโชติรส
นำงสำวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
นำยเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
นำงสำวกนกอร ภูริปัญญวำนิช

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4439
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4409
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4195
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 10512

บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
อำคำร เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ชัน้ 48 1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำกรุงเทพมหำนคร
10120
โทรศัพท์
โทรสำร

0-2677-2000
0-2677-2222
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ
ง) ที่ปรึกษากฎหมาย:

บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จํากัด
ชัน้ 22 อาคาร เมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
โทรสาร

0-2264-8000
0-2657-2222

จ) ที่ปรึกษาหรื อผู้จดั การภายใต้ สญ
ั ญาจัดการ : - ไม่มี ฉ) นักลงทุนสัมพันธ์ :
ติดต่อคุณนันทกา วัตรศรี วานิช
เลขที่ 90 อาคารซีดบั เบิ ้ลยู ทาวเวอร์ ชัน้ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2783-9000
E-mail : SSC-comsec@sermsukplc.com
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู
้ถือหุ้น
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
5. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
5.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ทุน - หุ้นสามัญ
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน 265,900,484 บำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ 265,900,484 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท และมีทนุ เรี ยกชำระแล้ ว 265,900,484 บำท บริ ษัทไม่มีกำรออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไข
แตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ
5.2 ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 6 ธันวำคม 2562 (Record Date)
เพื่อเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น
(หุ้น)
171,954,804

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (ร้ อยละ)
64.67

2. บริ ษัท เอสเอส เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด

56,199,807

21.13

3. DBS BANK LTD

12,500,000

4.70

4. UBS AG SINGAPORE BRANCH

10,801,220

4.06

7,200,000

2.71

6. นำงดวงแก้ ว ตระกูลพิพฒ
ั น์

576,000

0.22

7. ร้ อยเอก ณรงค์ ภัทรเลำหะ

508,000

0.19

8. น.ส.นันทนำ แย้ มมนัส

280,000

0.11

9. บริ ษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด

214,900

0.08

10.บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด

187,570

0.07

1. บริ ษัท โซ วอเตอร์ จำกัด

5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account

5.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ นื
บริ ษัทไม่ได้ ออกหลักทรัพย์ที่เป็ นหลักทรัพย์แปลงสภำพ หรื อตรำสำรหนี ้ให้ กบั บุคคลภำยนอก
1
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6 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล ดังนี ้
-

ห้ ำมมิให้ แบ่งเงินปั นผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร

-

ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ ห้ ำมมิให้ จ่ำยเงินปั นผล

-

เงินปั นผลแบ่งตำมจำนวนหุ้นๆ ละเท่ำๆ กัน

-

คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ ครำวเมื่อเห็นว่ำบริ ษัทมีผลกำไรสมควร
พอที่จะทำเช่นนัน้ และรำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป

-

กำรจ่ำยเงินปั นผล ให้ กระทำภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมกำรลงมติแล้ วแต่กรณี
ทัง้ นี ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณำคำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิ มพ์
ภำษำไทยติดต่อกัน 3 วันด้ วย

-

ในกรณีที่บริ ษัทยังจ่ำยหุ้นไม่ครบตำมจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ ว บริ ษัทจะ
จ่ำยเงินปั นผลทัง้ หมดหรื อบำงส่วนโดยออกเป็ นหุ้นสำมัญใหม่แก่ผ้ ูถือหุ้น โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

-

บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยจ่ำ ยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 40 จำกกำไรสุทธิของงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรในแต่ละงวดบัญชี หลังจำกหักสำรองตำมกฎหมำยและขำดทุนสะสมยกมำแล้ ว (ถ้ ำมี)
ทังนี
้ ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำว จะขึ ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เงื่อนไข และข้ อกำหนดในสัญญำ
ต่ำงๆ ที่บริ ษัทผูกพันอยู่ รวมถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต
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7. โครงสร้ างการจัดการ
7.1 คณะกรรมการบริษัท
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมกำร ดังนี ้
รายชื่อ(1)
1. นำยสมชำย บุลสุข
2. นำยสุจินต์ หวัง่ หลี

ั น์ พีชำนนท์
3. นำยโชติพฒ

ั นภักดี
4. นำยฐำปน สิริวฒ

5. นำยอวยชัย ตันทโอภำส(2)
6. ศำสตรำจำรย์ ดร. คุณหญิงสุชำดำ
กีระนันทน์
7. ศำสตรำจำรย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม
8. นำงศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

9. นำยปรำโมทย์ พรประภำ

10. นำยสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1และกรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 2
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำร
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 3
กรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 4
รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรคนที่ 1
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
กรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรคนที่ 2
3
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รายชื่อ(1)
11. นำยศักดิ์ชยั ธนบุญชัย

กรรมกำร

12. นำยรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

กรรมกำร

13. นำยฐิ ติวฒ
ุ ์ิ บุลสุข

กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรคนที่ 3
กรรมกำร

14. นำงต้ องใจ ธนะชำนันท์
15. นำยเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

ตาแหน่ ง

กรรมกำร
กรรมกำรบริ ห ำรควำมยั่งยื น และควำมเสี่ ย ง กรรมกำรบริ ห ำรและ
กรรมกำรผู้จดั กำร

หมายเหตุ
(1) เมื่อวันที ่ 23 มกราคม 2560 นายโพธิ พงษ์ ล่าซา เข้ารับตาแหน่งประธานกิ ตติ มศักดิ์
(2) เมือ่ วันที ่ 16 พฤศจิ กายน 2561 นายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนที ่ 4 และรอง
ประธานคณะกรรมการบริ หารคนที ่ 1 แทนตาแหน่งทีว่ ่างลงของนายไมเคิ ล ไชน์ ฮิ นฟา
ชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
(1) นำยสมชำย บุลสุข นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี นำยฐิ ติวฒ
ุ ์ิ บุลสุข นำยศักดิ์ชยั ธนบุญชัย นำยเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน
คนใดคนหนึ่งในห้ ำคนนีล้ งลำยมือชื่อร่ วมกับนำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ นำยรั งสรรค์ ธรรมมณี วงศ์ นำยสิทธิ ชัย
ชัยเกรี ยงไกร นำยอวยชัย ตันทโอภำส คนใดคนหนึ่งในสี่คนนี ้ รวมเป็ นสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำ
สำคัญของบริ ษัท
(2) นำยสมชำย บุลสุข นำยฐำปน สิริวัฒนภักดี นำยฐิ ติ วุฒิ์ บุลสุข นำยศักดิ์ชัย ธนบุญชัย นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์
นำยรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ นำยสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร นำยเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน นำยอวยชัย ตันทโอภำส สองใน
เก้ ำคนนี ้ ลงลำยมือชื่อร่ วมกันและประทับตรำสำคัญของบริ ษัทในเอกสำรคำขออนุญำต หรื อกำรยื่นเอกสำรกับ
กรมสรรพำกร กรมศุลกำกร กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำกระทรวงพำณิชย์ กองงำนคนต่ำงด้ ำว สำนักงำนตรวจคนเข้ ำ
เมือง กรมพัฒนำฝี มือแรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยรำชกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรยื่นแบบแสดงรำยงำนภำษี อำกร เอกสำรนำเข้ ำและส่งออก และแก้ ไขเอกสำรที่เกี่ ยวกับทะเบียนบริ ษัท กำรต่อ
อำยุวีซ่ำ และกำรขอใบอนุญำตทำงำน และใบอนุญำตที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท
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บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
ประธำนกรรมกำรบริ ษัทมีบทบำทและหน้ ำทีท่ ี่สำคัญ ดังนี ้
1. กำกับ ติดตำม และดูแลให้ มนั่ ใจได้ ว่ำ กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2. ทำหน้ ำที่ประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี ้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีกำรลงคะแนนเสียงเท่ำกัน
4. ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดกำร
การปฐมนิเทศ
บริ ษัทได้ จัดให้ มีกำรปฐมนิ เทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เพื่อให้ กรรมกำรใหม่รับทรำบควำมคำดหวังที่บริ ษัท มี ต่อ
บทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริ ษัท นโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท ตลอดจน
สร้ ำงควำมรู้ควำมเข้ ำใจในธุรกิจและกำรดำเนินงำนเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรปฏิบติหน้ ำที่ของกรรมกำรบริ ษัท
การพัฒนากรรมการ
บริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ กรรมกำรของบริ ษัททุกคนเข้ ำร่ วมกำรสัมมนำ และศึกษำในหลักสูตร
กำรอบรมต่ำงๆ สัมมนำในหลักสูตรที่เกี่ ยวข้ องกับกำรปฏิบัติหน้ ำที่ ซึ่งจัดขึน้ โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรื อ IOD) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อองค์กรอิสระต่ำง ๆ
เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมรู้ และเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น
นโยบายในการดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสูง
บริ ษัทได้ กำหนดให้ กรรมกำรผู้จดั กำรและผู้บริ หำรระดังสูง สำมำรถดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทอื่นซึ่งบริ ษัทมี
กำรลงทุนหรื อร่ วมลงทุนในบริ ษัทนัน้ หรื อในบริ ษัทที่คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นชอบเพื่อให้ เกิดประโยชน์ในกำรบริ หำร
กิจกำร ให้ สอดคล้ องกับนโยบำยบริ ษัท ทังนี
้ ้กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทอื่นนัน้ ต้ องไม่กระทบต่อหน้ ำที่ควำม
รับผิดชอบที่ปฏิบตั ิอยู่ในบริ ษัท
แผนการสืบทอดตาแหน่ ง
บริ ษัทจัดให้ มีกำรจัดทำและติดตำมควำมคืบหน้ ำของแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมกำรผู้จดั กำร
และผู้บริ หำรระดับสูง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ บริ ษัทมีผ้ บู ริ หำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์อนั สำมำรถสืบทอด
ตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนำคต ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มและเตรี ยมควำมพร้ อมแก่ผ้ บู ริ หำรระดับสูงในกำรสืบทอด
5
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งำนหรื อตำแหน่งที่สำคัญของบริ ษัท บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ูบริ หำรระดับสูงเริ่ มเข้ ำรั บกำรอบรมในหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) หรื อ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่ ง จั ด โดยสมำคมส่ ง เสริ ม สถำบั น
กรรมกำรบริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรื อ IOD) เพื่อสร้ ำงพื ้นฐำนควำมเข้ ำใจในหลักเกณฑ์
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ นอกจำกจะเป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้ อมแล้ ว ยัง
เป็ นประโยชน์แก่ผ้ บู ริ หำรในกำรปฏิบตั ิงำนสนับสนุนคณะกรรมกำรบริ ษัทด้ วย
การเข้ าประชุมของกรรมการบริษัทสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นำยสมชำย บุลสุข
นำยสุจินต์ หวัง่ หลี
นำยโชติพฒ
ั น์ พีชำนนท์
นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี
นำยอวยชัย ตันทโอภำส
ศำสตรำจำรย์ ดร. คุณหญิงสุชำดำ กีระนันท์
ศำสตรำจำรย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม
นำงศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
นำยปรำโมทย์ พรประภำ
นำยสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
นำยศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
นำยรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
นำยฐิ ติวฒ
ุ ์ิ บุลสุข
นำงต้ องใจ ธนะชำนันท์
นำยเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

การประชุมคณะกรรมการ
จานวนครัง้
จานวนครัง้
การประชุม
ที่เข้ าประชุม
5
5
5
5
5
5
5
4
4(1)
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5

ทัง้ นี ้ ในปี 2562 บริ ษัท ได้ มีก ำรจัด ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท (เฉพำะกรรมกำรที่ ไ ม่เป็ น ผู้บ ริ ห ำร) เพื่ อให้
สอดคล้ องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหำคม 2562
หมายเหตุ
(1) เมื่อวันที ่ 16 พฤศจิ กายน 2561 นายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนที ่ 4
และรองประธานคณะกรรมการบริ หารคนที ่ 1 แทนตาแหน่งทีว่ ่างลงของนายไมเคิ ล ไชน์ ฮิ น ฟา
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7.2 ผู้บริหาร
กำรเปิ ดเผยรำยชื่อและตำแหน่งของผู้บริ หำร
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หำรจำนวน 8 ท่ำน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ(1)
นำยเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน
นำงปรำงณี ไชยพิเดช (2)
นำยพีรพงศ์ กริ นชัย
นำยขวัญชัย มหำพรประจักษ์ (3)
นำยพิบลู ย์ วรวัฒน์ (4)
นำงสำวนันทกำ วัตรศรี วำนิช
นำยนิธิพฒ
ั น์ พุฒทอง
นำยพงศ์วิทย์ สุเมธเมธำชัย

ตาแหน่ ง
กรรมกำรผู้จดั กำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำด
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยขำย
ผู้อำนวยกำรกลุม่ สนับสนุนกำรขำย
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงินและเลขำนุกำรบริ ษัท
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
ผู้อำนวยกำรขำย ภำค 5, 6

หมายเหตุ
(1) เมื่อวันที ่ 8 กรกฎาคม 2562 นายพรหมสรรค์ อายนบุตร พ้นจากตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย แต่ยงั คงดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ หารต่อไป
(2) เมื่อวันที ่ 1 ตุลาคม 2561 นางปรางณี ไชยพิเดช ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด
(3) เมื่อวันที ่ 8 กรกฎาคม 2562 นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์ ได้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย
แทนนายพรหมสรรค์ อายนบุตร
(4) เมื่อวันที ่ 8 กรกฎาคม 2562 นายพิบูลย์ วรวัฒน์ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการกลุม่ สนับสนุนการขาย
แผนภาพโครงสร้ างการบริหารจัดการภายในบริษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)

7
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7.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ มีมติแต่งตั ้ง นำงสำวนันทกำ วัตรศรี วำนิช ซึ่งเป็ นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และได้ ผ่ำนกำร
ฝึ ก อบรมจำกสมำคมส่ง เสริ มสถำบัน กรรมกำรบริ ษั ท ไทย (IOD) ในหลัก สูต รที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กำรปฏิ บัติห น้ ำที่ ข อง
เลขำนุกำรบริ ษัท เป็ นเลขำนุกำรบริ ษัท เพื่อทำหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ
ม.89/15 ดังนี ้
(1) เป็ นศูนย์กลำงในกำรจัดทำ/เก็บรักษำเอกสำร
(2) จัดทำทะเบียนกรรมกำร
(3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
(4) รำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียของกรรมกำรและผู้บริ หำร
(5) ประสำนงำนให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมมติของคณะกรรมกำรบริ ษัท
(6) ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกฎหมำย ประกำศต่ำงๆ
(7) เรื่ องอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริ หารรวมทัง้ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ
ชื่อ-นามสกุล
30 ก.ย. 62
-

1. นำยสมชำย บุลสุข
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
2. นำยสุจินต์ หวัง่ หลี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
3. นำยโชติพฒ
ั น์ พีชำนนท์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
4. นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
5. นำยอวยชัย ตันทโอภำส(1)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
6. ศำสตรำจำรย์ ดร. คุณหญิงสุชำดำ กีระนันทน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
8

หุ้นสามัญ (หุ้น)
30 ก.ย. 61
-

เพิ่ม (ลด)
-
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ชื่อ-นามสกุล
30 ก.ย. 62
-

7. ศำสตรำจำรย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
8. นำงศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
9. นำยปรำโมทย์ พรประภำ
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
10. นำยสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
11. นำยศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
12. นำยรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
13. นำยฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
14. นำงต้ องใจ ธนะชำนันท์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
15. นำยเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
16. นำยพรหมสรรค์ อำยนบุตร
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
17. นำงปรำงณี ไชยพิเดช(2)
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
18. นำยพีรพงศ์ กริ นชัย
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
19. นำยขวัญชัย มหำพรประจักษ์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
20. นำยพิบลู ย์ วรวัฒน์
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
9

หุ้นสามัญ (หุ้น)
30 ก.ย. 61
-

เพิ่ม (ลด)
-
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ชื่อ-นามสกุล
30 ก.ย. 62
-

21. นำงสำวนันทกำ วัตรศรี วำนิช
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
22. นำยนิธิพฒ
ั น์ พุฒทอง
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ
23. นำยพงศ์วิทย์ สุเมธเมธำชัย
คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภำวะ

หุ้นสามัญ (หุ้น)
30 ก.ย. 61
-

เพิ่ม (ลด)
-

หมายเหตุ
(1) เมื่อวันที ่ 16 พฤศจิ กายน 2561 นายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนที ่ 4 และรอง
ประธานคณะกรรมการบริ หารคนที ่ 1 แทนตาแหน่งทีว่ ่างลงของนายไมเคิ ล ไชน์ ฮิ นฟา
(2) เมื่อวันที ่ 1 ตุลาคม 2561 นางปรางณี ไชยพิเดช ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด
7.4 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
7.4.1 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรประกอบด้ วยค่ำตอบแทนรำยปี ค่ำเบี ้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมกำร ซึ่ง
อนุมตั ิโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ แสดงรำยละเอียดในข้ อ 9.1 หลักปฏิบตั ิ 3.4
ค่ าตอบแทน

ปี 2562
จานวน
(หน่ วย : คน)

ค่ำตอบแทนรำยปี
ค่ำเบี ้ยประชุม
บำเหน็จกรรมกำร
รวม

ปี 2561

จานวนเงินรวม
(หน่ วย : บาท)
2,152,833
1,720,000
3,872,833

15

10

จานวน
(หน่ วย : คน)

15

จานวนเงินรวม
(หน่ วย : บาท)
2,100,000
2,320,000
4,420,000

ตำแหน่ง

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1และกรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ
นำยโชติพฒ
ั น์ พีชำนนท์
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 2
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำร
นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 3
กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
นำยอวยชัย ตันทโอภำส(1) รองประธำนกรรมกำรคนที่ 4
รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรคนที่ 1
ศำสตรำจำรย์ ดร. คุณหญิง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำร
สุชำดำ กีระนันทน์
อิสระ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ ยืน
และควำมเสี่ยง
ศำสตรำจำรย์พิเศษ เรวัต
กรรมกำรอิสระ
ฉ่ำเฉลิม

นำยสมชำย บุลสุข
นำยสุจินต์ หวัง่ หลี

รำยชื่อ

200,000
150,000

150,000

120,000

120,000
100,000

100,000

180,000

180,000

157,500
120,000

120,000

เบี ้ย
ประชุม

ค่ำตอบ
แทนรำย
ปี
240,000
180,000

11

-

-

-

-

-

-

360,000

-

-

-

-

-

-

70,000

70,000

-

180,000

-

85,000

-

-

-

-

130,000

70,000

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)
บำเหน็จ คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
พิจำรณำ
บริหำรควำมยัง่ ยืน
สรรหำและ
ค่ำตอบแทน
และควำมเสี่ยง
กำกับดูแล
180,000
130,000
-

ค่ าตอบแทนรวมกรรมการ ประจาปี 2562 (สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

-

-

272,500

330,000

-

-

กรรมกำร
บริหำร

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

220,000

760,000

550,000

915,000

470,000

440,000
640,000

รวม
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กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จดั กำร
คณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
กรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรคนที่ 2
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรคนที่ 3
กรรมกำร

ตำแหน่ง

120,000

120,000

15,333
120,000
120,000
120,000

120,000

120,000

ค่ำตอบ
แทนรำย
ปี
120,000

100,000

100,000

100,000
80,000
100,000

100,000

100,000

100,000

เบี ้ย
ประชุม

-

-

-

-

-

-

บำเหน็จ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

-

100,000

100,000

85,000

-

-

-

-

70,000

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
บริหำรควำมยัง่ ยืน
สรรหำและ
ค่ำตอบแทน
และควำมเสี่ยง
กำกับดูแล
180,000
100,000
-

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

220,000

-

5,111
280,000

280,000

-

-

กรรมกำร
บริหำร

12

(1) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิ กายน 2561 นายไมเคิ ล ไชน์ ฮิ น ฟา พ้นจากตาแหน่งกรรมการและกรรมการบริ หาร และนายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 4 และรองประธานคณะ
กรรมการบริ หารคนที่ 1 แทนตาแหน่งทีว่ ่างลงของนายไมเคิล ไชน์ ฮิ นฟา

หมายเหตุ

นำยเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

นำงต้ องใจ ธนะชำนันท์

นำยไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟำ (1)
นำยศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
นำยรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
นำยฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข

นำยสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร

นำยปรำโมทย์ พรประภำ

นำงศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

รำยชื่อ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

7,270,444

540,000

220,000

20,444
220,000
200,000
600,000

600,000

375,000

500,000

รวม
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ข. ค่ำตอบแทนผู้บริ หำรระดับสูง
ค่ าตอบแทน

เงินเดือน

ปี 2562
จานวน
จานวนเงินรวม
(คน)
(หน่ วย : บาท)
45,608,751.71

ปี 2561
จานวน
จานวนเงินรวม
(คน)
(หน่ วย : บาท)
43,139,518.34

4,736,621.75

4,442,435.82

บำเหน็จ/โบนัส
8

รวม

50,345,373.46

8

47,581,954.16

7.4.2 ค่ าตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
ค่ าตอบแทน

ปี 2562
จานวน
(คน)

กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
รวม

ปี 2561

จานวนเงินรวม
(หน่ วย : บาท)

จานวน
(คน)

1,586,389.40
8

1,586,389.40

จานวนเงินรวม
(หน่ วย : บาท)
1,393,542.40

8

1,393,542.40

7.5 บุคลากร
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) มีพนักงำนประจำ จำนวนทังสิ
้ ้น 5,631 คน
โดยในปี ท่ีผ่ำนมำ บริ ษัทมีกำรจ่ำยผลตอบแทนแก่พนักงำนรวมทัง้ บริ ษัทจำนวน 2,121 ล้ ำนบำท โดยมีจำนวน
พนักงำนแต่ละสำยงำน มีดงั นี ้
•

ฝ่ ำยผลิต

1,064 คน

•

ฝ่ ำยธุรกำรและกำรจัดกำรทัว่ ไป

343 คน

•

ฝ่ ำยยำนพำหนะ

262 คน

•

ฝ่ ำยขำยและคลังสินค้ ำ

3,962 คน

หมำยเหตุ คดีซึ่งพนักงำนที่บริ ษัทเลิกจ้ ำงจำนวน 45 รำย ได้ ฟ้องร้ องบริ ษัทว่ำเลิกจ้ ำงไม่เป็ นธรรม ทุนทรัพย์
ฟ้องร้ อง รวมทังสิ
้ ้นประมำณ 46.99 ล้ ำนบำทนัน้ บริ ษัทได้ ชนะคดีควำมดังกล่ำวในศำลฎีกำ ปั จจุบนั คดีควำมสิ ้นสุดแล้ ว
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8. การกากับดูแลกิจการ
8.1 นโยบายกากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ินโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทดังนี ้
คณะกรรมกำรบริ ษัทเชื่อในหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทและให้ ควำมสำคัญกับกำรเสริ มสร้ ำงควำม
เชื่อถือของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ เสียในบริ ษัทและสังคมโดยรวม รวมทัง้ กำรเพิ่มคุณค่ำแก่ผ้ ูถือหุ้นด้ วย คณะกรรมกำร
บริ ษัทจึงอุทิศตนเพื่อปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทมหำชน ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
และนำมำตรฐำนที่เหมำะสมอื่นมำใช้ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ กรรมกำรทุกท่ำนมีควำมมุ่งมัน่ ตั ้งใจปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และมีกำรตรวจตรำกำร
บริ หำรงำนของฝ่ ำยจัดกำรว่ำได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ภำยใต้ บทบัญญัติทำงกฎหมำยให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับ
บริ ษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยควำมสุจริ ต ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษัทและมีควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้ถือหุ้นตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ ร่วมกัน
กำหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำพิจำรณำปรับใช้ ให้ มีควำมเหมำะสมในกำรบริ หำร
จัดกำร
ในปี 2562 บริ ษัทสำมำรถสรุปสถำนกำรณ์กำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับบริ ษัทจดทะเบียน
ปี 2560 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ าง
คุณค่ าให้ แก่ กิจการอย่ างยั่งยืน
คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมกำรผู้มีประสบกำรณ์ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในวิชำชีพแขนงต่ำงๆ เป็ นผู้มี
ภำวะผู้นำและวิสยั ทัศน์ที่กว้ ำงไกล และมีควำมอิสระในกำรตัดสินใจกำหนดนโยบำย และแนวทำงดำเนินธุรกิจในด้ ำน
ต่ำงๆ เพื่อนำมำซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้ บริ ษัทกำหนดให้ กรรมกำรอิสระไม่ควรมีวำระกำรดำรง
ตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่ำ 3 วำระ หรื อ 9 ปี เว้ นแต่ กรรมกำรอิสระท่ำนใดมีควำมเหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่งนำนกว่ำนัน้
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ตระหนัก ว่ ำ ในกำรสร้ ำงคุณ ค่ ำ ให้ แ ก่ กิ จ กำรอย่ ำ งยั่ง ยื น คณะกรรมกำรควรให้
ควำมสำคัญต่อกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อให้ บริ ษัทมีผลประกอบกำรที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยำว ประกอบธุรกิจ
อย่ำงมีจริ ยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษัทปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อองค์กร
(duty of loyalty) และดูแลให้ กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมกฎหมำย ข้ อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมกำรบริ ษัท มีควำมเข้ ำใจขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และกำหนดขอบเขตกำร
มอบหมำยหน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบให้ กรรมกำรผู้จัดกำรและฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน ตลอดจนติดตำมดูแลให้
กรรมกำรผู้จดั กำรและฝ่ ำยจัดกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำย
นอกจำกนี ้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดให้ มกี ำรรำยงำนกำรดำเนินงำนเป็ นประจำอย่ำงน้ อย 3
เดือนต่อครัง้ ซึง่ คณะกรรมกำรสำมำรถซักถำมเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงำนได้
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดหรื อดูแลให้ วตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร (objectives) เป็ นไปเพื่อ
ควำมยัง่ ยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่สอดคล้ องกับกำรสร้ ำงคุณค่ำให้ ทงกิ
ั ้ จกำร ลูกค้ ำ ผู้มี สว่ นได้ เสีย และ
สังคมโดยรวม รวมถึงกำกับดูแลให้ มนั่ ใจว่ำ วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลำปำนกลำง และ/
หรื อประจำปี ของกิจกำรสอดคล้ องกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรโดยมีกำรนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมำใช้ อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำรพิจำรณำ แนะนำ ให้ คำปรึกษำแก่
คณะกรรมกำรบริ ษัทเกี่ยวกับองค์ประกอบ วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำรมีหน้ ำที่พิจำรณำคุณสมบัติ กำรแต่งตัง้ กำรถอดถอน โครงสร้ ำง
คณะกรรมกำร และกำรดำเนินงำนของกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรบริ ษัท
ให้ มีควำมหลำกหลำย โดยพิจำรณำจำกทักษะที่ยังขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมทัง้ วิ ชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ ำน เพศ ที่จำเป็ นต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ จัดให้ มีกำรเปิ ดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองค์ ประกอบของคณะกรรมกำรที่มี ค วำม
หลำกหลำย และข้ อมูลกรรมกำร อำทิ อำยุ เพศ ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สัดส่วนกำรถือ หุ้น จำนวนปี ที่ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำร และกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ในรำยงำนประจำปี และบนเว็บไซต์ของ
บริ ษัท
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หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมกำรบริ ษัททังหมด
้
15 ท่ำน ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระจำนวน 1 ใน 3 โดยประธำนกรรมกำรไม่เป็ น
บุคคลเดียวกันกับประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร และไม่ได้ เป็ นพนักงำนหรื อเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรของบริ ษัท เพื่อเป็ นกำร
ถ่วงดุลและตรวจสอบกำรบริ หำรงำน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิงำน
ของคณะกรรมกำร และฝ่ ำยจัดกำรออกจำกกั นอย่ำงชัดเจนในกำรอนุมัติรำยกำรที่มีควำมส ำคัญ บริ ษัทกำหนด
นโยบำยว่ำต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรหรื อผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ บริ ษัทตระหนักถึงควำมจำเป็ นในกำรกำหนดสัดส่วนของกรรมกำรภำยนอกและกรรมกำรอิสระเพื่อเป็ นกำร
ถ่ ว งดุ ล ของจ ำนวนกรรมกำรที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ หำร ส ำหรั บ ปี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยำยน 2562 คณะกรรมกำรบริ ษั ท
ประกอบด้ วยกรรมกำรบริ หำร 5 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร 5 ท่ำนและกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน
หลักปฏิบัติ 3.3
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ จัด ให้ กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำรที่โปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ ได้
คณะกรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ รำยละเอียดปรำกฎในข้ อ 9.3
หลักปฏิบัติ 3.4
คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำย
โครงสร้ ำงและอัตรำค่ำตอบแทนสำหรั บกรรมกำรบริ ษัทเพื่อนำเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ โดยกำรพิจำรณำ
จะต้ องคำนึงถึงควำมเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบและจูงใจให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทนำพำองค์กรให้ ดำเนินงำนตำม
เป้ำหมำยทังระยะสั
้
นและระยะยำว
้
ในปั จจุบนั กรรมกำรบริ ษัท ได้ รับค่ำตอบแทนจำกบริ ษัทในรู ปของค่ำตอบแทนรำยปี เงินบำเหน็จกรรมกำร และ
สำหรับคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษัทโดยได้ รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2562 ดังนี ้
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ค่ าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่ อย
1. คณะกรรมการ
• ประธำนฯ
• รองประธำนฯ
• กรรมกำร
2. คณะกรรมการบริหาร
• ประธำนฯ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2561 (ปี ที่ผ่านมา)

รายปี

เบีย้ ประชุม/ครัง้

รายปี

เบีย้ ประชุม/ครัง้

240,000
180,000
120,000

40,000
30,000
20,000

240,000
180,000
120,000

40,000
30,000
20,000

80,000
60,000
40,000

25,000
20,000
15,000

80,000
60,000
40,000

25,000
20,000
15,000

50,000
25,000

160,000
80,000

50,000
25,000

25,000
15,000

80,000
40,000

25,000
15,000

25,000
15,000

80,000
40,000

25,000
15,000

25,000
15,000

80,000
40,000

25,000
15,000

รองประธำนฯ
• กรรมกำร
3. คณะกรรมการชุดย่ อย
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธำนฯ
160,000
• กรรมกำร
80,000
3.2 คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
• ประธำนฯ
80,000
• กรรมกำร
40,000
3.3 คณะกรรมการบริ หารความยั่งยืนและความเสี่ยง
• ประธำนฯ
80,000
• กรรมกำร
40,000
3.4 คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
• ประธำนฯ
80,000
• กรรมกำร
40,000
4. ค่ าบาเหน็จกรรมการ
ไม่มี
5. สิทธิประโยชน์ อ่ นื ใด
•

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

ไม่มี

หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องประชุมอย่ำงน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยวันประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทจะถูกกำหนดไว้
ล่วงหน้ ำและแจ้ งให้ กรรมกำรทุกท่ำนทรำบโดยกำรส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำร
ประชุม ประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นผู้ร่วมกันพิจำรณำเสนอเรื่ องที่จะนำเข้ ำสู่วำระ
กำรประชุม และยังเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรอื่น หรื อคณะกรรมกำรชุดย่อยเสนอเรื่ องเข้ ำสูว่ ำระกำรประชุมได้
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ในกำรประชุมแต่ละครัง้ จะจัดเตรี ยมเวลำให้ พอเพียงสำหรับกำรพิจำรณำปรึกษำเนื ้อหำในกำรประชุม และเปิ ด
โอกำสให้ กรรมกำรสำมำรถสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมจำกประธำนกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรที่รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่ำว
ในกำรประชุมแต่ละครัง้ จะมีกำรบันทึกกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์ อักษร จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำร
รับรองจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท พร้ อมให้ กรรมกำรและผู้เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
ส ำหรั บปี สิ น้ สุดวันที่ 30 กั นยำยน 2562 ได้ จัด ให้ มี ก ำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท 5 ครั ง้ กำรประชุ ม
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ จัดขึน้ ตำมควำมเหมำะสม โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ สิ ้น 4 ครัง้
กำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 2 ครัง้ กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำร 2
ครัง้ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง 4 ครัง้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร 12
ครั ง้ โดยมีกำรบันทึกกำรเข้ ำประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ต่ำง ๆ ในปี ที่ผ่ำนมำ
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำรได้ มีกำรประชุมจำนวน 1 ครัง้ เพื่ออภิปรำยปั ญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรที่อยู่
ในควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมประชุมด้ วย
ทังนี
้ ้ กำรกำหนดจำนวนองค์ประชุมขันต
้ ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรบริ ษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำร
ต้ องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด
้
หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมกำรบริ ษัทดูแลให้ มีกรอบและกลไกในกำรกำกับดูแลนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อย
และกิจกำรอื่นที่บริ ษัทไปลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ในระดับที่เหมำะสม รวมทังบริ
้ ษัทย่อยและกิจกำรอื่นที่บริ ษัทไป
ลงทุนมีควำมเข้ ำใจถูกต้ องตรงกัน รำยละเอียดปรำกฎในข้ อ 9.4
หลักปฏิบัติ 3.7
บริ ษัท ได้ ดำเนิ นกำรให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท ท ำกำรประเมิน ตนเอง ซึ่ง จัด ท ำเป็ น 3 ลัก ษณะ คือ 1) แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริ ษัททังคณะ
้
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ
และ 3) แบบประเมินของคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ กำรประเมิน
สอดคล้ องกับตัวอย่ำงแบบประเมินตนเองของตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) อันประกอบด้ วย 5
หัวข้ อหลัก ได้ แก่
1. โครงสร้ ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2. บทบำท หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร
4. ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยจัดกำร
5. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริ หำร
18

76

การก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

เพื่อให้ กรรมกำรบริ ษัทใช้ ในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท สำหรั บกำรประเมินกำร
ปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยก็ได้ มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรประเมินที่สอดคล้ องกันกับตัวอย่ำงแบบ
ประเมินตนเองของตลท. ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์ ทัง้ 5 หัวข้ อหลักดังกล่ำวข้ ำงต้ นด้ วยเช่นเดียวกัน ทัง้ นี ้ เพื่อ
ประโยชน์ ในกำรพัฒนำและปรับปรุ งกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของกรรมกำรบริ ษัท โดยเลขำนุกำรบริ ษัทได้ นำส่งแบบ
ประเมินตนเองทัง้ 3 แบบ ให้ กรรมกำรทุกคนประเมินผลงำนประจำปี หลังจำกที่กรรมกำรแต่ละคนประเมินผลงำน
เสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ ว เลขำนุ ก ำรบริ ษั ท จะรวบรวมผลประเมิ น และสรุ ป ผลกำรประเมิ น กำรป ฏิ บัติ ง ำนของ
คณะกรรมกำรทั ง้ คณะ คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยแบบรำยคณะ และคณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยรำยบุ ค คล ให้
คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบเพื่อนำไปใช้ สำหรับกำรพัฒนำกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ต่อไป
บริ ษัทยังจัดให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผู้จดั กำร ซึง่ ครอบคลุมถึงเรื่ องควำมเป็ นผู้นำ กำร
กำหนดกลยุทธ์ กำรปฏิบตั ิตำมกลยุทธ์ กำรวำงแผนและผลปฏิบตั ิทำงกำรเงิน และควำมสัมพันธ์กบั คณะกรรมกำร
ทังนี
้ ้ ผลของกำรประเมินสำมำรถนำมำใช้ พฒ
ั นำกำรทำงำนของกรรมกำรผู้จดั กำรให้ มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น และ
เป็ นไปในทิศทำงที่กิจกำรต้ องกำร
หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ มและสนับสนุนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรแต่ละท่ำนมีควำมรู้
ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ ำที่ลกั ษณะกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกั บกำรประกอบธุรกิจ โดย
กำรสนับสนุนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททุกคนเข้ ำร่ วมกำรสัมมนำ และศึกษำในหลักสูตรกำรอบรมต่ำงๆ สัมมนำใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ ซึ่งจัดขึ ้นโดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (Thai Institute
of Directors Association หรื อ IOD) ตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยหรื อองค์ กรอิสระต่ำง ๆ เพื่อเสริ มสร้ ำง
ทักษะและควำมรู้ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น
หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ดแู ลให้ กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรเป็ นไปด้ วยควำมเรี ยบร้ อย และเปิ ดโอกำสให้
กรรมกำรอื่น หรื อคณะกรรมกำรชุดย่อยเสนอเรื่ องเข้ ำสู่วำระที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทต่อที่ประชุมได้ อย่ำงอิสระ
และเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลที่จำเป็ น โดยสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมจำกกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรที่
รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่ำวได้
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่ งตัง้ เลขำนุก ำรบริ ษัทที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ ที่จำเป็ น และเหมำะสมเพื่ อ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยกำหนด
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หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำร มีหน้ ำที่พิจำรณำสรรหำและ
พัฒนำกรรมกำรผู้จดั กำรและและผู้บริ หำรระดับสูงให้ มีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็ นต่อ
กำรขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้ำหมำย
หลักปฏิบัติ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ตระหนักและให้ ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรสร้ ำงนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่ำแก่
ธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ ำงคุณประโยชน์ต่อลูกค้ ำหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักและพยำยำมคุ้มครองสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย และเกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทโดย
กำหนดนโยบำยชัดเจนในกำรปฏิบตั ิต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องและมีสว่ นได้ เสีย ซึง่ สำมำรถอธิบำยได้ พอสังเขป ดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น : บริ ษัทมีนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรอบคอบและโปร่งใส กำหนดเป้ำหมำยในกำรเพิ่ม
ยอดขำย กำไรและเสริ มสร้ ำงสถำนะทำงกำรเงินให้ มั่น คง รวมถึงมุ่งเน้ นกำรทำงำนอย่ ำ งมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพเพื่ อผลประกอบกำรที่ ดี ขึ น้ อย่ ำ งต่ อ เนื่ องมั่น คง โดยบริ ษัท ตระหนัก ถึ ง ควำม
รับผิดชอบในกำรเพิ่มผลตอบแทนจำกกำรลงทุนและรำยงำนผลประกอบกำรและกำรดำเนินงำน
ของบริ ษัทให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่ำงทัว่ ถึง
บริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถำบันในกำร
เข้ ำร่ วมกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทคัดเลือกสถำนที่จัดกำรประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชน
เข้ ำถึงและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถเดินทำงเข้ ำร่วมกำรประชุมได้ อย่ำงสะดวก บริ ษัทเปิ ด
โอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นจัดส่งเอกสำรลงทะเบียนเข้ ำร่ วมกำรประชุมล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม เพื่อลด
ระยะเวลำในกำรตรวจสอบเอกสำรในวัน ประชุมและบริ ษัท จัด ช่ องทำงกำรลงทะเบี ย น ณ
สถำนที่จดั กำรประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดำและนักลงทุนสถำบัน โดยบริ ษัทได้
นำระบบบำร์ โค้ ด (Barcode) มำใช้ ในกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ ขนั ้ ตอน
กำรลงทะเบี ย นและกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสี ย งเป็ น ไปอย่ ำงรวดเร็ วยิ่ งขึ น้ และได้
จัดเตรี ยมอำกรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในกำรมอบฉันทะ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
พนักงาน : บริ ษัทมีควำมตระหนักและให้ ควำมสำคัญ ด้ ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อม
ในกำรท ำงำนควบคู่ไ ปกั บ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยผู้ บ ริ ห ำรของบริ ษั ท ฯ มี เ จตนำรมณ์ มุ่ง มั่น
ดำเนินกำรอย่ำงจริ งจัง ในกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ ำนควำมปลอดภัยให้ มีประสิทธิ ภำพ
อย่ ำงยั่ง ยื น เพื่ อคุณ ภำพชี วิต ที่ ดี และน ำองค์ ก รสู่ควำมเป็ น เลิ ศ มุ่งเน้ น แผนงำน โครงกำร
กิจกรรมเพื่อลดอุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำนให้ เป็ นศูนย์
บริ ษัท มุ่งมั่นดำเนินกำรตำมนโยบำยควำมปลอดภัยและกฎควำมปลอดภัย 10 ประกำร และ
ก ำหนดตัวชี ว้ ัดผลปฏิ บัติงำนด้ ำนควำมปลอดภัย กับพนัก งำน โดยได้ ดำเนิ น โครงกำรและ
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กิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่ องควำมปลอดภัย ทังยั
้ งสนับสนุนเครื่ องมือ อุปกรณ์ ทรัพยำกรที่
จำเป็ นอย่ำงเพียงพอ เพื่อสำมำรถปฏิบัติลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ ปฏิบัติ ให้ สอดคล้ องกับ
มำตรฐำน ข้ อกำหนดกฎหมำยด้ ำนควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่ งครั ด เพื่อให้ เกิดควำมปลอดภัย
สูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยในปี 2562 พบว่ำอัตรำกำรเกิดอุบตั ิเหตุถึงขัน้ หยุดงำนทังส่
้ วน
ของโรงงำนและงำนขำยลดลง ดังนี ้

ลูกค้ า :

บริ ษัทตระหนักถึงสิทธิของลูกค้ ำและผู้บริ โภคในอันที่จะได้ รับ และเข้ ำถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภำพ
ปลอดภัยในรำคำที่เหมำะสม รวมถึงโอกำสที่จะได้ ทดลองสินค้ ำใหม่ๆ รวมทังกำรตอบแทนใน
้
รู ปแบบของรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยที่บริ ษัทจัดขึ ้นเป็ นระยะๆ บริ ษัทมีศนู ย์ลกู ค้ ำสัมพันธ์ และมี
ระบบรับฟั งและตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ ำเกี่ยวกับสินค้ ำและกำรบริ กำรของบริ ษัทและ
ดำเนินกำรแก้ ไขอย่ำงรวดเร็ว

คู่ค้า ผู้ขายหรื อผู้ให้ บริการ :
บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ มีกำรแข่งขันกันอย่ำงยุติธรรมและเต็มกำลังในกำรนำเสนอสินค้ ำหรื อกำร
ให้ บริ กำรแก่บริ ษัท โดยบริ ษัทจะเลือกรับสินค้ ำหรื อบริ กำรจำกผู้ขำย หรื อผู้ให้ บริ กำรบนพื ้นฐำน
ของคุณภำพสินค้ ำรำคำ กำรให้ บริ กำร ประสิทธิภำพและค่ำใช้ จ่ำยที่สอดคล้ องกัน ในด้ ำนของ
คู่แข่งขัน บริ ษัทยึดมัน่ ต่อกำรดำเนินกำรค้ ำแบบเสรี และมีนโยบำยแข่งขันบนพื ้นฐำนของควำม
ยุติธรรม ตำมข้ อบังคับของกฎหมำย
เจ้ าหนี ้ :

บริ ษัทปฏิบัติต่อเจ้ ำหนีท้ ุกกลุ่มอย่ำงเป็ นธรรม มีควำมรับผิดชอบและโปร่ งใส โดยปฏิบัติตำม
เงื่อนไขข้ อกำหนดเรื่ องหลักประกันและข้ อตกลงในสัญญำที่ให้ ไว้ กบั เจ้ ำหนี ้ต่ำง ๆ ตลอดจนไม่ใช้
วิธีกำรที่ไม่สจุ ริ ต ปกปิ ดข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งอันจะทำให้ เจ้ ำหนี ้ เกิดควำมเสียหำย รวมถึงมีกำร
บริ หำรสภำพคล่องทำงกำรเงินที่เหมำะสมเพื่อให้ สำมำรถชำระคืนหนี ้แก่เจ้ ำหนี ้ได้ ตำมเงื่อนไข
และตรงตำมก ำหนดเวลำ กรณี ที่ ไ ม่ส ำมำรถปฏิ บัติตำมเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง ต้ องรี บแจ้ งให้
เจ้ ำหนี ้ทรำบล่วงหน้ ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ ไข
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บริ ษัทตระหนักถึงหน้ ำที่กำรมีสว่ นร่วมและกำรพัฒนำชุมชน ด้ วยกำรดำเนินงำนด้ ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม อันเห็นได้ จำกกำรดำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกับชุมชนและ
สังคมอย่ำงต่อเนื่อง และในปี 2561 นับเป็ นปี ที่ 10 ที่บริ ษัทได้ เข้ ำร่วม โครงกำรส่งเสริ มโรงงำน
อุตสำหกรรมให้ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่ำงยัง่ ยืน กับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
กระทรวงอุตสำหกรรม และได้ รับมอบรำงวัล CSR-DIW Continuous Award สะท้ อนให้ เห็นว่ำ
บริ ษัทมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมมำตรฐำนกรมโรงงำนอุตสำหกรรมของผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมต่อชุมชน ซึง่ ทำให้ เกิดกำรยอมรับ เชื่อมัน่ และไว้ วำงใจจำกชุมชนในกำรประกอบ
กิจกำร นำไปสูก่ ำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงโรงงำน ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมอย่ำงยัง่ ยืน

การอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม:
บริ ษั ท เล็ ง เห็ น ควำมจ ำเป็ น ในกำรอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยบริ ษั ท ได้ น ำหลัก กำร Clean
Technology และ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มำประยุกต์ ใช้ ตลอดกำรประกอบกิจกำร
ผลิ ต และจัด จ ำหน่ ำ ยเครื่ อ งดื่ ม ของบริ ษั ท ภำยใต้ ก ลยุ ท ธ์ Sermsuk Green Dimensions ซึ่ ง
ประกอบด้ วย 5 มิติ คือ น ้ำ บรรจุภณ
ั ฑ์ พลังงำน สภำพแวดล้ อมในโรงงำน และทรัพยำกรมนุษย์
รวมทัง้ กำรขยำยผลไปสู่ส ำธำรณชนภำยนอกด้ ว ยกำรเป็ น โรงงำนต้ น แบบกำรดูแ ลรั ก ษำ
สิ่งแวดล้ อมให้ กบั สังคมและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยในกำรดูแล
รักษำสิ่งแวดล้ อม และเพื่อเป้ำหมำยกำร เป็ นบริ ษัทที่เติบโตเคียงคู่สิ่งแวดล้ อมที่ดีอย่ำงยัง่ ยืน
ของสังคมไทยตลอดไป
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้ มรี ะบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมกำรบริ ษัทดูแลให้ มนั่ ใจว่ำ บริ ษัทมีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่จะทำให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิผล โดยจัดให้ มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในทำหน้ ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยและวิธีกำรปฏิบตั ิงำนที่บริ ษัทกำหนดขึ ้น และรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรทรำบหลังจำกเสร็จสิ ้นกำรตรวจสอบ รวมทังน
้ ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ
เป็ นรำยไตรมำส หำกมีกำรตรวจพบสิ่งผิดปกติ หรื อกำรปฏิบัติที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่
บริ ษัทกำหนด หรื อไม่เป็ นไปตำมกำหนดข้ อบังคับของกฎหมำย หรื อหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่เกี่ยวข้ อง ก็จะ
รำยงำนพร้ อมทังเสนอแนะวิ
้
ธีกำรแก้ ไขให้ กบั หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องทรำบด้ วย
นอกจำกนี ้ ในกำรทำงำนของฝ่ ำยตรวจสอบภำยในจะมีกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ มี
กำรเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุ งแก้ ไขให้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องทรำบ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีฝ่ำยพัฒนำระบบกำร
ทำงำนและจัดกำรซึ่งมีหน้ ำที่ปรับปรุ งเพิ่มเติมขันตอนกำรท
้
ำงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรประสำนงำน และ
ตรวจสอบกำรทำงำนซึง่ กันและกันของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริ ษัทด้ วย
คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำม
เสี่ยง เพื่อพิจำรณำ กลัน่ กลอง มีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบสำคัญในกำรควบคุมดูแลและรำยงำนเสนอควำมเห็น
ต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัท พร้ อมทัง้
22
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กำหนดยุทธศำสตร์ และนโยบำยตลอดจนถึงวำงเป้ำหมำยของกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของทัง้ องค์ กร เพื่อเป็ น
แนวทำงให้ ฝ่ำยบริ หำรได้ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน และกำหนด
กรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ ครอบคลุมควำมเสี่ยงหลักของธุรกิจ
เช่น ควำมเสี่ยงด้ ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) และควำมเสี่ยงด้ ำนกำรปฏิบตั ิกำร (Operational Risk) ควำมเสี่ยง
ด้ ำนกำรเงิน (Financial Risk) และควำมเสี่ยงด้ ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบข้ อบังคับ (Compliance Risk)
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ จัดตั ้งคณะกรรมกำรตรวจสอบที่สำมำรถปฏิบัติหน้ ำที่ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
อิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมกำร 3 คน และทุกคนเป็ นกรรมกำรอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติและ
หน้ ำที่ตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรดูแลให้ บริ ษัทจัดให้ มีกลไกหรื อเครื่ องมือที่จะทำให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเข้ ำถึง
ข้ อมูลที่จำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำย เช่น เอื ้ออำนวยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเรี ยกผู้ที่
เกี่ยวข้ องมำให้ ข้อมูล กำรได้ หำรื อร่ วมกับผู้สอบบัญชี หรื อแสวงหำควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพ
อื่นใดมำประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ คณะกรรมกำรยังจัดให้ มีบุคคลหรื อหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่เป็ นผู้รับผิดชอบในกำรพัฒนำและสอบทำนประสิทธิภำพ
ระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน พร้ อมทัง้ รำยงำนให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิ ดเผย
รำยงำนกำรสอบทำนไว้ ในรำยงำนประจำปี
คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักถึงควำมเป็ นอิสระของคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรในกำรกำกับดูแลกิจกำร
ของบริ ษัท เพื่อป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริ ษัทและฝ่ ำยจัดกำร คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้ถือ
หุ้น โดยได้ ปฏิบัติตำมกฎและแนวทำงของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ อย่ำงเคร่ งครั ด
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำรำยกำรที่
เกี่ ย วโยงกัน หรื อจำกกำรประกอบธุรกิ จ หรื อกำรมีส่วนได้ เสีย จำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ ำที่ บริ ษัท ได้ กำหนด
นโยบำยและหลักกำรปฏิบตั ิของกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัท
ต้ องรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสี ย ของตนตำมหลัก เกณฑ์ ที่ก ฎหมำยและคณะกรรมกำรบริ ษัท ก ำหนด ในกรณี ที่
กรรมกำรท่ำนใดมีสว่ นได้ สว่ นเสียในรำยกำรหรื อวำระกำรประชุมใด กรรมกำรท่ำนนันจะไม่
้
ร่วมพิจำรณำวำระกำร
ประชุมนันๆ
้ และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่ องดังกล่ำว ทังนี
้ ้ เพื่อควำมโปร่งใสในกำรปฏิบตั ิงำน มีกำรกำหนดนโยบำย
และวิธีกำรดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริ หำร และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ใช้ ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้ อมูลภำยในของบริ ษัทไปใช้
ประโยชน์สว่ นตัวด้ วย
คณะกรรมกำรบริ ษัท ยัง ก ำกับ ดูแ ลให้ มีร ะบบกำรรั กษำควำมปลอดภัย ของข้ อมูล ซึ่ง รวมถึ ง กำรก ำหนด
นโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรรักษำควำมลับ (confidentiality) กำรรั กษำควำมน่ำเชื่อถื อ (integrity) และควำม
พร้ อมใช้ ของข้ อมูล (availability) รวมทังกำรจั
้
ดกำรข้ อมูลที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ (market sensitive
information) นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรควรดู แ ลให้ ก รรมกำร ผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง และพนั ก งำน ตลอดจน
บุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้ อง ปฏิบตั ิตำมระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้ อมูลด้ วย
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แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

บริ ษัทยึดมัน่ ในหลักกำรกำรดำเนินธุรกิจที่ม่งุ เน้ นควำมถูกต้ องและควำมชอบธรรม ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และ
ให้ ควำมร่ วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริ ษัทมีบทบัญญัติที่ชดั เจน
เกี่ ย วกับ หลัก ปฏิ บัติ ข องกรรมกำร (Code of Conduct for Directors) และจรรยำบรรณในกำรปฏิ บัติ ง ำนของ
พนัก งำน (Employee’s Code of Conduct) ซึ่งพนัก งำนของบริ ษัทรวมทัง้ ผู้ บริ หำรและหัวหน้ ำงำนทุกคนต้ อง
ทบทวนและรับทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นประจำทุกปี
บริ ษัทได้ ดำเนินธุรกิจด้ วยควำมโปร่ งใส ยึดมั่นในควำมถูกต้ อง โดยจัดให้ มีนโยบำยในกำรต่อต้ ำนทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมและปลูกฝังให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ อง ยืนหยัดที่จะไม่ใช้ กลวิธีกำรทุจริตใดๆ เพื่อหำผลประโยชน์ ไม่สนับสนุนให้ มีกำรสร้ ำงควำมสำเร็จของงำน
ภำยใต้ กำรทำงำนที่ไม่โปร่งใสหรื อไม่สจุ ริ ต บริ ษัทจึงมีแนวทำงกำรปฏิบตั ิเพื่อต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
1) บริ หำรควำมเสี่ยงและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยระบุควำมเสี่ยงและสำเหตุกำร
ทุจริ ต แล้ วดำเนินกำรป้องกันแก้ ไขและหำแนวทำง โดยวำงแผนกำรแก้ ไขและกำหนดระยะเวลำ
รวมทังติ
้ ดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ โดยต่อเนื่อง
2) กำหนดแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
3) สร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ด้ วยกำรแสดงภำวะผู้นำของกิจกำรในกำรเป็ นแบบอย่ำงของกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ รวมทังสนั
้ บสนุนและกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของ
บริ ษัทอย่ำงเคร่งครัด
4) ส่งเสริ มกำรให้ ควำมรู้ จัดอบรมในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ตลอดจนสร้ ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม
ทัศนคติให้ กบั พนักงำนมีควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ตอย่ำงสม่ำเสมอ
5) สร้ ำงและรักษำระบบต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่มีประสิทธิภำพ มีกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลกำรใช้
อำนำจให้ เหมำะสม จัดให้ มีช่องทำงกำรสื่อสำรสำหรับแจ้ งเบำะแส รวมทังมี
้ มำตรกำรคุ้มครองและ
แนวทำงปกป้องผู้แจ้ ง โดยบริ ษัทจะไม่เปิ ดเผย ชื่อ สกุล ที่อยู่ ภำพ หรื อข้ อมูลอื่นในของผู้แจ้ งเบำะแส
และมีกระบวนกำรตรวจสอบเบำะแสที่ได้ รับแจ้ งอย่ำงเป็ นธรรม รวมทัง้ บริ ษัทสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ แก่ผ้ ู
มีส่วนได้ เสี ย ทุก ฝ่ ำยว่ ำจะได้ รั บ กำรปกป้ องจำกกำรถูก กลั่น แกล้ ง หรื อปฏิ บัติ อย่ ำงไม่ เหมำะสม
อันเนื่องมำจำกกำรร้ องเรี ยนหรื อให้ เบำะแสแก่กลุม่ บริ ษัท
6) เปิ ดโอกำสให้ พนักงำน คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำยแจ้ งกำรละเมิดกฎหมำยและกำรปฏิบัติที่ไม่เป็ น
ธรรม ผ่ำนช่องทำงกำรแจ้ งเบำะแส (whistle blowing) ของบริ ษัทที่สำนักกฎหมำยบริ ษัท เสริ มสุข จำกัด
(มหำชน) ที่อยู่ 90 อำคำร ซีดบั เบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชันที
้ ่ 31-32 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 เบอร์ โทรศัพท์ 0-2783-9000 หรื อ อีเมล์ SSC-whistleblowing@sermsukplc.com
ทัง้ นี ้ หำกมีกำรแจ้ งเบำะแสสำนักกฎหมำยจะรำยงำนเรื่ องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบให้
รับทรำบเป็ นรำยไตรมำสและดำเนินกำรที่จำเป็ นต่อไป
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7) ดำเนินกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ด้ วยกำรสนับสนุนหรื อร่วมเป็ นภำคีกบั กิจกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อระบบควบคุมภำยในเป็ นอย่ำงยิ่ง เพื่อเป็ นกำรป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดขึน้ กับ
บริ ษัทโดยรวม บริ ษัทได้ กำหนดเป้ำหมำย แผนกำรดำเนินงำน กลยุทธ์ และวิ ธีกำรขัน้ ตอนปฏิบัติงำนไว้ อย่ำง
ชัดเจนและเหมำะสม สำมำรถใช้ เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิและวัดผลได้ อย่ำงชัดเจน
เพื่อให้ มั่นใจว่ำบริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบที่ดี บริ ษัทได้ กำหนดให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็ นผู้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทเป็ นประจำอย่ ำงน้ อยปี ละ1 ครั ง้ และรำยงำนให้
คณะกรรมกำรรับทรำบหลังกำรประเมินแต่ละครัง้
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ทำกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน
ของบริ ษัทโดยกำรทบทวนซักถำมข้ อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำร แล้ วสรุ ปควำมเห็นได้ ว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริ ษัทในส่วนต่ำงๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภำพแวดล้ อม กำรบริ หำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของ
ฝ่ ำยบริ หำร ระบบสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรข้ อมูลและระบบกำรติดตำม มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ
องค์ กรและสภาพแวดล้ อม
บริ ษัทมีโครงสร้ ำงองค์กรและสภำพแวดล้ อมที่สง่ เสริ มให้ กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำร
ควบคุมภำยในที่เพียงพอ มีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ำยอย่ำงแน่ชัด เพื่อประโยชน์ในกำร
ติดตำมตรวจสอบในกำรดำเนินงำน บริ ษัทได้ จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนหลัก และมีกำรปรั บปรุ ง
ระบบงำนย่ อยเพื่ อให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ ำพที่ รั ด กุม และลดกำรท ำงำนที่ ซ ำ้ ซ้ อน เพื่ อให้ ทุก ฝ่ ำยปฏิ บัติงำนภำยใต้
มำตรฐำนเดียวกัน นอกจำกนี ้ ยังได้ กำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่ชดั เจนในแต่ละปี โดยคำนึงถึงปั จจัยต่ำงๆ
เช่น ภำวะเศรษฐกิจ สภำพตลำดและสภำพกำรแข่งขัน และมีกำรตั ้งมำตรฐำนกำรวัดผลงำนอย่ำงชัดเจน
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ได้ มี ก ำรติ ด ตำมปั จ จัย ควำมเสี่ ย งต่ ำ งๆ ทั ง้ ภำยในและภำยนอกองค์ ก ร เช่ น แนวโน้ ม กำร
เปลี่ยนแปลงทำงด้ ำนภำษี อำกร กำรเพิ่มขึน้ ของรำคำวัตถุดิบ และต้ นทุนอื่น เพื่อประเมินผลกระทบและเตรี ยม
แผนกำรดำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ ้นของบริ ษัทและลดควำมเสี่ยงด้ วยกำรออกมำตรกำร ระเบียบปฏิบตั ิ
ในเรื่ องต่ำงๆ เป็ นระยะๆ อย่ำงสม่ำเสมอ มีกำรจัดตั ้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยง เพื่อให้
ควำมเห็นชอบและทบทวนปั จจัย และระดับควำมเสี่ยง ตลอดจนปรับกลยุทธ์เพื่อควำมยัง่ ยืนในกำรบริ หำรจัดกำร
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การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร
บริ ษัทได้ กำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และอำนำจกำรอนุมตั ิของฝ่ ำยบริ หำรไว้ โดยชัดเจน โดยคำนึงถึงกำร
แบ่งแยกหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรอนุมตั ิ กำรบันทึกรำยกำร และกำรดูแลจัดเก็บออกจำกกัน
ในกำรท ำธุ ร กรรมกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น รำยใหญ่ กรรมกำร และผู้ บ ริ ห ำร ที่ ถื อ ว่ ำ เป็ น รำยกำรเกี่ ย วโยงกั น ตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรั พย์ กำรดำเนินรำยกำรดังกล่ำวต้ องผ่ำนกำรอนุมัติ จำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษั ท และผู้ อ นุ มั ติ ต้ อ งไม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในธุ ร กรรมดั ง กล่ ำ ว โดยธุ ร กรรมนั น้ ต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์สงู สุด สำหรับบริ ษัทได้ มีกำรนำคู่มือกำรอนุมัติซึ่งกำหนดระดับกำรอนุมัติกำรกระทำรำยกำรต่ำงๆ
รวมถึงนโยบำยเกี่ยวกับตรวจนับทรัพย์สินทุกรำยกำรให้ ครบทุกรำยกำรภำยใน 3 ปี โดยกำหนดหน้ ำที่ของผู้ที่ต้อง
รับผิดชอบในกำร
ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้ อมูล
ในกำรเสนอข้ อมูลต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ เสนอข้ อมูลที่ครบถ้ วน โดยมีเนื ้อหำจำเป็ นต่อกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรบริ ษัท นอกจำกนี ้ กำรรำยงำนกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ได้
ดำเนินกำรตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน กำรจัดทำ
บัญชีของบริ ษัททำตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบและสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และ
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ หรื อลิขสิทธิ์ โดยบริ ษัทมีแนวทำงใน
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำว เช่น พนักงำนทุกคนจะต้ องลงนำมในบันทึกข้ อตกลงกำรไม่กระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และกำรไม่ละเมิดทรัพย์ สินทำงปั ญญำ บริ ษัทมีกำรกำหนดนโยบำยกำรใช้ งำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของกลุ่มบริ ษัท และได้ มีกำรตรวจสอบกำรใช้ ระบบโปรแกรมซอฟท์แวร์ กำรทำงำนของพนักงำน เพื่อ
ป้องกันกำรใช้ ซอฟท์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรื อไม่เกี่ยวข้ องกับกำรทำงำน
ระบบการติดตาม
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ำรติ ด ตำมกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมเป้ ำ หมำยที่ ว ำงไว้ อ ย่ ำ งสม่ ำ เสมอ และได้ ร ำยงำนให้
คณะกรรมกำรทรำบถึงผลกำรดำเนินงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำร 4 ครัง้ ต่อปี และมอบหมำยให้ คณะกรรมกำร
บริ หำรควบคุมดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตำมนโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำร
ดำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ งบประมำณ และอำนำจบริ หำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทให้
เป็ น ไปอย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและเอื อ้ ต่ อสภำพธุ ร กิ จ หำกมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงปั จ จัย ในกำรด ำเนิ นธุ รกิ จ ที่ เป็ น
สำระสำคัญ บริ ษัทจะมีกำรประมำณกำรใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับปั จจัยกำรดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมกำรบริ ษัท ดูแ ลให้ มีร ะบบกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรเปิ ด เผยข้ อ มูล ส ำคัญ ต่ ำง ๆ
ที่ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลำ เพื่อเป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง ผ่ำนสื่อเผยแพร่ข้อมูล
ต่ำงๆ ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ อย่ำงสม่ำเสมอ และดูแลให้ บุคลำกรที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดทำ
และเปิ ดเผยข้ อมูล มีควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ
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โดยบุคลำกรดังกล่ำวหมำยรวมถึงผู้บริ หำรสูงสุดสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน
เลขำนุกำรบริ ษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
ในกำรให้ ควำมเห็นชอบกำรเปิ ดเผยข้ อมูล คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ คำนึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยในกรณีที่เป็ น
รำยงำนทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำถึงผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีในรำยงำนทำงกำรเงิน และข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ ระบบควบคุมภำยใน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ ควำมสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก กลยุทธ์และนโยบำย
ของบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทจัดให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งรวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี แบบ 56-1 สำมำรถ
สะท้ อนฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ รวมทังควรสนั
้
บสนุนให้ บริ ษัทจัดทำคำอธิบำยและกำร
วิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร (management discussion and analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิ ดเผยงบ
กำรเงินทุกไตรมำส ทัง้ นี ้ เพื่อให้ นักลงทุนได้ รับทรำบข้ อมูลและเข้ ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐำนะกำรเงิน
และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในแต่ละไตรมำสได้ ดียิ่งขึ ้น นอกจำกข้ อมูลตัวเลขในงบกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว
ในกรณีที่กำรเปิ ดเผยข้ อมูลรำยกำรใดเกี่ยวข้ องกับกรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งเป็ นกำรเฉพำะ กรรมกำรรำยนัน้
ควรดูแลให้ กำรเปิ ดเผยในส่วนของตนมีควำมครบถ้ วน ถูกต้ องด้ วย
คณะกรรมกำรบริ ษัทดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรมีกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำรและรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรควรร่ วมกันหำทำงแก้ ไขโดยเร็วหำกเริ่ มมี
สัญญำณบ่งชี ้ถึงปั ญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กิจกำรประสบ
ปั ญหำทำงกำรเงินหรื อมีแนวโน้ มจะประสบปั ญหำ คณะกรรมกำรจะต้ องมีแผนในกำรแก้ ไขปั ญหำ หรื อมีกลไกอื่น
ที่จะสำมำรถแก้ ไขปั ญหำทำงกำรเงินได้ ทังนี
้ ้ ภำยใต้ กำรคำนึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำจัดทำรำยงำนควำมยั่งยืนควำมเหมำะสม ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย กำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ นโยบำยกำรต่อต้ ำ นคอร์ รัปชัน กำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนและผู้มีส่วนได้
เสีย ซึ่งรวมถึงกำรปฏิบัติอย่ ำงเป็ น ธรรม และกำรเคำรพสิทธิ มนุษยชน รวมทัง้ ควำมรั บผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม และดูแลให้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่ องที่สำคัญและสะท้ อนกำรปฏิบัติที่จะนำไปสู่กำรสร้ ำงคุณค่ำแก่
กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำกับดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรจัดให้ มีผ้ ูรับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้ ำที่ในกำร
สื่อสำรกับผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น ให้ เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน และทันเวลำ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ จดั กำรเข้ ำเยี่ยมชมกิจกำร จำนวน 1 ครัง้ และบริ ษัทจัดให้ มีกำรแถลงข่ำวเกี่ยวกับผล
ประกอบกำรและทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 ครัง้ พร้ อมทัง้ จัดให้ มีกำรพบปะกับนักลงทุน นักวิเครำะห์และ

27

85

การก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ผู้ ที่ ส นใจเป็ น รำยตั ว โดยเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยในกำรให้ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรที่ พึ ง เปิ ด เผยได้ แ ก่ นัก ลงทุ น
นักวิเครำะห์ และผู้สนใจเมื่อมีกำรร้ องขอ
นอกจำกกำรเผยแพร่ ข้อมูลตำมเกณฑ์ที่กำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
คณะกรรมกำรบริ ษัทส่งเสริ มให้ มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ ในกำรเผยแพร่ ข้อมูล โดยจัดให้ มีกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษผ่ำนทำงเว็บไซต์อีกด้ วย
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิตำมกฎหมำย เช่น กำรได้ รับส่วนแบ่งในกำไรกิจกำรในรูปของ
เงินปั นผล กำรสำมำรถซื ้อขำยหรื อโอนหุ้นของบริ ษัทที่ถืออยู่ได้ โดยเสรี กำรได้ รับข่ำวสำรข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ และ
สำมำรถเข้ ำร่วมประชุม และใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อย่ำงเสรี
ในด้ ำ นข้ อมูล ข่ ำ วสำร บริ ษั ท มี ก ำรแจ้ ง ผลกำรด ำเนิ น งำน ข้ อ มูล ที่ เ ป็ น สำระส ำคัญ และกิ จ กรรมควำม
เคลื่อนไหวต่ำงๆ แก่ผ้ ถู ือหุ้นผ่ำนตลำดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ เกิดควำมเสมอภำค
แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนในกำรรับข้ อมูลข่ำวสำรจำกบริ ษัท
บริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถำบันในกำรเข้ ำร่ วมกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทคัดเลือกสถำนที่จัดกำรประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้ ำถึงและเพียงพอ เพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นสำมำรถเดินทำงเข้ ำร่วมกำรประชุมได้ อย่ำงสะดวก
หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมกำรบริ ษัทดูแลผู้ถือหุ้นมีส่วนร่ วมในกำรตัดสินใจในเรื่ องสำคัญของบริ ษัททัง้ ประเด็นที่กำหนดใน
กฎหมำยและประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อทิศทำงกำรดำเนินงำนของกิจกำร ได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้ถือหุ้น โดย
เรื่ องสำคัญดังกล่ำวจะถูกบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ สนับสนุนกำรมีส่วนร่ วมของผู้ถือหุ้น โดยได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเพิ่ม
วำระกำรประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็ นกรรมกำรบริ ษัทล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และให้ ผ้ ูถื อหุ้นทุกรำยของบริ ษัทมั่นใจได้ ว่ำได้ รับกำรปฏิบตั ิอย่ำง
เป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน โดยกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำ
เข้ ำรั บ กำรเลื อกตัง้ เป็ น กรรมกำรบริ ษัท จะต้ องเป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษัท ก ำหนด ซึ่ง บริ ษัท จะเผยแพร่
หลักเกณฑ์ดังกล่ำวไว้ ลว่ งหน้ ำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ในกรณีคณะกรรมกำรบริ ษัทปฏิเสธเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอบรรจุเป็ นวำระคณะกรรมกำรบริ ษัทจะแจ้ งเหตุผลให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบ
สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริ ษัทได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเสนอเพิ่มวำระ
กำรประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็ นกรรมกำรบริ ษัทระหว่ำงวันที่ 18 ตุลำคม 2562 ถึง วันที่
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19 พฤศจิกำยน 2562 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ปรำกฏ
ว่ำไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมและชื่อบุคคลเข้ ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็ นกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทดูแลให้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอ โดยจัดส่ง
รำยละเอียดวำระกำรประชุมพร้ อมทัง้ เอกสำรประกอบกำรประชุมให้ กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้ ำโดยผ่ำนนำยทะเบียน
บริ ษัท ไม่น้อยกว่ ำ 14 วัน ก่ อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อเปิ ด โอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้น มีเวลำศึกษำข้ อมูลอย่ ำงละเอียด
นอกจำกนี ้ บริ ษัท จะประกำศรำยละเอีย ดกำรประชุม หนัง สื อนัด ประชุมผู้ถื อหุ้น และวำระกำรประชุมฉบับ
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัท รวมทังกำรลงประกำศหนั
้
งสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่ำว
ในหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทยและภำษำอังกฤษติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 วัน ก่อนกำรประชุม เพื่อให้ กำรประชุม
เป็ นที่ทรำบของผู้ถือหุ้นและสำธำรณชนอีกครัง้ หนึ่ง
หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมกำรยั ง ดู แ ลให้ กำรด ำเนิ น กำรในวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นไปด้ วยควำมเรี ย บร้ อย โปร่ ง ใส
มีประสิทธิภำพ และเอื ้อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถใช้ สิทธิของตน ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรได้ กำหนดวัน เวลำ
และสถำนที่ประชุม โดยคำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเข้ ำร่ วมประชุมของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถำบัน รวมถึง
ได้ จัดสรรเวลำให้ ผ้ ูถือหุ้นอย่ำงเพียงพอในกำรแสดงควำมคิดเห็น และซักถำมข้ อสงสัยเกี่ยวกับกำรดำเนิน งำน
ทังหมดของบริ
้
ษัทโดยมีกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ เข้ ำร่วมประชุมและให้ ควำมกระจ่ำงใน
กำรตอบคำถำมของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรได้ ดแู ลไม่ให้ มีกำรกระทำใด ๆ ที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ ำประชุม หรื อสร้ ำงภำระให้ ผ้ ถู ือหุ้น
จนเกินควร พร้ อมทัง้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งเอกสำรลงทะเบียนเข้ ำร่วมกำรประชุมล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมและ
ส่งเสริ มกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำระบบคอมพิวเตอร์ และระบบบำร์ โค้ ด (Barcode)
มำใช้ ทัง้ กำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้น กำรนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้ กำรดำเนินกำรประชุมสำมำรถกระทำได้
รวดเร็ว ถูกต้ อง แม่นยำ
ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ ำที่ดแู ลให้ กำรประชุมให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง และข้ อบังคับของบริ ษัท จัดสรรเวลำสำหรับแต่ละวำระกำรประชุมที่กำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอย่ำง
เหมำะสม และเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมเห็นและตั ้งคำถำมต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ได้
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถร่วมตัดสินใจในเรื่ องสำคัญได้ กรรมกำรในฐำนะผู้เข้ ำร่วมประชุมและในฐำนะผู้ถือหุ้น
ไม่ควรสนับสนุนกำรเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งเป็ นกำรล่วงหน้ ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผ้ ูถือ
หุ้นต้ องใช้ เวลำในกำรศึกษำข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
บริ ษัทมีนโยบำยสนับสนุนให้ กรรมกำรทุกคนและผู้บริ หำรที่เกี่ยวข้ องควรเข้ ำร่ วมกำรประชุม เพื่อผู้ถือหุ้น
สำมำรถซักถำมในประเด็นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
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ก่อนเริ่ มกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกำรแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนนเสียงและกำรนับคะแนน
เสียง ในกรณีที่วำระใดมีหลำยรำยกำร ประธำนที่ประชุมจัดให้ มีกำรลงมติแยกในแต่ละรำยกำรเช่น ผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิ
ในกำรแต่งตั ้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลในวำระกำรแต่งตั ้งกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษัทสนับสนุนให้ มีกำรใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวำระที่สำคัญ และส่งเสริ มให้ มีบุคคลที่เป็ น
อิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุม และเปิ ดเผยผลกำรลงคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียง ในแต่ละวำระให้ ที่ประชุมทรำบพร้ อมทังบั
้ นทึกไว้ ในรำยงำนกำรประชุม
หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมกำรบริ ษัทดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรเปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลกำรลงคะแนนเสียงภำยในวันทำ
กำรถัดไป ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษัท และดูแลกำรบันทึกรำยงำน
กำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่ำงถูกต้ องและข้ อมูลครบถ้ วนตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร พร้ อมจัดส่งสำเนำ
รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น
8.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรบริ ษัท ทัง้ หมด 15 ท่ำน ประกอบด้ วยบุคคลที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ จำกที่ประชุมผู้ถื อหุ้น ตำมที่
กำหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทเป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ในกำรดำเนินธุรกิจ ทำหน้ ำที่
กำหนดนโยบำย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริ ษัทและติดตำมดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำร
บริ หำรงำนให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรมีหน้ ำที่พิจำรณำแต่งตั ้งบุคคลที่
เหมำะสมดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร และกรรมกำรผู้จัดกำร และกำหนด
อำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรผู้จดั กำรให้ มีอำนำจบริ หำรงำนตำมประเพณีโดยทัว่ ไปแต่อยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรบริ ษัท
โดยปกติคณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องประชุมอย่ำงน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และหำกมีควำมจำเป็ นเร่ งด่วนก็จะเรี ยก
ประชุมเพิ่มเป็ นกรณีพิเศษตำมควำมเหมำะสม โดยในปี 2562 สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 มีกำรประชุม
รวมทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ โดยกำหนดวันประชุมไว้ เป็ นกำรล่วงหน้ ำตลอดทังปี
้ และแจ้ งให้ กรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทใช้ อำนำจหน้ ำที่ในกำรบริ หำรงำนโดยกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทในด้ ำนต่ำงๆ ซึ่งฝ่ ำยจัดกำรได้ รำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบในกำรประชุมกรรมกำรทุกครัง้ โดยกำร
วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ ้นเปรี ยบเทียบกับแผนงำนที่วำงไว้ และกำรดำเนินงำนในปี ที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี ้
ในกำรวำงนโยบำยและดำเนินงำนในโครงกำรที่สำคัญต่ำงๆ ต้ องมีกำรนำเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
อนุมัติ หรื อให้ สตั ยำบันทุกครัง้ เช่น โครงกำรขยำยกำรลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับเงินจำนวนมำกๆ ธุรกรรมกับกิจกำร
หรื อบุคคลที่มีประโยชน์ร่วม หรื อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นต้ น
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คณะกรรมกำรบริ ษัทยังได้ แต่งตั ้งณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมยั่ ง ยื น และควำมเสี่ ย ง (Sustainability and Risk Management Committee)
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน (Compensation Committee) คณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำร
(Nominating and Corporate Governance Committee) และคณะกรรมกำรบริ ห ำร (Executive Committee)
โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดมีองค์ประกอบและอำนำจหน้ ำที่ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อทำ
หน้ ำที่และรับผิดชอบในด้ ำนต่ำงๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมกำร 3 ท่ำน มีรำยชื่อ ดังนี ้
1. ศำสตรำจำรย์ ดร. คุณหญิงสุชำดำ กีระนันทน์

ประธำน

2. นำยสุจินต์ หวัง่ หลี

กรรมกำร

3. นำงศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

กรรมกำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลและรำยงำนเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัท และผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของ
คณะกรรมกำรควบคุมตลำดหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง
ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทเพื่อ
เสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจำรณำควำมถูกต้ องและเหมำะสมในกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้ อมูล รวมทัง้
กำรทำรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทในกิจกำรที่ได้ รับมอบหมำย
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ประชุมปกติ 4 ครัง้ เพื่อดูแลและสอบทำน
งำนด้ ำนต่ำงๆ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ ควำมเพียงพอและประสิทธิ ผลของระบบกำรควบคุมภำยใน
แผนกำรตรวจสอบภำยใน สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรแก้ ไขตำมข้ อสังเกต และเสนอแนะแนว
ทำงแก้ ไขในรำยงำนกำรตรวจสอบในประเด็นที่มีนยั สำคัญ ดูแลให้ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม สอบทำน
งบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี ร่วมกับฝ่ ำยจัดกำร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภำยใน โดยให้
ควำมสำคัญกับควำมถูกต้ องตำมที่ค วร ของงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป และกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่ำงเพียงพอของงบกำรเงิน รวมถึงกำรให้ ควำมเห็นเมื่อมีรำยกำรเกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจจะเกิด
ควำมทับซ้ อนทำงผลประโยชน์ สอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดกฎหมำย
สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal
Audit) ที่เหมำะสมและประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้
ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั ้งโยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใด
ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กำรตรวจสอบภำยใน และพิ จ ำรณำคัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตัง้ ผู้ ส อบบัญ ชี ร วมทัง้ เสนอ
ค่ำตอบแทน ตลอดจนพิจำรณำถอดถอนผู้สอบบัญชี
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ทัง้ นี ้ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ศำสตรำจำรย์ ดร. คุณหญิ งสุชำดำ กี ระนันทน์ รวมทัง้ นำยสุจินต์
หวัง่ หลี และนำงศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เป็ นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้ วยกรรมกำร 3 ท่ำน มีรำยชื่อ ดังนี ้
1. นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี

ประธำน

2. นำยโชติพฒ
ั น์ พีชำนนท์

กรรมกำร

3. นำยปรำโมทย์ พรประภำ

กรรมกำร

คณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำรมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรคัดเลือกสรรหำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ และ
ประสบกำรณ์ ที่เหมำะสมเพื่อเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท และผู้ถือหุ้นคัดเลือกเข้ ำเป็ นกรรมกำรของบริ ษัท
ติดตำม ดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรบริ หำรงำนให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพตำมข้ อกำหนด
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี รวมถึงพิจำรณำ
ประเด็นต่ำงๆ ซึ่งเกี่ ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำร ตลอดจนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท หลักปฏิบัติ
สำหรับกรรมกำร และข้ อบังคับของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน กำรตรวจสอบรำยกำรระหว่ำงกัน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ เกิดกำรขัดผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริ หำร และกำหนดนโยบำยบริ ษัท กำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ กำรกำหนดนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยคณะต่ ำงๆ กำร
ประเมินผลงำนของกรรมกำร กำรจัดทำคู่มือกรรมกำร กำรเข้ ำรับกำรอบรมของกรรมกำรกับสถำบันกรรมกำรไทย และ
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลในเว็บไซต์ของบริ ษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำร ได้ กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ ต้ องกำรสรรหำให้ มีควำม
หลำกหลำย สำหรับผู้ที่จะมำทำหน้ ำที่เป็ นกรรมกำร โดยพิจำรณำจำกทักษะที่ยังขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบริ ษัท
รวมทังวิ
้ ชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำน เพศ เป็ นต้ น คณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำร ได้ มีกำรสรรหำ
กรรมกำรอิสระที่เป็ นผู้หญิง จำนวน 2 ท่ำน เพื่อให้ มีควำมหลำกหลำยของโครงสร้ ำงคณะกรรมกำร
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำร 2 ครัง้
คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมกำร 3 ท่ำน มีรำยชื่อดังนี ้
1. นำยสุจินต์ หวัง่ หลี

ประธำน

2. นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมกำร

3. นำยโชติพฒ
ั น์ พีชำนนท์

กรรมกำร
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คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนมี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรก ำหนดนโยบำย โครงสร้ ำงและอัต รำ
ค่ำตอบแทนสำหรับพนักงำนและผู้บริ หำรของบริ ษัทเพื่อให้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริ ษัทเป็ นไปโดยเที่ยงธรรม จูง
ใจให้ พนักงำนและผู้บริ หำรทำงำนให้ กับบริ ษัทด้ วยควำมทุ่มเทและเต็มใจ รวมทัง้ เป็ นผู้พิจำรณำกำรปรับอัตรำ
เงินเดือนประจำปี สำหรับผู้บริ หำรระดับสูง กำรจ่ำยเงิน โบนัส และค่ำตอบแทนอื่นๆ เพื่อนำเสนอให้ คณะกรรมกำร
บริ ษัท และผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิแล้ วแต่กรณี
รวมทัง้ ให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริ หำรเป็ นประจำทุกปี กรรมกำร
ผู้จัดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริ หำรตั ้งแต่ระดับผู้อำนวยกำรลงไปตำมลำดับ โดยใช้ เป้ำหมำยและ
หลักเกณฑ์ในกำรประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงำนประจำปี เพื่อพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนและ
มำตรกำรจูงใจทีเหมำะสม โดยขออนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร และ/หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทตำมแต่
กรณี
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 2 ครัง้ เพื่อพิจำรณำ
กำรปรั บอัตรำผลตอบแทนและตั ้งเป้ำกำรดำเนินงำนของผู้บริ หำรระดับสูงสำหรับปี 2562 และพิจำรณำอัตรำ
โบนัสพนักงำนประจำปี
คณะกรรมการบริ หารความยั่งยืนและความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ อนุมัติ จัด ตัง้ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมยั่ง ยื น และควำมเสี่ ย ง ซึ่งประกอบด้ ว ย
กรรมกำร 7 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี ้
1. ศำสตรำจำรย์ ดร.คุณหญิงสุชำดำ กีระนันทน์

ประธำน

2. นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมกำร

3. นำยสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

กรรมกำร

4. นำยฐิ ติวฒ
ุ ์ิ บุลสุข

กรรมกำร

5. นำงศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

กรรมกำร

6. นำยปรำโมทย์ พรประภำ

กรรมกำร

7. นำยเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

กรรมกำร

คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมยั่ง ยื น และควำมเสี่ ย งจะประกอบด้ วยกรรมกำรโดยตำแหน่ งอีก 5 ท่ ำน คือ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยปฏิบัติกำร ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยขำย
และผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำด
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คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมยั่ง ยื น และควำมเสี่ ย ง มี ห น้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบส ำคัญ ในกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์ และนโยบำยตลอดจนถึงวำงเป้ำหมำยของกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของทัง้ องค์ กร เพื่อเป็ นแนวทำงให้
ฝ่ ำยบริ หำรได้ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน กำหนดกรอบกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ ครอบคลุมควำมเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ควำมเสี่ยง
ของธุรกิจ (Business Risk) และควำมเสี่ยงด้ ำนกำรปฏิบตั ิกำร (Operational Risk) เป็ นต้ น
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง 4 ครัง้
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ อนุมตั ิจดั ตั ้งคณะกรรมกำรบริ หำร ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมกำร 6 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี ้
1. นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี

ประธำน

2. นำยอวยชัย ตันทโอภำส

รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรคนที่ 1

3. นำยสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรคนที่ 2

4. นำยฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข

รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรคนที่ 3

5. นำยเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

กรรมกำร

6. นำยพรหมสรรค์ อำยนบุตร

กรรมกำร

คณะกรรมกำรบริ หำรมีหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ดำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษัท ซึ่งอยู่ภำยใต้ กฎหมำย เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทเว้ นแต่รำยกำรที่กฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มี อ ำนำจจั ด ท ำ เสนอแนะ และก ำหนดนโยบำยแนวทำงธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ์ ท ำงธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษัท
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนำจกำรบริ หำรงำน กำหนดงบประมำณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ และดำเนินกำรตำม
แผนทำงธุ ร กิ จ และกลยุทธ์ ท ำงธุ รกิ จ โดยสอดคล้ องกับนโยบำย และแนวทำงธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ แ ถลงต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัท
4. ควบคุมดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตำมนโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย
แผนกำรดำเนินงำน กลยุทธ์ ทำงธุรกิจ งบประมำณ และอำนำจบริ หำรต่ำงๆ ตำมที่ได้ รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื ้อต่อสภำพธุรกิจ
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5. มีอำนำจดำเนินกิจกำรเกี่ยวข้ องกับกำรบริ หำรทัว่ ไปของบริ ษัทโดยให้ ครอบคลุมทุกรำยละเอียดของ
กำรคัดเลือก กำรฝึ กอบรม กำรว่ำจ้ ำง และกำรเลิกจ้ ำงของพนักงำนบริ ษัทยกเว้ นตำแหน่ง ตัง้ แต่
กรรมกำรผู้จดั กำรขึ ้นไป
6. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ ำทำธุรกรรมและดำเนินกำรต่ำงๆ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดังนี ้
6.1 อนุมตั ิกำรกู้หรื อขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน รวมตลอดถึงกำรเข้ ำเป็ นผู้ค ้ำประกัน หรื อกำร
ช ำระเงิ น หรื อ ใช้ จ่ ำ ยเพื่ อ ธุ ร กรรมตำมปกติ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เช่ น กำรจ่ ำ ยเงิ น เพื่ อ กำรลงทุน
เพื่อขยำยสำขำและเพื่อกำรดำเนินงำนต่ำงๆ เป็ นต้ น
6.2 อนุมตั ิกำรกู้ หรื อให้ ก้ กู ับบริ ษัทในเครื อของ บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) เฉพำะที่บริ ษัทถือหุ้น
ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 90 และให้ มีอำนำจมอบอำนำจให้ กรรมกำรผู้จดั กำร หรื อผู้อำนวยกำรฝ่ ำย และ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงินสองคนลงนำมร่วมกัน เพื่ออนุมตั ิและดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
6.3 อนุมตั ิงบประมำณประจำปี ของบริ ษัทย่อย
ทังนี
้ ้ อำนำจในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมที่ระบุข้ำงต้ นให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไข ดังนี ้
(1) กรณีสงั่ ซื ้อวัตถุดิบหลัก ให้ คณะกรรมกำรบริ หำรอนุมตั ิได้ ไม่เกินครัง้ ละ 2,000,000,000 บำท (สอง
พันล้ ำนบำทถ้ วน)
(2) กรณีอื่นๆ นอกเหนือจำกกำรสัง่ ซื ้อวัตถุดิบหลัก ให้ คณะกรรมกำรบริ หำรอนุมตั ิได้ ไม่เกินครัง้ ละ
200,000,000 บำท (สองร้ อยล้ ำนบำทถ้ วน) หรื อ จ ำนวนเที ย บเท่ ำ หรื อ เป็ นไปตำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย ยกเว้ น กำรตัดจำหน่ำยทรั พย์ สินให้ คณะกรรมกำรบริ ห ำร
อนุมัติได้ ไม่เกิน ครั ง้ ละ 50,000,000 บำท (ห้ ำสิบล้ ำนบำทถ้ วน) หรื อกำรจ่ำยเงินค่ ำรั บรอง
กำรกุศล และสินค้ ำเผยแพร่ ให้ คณะกรรมกำรบริ หำรอนุมัติได้ ไม่เกินครั ง้ ละ 3,000,000 บำท
(สำมล้ ำนบำทถ้ วน)
7. มี อำนำจพิ จ ำรณำอนุมัติ กำรเปิ ด บัญชี เงิ นฝำกกับสถำบันกำรเงินในประเทศ รวมทัง้ กำรกำหนด
อำนำจสัง่ จ่ำยเงินจำกบัญชีเงินฝำกทังหลำยของบริ
้
ษัท
8. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิงบประมำณกำรขึ ้นเงินเดือนหรื อปรับระดับเงินเดือนพนักงำนประจำปี และ
กำรจ่ำยเงินรำงวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้ แก่พนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ยกเว้ นตำแหน่ง
กรรมกำรผู้จดั กำรขึ ้นไป
9. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิกำรสัง่ จ่ำยเงินตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด
10. มีอำนำจคัดเลือก ว่ำจ้ ำง เลิกจ้ ำง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทำงวินยั โยกย้ ำย ปรับระดับ ขึ ้นเงินเดือน ปรับ
อัตรำเงินเดือน กำหนดโบนัส สวัสดิกำร หรื อสิทธิประโยชน์อย่ำงอื่น ตลอดจนพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
ประกำรอื่นของพนักงำนของบริ ษัทในตำแหน่งไม่สูงกว่ำตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร และให้ มีอำนำจ
มอบหมำยให้ กรรมกำรผู้จัดกำร หรื อผู้ได้ รับมอบหมำยให้ ทำกำรแทนบริ ษัทเป็ นผู้มีอำนำจกระทำกำร
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แทนบริ ษั ท ในกำรลงนำมในสัญ ญำจ้ ำงที่ เกี่ ย วข้ อง ทั ง้ นี ้ ภำยใต้ งบประมำณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริ ษัท
11. อนุมตั ิกำรแต่งตั ้งผู้แทนบริ ษัทเข้ ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร และ/หรื ออนุกรรมกำรในบริ ษัทย่อย เพื่อ
ควบคุมดูแลกำรบริ หำรงำนต่ำงๆ ตำมที่ได้ รับอนุมตั ิจำกบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้ รับ
ประโยชน์สงู สุด
12. ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
อนึ่ง กำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรอนุมัติกำรเข้ ำทำรำยกำรที่ ทำให้
คณะกรรมกำรบริ หำร หรื อผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ หำร สำมำรถอนุมตั ิกำรเข้ ำทำรำยกำรที่ตน หรื อ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง หรื อมีส่วนได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใด (ตำมข้ อบังคับบริ ษัท
และตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกำศกำหนด) กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมัติกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำย และ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำอนุมตั ิไว้ ทังนี
้ ้ กรรมกำรบริ หำรที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องดังกล่ำว ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจในกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนำจ
หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำรได้ ตำมที่จำเป็ นหรื อเห็นสมควร
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร 12 ครัง้
8.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. การสรรหากรรมการอิสระ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัทบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้ องด้ วย
(ผู้เกี่ยวข้ อง หมำยถึง บุคคลตำมมำตรำ 258 แห่ง พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์)
2) ไม่เป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ ห ำรงำน/พนักงำน/ลูกจ้ ำง/ที่ปรึ ก ษำที่ไ ด้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่
อำจมีควำมขัดแย้ ง (ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับกำรแต่งตั ้ง)
3) ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร กับผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับกำรเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หำร หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4) ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท
ลักษณะควำมสัมพันธ์ ควำมสัมพันธ์ในลักษณะของกำรให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ
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5) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัททังนี
้ ้ ได้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
ตนแล้ ว
6) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ ห ำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ เงินเดือนประจำ
หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรื อของผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่
น้ อยกว่ ำสองปี ก่ อนวันยื่ นคำขออนุญ ำตต่ อสำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับหลัก ทรั พ ย์ และตลำด
หลักทรัพย์
7) ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ นบิดำ มำรดำ
คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
8) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำง
อิสระของตนรวมทังไม่
้ เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจกับบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันยื่นคำขออนุญำตต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
9) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักสอบ
บัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะพ้ นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี
10) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำย หรื อที่
ปรึ กษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำสองล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทรวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วน ของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี
11) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
12) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่ อย หรื อ ไม่เป็ น หุ้นส่วนที่ มีนัย ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ น กรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูก จ้ ำง
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พนักงำน ที่ปรึกษำซึ่งรับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่ มีนยั กับกิจกำร
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
13) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ : คณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำรจะดำเนินกำรสรรหำ
คัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดไว้ ซึง่
สอดคล้ องกับแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
กำหนด เพื่อนำเสนอขออนุมตั ิแต่งตั ้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาและการแต่ งตัง้ กรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำร กำหนดหลักเกณฑ์ และ
นโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของจำนวน โครงสร้ ำง และ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรดังกล่ำว กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร รวมทังพิ
้ จำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอ
บุคคลที่เหมำะสม ให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัทที่หมดวำระและ/หรื อที่มีตำแหน่งว่ำงลง และ/หรื อแต่งตั ้งเพิ่ม
เพื่ อเสนอแต่ ง ตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุ มัติ แต่ งตัง้ จำกที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้นแล้ วแต่ ก รณี
ทังนี
้ ้ ต้ องนำเสนอรำยละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริ ษทั และผู้ถือหุ้น
ในกำรนี ้ กำรแต่งตั ้งกรรมกำรบริ ษัทต้ องจัดให้ มีกระบวนกำรที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ ได้ คณะกรรมกำร
บริ ษัทที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ คณะกรรมบริ ษัทกำหนดให้ มีกำรแต่งตั ้งกรรมกำรเป็ น
รำยบุคคล ตำมข้ อบังคับบริ ษัทซึง่ ได้ กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งกรรมกำรบริ ษัทโดยวิธีกำร ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทังหมดตำมข้
้
อ 1 เลือกตั ้งบุคคลคนเดียวหรื อหลำยคนเป็ น
กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ที่ได้ รับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำกับ
จ ำนวนกรรมกำรที่ จ ะพึง มี หรื อจะพึง เลื อกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ในกรณี ที่ บุค คลซึ่ง ได้ รั บ กำรเลื อกตัง้
ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินกว่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้
นันให้
้ ประธำนที่ประชุมเป็ นผู้ชี ้ขำด
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วิธีกำรลงคะแนนเสียง
1. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถื อ
โดยให้ นบั หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. หำกไม่มีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงให้ ถือว่ำผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรื อเห็นด้ วย ตำมจำนวน
เสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่ำวต่อมติที่นำเสนอ
การสรรหาและการแต่ งตัง้ ผู้บริหารระดับสูงสุด
ในกำรสรรหำและกำรแต่งตัง้ ผู้บริ หำรระดับสูงสุดของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมระเบียบอำนำจอนุมัติและ
ดำเนินกำรของบริ ษัทดังนี ้
-

กำรจ้ ำงงำน แต่งตั ้งกรรมกำรผู้จดั กำร ต้ องนำเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท พิจำรณำอนุมตั ิ

8.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
บริ ษัท ได้ มีก ำรควบคุมดูแ ลกำรดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ย่ อยให้ เป็ น ไปตำมนโยบำยทำงธุ ร กิ จ เป้ำหมำย
แผนกำรดำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ งบประมำณ และอำนำจบริ หำรต่ำงๆ ตำมที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริ ษัทให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื ้อต่อสภำพธุรกิจ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษัทมีอำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรเข้ ำทำ
ธุรกรรมและดำเนินกำรต่ำงๆ ของบริ ษัทย่อย ดังนี ้
- อนุมตั ิกำรกู้หรื อขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน รวมตลอดถึงกำรเข้ ำเป็ นผู้ค ้ำประกันหรื อกำรชำระเงิน หรื อ
ใช้ จ่ำยเพื่อธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริ ษัทเช่น กำรจ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน เพื่อขยำยสำขำ หรื อเพื่อกำร
ดำเนินงำนต่ำงๆ เป็ นต้ น
- อนุมตั ิงบประมำณประจำปี ของบริ ษัทย่อย
- อนุมัติกำรแต่งตั ้งผู้แทนของบริ ษัทเข้ ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร และ/หรื ออนุกรรมกำรในบริ ษัทย่อย และ
บริ ษัทร่ วมเพื่อควบคุมดูแลกำรบริ หำรงำนต่ำงๆ ตำมที่ได้ รับอนุมตั ิจำกบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และได้ รับประโยชน์สงู สุด
8.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทได้ มีกำรประกำศเรื่ องกำหนดระยะเวลำที่ไม่ควรซื ้อขำยหลักทรัพย์ก่อนกำรประกำศงบกำรเงินรำยไตร
มำสและรำยปี ซึง่ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

39

97

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

การก�ำกับดูแลกิจการ
การซือ้ ขายหุ้นโดยใช้ ข้อมูลภายในและการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทอันมีผลเกี่ยวกับการซือ้ ขายหุ้น
กำรค้ ำขำยหุ้นโดยใช้ ข้อมูลภำยใน หมำยถึง กำรใช้ ข้อมูลซึ่งไม่เป็ นที่ทรำบแพร่ หลำยในหมู่สำธำรณชนทัว่ ไป
ซึง่ มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่ นตัวในทำงกำรค้ ำหลักทรัพย์
บริ ษัทจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยทังหมดที
้
่ค้ มุ ครองผลประโยชน์กำรลงทุนของบริ ษัทมหำชนในตลำดหลักทรัพย์
อันเกี่ยวเนื่องกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสำระสำคัญ
ข้ อมูลอันถือว่ำเป็ นข้ อมูลที่เป็ นสำระสำคัญ คือ ข้ อมูลที่เมื่อนักลงทุนเห็นแล้ วจะมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำร
ซื ้อ-ขำย หรื อถือหุ้นของบริ ษัทเช่น ประมำณกำรรำยได้ ของบริ ษัทที่เพิ่มมำกขึ ้นหรื อลดลงเป็ นจำนวนมำก กำรปรับ
โครงสร้ ำงองค์กรที่สำคัญ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริ หำร หรื อกำรจัดกำรที่สำคัญ หรื อกำรซื ้อ หรื อจำหน่ำยกิจกำรหรื อ
ทรัพย์สินที่เป็ นสำระสำคัญ เป็ นต้ น
กรรมกำร ผู้บ ริ ห ำร และพนักงำนจะไม่กระทำกำรใดๆ ที่ ก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่ อกำรทำธุร กรรมเกี่ ยวกับ
หลักทรัพย์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทอื่นที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัทในขณะที่ผ้ ูนนั ้ มีข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญ และยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน โดยเฉพำะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ ต่อสำธำรณชน โดยมีมำตรกำร
ลงโทษหำกบริ ษัทพบว่ำมีกำรนำข้ อมูลภำยในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
กำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร รวมถึงเจ้ ำหน้ ำที่ทุกระดับของสำนักเลขำนุกำรบริ ษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อสำนักเลขำนุกำรบริ ษัท
เพื่อนำส่งต่อไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แล้ วแต่กรณี ภำยในระยะเวลำที่
กฎหมำยและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกำหนดไว้ ทกุ ครัง้ 
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8.6 ค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี
8.6.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
•

บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน)

1,638,000

บำท

•

บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จำกัด

688,800

บำท

•

บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จำกัด

94,500

บำท

•

บริ ษัท เสริ มสุข เทรนนิ่ง จำกัด

144,000

บำท

•

บริ ษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด

671,475

บำท

•

Great Brands Limited

25,000

ดอลล่ำร์ ฮ่องกง

8.6.2 ค่ าบริการอื่น (Non-audit Fee)
- ไม่มี 8.7 การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้ ประกำศใช้ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีสำหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบหลักปฏิบตั ิตำม CG Code และ
ตระหนักถึงบทบำทหน้ ำที่ในฐำนะผู้นำในกำรสร้ ำงคุณค่ำให้ แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ อยู่ในกระบวนกำรนำไป
ปรับใช้ ให้ เหมำะสมกับบริ บททำงธุรกิจ
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8.8 การปฏิบัติตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
ข้ อมูลกำรเข้ ำร่วมกำรประชุมกรรมกำรบริษัทในคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กำรเข้ ำร่วมประชุม/ กำรประชุมทังหมด
้
(ครัง้ )
รำยชื่อกรรมกำร

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมยัง่ ยืน
และควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำรสรร
หำและกำกับดูแล
กิจกำร

คณะกรรมกำร
บริหำร

คณะกรรมกำรบริษัท
เข้ ำประชุมสำมัญ
ประจำปี ผ้ ถู ือหุ้น

4/4

2/2

-

-

-

1/1
1/1

-

2/2

-

2/2

-

1/1

-

2/2
-

3/4
-

2/2
-

10/12
11/11

1/1
1/1

4/4

-

4/4

-

-

1/1

-

-

-

-

-

1/1

4/4
-

-

4/4
3/4
4/4
-

2/2
-

11/12
1/1

1/1
1/1
1/1
-

-

-

-

-

-

1/1

13. นำยรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

-

-

-

-

-

1/1

14. นำยฐิ ติวฒ
ุ ์ิ บุลสุข

-

-

4/4

-

11/12

1/1

15. นำงต้ องใจ ธนะชำนันท์
16. นำยเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน
หมายเหตุ

-

-

4/4

-

12/12

1/1
1/1

1. นำยสมชำย บุลสุข
2. นำยสุจินต์ หวัง่ หลี
3. นำยโชติพฒ
ั น์ พีชำนนท์
4. นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี
5. นำยอวยชัย ตันทโอภำส
6. ศำสตรำจำรย์ ดร. คุณหญิง
สุชำดำ กีระนันท์
7. ศำสตรำจำรย์พิเศษ เรวัต
ฉ่ำเฉลิม
8. นำงศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
9. นำยปรำโมทย์ พรประภำ
10. นำยสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
11. นำยไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟำ (1)
12. นำยศักดิ์ชยั ธนบุญชัย

(1) เมื่อวันที ่ 16 พฤศจิ กายน 2561 นายไมเคิ ล ไชน์ ฮิ น ฟา พ้นจากตาแหน่งกรรมการและกรรมการบริ หาร และ
นายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนที ่ 4 และรองประธานคณะ
กรรมการบริ หารคนที ่ 1 แทนตาแหน่งทีว่ ่างลงของนายไมเคิ ล ไชน์ ฮิ นฟา
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9. ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
9.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษัทมีนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำ
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ ำงควำมเชื่ อมั่นให้ กับผู้ถือหุ้น ว่ ำบริ ษัท มีกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิ ภ ำพ โปร่ งใส
สำมำรถตรวจสอบได้ มีควำมเท่ำเทียมและเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้ อม เพื่อควำมยัง่ ยืนของกิจกำรและสังคมโดยรวม ภำยใต้ แนวคิด “เสริ มสุข เติมสุข ทุกโอกำส”
คณะกรรมกำรของบริ ษัทมีนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นไปด้ วยควำม
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ตำมหลักกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้ อ ดังนี ้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง และมีนโยบำยกำกับดูแล
กิจกำรขององค์กร เพื่อให้ เกิดกำรดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ ในทุกขันตอนของ
้
กำรดำเนินงำน
2. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทเคำรพต่อสิทธิของผู้บริ โภค โดยให้ ควำมสำคัญและมุ่งมัน่ สร้ ำงควำมพึงพอใจให้ กบั ผู้บริ โภค
ด้ วยควำมรับผิดชอบสูงสุด ทัง้ ในด้ ำนสินค้ ำที่มีคุณภำพสูง รำคำคุ้มค่ำ และบริ กำรที่รวดเร็ วและมีประสิทธิภำพ
ตลอดจนมุ่งมัน่ พัฒนำและนำเสนอสินค้ ำทำงเลือกใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำร และสร้ ำงสัมพันธภำพอันดี
อย่ำงยั่งยืนต่อผู้บริ โภค นอกจำกนี ้ บริ ษั ทยังมีช่องทำงต่ำงๆ เพื่อให้ ลูกค้ ำสำมำรถค้ นหำข้ อมูล ติดต่อทำงธุรกิจ
และแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน ได้ แก่ เว็บไซต์ของบริ ษัทและ Call Center
3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรดูแลรักษำและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมโดยบริ ษัทมีนโยบำยสิ่งแวดล้ อม
เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำน เพื่อป้องกัน บรรเทำ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมตลอดกระบวนกำรผลิตและ
ขยำยผลสู่ส ำธำรณชน ผ่ ำนกำรดำเนิ น งำนในหลำกหลำยมิติ โดยบริ ษัท เป็ น องค์ ก รชัน้ น ำในกำรขับ เคลื่อน
สังคมไทยให้ เกิดควำมตระหนักและดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อมอย่ำงยัง่ ยืน เพื่อให้ มีกำรดำเนินโครงกำรที่เป็ นรู ปธรรม
และวั ด ผลได้ ชั ด เจน บริ ษั ท จึ ง ได้ ขั บ เคลื่ อ นกำรด ำเนิ น งำน ด้ ำนสิ่ งแวดล้ อมผ่ ำนกลยุ ท ธ์ Sermsuk Green
Dimensions ซึ่งประกอบด้ วยกำรดำเนินงำน 5 มิติ คือ นำ้ บรรจุภัณฑ์ พลังงำน สภำพแวดล้ อมในโรงงำน และ
ทรัพยำกรมนุษย์
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ในปี 2562 บริ ษัทได้ เริ่ มนำมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม ISO14001:2015 มำประยุกต์
ปฏิบตั ิใช้ กบั ทัง้ 7 โรงงำนของบริ ษัท ซึง่ เป็ นกำรยกระดับระบบกำรจัดกำรด้ ำนสิ่งแวดล้ อม ให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับ
สำกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เกิดกำรพัฒนำสิ่งแวดล้ อมควบคู่กับกำรพัฒนำธุรกิจ โดยมุ่งเน้ นในกำรป้องกัน
มลพิษและรักษำสิ่งแวดล้ อม
มิติท่ ี 1 : นา้
น ้ำเป็ นทรัพยำกรที่บริ ษัทให้ ควำมสำคัญสูงสุด เนื่องจำกน ้ำไม่เพียงเป็ นปั จจัยหลักในกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทแต่ยังเป็ นปั จจัย ธรรมชำติที่สำคัญต่อกำรดำรงชีวิต ด้ วยระยะเวลำที่ผ่ำนมำกว่ำ 60 ปี บริ ษัทได้
ตระหนักถึงควำมสำคัญเรื่ องน ้ำมำโดยตลอด โดยนับตั ้งแต่เริ่ มต้ นประกอบธุรกิจ บริ ษัทเป็ นผู้ประกอบกำรรำยแรกๆ
ที่ริเริ่ มนำระบบบำบัดน ้ำเสียที่ทนั สมัยมำใช้ ในกำรบำบัดน ้ำทิ ้งก่อนปล่อยออกจำกโรงงำน และยังได้ รับกำรยกย่อง
ให้ เป็ นตัวอย่ำงที่ดีแก่สงั คม โดยบริ ษัทได้ เปิ ดโอกำสเผยแพร่ ควำมรู้ และกำรเป็ นตัวอย่ำงที่ดีในกำรบำบัดนำ้ เสีย
ให้ กบั ผู้สนใจเข้ ำศึกษำเยี่ยมชมอย่ำงต่อเนื่อง ได้ แก่ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษำ หน่วยงำนรำชกำร และผู้สนใจอื่น ๆ
บริ ษัทได้ ขยำยธุรกิจโดยมีกำรตั ้งโรงงำนในพื ้นที่ภูมิภำคต่ำงๆ ทัว่ ประเทศ โดยโรงงำนแต่ ละแห่ง
จะมีระบบบำบัดน ้ำเสียที่มีประสิทธิภำพ และบริ ษัทมีกำรควบคุมกำรทำงำนของระบบบำบัดน ้ำเสียต่อเนื่องตลอด
24 ชั่วโมง และมีกำรตรวจวิเครำะห์ คุณภำพนำ้ เสียก่อน และหลังผ่ำนกระบวนกำรบำบัดก่อนปล่อยออกจำก
โรงงำนให้ เป็ นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำหนดของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม และหน่วยงำน
รำชกำรที่กำกับดูแล โดยผลจำกกำรควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ ชิดและต่อเนื่องทำให้ น ้ำทิ ้งที่ปล่อยออกจำกโรงงำนของ
บริ ษัทมีค่ำ BOD ไม่เกิน 5 mg/l ซึ่งมีควำมสะอำดกว่ำมำตรฐำนที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรมกำหนดไว้ ถึง 4 เท่ำ
และสะอำดกว่ำมำตรฐำนน ้ำทิ ้งจำกครัวเรื อนมำกกว่ำ 40 เท่ำและตั ้งแต่ปี 2549 บริ ษัทได้ ลงทุนติดตั ้งเครื่ องมือที่มี
ควำมแม่นยำสูงในกำรตรวจวัดควำมสะอำดของน ้ำทิ ้ง (BOD Online) ก่อนระบำยออกจำกโรงงำนของบริ ษัททุก
แห่ง พร้ อมทังเชื
้ ่อมโยงข้ อมูลผ่ำนระบบอินเตอร์ เนตไปยังกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เพื่อรำยงำนผลคุณภำพนำ้ ทิ ้งที่
ปล่อยออกจำกโรงงำนต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ มั่นใจได้ ว่ำนำ้ ทิง้ ที่ปล่อยออกจำกโรงงำนมีควำมสะอำด
ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
และตั ้งแต่ปี 2561 บริ ษัทได้ เริ่ มนำหลักเกณฑ์กำรประเมินกำรใช้ น ้ำตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
หรื อ Water Footprint มำปฏิบตั ิใช้ โดยบริ ษัทดำเนิน กำรศึกษำวิเครำะห์และประเมินกำรใช้ นำ้ ตลอดวัฏจักรชีวิต
ผลิ ตภัณ ฑ์ ตำมมำตรฐำนสำกล และพิ จ ำรณำรวมถึ งผลกระทบกำรใช้ นำ้ และคุณ ภำพนำ้ ทิง้ ที่คืน สู่แหล่งนำ้
ธรรมชำติ ทำให้ เกิดกำรใช้ น ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยปั จจุบนั น ้ำดื่มคริ สตัลบรรจุขวด PET ขนำดบรรจุ 600 ml.
1 L. และ 1.5 L. เป็ นน ้ำดื่มรำยแรกที่ได้ รับกำรรับรอง Water Footprint พร้ อมทังบริ
้ ษัทมีแผนที่จะขยำยผลไปในทุก
โรงงำนของบริ ษัทต่อไป
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แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

มิติท่ ี 2 : บรรจุภัณฑ์
เพื่อกำรจัดกำรบรรจุภณ
ั ฑ์อย่ำงยัง่ ยืนบริ ษัทได้ มีกำรจัดกำรบรรจุภณ
ั ฑ์ตั ้งแต่ต้นทำงกำรผลิตและ
ใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์จนถึงปลำยทำงของกำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์ใช้ แล้ ว โดยบริ ษัทได้ มีกำรดำเนินกำรทั ง้ ในส่วนภำยใน
บริ ษัทและสังคมภำยนอก ดังนี ้
ในส่วนภำยในบริ ษัทได้ ตั ้งเป้ำหมำยลดกำรใช้ และควำมสิ ้นเปลืองทรัพยำกรให้ มำกที่สดุ โดยนำ
แนวคิดหลัก 3 Rs : Reduce Reuse และ Recycle มำใช้ ในกำรจัดกำรบรรจุภณ
ั ฑ์ ดังนี ้
1. ลดกำรใช้ วัตถุดิบ (Reduce) ด้ วยกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดกำรใช้ วัตถุดิบ โดยในปี
2562 บริ ษัท ได้ พฒ
ั นำรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้ แก่ ฝำพลำสติก และ ขวด PET โดยกำรลด
น ้ำหนักของฝำและ ขวด PET เพื่อลดกำรใช้ เม็ดพลำสติกเป็ นกำรใช้ ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและ
เท่ำที่จำเป็ น ในขณะเดียวกันก็สำมำรถรักษำคุณภำพผลิตภัณฑ์ และทำงบริ ษัทยังให้ ควำม
ร่ วมมือกับภำครัฐในกำรยกเลิกกำรใช้ พลำสติกหุ้มปำกขวด (Cap Seal) ของนำ้ ดื่มคริ สตัล
บรรจุขวด PET เพื่อลดกำรปนเปื อ้ นของพลำสติกสูส่ ิ่งแลดล้ อม
2. นำบรรจุภณ
ั ฑ์กลับมำใช้ ซ ้ำ (Reuse) ด้ วยกำรใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ขวดแก้ วแบบคืนขวดเพื่อให้ มีกำรนำ
บรรจุภณ
ั ฑ์ขวดแก้ วกลับมำใช้ ซ ้ำ และบรรจุภณ
ั ฑ์ขวดแก้ วยังสำมำรถนำกลับมำรี ไซเคิลได้ 100%
3. กำรคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วเพื่อกำร Recycle โดยส่งวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วไปยังโรงงำนแปรรู ป เพื่อ
นำกลับมำใช้ ประโยชน์ใหม่ในรู ปแบบต่ำงๆ เพื่อให้ เกิดกำรใช้ ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำที่สดุ
บริ ษัทได้ ร่วมกับบริ ษัทชัน้ นำ และกลุ่มอุตสำหกรรมหลักของประเทศ ร่ วมกันจัดตัง้ สถาบัน
จัดการบรรจุภัณฑ์ และรี ไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้ อม ตั ้งแต่ปี 2549 ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของสภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ มีกำรจัดกำรบรรจุภณ
ั ฑ์ และวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วของประเทศอย่ำงถูกต้ อง
เหมำะสม และยัง่ ยืนไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมของประเทศ
มิติท่ ี 3 : พลังงาน
บริ ษัทในฐำนะผู้ผลิตสินค้ ำตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรลดกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก โดย
ตั ้งแต่ปี 2559 บริ ษัทได้ เข้ ำร่ วม “โครงการขยายผลการส่ งเสริ มการจัดทาคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ ขององค์ ก ร”
และ “โครงการนาร่ องฉลากลดโลกร้ อน” โดยกำรสนับสนุนขององค์กำรบริ หำรจัดกำรก๊ ำซเรื อนกระจก และ
สถำบันน ้ำและสิ่งแวดล้ อมเพื่อควำมยัง่ ยืน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นผู้ให้ กำรสนับสนุนโครงกำร โดย
บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ที่สำคัญ คือ

45

103

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

ความรับผิดชอบต่อสังคม
•

เพื่ อ กำรประเมิ น กำรปล่ อ ยก๊ ำ ซเรื อ นกระจกที่ ป ล่ อ ยออกจำกองค์ ก ร และกิ จ กรรมขอ ง
ผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต เพื่อ หำแนวทำงลดกำรใช้ พลังงำน และขนำดของปริ มำณกำร
ปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก ซึง่ จะส่งผลให้ สำมำรถลดต้ นทุนกำรผลิตของบริ ษัท

•

เพื่อกำรรับรอง “ฉลำกลดคำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ (ฉลำกลดโลกร้ อน)”, “ฉลำกคำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์
ของผลิตภัณฑ์” และ “คำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์กร” ซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือช่วยบ่งชี ้ให้ ผ้ บู ริ โภค
มีข้อมูลสำหรับประกอบกำรตัดสินใจในกำรเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรพัฒนำและปรั บปรุ ง
ระบบกำรผลิตตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อกำรลดกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก

โดยปี 2562 ทัง้ 7 โรงงำนของบริ ษัท รวมถึ ง บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จ ำกัด และ บริ ษัท
เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จ ำกัด ได้ รั บ กำรรั บรองกำรขึน้ ทะเบียนคำร์ บ อนฟุต พริ น้ ท์ ขององค์ กร และในส่วน
ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัท นำ้ ดื่มคริ สตัล บรรจุขวด PET นับเป็ นนำ้ ดื่มรำยแรกของประเทศไทยที่ได้ รับกำรรั บ รอง
“ฉลำกลดคำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ (ฉลำกลดโลกร้ อน)” ในปี ที่ผ่ำนมำแล้ ว
ปี 2562 บริ ษัทได้ ขยำยผลกำรประเมินคำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ของผลิตภัณฑ์ ไปสูผ่ ลิตภัณฑ์น ้ำอัดลม
บรรจุขวด PET และได้ รับกำรรับรองกำรขึ ้นทะเบียน “ฉลำกคำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ของผลิตภัณฑ์” ครบทุกโรงงำนของ
บริ ษัท โดยปั จจุบันบริ ษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับกำรรับรองฉลำกคำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์จำนวน 83 ผลิตภัณฑ์ นับเป็ น
ผู้ประกอบกำรเครื่ องดื่มที่มีกำรดำเนินงำนเรื่ องกำรลดกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกและคำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์อย่ำงเป็ น
รูปธรรม และมีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับกำรรับรองมำกที่สดุ ในปั จจุบนั
และนอกจำกนี ้ น ้ำดื่มคริ สตัลยังเป็ นน ้ำดื่มรำยแรกของประเทศไทย ที่ได้ รับกำรรับรอง “ฉลำกลด
โลกร้ อน” ซึ่งกำรดำเนินงำนดังกล่ำวสะท้ อนให้ เห็นถึงกำรตระหนักถึงควำมสำคัญและกำรลงมือปฏิบตั ิอย่ำงเป็ น
รู ปธรรมของเสริ มสุข เพื่อมีส่วนร่ ว มในกำรลดปั ญหำกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก หรื อลดภำวะโลกร้ อน ซึ่งเป็ น
ปั ญหำสำคัญของโลกในปั จจุบนั
มิติท่ ี 4 และ 5 : สภาพแวดล้ อมในโรงงาน และทรั พยากรมนุษย์
พนัก งำนเป็ น ทรั พ ยำกรที่ บ ริ ษัท ให้ ค วำมส ำคัญ มำกที่ สุด กำรที่ จ ะน ำพำบริ ษัท ไปสู่ก ำรเป็ น
ต้ นแบบในกำรดูแลสิ่งแวดล้ อมอย่ำงยัง่ ยืนนันจะต้
้ องอำศัยควำมร่ วมมือจำกพนักงำน และต้ องมีพนักงำนที่มีใจรัก
สิ่งแวดล้ อมเป็ นพลังขับเคลื่อน บริ ษัทจึงมุ่งปลูกฝั งจิตสำนึกด้ ำนสิ่ งแวดล้ อมให้ กับพนักงำน รวมทัง้ จัดตัง้ ทีม
บุคลำกรด้ ำนสิ่งแวดล้ อมประจำโรงงำนเพื่อจัดกำรสิ่งแวดล้ อมและระบบบำบัดนำ้ เสียกว่ำ 30 คนโดยทีมงำนจะ
ผ่ำนกำรฝึ กอบรมหลักสูตรจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมและสถำบันสิ่งแวดล้ อมไทย และยังให้ ควำมสำคัญต่อกำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ ำนสิ่งแวดล้ อมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ และ
นำมำใช้ ในกำรพัฒนำกำรทำงำนภำยในบริ ษัท
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ด้ ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัยขององค์กรเพื่อมุ่งเน้ นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีในกำรทำงำนและเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิที่ดีด้ำนชีวอนำมัย
และสิ่งแวดล้ อมในสถำนที่ทำงำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของสำยกำรผลิตที่ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังเปิ ดโอกำสให้ บุคคลภำยนอกทัง้ ที่เป็ นนักวิชำกำร นิสิต นักศึกษำ เข้ ำมำ
ศึกษำดูงำนระบบบำบัดนำ้ เสียด้ วยมำกกว่ำปี ละ 1,000 คน พร้ อมทัง้ ยังเป็ นต้ นแบบในระบบบำบัดนำ้ เสียแบบ
ไร้ อำกำศ และผลักดันให้ หน่วยงำนต่ำงๆ เกิดกำรเรี ยนรู้และมีจิตสำนึกโดยกำรให้ คำปรึกษำกับบริ ษัทต่ำงๆ ในกำร
ดูแลระบบบำบัดน ้ำเสียและอนุเครำะห์เชื ้อจุลินทรี ย์จำกระบบบำบัดน ้ำเสียให้ กบั บริ ษัทต่ำงๆ
4. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทดำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและจริ ยธรรม และยังเป็ นสมำชิกที่ดีของสังคม โดยกำรมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคมรำยรอบโรงงำนและทัว่ ประเทศ ตลอดจนผู้ด้อยโอกำสให้ มีควำมเป็ นอยู่ที่ดี
ขึน้ ผ่ำนกำรดำเนินโครงกำรสำธำรณประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ ที่เป็ นรู ปธรรมอย่ำงต่อเนื่อง ได้ แก่ กำรมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน กำรศึกษำและวัฒนธรรม กำรสร้ ำงงำนและกำรพัฒนำทักษะ กำรพัฒนำและเข้ ำถึงเทคโนโลยี กำรสร้ ำง
รำยได้ และส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน สุขภำพ และกำรลงทุนด้ ำนสังคม
บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ พนักงำนได้ มีสว่ นร่ วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกำรดำเนิน
กิจกรรมโครงกำร “จิตอำสำ” ต่ำงๆ เพื่อให้ เกิดกำรมีสว่ นร่วม และสร้ ำงจิตสำนึกในกำรบำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ
เป็ นกำรเสริ มสร้ ำงควำมเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนและสังคม และให้ เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยัง่ ยืนต่อไป
5. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทได้ ขบั เคลื่อนกำรดำเนินธุรกิจด้ วยกำรนำนวัตกรรมด้ ำนต่ำงๆ พร้ อมทัง้ เผยแพร่ไปสูภ่ ำยนอก
เพื่อกำรเป็ นแบบอย่ำงที่ดีของผู้ดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2562 บริ ษัทได้ ร่วมกับศูนย์
เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ ำนกลยุทธ์ ธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และศูนย์ วิจัยและให้
คำปรึ กษำแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ นำร่ องกำรประเมินคำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ของผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์
“น ำ้ อัดลมและนำ้ ดื่ ม บรรจุขวดแก้ ว” ซึ่งเป็ น ครั ง้ แรกของประเทศไทยที่ มีก ำรประเมิน คำร์ บ อนฟุต พริ น้ ท์ ของ
ผลิตภัณฑ์ ประเภทขวดแก้ วดังกล่ำว ซึ่งค่ำปริ มำณกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกที่ได้ จำกกำรประเมิน จะเป็ นค่ำ
มำตรฐำนและเป็ นข้ อมูลทำงวิชำกำรสำหรับค่ำกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกของประเทศไทยต่อไป
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9.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
(1) กระบวนการจัดทารายงาน
บริ ษัทมีกำรจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมผนวกอยู่ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัทเป็ นประจำ
ทุกปี โดยบริ ษัทดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดลำดับผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) ที่มีควำมสัมพันธ์ทงภำยในและ
ั้
ภำยนอกองค์กร ผ่ำนกระบวนกำรบ่งชี ้ผู้มีส่วนได้ เสีย กำรจัดทำทะเบียนผู้ มีส่วนได้ เสีย กำรประเมินผลประโยชน์
และผลกระทบ และกำรจัดลำดับควำมสำคัญของผู้มีส่วนได้ เสีย โดยพิจำรณำขอบเขตควำมสัมพันธ์กับกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ และบริ กำรของบริ ษัทตลอดทัง้ ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) ด้ วยควำมเคำรพต่อผลประโยชน์ และ
ควำมต้ องกำรของผู้มีสว่ นได้ เสียกับกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน ตลอดจนกำรพิจำรณำผลกระทบจำกกำรตัดสินใจ หรื อ
กำรดำเนินกิจกรรมของบริ ษัทในมุมมองของผู้มีสว่ นได้ เสีย
(2) การดาเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่บริษัทได้ เปิ ดเผยไว้
บริ ษัท มีน โยบำยควำมรั บ ผิ ดชอบต่อสังคมเป็ น ลำยลัก ษณ์ อัก ษร และได้ สื่ อสำรให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสี ย
ตลอดจนสำธำรณชนทรำบ และบริ ษัทได้ สื่อสำรกำรดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ให้ กับพนักงำนของ
บริ ษัทเพื่อกำรมีสว่ นร่วมของพนักงำนซึง่ กำรดำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทสอดคล้ องกับหลักกำร
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม คือ หลักกำรควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ หลักกำรควำมโปร่งใส หลักกำรปฏิบตั ิอย่ำง
มีจริ ยธรรม หลักกำรยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสีย หลักกำรเคำรพต่อหลักนิติธรรม หลักกำรเคำรพต่อ
แนวปฏิบตั ิสำกล หลักกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน โดยบูรณำกำรลงในนโยบำยเรื่ องต่ำงๆ ของบริ ษัทเพื่อนำไปสู่
กำรปฏิบตั ิด้วยแนวทำงที่เหมำะสม พร้ อมกำรทบทวนและทวนสอบให้ เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่ำบริ ษัทมีกำรดำเนินงำนสอดคล้ องกับหลักกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัทมีกำรปฏิบัติงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุม 7 หัวข้ อหลักของกำรดำเนินงำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม คือ กำรกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน กำรปฏิบตั ิด้ำนแรงงำน สิ่งแวดล้ อม กำรดำเนินงำน
อย่ำงเป็ นธรรม ประเด็นด้ ำนผู้บริ โภค กำรมีส่วนร่ วมและกำรพัฒนำชุมชน โดยบริ ษัทมีกำรแต่งตั ้งคณะทำงำน
โครงกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็ นคณะผู้แทนจำกทุกหน่วยงำนภำยในบริ ษัทเพื่อให้ เกิดกำรปฏิบัติอย่ำง
เป็ นรู ปธรรม พร้ อมมีกำรติดตำม กำรทบทวนและทวนสอบอย่ำงต่อเนื่องเกิดเป็ นผลลัพธ์ (Outcome) ที่สำมำรถ
ชี ้วัดได้ ในประเด็นกำรดำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมทังจำกภำยในองค์
้
กร (CSR in process) และสู่สงั คม
ภำยนอก (CSR after process)
9.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
–ไม่มี–
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9.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ด้ านเศรษฐกิจ
1. กำรผลิตคริ สตัลโดยโรงงำนเครื อพันธมิตร
2. คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจกำรของ บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน)
ด้ านสังคม
1. กำรสร้ ำงสรรค์และแบ่งปั นสูส่ งั คม
2. กำรดูแลสุขภำพและควำมปลอดภัยของผู้บริ โภค
3. กำรพัฒนำบุคลำกรเสริ มสุข
4. กำรสร้ ำงแบรนด์และกิจกรรมกำรตลำด
ด้ า นสิ่งแวดล้ อม
1. โครงกำร Carbon Footprint
2. กิจกรรมส่งเสริ มกำรดูแลรั กษำสิ่ งแวดล้ อม
ด้ านวัฒนธรรม
เทศกำลศิลปะร่วมสมัยนำนำชำติกรุงเทพ BAB (2018)
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดแบบแสดงรายการข้
การความเสีอ่ยมูลง(แบบ 56-1) ประจาปี 2562
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
10.1 ความเห็นเกี่ยวข้ องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัทมีควำมเห็นว่ำ
บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภำพ งบกำรเงินของบริ ษัทถูกต้ องตำมควร
และเป็ นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและรำยกำรที่เกี่ยวข้ องกันมีควำมชัดเจนเพียงพอ
และกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมข้ อกำหนด กฎหมำย และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
10.2 ความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชี
ไม่มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน ตำมรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำม
เอกสำรแนบท้ ำยรำยกำรข้ อมูลประจำปี
10.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
1) ชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษัท
นำงสำวดวงกมล พรสุขสว่ำง

ผู้จดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน

หมำยเหตุ : นำงสำวดวงกมล พรสุขสว่ำงได้ รับตำแหน่งผู้จดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2562
2) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
เห็นว่ำมีคณ
ุ วุฒิและประสบกำรณ์เหมำะสมเพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้ ำที่ดงั กล่ำว
3) กำรแต่งตั ้ง ถอดถอน และโยกย้ ำยผู้ดำรงตำแหน่ง
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

11. รายการระหว่ างกัน
11.1 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ชื่อกิจการ

ผู้บริ หำรสำคัญ

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทย เบเวอร์ เรจ แคน จำกัด
บริ ษัท บำงกอกกล๊ ำส จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท แสงโสม จำกัด
บริ ษัท เบียร์ ไทย (1991) จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เบียร์ ทิพย์ บริ วเวอรี่ (1991) จำกัด
บริ ษัท สุรำบำงยี่ขนั จำกัด
บริ ษัท ภิรมย์สรุ ำงค์ จำกัด
บริ ษัท สุนทรภิรมย์ จำกัด
บริ ษัท ทิพย์ชโลธร จำกัด
บริ ษัท สุรำทิพย์ จำกัด
บริ ษัท กฤตยบุญ จำกัด
บริ ษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท ป้อมบูรพำ จำกัด
บริ ษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด
บริ ษัท ป้อมกิจ จำกัด
บริ ษัท นำยุค จำกัด
บริ ษัท แพนอินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ รี ไซเคิล จำกัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์ เก็ตติ ้ง จำกัด
บริ ษัท ทศภำค จำกัด

ประเทศที่
ลักษณะความสัมพันธ์
จัดตัง้ /
สัญชาติ
สิงคโปร์ /ไทย บุคคลที่มีอำนำจและควำมรับผิดชอบกำรวำงแผน
สั่งกำรและควบคุมกิจกรรมต่ำงๆของกิจกำร ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม ทังนี
้ ้รวมถึงกรรมกำรของกลุ่ม
บริ ษัท (ไม่ว่ำจะทำหน้ ำที่ในระดับบริ หำรหรื อไม่)
ไทย
บริ ษัทใหญ่และมีกรรมกำรร่วมกัน
ไทย
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทใหญ่ใน
ลำดับสูงสุดถือหุ้นทำงอ้ อมร้ อยละ 50
ไทย
บริ ษัทลงทุนในหุ้นสำมัญ
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ไทย
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
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บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จำกัด
บริ ษัท โฮเรก้ ำ แมเนจเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท เบฟเทค จำกัด
บริ ษัท แคชแวน แมนเนจเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท ซี เอ ซี จำกัด
บริ ษัท ช้ ำงอินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
บริ ษัท เทรดดิชนั่ เนลเทรดแมนเนจเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด
บริ ษัท ไทยโมลำส จำกัด
บริ ษัท แก่นขวัญ จำกัด
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จำกัด
บริ ษัท โออิชิ รำเมน จำกัด
บริ ษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์ วิส จำกัด
บริ ษัท บำงกอกอำร์ ตเบียนนำเล่ แมนเนจเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด
บริ ษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จำกัด

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
ประเทศที่
จัดตัง้ /
สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริ ษัท เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ เอเชีย จำกัด

ไทย

บริ ษัท แม๊ กซ์ เอเชีย จำกัด

ไทย

บริ ษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด

ไทย

F&N Interflavine Pte Ltd.

สิงคโปร์

บริ ษัท อำคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน)

ไทย

บริ ษัท อำคเนย์แคปปิ ตอล จำกัด

ไทย
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บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัทใหญ่
ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัทใหญ่
ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัทใหญ่
ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัทใหญ่
ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทในเครื อของบริ ษัทร่วมของบริ ษัทใหญ่ใน
ลำดับสูงสุด
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทใหญ่ใน
ลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทใหญ่ใน
ลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

บริ ษัท อำคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)

ประเทศที่
จัดตัง้ /
สัญชาติ
ไทย

บริ ษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

ไทย

บริ ษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

ไทย

บริ ษัท บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์ จำกัด

ไทย

บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอป
เม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ไทย

บริ ษัท นอร์ ธปำร์ ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ ตคลับ จำกัด

ไทย

บริ ษัท เดอะเพ็ท จำกัด

ไทย

บริ ษัท ฝำจีบ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทย มำลำยำ กลำส จำกัด
บริ ษัท แก้ วกรุงไทย จำกัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริ ษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

ไทย

บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ไทย

ไทย
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กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทใหญ่ใน
ลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทใหญ่ใน
ลำดับสูงสุดถือ หุ้นใหญ่ทำงอ้ อม
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทใหญ่ใน
ลำดับสูงสุดถือ หุ้นใหญ่ทำงอ้ อม
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทใหญ่ใน
ลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทใหญ่ใน
ลำดับสูงสุดถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทใหญ่ในลำดับ
สูงสุดถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อมและมีกรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทใหญ่ใน
ลำดับสูงสุด ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อมและมีกรรมกำร
ร่วมกัน
บริ ษัทและกรรมกำรลงทุนในหุ้นสำมัญและมี
กรรมกำรร่วมกัน
บริ ษัทลงทุนในหุ้นสำมัญและมีกรรมกำรร่ วมกัน
กรรมกำรลงทุนในหุ้นสำมัญและมีกรรมกำรร่ วมกัน
กรรมกำรลงทุนในหุ้นสำมัญและมีกรรมกำรร่ วมกัน
มีกรรมกำรร่วมกัน
มีกรรมกำรร่วมกัน
มีกรรมกำรร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือ
หุ้นใหญ่ทำงอ้ อม
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือ
หุ้นใหญ่ทำงอ้ อม
บริ ษัทร่ วม
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอธิบายได้ ดังต่ อไปนี ้
รายการ

นโยบายการกาหนดราคา

รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและกำร
ให้ บริ กำร

รำคำต้ นทุนสินค้ ำที่เกิดขึ ้นจริ งบวกด้ วยอัตรำกำไรขันต้
้ น

รำยได้ อื่น

รำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำ / หรื อที่ตกลงร่วมกัน

ดอกเบี ้ยรับและดอกเบี ้ยจ่ำย

อัตรำที่ตกลงร่วมกันโดยอ้ ำงอิงอัตรำดอกเบี ้ยจำกสถำบันกำรเงิน

ซื ้อสินค้ ำและวัตถุดิบ

รำคำต้ นทุนของสินค้ ำและวัตถุดิบที่เกิดขึ ้นจริ งบวกอัตรำกำไร
ขันต้
้ น

เงินสนับสนุนทำงกำรตลำด

ตำมรำคำใบแจ้ งหนี ้ที่เกิดขึ ้นจริ ง

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ได้ แก่ เงินเดือน เงิน ตำมที่ได้ รับอนุมตั ิโดยกรรมกำรและผู้ถือหุ้น
บำเหน็จกรรมกำรและเบี ้ยประชุม
ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ำย

รำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำ หรื อที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร

รำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำ หรื อที่ตกลงร่วมกัน

ในปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำร
ที่อำจมีควำมขัดแย้ ง สำมำรถสรุปมูลค่ำและลักษณะของกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันโดยแบ่งตำมประเภทได้ ดงั นี ้

54
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รายการระหว่างกัน

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

รายการขายระหว่ างกันที่มีความสัมพันธ์ กับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ลาดับ

ชื่อ

1

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน)

2

บริ ษัท สุรำบำงยี่ขนั จำกัด

3

บริ ษัท ภิรมย์สรุ ำงค์ จำกัด

4

บริ ษัท นำยุค จำกัด

5

บริ ษัท แคชแวน แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

6

บริ ษัท เบียร์ ไทย (1991) จำกัด (มหำชน)

7

บริ ษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

8

บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จำกัด

9

บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

10

บริ ษัท โฮเรก้ ำ แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

11

บริ ษัท ช้ ำงอินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

12

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

13

บริ ษัท ทศภำค จำกัด

ความสัมพันธ์

บริ ษัทใหญ่และมีกรรมกำร
ร่วมกัน
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
55

ยอดขาย
ลูกหนี ้ ณ
สาหรับปี
วันที่
สิน้ สุดวันที่
30 ก.ย. 2562
30 ก.ย. 2562
3.48
0.39
0.01

-

20.22

-

(0.15)

-

285.48

28.27

0.01

-

3,663.95

240.99

143.43

10.65

3.10

3.50

0.14

-

1.13

0.12

0.08

-

0.04

-
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รายการระหว่างกัน
ลาดับ

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ชื่อ

ความสัมพันธ์

14

บริ ษัท ไทยโมลำส จำกัด

15

บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จำกัด

16

บริ ษัท โออิชิ รำเมน จำกัด

17

บริ ษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด

18

บริ ษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด

19

F&N Interflavine Pte. Ltd.

20

บริ ษัท เอเอสเอ็ม แมแนจเม้ นท์ จำกัด

21

บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
(มหำชน)

22

บริ ษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ แอนด์
ดิเวลลอปเม้ นท์ จำกัด

บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทย่อย
ทำงอ้ อมของบริ ษัทใหญ่ใน
ลำดับสูงสุด
บริ ษัทในเครื อของบริ ษัทร่วมของ
บริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อมและมี
กรรมกำรร่วมกัน
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือหุ้น
ใหญ่ทำงอ้ อม

รวม

56

ยอดขาย
ลูกหนี ้ ณ
สาหรับปี
วันที่
สิน้ สุดวันที่
30 ก.ย. 2562
30 ก.ย. 2562
0.02
18.16

-

12.39

2.40

-

0.54

0.22

0.03

9.98

2.40

0.03

0.01

0.20

0.03

0.02

-

4,161.94

289.33
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ซือ้ สินค้ าจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ลาดับ

ชื่อ

ลักษณะรายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

บริ ษัท เบียร์ ไทย (1991) จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เบียร์ ทิพย์ บริ วเวอรี่ (1991) จำกัด
บริ ษัท กฤตยบุญ จำกัด
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จำกัด
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จำกัด
บริ ษัท ไทย เบเวอร์ เรจ แคน จำกัด
บริ ษัท ไทย มำลำยำ กลำส จำกัด
บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จำกัด
บริ ษัท ฝำจีบ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เดอะเพ็ท จำกัด
บริ ษัท อำคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์ จำกัด
รวม

ซื ้อสินค้ ำสำเร็จรูป
ซื ้อสินค้ ำสำเร็จรูป
ซื ้อสินค้ ำสำเร็จรูป
ซื ้อวัตถุดิบและสินค้ ำสำเร็จรูป
ซื ้อสินค้ ำสำเร็จรูป
ซื ้อสินค้ ำสำเร็จรูป
ซื ้อวัตถุดิบ
ซื ้อวัตถุดิบ
ซื ้อวัตถุดิบ
ซื ้อวัตถุดิบ
ซื ้อวัตถุดิบ
ค่ำเบี ้ยประกันภัย
ซื ้อวัตถุดิบและสินค้ ำสำเร็จรูป

57

ยอดซือ้ สาหรับ
เจ้ าหนี ้
ปี สิน้ สุดวันที่
ณ วันที่
30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
62.79
(0.38)
439.15
31.20
110.14
11.44
1,221.48
118.75
18.72
2.49
847.90
76.39
107.63
18.29
124.59
14.71
934.13
62.36
146.43
23.97
366.11
60.47
0.99
5.12
0.30
4,385.18
419.99

115

รายการระหว่างกัน

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

รายได้ อ่ นื และเงินสนับสนุนทางการตลาด
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ลาดับ

ชื่อ

ลักษณะรายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จำกัด
บริ ษัท เบียร์ ทิพย์ บริ วเวอรี่ (1991) จำกัด
บริ ษัท ป้อมกิจ จำกัด
บริ ษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ รี ไซเคิล จำกัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
บริ ษัท บำงกอกกล๊ ำส จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จำกัด
บริ ษัท แก้ วกรุงไทย จำกัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์ เก็ตติ ้ง จำกัด
รวม

เงินสนับสนุนทำงกำรขำย
รำยได้ อื่น
รำยได้ อื่น
รำยได้ อื่น
รำยได้ อื่นค่ำขำยเศษวัสดุ
รำยได้ อื่นขำยเครื่ องจักรอุปกรณ์
รำยได้ อื่นค่ำขำยเศษแก้ ว
เงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำบริ กำร
รำยได้ อื่นค่ำสำธำรณูปโภค
รำยได้ อื่นค่ำขำยเศษแก้ ว
เงินสนับสนุนทำงกำรขำย

รายได้ อ่ นื
ลูกหนีอ้ ่ นื ณ
สาหรับปี
วันที่
สิน้ สุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
30 ก.ย. 2562
463.17
106.67
0.08
0.09
0.03
0.04
0.02
0.03
7.75
0.17
2.06
2.20
0.96
0.71
17.79
0.18
0.11
13.66
4.64
504.67
115.69

รายได้ เงินปั นผลรับ
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ลาดับ

ชื่อ

ความสัมพันธ์

1

บริ ษัท ฝำจีบ จำกัด (มหำชน)

2
3
4

บริ ษัท บำงกอกกล๊ ำส จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จำกัด
บริ ษัท เดอะเพ็ท จำกัด
รวม

เงินปั นผล
รับสาหรับปี
สิน้ สุดวันที่
30 ก.ย. 2562
บริ ษัทลงทุนในหุ้นสำมัญ และมี
1.59
กรรมกำรร่วมกัน
บริ ษัทลงทุนในหุ้นสำมัญ
2.15
บริ ษัทร่วม
75.00
บริ ษัทและกรรมกำรลงทุนในหุ้น
0.70
สำมัญและมีกรรมกำรร่วมกัน
79.44
58

ลูกหนีอ้ ่ นื
ณ วันที่
30 ก.ย. 2562
36.00
36.00
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รายการระหว่างกัน

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ

ลักษณะรายการ

บริ ษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จำกัด ค่ำใช้ จ่ำยสนับสนุนกำรขำย
บริ ษัท ทศภำค จำกัด
ค่ำโฆษณำ
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ค่ำใช้ จ่ำยสนับสนุนกำรขำย
บริ ษัท โออิชิ รำเมน จำกัด
ค่ำใช้ จ่ำยสนับสนุนกำรขำย
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จำกัด
ค่ำใช้ จ่ำยเพื่อส่งเสริ มกำรขำย
บริ ษัท ฝำจีบ จำกัด (มหำชน)
ค่ำใช้ จ่ำยเพื่อส่งเสริ มกำรขำย
บริ ษัท อำคเนย์ประกันภัย จำกัด
ค่ำเบี ้ยประกันภัย
(มหำชน)
บริ ษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ค่ำใช้ จำ่ ยสนับสนุนกำรขำย
จำกัด
บริ ษัท เดอะเพ็ท จำกัด
ค่ำใช้ จำ่ ยสนับสนุนกำรขำย
บริ ษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด
ค่ำใช้ จำ่ ยสนับสนุนกำรขำย
บริ ษัท นอร์ ทปำร์ ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ ต
ค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ด
คลับ จำกัด
รวม

59

ค่ าใช้ จ่าย
สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่
30 ก.ย. 2562
261.65
59.40
5.40
3.93
18.66
0.33
2.41
23.75

เจ้ าหนีอ้ ่ ืน
ณ วันที่
30 ก.ย.
2562
133.18
2.23
1.09
0.88
7.36
1.58

0.44

-

3.61
0.37
0.01

0.24
-

379.96

146.56
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รายการระหว่างกัน
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ลาดับ

ชื่อ

1
2
3
4
5
6

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท สุรำบำงยี่ขนั จำกัด
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จำกัด
บริ ษัท ซี เอ ซี จำกัด
บริ ษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

7

บริ ษัท เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ เอเชีย
จำกัด
บริ ษัท อำคเนย์ประกันภัย จำกัด
(มหำชน)
บริ ษัท อำคเนย์แคปปิ ตอล จำกัด
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
(มหำชน)
บริ ษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

บริ ษัท ไทย เบเวอร์ เรจ แคน จำกัด
บริ ษัท เบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ทีซซี ี โฮเทล แอสเสท แมนเนจ
เม้ นท์ จำกัด
บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
(มหำชน)
บริ ษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท แคชแวน แมนเนจเมนต์ จำกัด
บริ ษัท เบียร์ ทิพย์ บริ วเวอรี่ (1991) จำกัด
รวม

ลักษณะรายการ

ค่ าใช้ จ่ายสาหรับ เจ้ าหนีอ้ ่ ืน ณ
ปี สิน้ สุดวันที่
วันที่
30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562
ค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ด
0.08
0.08
ค่ำเช่ำ
0.02
0.02
ค่ำบริ หำรจัดกำร
14.16
3.29
ค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ด
0.55
ค่ำเช่ำค่ำบริ กำร
18.18
3.26
ค่ำเช่ำพำเลท
18.21
ค่ำเช่ำสำนักงำน
ค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ด
0.17
ค่ำเบี ้ยประกัน

5.00

-

ค่ำเช่ำรถ
ค่ำเบี ้ยประกัน

32.45
0.57

3.01
-

ค่ำบริ กำรระบบ
สำรสนเทศ
ค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ด
ค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ด
ค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ด

17.36

2.07

1.20
0.03
0.33

-

ค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ด

0.07

-

ค่ำเช่ำรถยนต์

8.55

0.78

2.65
0.24
119.65

1.40
0.04
14.12

ค่ำใช้ จ่ำยเบ็ดเตล็ด
ค่ำเช่ำพำเลท
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รายการระหว่างกัน
11.2 ความจาเป็ นของรายการระหว่ างกัน
เนื่องจำกบริ ษัทได้ รับสิทธิในกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มอัดลม ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ
“เอส” ในกำรผลิตเครื่ องดื่มให้ มีคุณภำพตรงตำมที่เจ้ ำของผลิตภัณฑ์กำหนด จำเป็ นต้ องชือ้ วัตถุดิบหลักในกำร
ผลิต ผ่ำนบริ ษัทหรื อตัวแทนที่เจ้ ำของสิทธิกำหนด ในด้ ำนกำรกำหนดรำคำและกำไรจำกกำรจัดจำหน่ำยมีกำรตก
ลงกันอย่ำงชัดเจน กำรซื ้อวัตถุดิบและสินค้ ำจำกบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ก็เพื่อเป็ นกำรกำหนดแหล่งจัดหำวัตถุดิบที่
มีคณ
ุ ภำพ และสำมำรถจัดหำได้ สม่ำเสมอแม้ ในยำมวิกฤต
11.3 มาตรการและขัน้ ตอนอนุมัติรายการระหว่ างกัน
รำยกำรระหว่ำงกันจะได้ รับกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบจำกฝ่ ำยบริ หำร ก่อนทำเป็ นสัญญำผูกพันบริ ษัท
รำยกำรระหว่ำงกันที่มีนัยสำคัญทำงกฎหมำยที่ทำกับบริ ษัท หรื อบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมจะต้ องรำยงำนให้
คณะกรรมกำรอนุมตั ิในกำรทำรำยกำรนันๆ
้ ทุกครัง้
11.4 นโยบายหรือแนวโน้ มในการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
แนวโน้ มของรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตยังคงเป็ นกำรผลิต กำรซื ้อขำยสินค้ ำและวัตถุดิบ รวมถึงกำรสนับสนุน
กิจกำรด้ ำนกำรตลำดและกำรขำยระหว่ำงบริ ษัท บริ ษัทร่วม และบริ ษัทย่อย รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ซึง่ เป็ นกิจกรรมปกติของ
บริ ษัท
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญและงบการเงิน
12

ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญและงบการเงิน
งบการเงินได้ รับการตรวจสอบจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึง่ ได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
12.1

ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงินรวม

รายการ

2562

รายได้ จากการขาย (ล้ านบาท)
ขาดทุนสุทธิ (ล้ านบาท)
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (บาท)
ขาดทุนสุทธิต่อรายได้ รวม (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)

(ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

10,000.00
5,000.00
2562

2561

2560

(ปี)

10,819.5
(277.7)
(1.0)
(2.5)

(3.8)
(5.2)

(2.4)
(3.3)

(100.00)
(200.00)
(300.00)
(400.00)
(500.00)

(0.50)
(1.00)
(1.50)
(2.00)

2562

2561

2560

(ปี)

(ร้อยละ)
(1.00)
(2.00)
(3.00)
(4.00)

อัตราผลตอบแทนจากสิินทรัพย์
(ร้อยละ)
(1.00)
(2.00)
(3.00)
(4.00)

2562

2561

10,623.1
(230.9)
(0.9)
(2.1)
(1.9)
(2.6)

ขาดทุนสุทธิ
2562

2561

2560

(ปี)

ขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวม

ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น
(บาท)

2560

11,763.2
(452.5)
(1.7)
(3.8)

(ล้านบาท)

15,000.00

-

2561

2560

2562

2561

2560

(ปี)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(ปี)

(ร้อยละ)
(1.00)
(2.00)
(3.00)
(4.00)
(5.00)
(6.00)

2562

2561

2560

(ปี)
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญและงบการเงิ
น
แบบแสดงรายการข้
อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
12.2 การแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน
12.2.1 อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
งบการเงินรวม

อัตราส่ วน

2562

2561

2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

1.2

1.0

1.0

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

(เท่า)

0.7

0.5

0.5

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดต่อหนี ้สินหมุนเวียน

(เท่า)

0.2

0.1

0.1

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

(เท่า)

21.3

18.7

19.4

ระยะเก็บหนี ้เฉลี่ย

(วัน)

17.1

19.5

18.8

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

(เท่า)

21.9

18.9

17.5

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย

(วัน)

16.7

19.3

20.9

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้

(เท่า)

12.0

9.8

8.4

ระยะเวลาชาระหนี ้

(วัน)

30.4

37.2

43.5

Cash Cycle (Better)

(วัน)

3.4

1.6

(3.8)

12.2.2 อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตราส่ วน
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินการ
อัตรากาไรอื่นๆ
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

2562

งบการเงินรวม
2561

2560

28.6
(4.5)
2.8
(3.8)
(5.2)

27.7
(6.9)
4.2
(2.5)
(3.2)

27.2
(6.8)
3.7
(2.1)
(2.6)
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญและงบการเงิ
น
แบบแสดงรายการข้
อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
12.2.3 อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่ วน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(ร้ อยละ)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(ร้ อยละ)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(เท่า)

2562

งบการเงินรวม
2561

2560

(3.8)

(2.4)

(1.9)

(5.3)

(3.3)

(2.6)

0.9

0.9

0.9

2562

งบการเงินรวม
2561

2560

0.4

0.4

0.4

12.2.4 อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วน

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
12.3 งบการเงิน

(เท่า)
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รำยงำนของผู้สอบบัญ้ส
ชี รอบบั
ับอนุญญ
ำต ชีรับอนุญาต
รายงานของผู
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษ ทั เสริ มสุ ข จากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ น
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ ึ ง
ประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะ
กิ จการ และกระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จการส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ด วัน เดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที่ ค วรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562
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รายงานของผู
้สอบบั
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็
น ญชีรับอนุญาต
ข้เกณฑ์
าพเจ้ใานการแสดงความเห็
ได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั
ญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน ความรับผิดชอบ
น
ของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ น
าได้ปฏิ่มบบริ
ตั ิงษานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั
ญชี ความรัป้ บระกอบวิ
ผิดชอบของข้
ล่าวไว้ใน ความรัชาชี
บผิพดบัชอบ
อิข้สาพเจ้
ระจากกลุ
ทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู
ชาชี พาบัพเจ้
ญชีาทได้ี่ กกาหนดโดยสภาวิ
ญชี
่อการตรวจสอบงบการเงิ
ของผูวสนที
้ อบบั
าพเจ้ามีคบวามเป็
ในส่
่ เกี่ ยญวข้ชีอตงกั
บการตรวจสอบงบการเงินนรวมและงบการเงิ
รวมและงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการในรายงานของข้
การ และข้าพเจ้าได้ปาฏิพเจ้
บตั าิตข้ามความรั
ผิดชอบน
ระจากกลุ่มบริ ษ่ นทั ๆและบริ
ษทั ตามข้ออกกาหนดจรรยาบรรณของผู
ชาชี พบัญชีญที่กชีาหนดโดยสภาวิ
พบัญชี
ด้อิสานจรรยาบรรณอื
ซึ่ งเป็ นไปตามข้
าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่ป้ าระกอบวิ
หลักฐานการสอบบั
ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพีชยาชีงพอและ
ในส่
วนที่ เกี่ ย่อวข้
บการตรวจสอบงบการเงิ
เหมาะสมเพื
ใช้อเป็งกันเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นนรวมและงบการเงิ
ของข้าพเจ้า นเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เรืเหมาะสมเพื
่ องสาคัญในการตรวจสอบ
่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคั
าคัญญในการตรวจสอบ
ในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่ างๆ ที่ มีนัยส าคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ลยพิ นิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บท
เรื่ องส าคัญในการตรวจสอบคื
อเรื่ องต่ างๆ ที่นมีเฉพาะกิ
นัยส าคัญจการโดยรวมและในการแสดงความเห็
ที่ สุ ด ตามดุ ลยพิ นิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบวินชของข้
าชี พ ของข้
ของการตรวจสอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
าพเจ้าาพเจ้
ทั้งนีา้ ขในการ
า้ พเจ้า
ตรวจสอบงบการเงิ
รวมและงบการเงิ
ไม่
ได้แสดงความเห็นนแยกต่
างหากสาหรันบเฉพาะกิ
เรื่ องเหล่จาการส
นี้ าหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้า
มูไม่ลไค่ด้าของที
่ดิน อาคาร
และอุางหากส
ปกรณ์ าหรับเรื่ องเหล่านี้
แสดงความเห็
นแยกต่
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2, 3 และ 13
มูเรืล่อค่งสาของที
่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
อ้กลุางถึ
ง
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
ข้
อ
2,
3
และ
13
่มบริ ษทั และบริ ษทั มีผลขาดทุนหลายปี ในงบการเงินรวม วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดงั นี้
เรื
่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
และงบการเงิ
นเฉพาะกิ จการ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการแข่ งขัน ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
 ทาความเข้าใจกระบวนการส าหรั บประมาณการมูลค่ า
่มบริ ษทั สิและบริ
กลุ
ในงบการเงิ
ทางตลาด
นข้อบ่นงหลายปี
ชี้ ของการด้
อยค่า ดันงรวม
นั้น วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดงั นี้
่ งเหล่าษนีทั ้ นมีับผเป็ลขาดทุ
ที่คาดว่าจะได้รับคื นที่ มาจากมูลค่าตลาดหักด้วยต้นทุน
และงบการเงิ
ซึ่ งเป็ นผลมาจากการแข่
งขันล
มูลค่าตามบัญนชีเฉพาะกิ
ของที่ ดินจการ
อาคารและอุ
ปกรณ์ อาจแสดงมู
 ท
าความเข้าใจกระบวนการสาหรับประมาณการมูลค่ า
ในการขาย
ทางตลาด
สิ
ง
เหล่
า
นี
น
บ
ั
เป็
นข้
อ
บ่
ง
ชี
ข
องการด้
อ
ยค่
า
ดั
ง
นั
น
้
้
่
้
ค่าที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ที่คาดว่าจะได้รับคื นที่ เกี่ ม่ ยาจากมู
ค่าแตลาดหั
นทุน
 ตรวจสอบเอกสารที
วข้อ งลได้
ก่ หนังกสืด้อวยต้
จ้า งงาน
มูลค่าตามบัญชี ของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ อาจแสดงมูล
ในการขาย
ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระ และรายงานการประเมิน
ค่ในการประเมิ
าที่สูงกว่ามูลนค่การด้
าที่คาดว่
า
จะได้
ร
ั
บ
คื
น
อยค่า ผูบ้ ริ หารได้พิจารณามูลค่าตลาด  ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ หนังสื อจ้า งงาน
มูลค่าทรัพย์สินเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
หักด้วยต้นทุนในการขายเพื่อการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะ
ผูวิธป้ ี กระเมิ
นราคาทรั
พย์ทสี่ิผนปู ้ อิระเมิ
สระ นและรายงานการประเมิ
น
าร และข้
อสมมติ
ใช้
ในการประเมิ
น
การด้
อ
ยค่
า
ผู
บ
้
ริ
ห
ารได้
พ
ิ
จ
ารณามู
ล
ค่
า
ตลาด
ได้รั บ คื น อี ก ทั้ง มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องที่ ดิ น อาคาร และ
ลค่าทรั
พย์สิน้ เพื
่อทาความเข้าและความเที
ใจเกี่ยวกับวั่ยตงธรรมของ
ถุประสงค์
 มู
ประเมิ
นความรู
ความสามารถ
หัอุ ปกด้กรณ์
วยต้ขนองบริ
ทุนในการขายเพื
่
อ
การพิ
จ
ารณามู
ล
ค่
า
ที
่
ค
าดว่
า
จะ
ษ ัท มี ส าระส าคัญ เรื่ อ งนี้ จึ งถื อ เป็ นเรื่ อ ง
วิผูธป้ ี กระเมิ
าร และข้
อสมมติ
นราคาทรั
พย์สทิ ี่นผปู ้อิสระเมิ
ระทีน่บใช้ริ ษทั ได้วา่ จ้าง
ได้
ร
ั
บ
คื
น
อี
ก
ทั
ง
มู
ล
ค่
า
ตามบั
ญ
ชี
ข
องที
่
ด
ิ
น
อาคาร
และ
้
สาคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า
 ประเมินความรู ้ ความสามารถ และความเที่ ยงธรรมของ
อุ ป กรณ์ ข องบริ ษ ัท มี ส าระส าคัญ เรื่ อ งนี้ จึ งถื อ เป็ นเรื่ อ ง  ตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดสิ นทรัพย์ที่ให้
ผูผูปป้้ ระเมิ
พย์สินอินสมูระที
ษทั ได้วา่ จ้างย บเที ย บ
ระเมินนราคาทรั
ท าการประเมิ
ล ค่่บา ริโดยการเปรี
สาคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า
 ตรวจสอบความครบถ้
ยดสิกนบั ทรั
ย์ที่ให้น
รายละเอียดสิ นทรัพย์ทวี่ บนของรายละเอี
ริ ษทั จัดเตรี ยมให้
ผูป้ พระเมิ
ผูกับป้ ทะเบี
ระเมิยนนทรั
ท าการประเมิ
น มูล ค่ า โดยการเปรี
พย์สินและรายงานการประเมิ
นมูลยค่บเที
า ยบ
รายละเอียดสิ นทรัพย์ที่บริ ษทั จัดเตรี ยมให้กบั ผูป้ ระเมิน
กับทะเบียนทรัพย์สินและรายงานการประเมินมูลค่า
2
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2, 3 และ 13
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
 การใช้ผ ลงานของผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ ว่าจ้างโดยเคพี เอ็มจี ใน
การประเมินวิธีการและข้อสมมติ หลักของการวัดมูลค่า
และ
 พิ จ ารณาถึ ง ความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

การใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2, 3 และ 15
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท รั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดงั นี้
ตั ด บั ญ ชี จ ากผลขาดทุ น สะสม การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
 ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับกระบวนการการประมาณมูลค่ า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ข้ ึนอยู่กบั กาไรทางภาษี
ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ในอนาคตและความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่จะ
นาผลขาดทุ นดังกล่าวมาใช้ในอนาคตอย่างมาก ผูบ้ ริ หาร  พิจารณาสมมติฐานของฝ่ ายบริ หารที่ใช้ในการประมาณ
ต้องใช้วิจารณญาณในการประมาณการกาไรทางภาษี ใน
การกาไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าได้
อนาคตเพื่อประมาณมูลค่าของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการ
เปรี ยบเที ยบข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการจัดทาประมาณการ
ตั ด บั ญ ชี การใช้ ส มมติ ฐ านที่ ใ ช้ เป็ นวิ จ ารณญาณของ
กาไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั กับข้อมูลที่ มีอยู่
ผูบ้ ริ ห ารในการประมาณการซึ่ งเป็ นผลจากแผนงานใน
ทั้งภายในและภายนอก เช่ น พยากรณ์ เศรษฐกิ จ และ
อนาคต, ตลาดหรื อ สภาวะทางเศรษฐกิ จ และการบรรลุ
ข้อมูลในอดี ตของกลุ่มบริ ษทั และผลประกอบการและ
เป้ าหมายของการประมาณการดังกล่าวมี ความไม่แน่ นอน
ประเมิ นความอ่อนไหวต่ อผลจากการเปลี่ ยนแปลงใน
ทาให้ขา้ พเจ้าให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้
สมมติฐาน


ทดสอบการคานวณของประมาณการกระแสเงินสด



พิ จ ารณาถึ งความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อมู ล ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการคื อ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ หากใน
การปฏิ บตั ิ งานดังกล่าว ข้าพเจ้าได้สรุ ปว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
รายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ ห ารมี หน้าที่ รับผิ ด ชอบในการจัด ทาและนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่ านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ ปราศจากการแสดงข้อมูล ที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผลคื อ
ความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อ
ทุ กรายการรวมกัน จะมี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ น จากการใช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพิ นิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้อมูลที่ ข ัด ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญ ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน



ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ท่ีผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิ ด ข้อ สงสัยอย่างมี นัยส าคัญ ต่ อความสามารถของกลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในการดาเนิ นงานต่ อเนื่ อ งหรื อไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ข ้อสรุ ป ว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีส าระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของ
ข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบ
บัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง



ประเมิ นการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ปแบบที่ ทาให้มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



ได้รั บ หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ ย วกับข้อมู ลทางการเงิ น ของกิ จการภายในกลุ่ มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษ ทั เพื่ อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บ ผิ ด ชอบต่ อ การกาหนด
แนวทาง การควบคุ ม ดู แ ล และการปฏิ บัติ งานตรวจสอบกลุ่ ม บริ ษ ัท ข้าพเจ้าเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบแต่ เพี ย งผูเ้ ดี ย ว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารั บ รองแก่ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการกากับ ดู แ ลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บ ัติ ต ามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ใ นการกากับ ดู แ ล ข้าพเจ้า ได้พิ จารณาเรื่ องต่ างๆ ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี เว้นแต่ กฎหมายหรื อข้อบังคับ ไม่ให้เปิ ดเผยต่ อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่ าว
หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว

(สุ รียร์ ัตน์ ทองอรุ ณแสง)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4409
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
20 พฤศจิกายน 2562
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บริษทั เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิลูนกทรั
หมุานเวียน
หนีพ้ กย์ารค้
เงิลูนกหนี
สดและรายการเที
บเท่อางกัเงินนสด
้ อื่นกิจการที่เกี่ยยวข้
ลูลูกกหนี
หนี้ ก้ อารค้
ื่น า
่ยวข้กิจอการที
ลูเงิกนหนี
การที้ ่เนกีแก่
งกัน ่เกี่ยวข้องกัน
ให้้ อกื่นยู้ มืกิจระยะสั
ลูสิกนหนี
อื่น อ
ค้า้ คงเหลื
ิจการที
เงิภาษี
นให้สรรพสามิ
กยู้ มื ระยะสั
แก่วกงหน้
ตจ่้ นายล่
า ่เกี่ยวข้องกัน
สิสินนค้ทรัาคงเหลื
พย์หมุอนเวียนอื่น
ภาษี
รวมสิสรรพสามิ
นทรัพย์ หตมุจ่านยล่เวีวยงหน้
น า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ
สิ นทรันพทรั
ย์ ไพม่ย์หหมุมุนนเวีเวียยนน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้
สิเงินนทรั
พย์นไในบริ
ม่ หมุนษเวีทั ร่ยวนม
ลงทุ
เงิเงินนฝากสถาบั
นการเงิ
ลงทุนในบริ
ษทั ย่อนยที่มีขอ้ จากัดในการใช้
เงิเงินนลงทุ
ษทั ร่ ว่นม
ลงทุนนในบริ
ระยะยาวอื
เงิเงินนลงทุ
ษทั ย่อย กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ให้กนยู้ มในบริ
ื ระยะยาวแก่
เงิอสันลงทุ
งหารินมระยะยาวอื
ทรัพย์เพื่อ่นการลงทุน
เงิทีน่ดให้
กยู้ มื ระยะยาวแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ิน อาคารและอุ
ปกรณ์
อสั
หาริพมย์ไทรัม่มพีตย์วเั พืตน
่อการลงทุน
สิ นงทรั
ทีสิ่ดนินทรัอาคารและอุ
พย์ภาษีเงินปได้กรณ์
รอการตัดบัญชี
สิสินนทรั
พ
ย์
ไ
ม่
ม
ี
ต
ว
ั
ตน
ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิรวมสิ
นทรันพทรั
ย์ภาษี
พย์เไงิม่นหได้มุรนอการตั
เวียน ดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ
รวมสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไม่ หมุนเวียน

หมายเหตุ
หมายเหตุ
5
4, 6
54
4,76
44
78
4
8

9
10
9
11
104
11
12
4
13
12
14
13
15
14
15

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม
30 กันยายน
งบกำรเงิ
นรวม 2561
2562
30 กันยายน
2562
2561
872,792,975
567,967,095
872,792,975
151,686,762
567,967,095
54,926,650
151,686,762
54,926,650
676,486,645
2,994,352
676,486,645
42,119,316
2,994,352
2,368,973,795
42,119,316
2,368,973,795

(บาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยายน
งบกำรเงิ
2562 นเฉพำะกิจกำร2561
30 กันยายน
2562
2561

506,202,042 (บาท)
534,904,158
506,202,042
461,740,858
534,904,158
75,513,755
461,740,858
75,513,755
604,588,348

798,046,976
561,276,635
798,046,976
196,419,132
561,276,635
54,155,379
196,419,132
125,000,000
54,155,379
622,125,693
125,000,000
2,679,945
622,125,693
39,959,114
2,679,945
2,399,662,874
39,959,114
2,399,662,874

434,270,322
533,862,974
434,270,322
502,436,362
533,862,974
74,551,644
502,436,362
125,000,000
74,551,644
559,622,093
125,000,000
3,902,839
559,622,093
19,795,620
3,902,839
2,253,441,854
19,795,620
2,253,441,854

517,922
536,464,389
517,922
536,464,389
129,662,202

517,922
30,000,000
517,922
606,634,068
30,000,000
129,662,202
606,634,068
3,000,000
129,662,202
316,485,388
3,000,000
7,758,312,441
316,485,388
16,386,763
7,758,312,441
16,386,763
172,123,989

11,286,564,627

4,217,246
604,588,348
21,142,443
4,217,246
2,208,308,850
21,142,443
2,208,308,850

520,279
638,310,906
520,279
638,310,906
132,570,992
3,000,000
132,570,992
322,984,765
3,000,000
8,743,103,884
322,984,765
18,414,778
8,743,103,884
95,554
18,414,778
172,059,890
95,554
10,031,061,048
172,059,890
10,031,061,048
12,400,034,843

3,000,000
129,662,202
316,485,388
3,000,000
8,268,329,835
316,485,388
19,759,485
8,268,329,835
3,516,930
19,759,485
173,274,025
3,516,930
9,451,010,176
173,274,025
9,451,010,176
11,659,319,026

520,279
30,000,000
520,279
606,634,068
30,000,000
132,570,992
606,634,068
3,000,000
132,570,992
322,984,765
3,000,000
8,210,953,094
322,984,765
16,023,939
8,210,953,094
16,023,939
171,979,946
9,494,667,083
171,979,946
9,494,667,083
11,894,329,957

12,400,034,843

11,659,319,026

11,894,329,957

8

9,033,122,773
172,123,989
9,033,122,773
11,286,564,627

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

130
บริษทั เสริมสุข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษทั เสริมสุข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี
้สิน้ กหมุ
ลูกหนี
ารค้นาเวียน
เจ้
หนี้้ อกื่นารค้
ลูกาหนี
กิจาการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้
หนี้้ ออื่ื่นนบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกาหนี
เจ้
เงินาหนี
ให้้ กอยืู่น้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงิสิ นนค้ปัานคงเหลื
ผลค้างจ่
อ าย
เงิภาษี
นมัสดรรพสามิ
จารับขวดและลั
จากลูา กค้า
ตจ่ายล่วงงหน้
หนี
สินพหมุ
่น ่น
สิ น้ ทรั
ย์หนมุเวีนยเวีนอื
ยนอื
รวมหนี
ส้ ิ นพหมุ
รวมสิ นทรั
ย์ หนมุเวีนยเวีนยน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สสาหรั
าหรับบภาระผู
ภาระผูกกพัพันนผลประโยชน์
ผลประโยชน์พพนันักกงาน
งาน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสั
งหาริส้ มิ นทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวมหนี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่สิวนนของผู
ทรัพย์ไ้ ถม่อื มหุีต้ นวั ตน
เรื อพนหุ
สิทุนนทรั
ย์ภ้นาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
นจดทะเบี
สิ นทุทรั
พย์ไม่หมุยนนเวียนอื่น
ทุนนทีทรั
่ออกและช
รวมสิ
พย์ ไม่ หาระแล้
มุนเวียวน
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
รวมสิ
นทรัพย์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2562

หมายเหตุ

2562

งบกำรเงินรวม
30 กันยายน
งบกำรเงินรวม
30 กันยายน

(บาท)

2561

506,202,042 (บาท)
534,904,158
764,143,418
461,740,858
152,814,925
75,513,755
651,525,137
72,921,398
604,588,348
444,429,508
4,217,246
48,476,753
21,142,443
2,134,311,139
2,208,308,850

798,046,976
561,276,635
1,033,306,914
196,419,132
162,537,827
54,155,379
629,478,163
125,000,000
72,516,353
622,125,693
442,711,183
2,679,945
35,406,754
39,959,114
2,375,957,194
2,399,662,874

434,270,322
533,862,974
1,157,561,385
502,436,362
155,477,105
74,551,644
628,088,502
125,000,000
72,921,398
559,622,093
444,429,508
3,902,839
47,431,551
19,795,620
2,505,909,449
2,253,441,854

-

933,446,317
129,662,202
984,418,581
3,000,000
316,485,388
3,118,729,720
8,268,329,835
19,759,485
3,516,930
265,900,484
173,274,025
265,900,484
9,451,010,176
1,342,448,425
11,659,319,026

30,968,165
520,279
429,297,837
30,000,000
606,634,068
1,173,616,586
132,570,992
1,633,882,588
3,000,000
322,984,765
4,009,839,782
8,210,953,094
16,023,939
265,900,484
171,979,946
265,900,484
9,494,667,083
1,342,448,425
11,894,329,957

1,530,968,165
517,922
19,076,384
30,000,000
606,634,068
924,479,012
129,662,202
2,474,523,561
3,000,000
316,485,388
4,980,433,010
7,758,312,441
16,386,763

1,342,448,425
11,286,564,627

26,795,766
2,285,000,000
1,118,990,577
3,694,519,872
8,733,655,124

26,795,766
2,285,000,000
1,624,620,032
2,995,824,599
8,540,589,306

26,795,766
2,285,000,000
434,065,458
3,530,280,042
7,884,490,175

26,795,766
2,285,000,000
(464,202,626)
2,850,189,568
6,306,131,617

12,400,034,843

11,659,319,026

11,894,329,957

11,286,564,627

5
4, 6
4,416
47
174
8

872,792,975
567,967,095
640,773,569
151,686,762
160,684,719
54,926,650
663,122,965
72,516,353
676,486,645
442,711,183
2,994,352
37,150,895
42,119,316
2,016,959,684
2,368,973,795

4
15
9
10
18
11
4
12
13
14
19
15

520,279
463,526,251
638,310,906
1,185,893,784
132,570,992
1,649,420,035
3,000,000
322,984,765
3,666,379,719
8,743,103,884
18,414,778
95,554
265,900,484
172,059,890
265,900,484
10,031,061,048
1,342,448,425
12,400,034,843

19

2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยายน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
30 กันยายน
2562
2561

517,922
50,972,264
536,464,389
-

-

265,900,484
172,123,989
265,900,484
9,033,122,773

20

20

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

8
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บริษทั เสริมสุข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบก�
นเบ็และบริดเสร็
บริษทั เสริำมไรขาดทุ
สุ ข จำกัด (มหำชน)
ษทั ย่อยจ

งบกำรเงินรวม
30 กันยายน

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์

หมายเหตุ
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูรายได้
กหนี้ การค้า
รายได้
ลูกหนีจ้ อากการขายและการให้
ื่นกิจการที่เกี่ยวข้อบงกัริ กนาร
เงินปันผลรับ
ลูกหนี้ อื่น
รายได้อื่น
เงิรวมรำยได้
นให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
ค่ าใช้ จ่าย
ภาษี
วงหน้
ต้นทุสนรรพสามิ
ขายและต้นตจ่ทุานยล่
การให้
บริาการ
สิต้นนทุทรันในการจั
พย์หมุนดเวี
ยนอืาย่น
จาหน่
ค่าใช้จน่ายในการบริ
รวมสิ
ทรัพย์ หมุหนารเวียน

5
4, 6
4
7
4
8

ต้นทุนบริ การในอดีตสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สิ นจากการปรั
ทรั พย์ ไม่บหปรุ
มุนงพระราชบั
เวียน ญญัติคุม้ ครองแรงงาน
รวมค่ำใช้ จ่ำย

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้
เงิส่วนนแบ่
ลงทุงนกาไรจากเงิ
ในบริ ษทั นร่ลงทุ
วมนในบริ ษทั ร่ วม
(สุทธิ จากภาษีเงินได้)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้
เงิผลประโยชน์
นลงทุนระยะยาวอื
ภาษีเงินได้่น(ค่าใช้จ่าย)
เงิกำไร
นให้(ขำดทุ
กยู้ มื ระยะยาวแก่
น) สำหรับปี กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสั
งหาริ มนทรัเบ็พดเสร็
ย์เพืจ่ออืการลงทุ
น
กำไรขำดทุ
่น
ทีรายการที
่ดิน อาคารและอุ
กรณ์ ไว้ ในกาไรหรือขาดทุน
่จะไม่ถกู จัดปประเภทใหม่
าที่ดินใหม่
สิกาไรจากการตี
นทรัพย์ไม่มมีตลู วัค่ตน
น) เจากการประมาณการตามหลั
สิกาไร
นทรั(ขาดทุ
พย์ภาษี
งินได้รอการตัดบัญชี กคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ใน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

9
10
11
4
12
13
14
15

งบกำรเงินรวม
2561
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
(บาท)
30 กันยายน
2562
2561

2562
หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยายน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2562
2561

872,792,975
506,202,042
(บาท) 798,046,976
4,567,967,095
21
534,904,158
561,276,635
11,763,248,153
10,819,526,673
11,681,616,351
151,686,762
461,740,858
196,419,132
9, 10
4,441,177
4,441,177
1,579,441,177
54,926,650
75,513,755
54,155,379
22
148,237,840
335,231,622
148,756,080
-11,915,927,170
125,000,000
11,159,199,472
13,409,813,608
676,486,645
604,588,348
622,125,693
4, 21
2,679,945
8 2,994,352
8,404,005,996 4,217,246
7,827,770,932
8,353,362,743
39,959,114
2342,119,316
2,841,171,21221,142,443
2,678,276,024
2,826,564,954
24
873,268,633
1,061,772,808 2,399,662,874
855,260,233
2,368,973,795
2,208,308,850
18

171,829,771
12,290,275,612

11,567,819,764

169,850,687
12,205,038,617

520,279
517,922
520,279
638,310,906
536,464,389
30,000,000
9
176,846,517
126,934,396
606,634,068
(197,501,925)
(281,685,896)
1,204,774,991
132,570,992(255,017,060)
129,662,2023,948,969 132,570,992
27
(253,460,449)
3,000,000(452,518,985) 3,000,000
3,000,000
(277,736,927)
951,314,542
322,984,765
316,485,388
322,984,765
8,743,103,884
8,268,329,835
8,210,953,094
1318,414,778870,460,30019,759,485
847,204,301
16,023,939
95,554
3,516,930
18
(66,432,913)
129,230,819
(66,308,072)
172,059,890
173,274,025
171,979,946
10,031,061,048
9,451,010,176
9,494,667,083

งบกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
27
(160,769,617)
(25,800,632)
(156,179,246)
รวมรำยกำรที่ไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุน
643,257,770
103,430,187
624,716,983
รวมสิ
น
ทรั
พ
ย์
12,400,034,843
11,659,319,026
11,894,329,957
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
11
2,908,791
(11,635,162)
2,908,791
ภาษีเงินได้รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ใน
งบกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
27
(581,758)
2,327,032
(581,758)
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
2,327,033
(9,308,130)
2,327,033
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

28

8

434,270,322
533,862,974
10,803,488,073
502,436,362
101,941,177
74,551,644
337,083,775
125,000,000
11,242,513,025
559,622,093
3,902,839
7,828,794,548
19,795,620
2,668,234,799
1,050,612,722
2,253,441,854
11,547,642,069

517,922
30,000,000
606,634,068
(305,129,044)
129,662,202
10,153,086
3,000,000
(294,975,958)
316,485,388
7,758,312,441
16,386,763
-

127,809,911

172,123,989
9,033,122,773
(25,561,982)
102,247,929

11,286,564,627
(11,635,162)
2,327,032
(9,308,130)

645,584,803
193,065,818

94,122,057
(183,614,870)

627,044,016
1,578,358,558

92,939,799
(202,036,159)

(1.70)

(1.04)

3.58

(1.11)

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

1,342,448,425

12
13
14
15

-11
-4

10

1,342,448,425
9

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

7
4
8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวมสิ นทรัพย์

สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
นฝากสถาบั
การเงิ
นที่ม2561
ีขอ้ จากัดในการใช้
สเงิำหรั
บปี สิ้นสุ ดวันทีน่ 30
กันยำยน
265,900,484
ยอดคงเหลื
วันที่ 1ษตุท
เงินลงทุอนณในบริ
ั ลร่ำคม
วม2560
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรั บปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุน
เงิกาไรขาดทุ
นลงทุนนระยะยาวอื
เบ็ดเสร็ จอื่น ่น
รวมก
ำไรขำดทุ
นเบ็ดเสร็จสำหรักบิจปี การที่เกี่ยวข้อ-งกัน
เงินให้
กยู้ มื ระยะยาวแก่
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
265,900,484
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

ลูกษหนี
้ อมื่นสุข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
บริ
ทั เสริ
งบแสดงกำรเปลี
ย่ นแปลงส่
้ ถอื หุ่เกี้ น่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั
กิจการที
้ นแก่วนของผู

สารองทัว่ ไป

ยังไม่ได้จดั สรร

8

12,400,034,843

11

11,659,319,026

520,279
517,922
26,795,766
2,285,000,000 536,464,389
1,798,926,772
638,310,906
(277,736,927)
132,570,992
129,662,202
103,430,187
- 3,000,000 (174,306,740)
3,000,000
322,984,765
316,485,388
26,795,766 2,285,000,000 1,624,620,032
8,743,103,884
8,268,329,835
18,414,778
19,759,485
95,554
3,516,930
172,059,890
173,274,025
10,031,061,048
9,451,010,176

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

54,926,650
75,513,755
676,486,645
604,588,348
2,994,352กาไรสะสม 4,217,246
42,119,316
21,142,443
2,368,973,795
2,208,308,850
มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย

จากการ
ตีราคาที่ดิน

11,894,329,957

11,286,564,627

520,279
517,922
31,118,966
2,984,134,096
30,000,000 22,212,582 30,000,000
606,634,068
606,634,068
- 132,570,992(9,308,130) 129,662,202
3,000,000(9,308,130) 3,000,000
322,984,765
316,485,388
31,118,966
12,904,452
2,984,134,096
8,210,953,094
7,758,312,441
16,023,939
16,386,763
171,979,946
172,123,989
9,494,667,083
9,033,122,773

แปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ
(บาท)

(32,332,915)

-

(32,332,915)

2,995,824,599

(9,308,130)
(9,308,130)

3,005,132,729

รวม
องค์ประกอบอื่น
ภายใต้การ
ของ
ควบคุมเดียวกัน ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

54,155,379
74,551,644
125,000,000
125,000,000
622,125,693
559,622,093
งบกำรเงินรวม
2,679,945 องค์ประกอบอื3,902,839
่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจากอัต39,959,114
รา
ผลต่างจากการ 19,795,620
ส่วนเกินทุนจาก
แลกเปลี่ยนจากการ
เปลี่ยนแปลงใน 2,253,441,854
ส่ วนเกินทุน
การรวมธุรกิจ
2,399,662,874

8,540,589,306

(277,736,927)
94,122,057
(183,614,870)

8,724,204,176

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

132
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

1,342,448,425

12
13
14
15

-11
-4

10

1,342,448,425
9

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

4
7
4
8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวมสิ นทรัพย์

สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
นฝากสถาบั
การเงิ
นที่ม2562
ีขอ้ จากัดในการใช้
สเงิำหรั
บปี สิ้นสุ ดวันทีน่ 30
กันยำยน
265,900,484
ยอดคงเหลื
วันที่ 1ษตุท
เงินลงทุอนณในบริ
ั ลร่ำคม
วม2561
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรั บปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุน
เงิกาไรขาดทุ
นลงทุนนระยะยาวอื
่
น
เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมก
ำไรขำดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
ส
ำหรั
บ
ปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อ-งกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
265,900,484
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกษหนี
้ อมื่นสุข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
บริ
ทั เสริ
งบแสดงกำรเปลี
ย่ นแปลงส่
้ ถอื หุ่เกี้ น่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั
กิจการที
้ นแก่วนของผู
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ทุนเรื อนหุน้
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สารองทัว่ ไป

ยังไม่ได้จดั สรร

8

12,400,034,843

12

11,659,319,026

520,279
517,922
26,795,766
2,285,000,000 536,464,389
1,624,620,032
638,310,906
(452,518,985)
132,570,992
129,662,202
(53,110,470)
- 3,000,000 (505,629,455)
3,000,000
322,984,765
316,485,388
26,795,766 2,285,000,000 1,118,990,577
8,743,103,884
8,268,329,835
18,414,778
19,759,485
95,554
3,516,930
172,059,890
173,274,025
10,031,061,048
9,451,010,176

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

151,686,762
461,740,858
54,926,650
75,513,755
676,486,645
604,588,348
2,994,352กาไรสะสม 4,217,246
42,119,316
21,142,443
2,368,973,795
2,208,308,850
มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย

จากการ
ตีราคาที่ดิน

11,894,329,957

11,286,564,627

520,279
517,922
31,118,966
2,984,134,096
30,000,000 12,904,452 30,000,000
606,634,068
606,634,068
132,570,992
129,662,202
2,327,033
696,368,240
2,327,033
696,368,240
3,000,000
3,000,000
322,984,765
316,485,388
31,118,966
15,231,485
3,680,502,336
8,210,953,094
7,758,312,441
16,023,939
16,386,763
171,979,946
172,123,989
9,494,667,083
9,033,122,773

แปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ
(บาท)

(32,332,915)

-

(32,332,915)

3,694,519,872

698,695,273
698,695,273

2,995,824,599

รวม
องค์ประกอบอื่น
ภายใต้การ
ของ
ควบคุมเดียวกัน ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

196,419,132
502,436,362
54,155,379
74,551,644
125,000,000
125,000,000
622,125,693
559,622,093
งบกำรเงินรวม
2,679,945 องค์ประกอบอื3,902,839
่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
39,959,114
19,795,620
ผลต่างจากอัตรา
ผลต่างจากการ
ส่วนเกินทุนจาก
แลกเปลี่ยนจากการ
เปลี
่
ย
นแปลงใน
ส่
ว
นเกิ
น
ทุ
น
2,399,662,874
2,253,441,854 การรวมธุรกิจ

8,733,655,124

(452,518,985)
645,584,803
193,065,818

8,540,589,306

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
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รายงานประจ�ำปี 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

7
4
8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

12,400,034,843

13

11,659,319,026

11,894,329,957

-

11,286,564,627

517,922
30,000,000
22,212,582
2,837,285,116
606,634,068
129,662,202
3,000,000
(9,308,130)
316,485,388
(9,308,130)
7,758,312,441
12,904,452
2,837,285,116
16,386,763

ส่ วนเกินทุน
จากการ
ตีราคาที่ดิน

รวมสิ นทรัพย์

ทุนสารอง

เปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

6,508,167,776
(294,975,958)
92,939,799
(202,036,159)
6,306,131,617

องค์ประกอบอื่น
ของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

2,859,497,698
(9,308,130)
(9,308,130)
2,850,189,568

54,155,379
74,551,644
125,000,000
125,000,000
604,588,348
622,125,693
559,622,093
งบกำรเงินเฉพำะกิ
จกำร
4,217,246
2,679,945
3,902,839
ก
าไรสะสม
องค์
ป
ระกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
21,142,443
39,959,114
19,795,620
ผลต่างจากการ
รวม
2,208,308,850
2,399,662,874
2,253,441,854

75,513,755

172,123,989
9,033,122,773

ส่ วนเกิน

54,926,650
676,486,645
2,994,352
42,119,316
2,368,973,795

สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
มูลค่าหุ ้นสามัญ ตามกฎหมาย สารองทัว่ ไป
(ขาดทุนสะสม)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้
520,279
517,922
520,279
(บาท)
สำหรันบในบริ
ปี สิ้นสุษดทั วัร่นวทีม่ 30 กันยำยน 2561
เงินลงทุ
9
638,310,906
536,464,389
30,000,000
ยอดคงเหลื
อ
ณ
วั
น
ที
่
1
ตุ
ล
ำคม
2560
265,900,484
1,342,448,425
26,795,766
2,285,000,000
(271,474,597)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
10
606,634,068
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
11
132,570,992
129,662,202
132,570,992
ขาดทุน
(294,975,958)
เงินให้กกาไรขาดทุ
ยู้ มื ระยะยาวแก่
3,000,0003,000,000
นเบ็ดเสร็กจิจอืการที
่น ่เกี่ยวข้องกัน
- 4
- 3,000,000 102,247,929
อสังรวมก
หาริ มำไรขำดทุ
ทรัพย์เพืน่อเบ็การลงทุ
น บปี
322,984,765
322,984,765
ดเสร็จสำหรั
- 12
- 316,485,388
(192,728,029)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
13
8,743,103,884
8,268,329,835
8,210,953,094
ยอดคงเหลื
อ
ณ
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2561
265,900,484
1,342,448,425
26,795,766
2,285,000,000
(464,202,626)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
14
18,414,778
19,759,485
16,023,939
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
15
95,554
3,516,930
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
172,059,890
173,274,025
171,979,946
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
10,031,061,048
9,451,010,176
9,494,667,083

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ลูกหนี
อื่น
บริ้ ษทั เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
เงินให้
กยู้ มื ระยะสั้นย่ แก่นแปลงส่
กิจการที
่เกี่ยวข้้อถอืงกัหุน้ น
งบแสดงกำรเปลี
วนของผู
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

4
7
4
8

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

151,686,762
54,926,650
676,486,645
2,994,352
42,119,316
2,368,973,795
มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผือ่ ขาย

จากการ
ตีราคาที่ดิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รวมสิ นทรัพย์

8

12,400,034,843

14

11,659,319,026

11,894,329,957

11,286,564,627

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

6,306,131,617
951,314,542
627,044,016
1,578,358,558
7,884,490,175

ของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

2,850,189,568
680,090,474
680,090,474
3,530,280,042

196,419,132
502,436,362
54,155,379
74,551,644
125,000,000
125,000,000
604,588,348
622,125,693
559,622,093
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
4,217,246
2,679,945
3,902,839
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
21,142,443
39,959,114
19,795,620
ผลต่างจากการ
รวม
2,208,308,850
2,399,662,874
2,253,441,854
เปลี่ยนแปลงใน
ส่ วนเกินทุน
องค์ประกอบอื่น

461,740,858
75,513,755

สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)520,279
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้
520,279
517,922
517,922
สเงิำหรั
บปี สิน้นในบริ
สุ ดวันษทีทั ่ 30
นลงทุ
ร่ วกัมนยำยน 2562
9
638,310,906
536,464,389
30,000,000
30,000,000
ยอดคงเหลื
อ
ณ
วั
น
ที
่
1
ตุ
ล
ำคม
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
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
10
606,634,068
606,634,068
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
11
132,570,992
129,662,202
132,570,992
129,662,202
กาไร
951,314,542
ิ
่
เงินกาไรขาดทุ
ให้กยู้ มื ระยะยาวแก่
ก
จ
การที
่
เ
กี
ย
วข้
อ
งกั
น
4
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
นเบ็ดเสร็ จอื่น
(53,046,458)
2,327,033
677,763,441
อสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
เ
พื
อ
่
การลงทุ
น
12
322,984,765
316,485,388
322,984,765
316,485,388
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
898,268,084
2,327,033
677,763,441
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
13
8,743,103,884
8,268,329,835
8,210,953,094
7,758,312,441
ยอดคงเหลื
265,900,484 14 1,342,448,425
26,795,766 19,759,485
2,285,000,000
434,065,458
3,515,048,557
สิ นทรัพย์ไอม่ณมีตวันวั ทีตน่ 30 กันยำยน 2562
18,414,778
16,023,939 15,231,485
16,386,763
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
15
95,554
3,516,930
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
172,059,890
173,274,025
171,979,946
172,123,989
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
10,031,061,048
9,451,010,176
9,494,667,083
9,033,122,773

ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกษหนี
อื่น มสุข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
บริ
ทั ้ เสริ
งบแสดงกำรเปลี
ย่ นแปลงส่
นของผู
อื หุอ้ นงกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั
่เกี่ย้ถวข้
้ นแก่กิจวการที
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
ทุนเรื อนหุ้น
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562
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บริษทั เสริมสุข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบกระแสเงินสด

บริษทั เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงิ
สินทรัพย์ นสด

งบกำรเงินรวม
30 กันยายน
หมายเหตุ

สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
กระแสเงิ
นสดจากกิ
ลูกหนี้การค้
า จกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ปรั บรายการที่กระทบขาดทุนเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ลูกหนี้อื่น
ค่าเสื่ อมราคาและค่
าตัดจาหน่าย
เงิดอกเบี
นให้้ ยกรัยู้ บมื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงิสิ นนปัค้านคงเหลื
ผลรับ อ
ภาษีสนรรพสามิ
จ่ายล่ตราแลกเปลี
วงหน้า ่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุ
(กาไร) ตจากอั
พย์้ สหงสั
มุนยจะสู
เวียนอื
ค่สิานเผืทรั
่อหนี
ญ ่น(กลับรายการ)
ขาดทุ
รวมสินนจากการปรั
ทรัพย์ หมุบนมูเวีลยค่นาสิ นค้า (กลับรายการ)

5
4, 6
4
7
4
8

กาไรจากการจาหน่ายอาคารชุดและอุปกรณ์
กลั
อยค่าอุปกรณ์
สินบทรัรายการขาดทุ
พย์ไม่ หมุนนเวีจากประมาณการการด้
ยน
ผลต่
างจากการเปลี
่ยนแปลงในมู
ติธรรม
เงินฝากสถาบั
นการเงิ
นที่มีขอ้ จลากัค่าดยุในการใช้
ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
9
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
10
ต้นทุนบริ การในอดีตสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินลงทุ
นระยะยาวอื
่น
จากการปรั
บปรุ งพระราชบั
ญญัติคุม้ ครองแรงงาน 11
ให้กงยู้ กมื าไรจากเงิ
ระยะยาวแก่
4
ส่เงิวนนแบ่
นลงทุกิจนการที
ในบริ่เษกี่ทยั วข้
ร่ วมองกัน
ธิ จากภาษี
)
อสั(สุงทหาริ
มทรัพย์เงิเนพืได้
่อการลงทุ
น
12
่
ค่ทีา่ดใช้
จ
า
ย
(ผลประโยชน์
)
ภาษี
เ
งิ
น
ได้
ิน อาคารและอุปกรณ์
13

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

14

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนี ส้ ิ นดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
15
ลูกหนี้ การค้า
ทรั้ อพื่นย์กิไจม่การที
หมุน่เเวีกี่ยยวข้
นอือ่นงกัน
ลูสิกนหนี
ลูรวมสิ
กหนี้นอื่นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษี
รวมสิสรรพสามิ
นทรัพย์ตจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ อื่น
เงินมัดจารับขวดและลังจากลูกค้า
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2562
หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2561
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
(บาท)
30 กันยายน
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยายน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2562
2561

(บาท)798,046,976
872,792,975
506,202,042
434,270,322
567,967,095
534,904,158
561,276,635
533,862,974
(452,518,985) (277,736,927)
951,314,542
(294,975,958)
151,686,762
461,740,858
196,419,132
502,436,362
54,926,650 596,258,355
75,513,755
54,155,379
74,551,644
664,768,128
567,732,701
632,469,640
- (5,173,235) - (3,262,852) 125,000,000
(8,557,509) 125,000,000
(6,585,575)
676,486,645 (4,441,177)
604,588,348(4,441,177) 622,125,693
(1,579,441,177) 559,622,093
(101,941,177)
2,994,352 (26,221)4,217,246 954,846
2,679,945
3,902,839
(26,221)
(59,740)
42,119,316
21,142,443(3,924,753) 39,959,114
19,795,620
6, 7
52,283
52,283
(3,924,753)
(12,402,903) 2,399,662,874
(3,915,369) 2,253,441,854
(12,401,785)
2,368,973,795 1,307,968
2,208,308,850
(19,694,969)
-

(121,275,144)
(25,322,165)

(19,346,971)
-

(121,700,497)
(25,322,165)

520,279
517,922
520,279
517,922
(6,499,377)
(2,903,000)
(6,499,377)
(2,903,000)
638,310,906
536,464,389
30,000,000
30,000,000
90,133,259
77,453,847
88,823,390
76,171,311
606,634,068
606,634,068
132,570,992 171,829,771
129,662,202
132,570,992
129,662,202
169,850,687
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
9
(176,846,517)
(126,934,396) 322,984,765 322,984,765
316,485,388
316,485,388
27
255,017,060
(3,948,969)
253,460,449
(10,153,086)
8,743,103,884
8,268,329,835
8,210,953,094
7,758,312,441
449,398,215
161,024,535
413,447,428
128,673,215
18,414,778
19,759,485
16,023,939
16,386,763
95,554
3,516,930
(34,531,067)
91,123,635
(28,881,791)
115,293,763
172,059,890 346,054,096
173,274,025
172,123,989
(164,861,575) 171,979,946
306,017,230
(148,567,257)
10,031,061,048 22,002,952
9,451,010,176
9,494,667,083
9,033,122,773
24,673,807
21,812,112
25,183,202
12

(73,206,265)
120,211,841
(58,588,231)
106,136,443
1,222,894
16,638,366
1,222,894
16,638,366
12,400,034,843
11,659,319,026
11,894,329,957
11,286,564,627
(10,858,320)
20,438,344
(11,874,568)
19,903,136
(10,118,966)
(27,006,544)
(8,966,358)
(25,934,472)
(123,369,849)
(74,247,892)
(128,400,506)
(95,666,829)
7,896,015
(88,138,973)
11,232,978
(87,878,626)
(4,833,089)
15,869,849
(7,942,685)
30,203,565
(1,718,325)
(10,144,108)
(1,718,325)
(10,144,108)
(11,325,859)
10,876,103
(12,024,797)
12,101,777
(74,066,595)
(73,133,293)
(73,962,695)
(71,801,693)
482,545,837
23,324,095
421,372,686
14,140,482

8

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษทั เสริมสุข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษทั เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงิ
นสด
งบกระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม
30 กันยายน

สินทรัพย์
หมายเหตุ
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกระแสเงิ
กหนี้ การค้
า
นสดจากกิจกรรมลงทุน
ลูรักบหนี
้ อื่น้ ยกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี
ลูรักบหนี
เงิน้ ปัอื่นนผล
เงิซื้นออาคาร
ให้กยู้ มื เครื
ระยะสั
แก่กิจปการที
่ องจัก้ นรและอุ
กรณ์่เกี่ยวข้องกัน
สิขายอาคารชุ
นค้าคงเหลืดอและอุปกรณ์
ภาษี
ซื้ อสิสนรรพสามิ
ทรัพย์ไม่ตมจ่ีตาวั ยล่
ตนวงหน้า
สิเงินทรั
พย์หมุนเวีการเงิ
ยนอืน่นที่มีขอ้ จากัดในการใช้
ฝากสถาบั
เงินสดสุ
ทธิพได้ย์มหำมุ(ใช้
รวมสิ
นทรั
นเวีไปใน)
ยน กิจกรรมลงทุน

5
4, 6
4
7
4
8

2562
หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2561
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
(บาท)
30 กันยายน
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยายน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2562
2561

872,792,975
506,202,042
798,046,976
434,270,322
(บาท)
567,967,095
534,904,158
561,276,635
533,862,974
151,686,762 5,173,235
461,740,8583,262,852 196,419,132
8,557,509 502,436,362
6,585,575
54,926,650 43,441,177
75,513,755
54,155,379
74,551,644
101,941,177
1,579,441,177
101,941,177
- (182,307,339) (266,011,929)
125,000,000
125,000,000
(162,996,183) (246,590,168)
676,486,645 20,249,426
604,588,348
207,714,583 622,125,693
19,901,426 559,622,093
207,714,583
2,994,352 (2,104,001)4,217,246(9,732,772)
2,679,945
3,902,839
(2,092,559)
(9,080,772)
42,119,316
21,142,443 (4,645) 39,959,114(2,357) 19,795,620
(2,357)
(4,645)
37,169,266 2,399,662,874
1,442,809,013 2,253,441,854
60,565,750
2,368,973,795(115,549,859)
2,208,308,850

สิกระแสเงิ
นทรั พย์นไสดจากกิ
ม่ หมุนเวีจยกรรมจั
น ดหาเงิน
สดจ่ายเพื่อนชาระเงิ
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงิเงินนฝากสถาบั
การเงินนกูทีย้ ่มมื ีขระยะยาวให้
อ้ จากัดในการใช้
นปันนในบริ
ผลให้ษผทถัู ้ ือร่ หุวม้นของบริ ษทั
เงิจ่านยเงิ
ลงทุ
9
สดสุนทในบริ
ธิใช้ ไปในกิ
เงิเงินนลงทุ
ษทั ย่จอกรรมจั
ย ดหำเงิน
10
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
11
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
12
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันที่ 30 กันยำยน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
13
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
14
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
สิเจ้นาหนี
ทรั้ พค่าย์ซืภ้ อาษีเครืเงิ่ อนงจัได้กรรอการตั
ดบัญชี
15
และอุปกรณ์
สิส่นวนเกิ
ทรัพนย์ทุไนม่จากการตี
หมุนเวียรนอื
่น ่ดิน
าคาที
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

- 517,922
(1,500,000,000)
520,279
520,279
517,922
(405,045)
638,310,906 (405,045)
536,464,389
30,000,000
30,000,000
(405,045) (1,500,405,045) 606,634,068
606,634,068
132,570,992
129,662,202
132,570,992
129,662,202
366,590,933
60,493,361
363,776,654
74,706,232
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
506,202,042
445,708,681
434,270,322
359,564,090
322,984,765
316,485,388
322,984,765
316,485,388
5
872,792,975
506,202,042
798,046,976
434,270,322
8,743,103,884
8,268,329,835
8,210,953,094
7,758,312,441
18,414,778
19,759,485
16,023,939
16,386,763
95,554 14,549,0343,516,9307,258,032
7,450,464
7,258,032
172,059,890 870,460,300
173,274,025
171,979,946
847,204,301 172,123,989
10,031,061,048
9,451,010,176
9,494,667,083
9,033,122,773

รวมสิ นทรัพย์

12,400,034,843

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

8

11,659,319,026

11,894,329,957

11,286,564,627
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สส�ำหรั
ำหรับบปีปีสิส้นิ้นสุสุ ดดวัวันนทีที่่ 30
30กักันนยำยน
ยายน2562
2562
หมำยเหตุ

สำรบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สารอง
ส่ วนงานดาเนิ นงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
(ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้

17
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สส�ำำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
30 กักันนยำยน
หรับปีสิ้นสุดวัวันนทีที่ ่ 30
ยายน2562
2562
หมำยเหตุ

สำรบัญ

29
30
31
32
33

เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
วงเงินสิ นเชื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

18
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ปวันระกอบงบการเงิ
น
สส�ำำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่
90 อาคารซี ดบั เบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศ
ไทย และ บริ ษทั มีโรงงานและคลังสิ นค้าอยูใ่ นภูมิภาคสาคัญของประเทศไทย
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2518
บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ดในระหว่างงวด ได้แก่ บริ ษทั โซ วอเตอร์ จากัด และบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ
จากัด (มหาชน) ซึ่ งบริ ษทั ทั้งสองแห่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย “กลุ่ มบริ ษ ัท ” ด าเนิ น ธุ ร กิ จหลักเกี่ ย วกับ การผลิ ต และจาหน่ ายเครื่ อ งดื่ มน้ าอัด ลม น้ าดื่ ม
เครื่ องดื่ มบารุ งกาลังและเครื่ องดื่ มชนิ ดอื่ น รวมถึ งเป็ นผูจ้ าหน่ ายโซดา ชาและเครื่ องดื่ มชนิ ดอื่ น รายละเอียดของ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี้
ประเทศที่
ชื่อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

กิจกำรจัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
30 กันยายน
2562
2561

บริ ษทั ย่ อยทางตรง
Great Brands Limited
บริ หารตราสิ นค้า
บริ ษทั เสริ มสุ ข โฮลดิ้งส์ จากัด การลงทุนและถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น
บริ ษทั เสริ มสุ ข เทรนนิ่ง จากัด บริ การพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ฮ่องกง
ไทย
ไทย

100.00
99.99
99.99

100.00
99.99
99.99
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ปวันระกอบงบการเงิ
น
สส�ำำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ประเทศที่
ชื่อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

กิจกำรจัดตั้ง

บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
30 กันยายน
2562
2561

บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั เสริ มสุ ข เบเวอร์เรจ
จากัด
บริ ษทั เครื่ องดื่มแรงเยอร์
(2008) จากัด
2

ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มชา
และเครื่ องดื่มเกลือแร่
ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่ม
บารุ งกาลัง

ไทย

99.99

99.99

ไทย

99.99

99.99

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิ บัติ
งบการเงิ น นี้ จัด ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บัติทางการบัญ ชี ที่ ประกาศใช้โ ดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่1 มกราคม 2561 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรั บปรุ ง
ใหม่น้ นั มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ใน
งวดปั จจุบนั มาถือปฏิ บตั ิ ในการจัดทางบการเงินนี้ ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออก
และปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 32
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ปวันระกอบงบการเงิ
น
สส�ำำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ
สิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
การตีราคาใหม่
มู ล ค่ า ปั จ จุ บัน ของภาระผูก พัน ตามผลประโยชน์ ที่
กาหนดไว้ ซึ่ งได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3 (ฐ)

(ค) สกุลเงินที่ ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทาและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุล เงิ นที่ ใช้ในการด าเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
(ง)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติ หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิ ดขึ้ นจริ ง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติ ที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สำหรับส�ปีำสิหรั
้นสุบดปีวัสนิ้นทีสุด่ 30วันกัทีน่ 30
ยำยนกัน2562
ยายน 2562
ข้ อสมมติและความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมี
นัยสาคัญ ที่ จะส่ งผลให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งที่ มีสาระสาคัญในมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพ ย์และหนี้ สินในปี บัญชี
ถัดไป ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ต)
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การตีมลู ค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การรั บรู ้ สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ การคาดการณ์ กาไรทางภาษี ใ น
อนาคตที่จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุน
ทางภาษีไปใช้ประโยชน์
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
เกี่ ย วกั บ ข้ อ สมมติ หลั ก ในการประมาณ การตามหลั ก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ ม ผู ้ป ระเมิ น มู ล ค่ า มี ก ารทบทวนข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถสั ง เกตได้ และปรั บ ปรุ ง การวัด มู ล ค่ า ที่ มี นั ย ส าคั ญ
อย่างสม่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่ สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา
กลุ่มผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที่ ได้มาจากบุคคลที่ สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัด
ระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ปวันระกอบงบการเงิ
น
สส�ำำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่ นที่ สังเกตได้โดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ได้มาจากราคา) สาหรั บ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสาหรั บสิ นทรัพ ย์หรื อหนี้ สิ นที่ ไม่ได้มาจากข้อมูลที่ สังเกตได้ (ข้อมูลที่ ไม่ส ามารถ
สังเกตได้)
หากข้อมูลที่ นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ที่ แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
(จ)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
เครื่ องมือทางการเงิน

ฐานะการเงินและแผนการดาเนิ นงาน
กลุ่มบริ ษทั แสดงผลขาดทุ นสุ ทธิ จานวน 452.52 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (2561: 277.74
ล้ านบาท) และบริ ษทั แสดงผลกาไรสุ ทธิ จานวน 951.31 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (2561
ขาดทุน: 294.98 ล้ านบาท) และไม่มีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (2561 ขาดทุนสะสม: 464.20 ล้ าน
บาท)
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สส�ำำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
่ 30 กักันนยำยน
หรับปีสิ้นสุดวัวันนทีที่ 30
ยายน 2562
2562
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงฐานะการเงิ นและสภาพคล่องของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
โดยมี แผนงานเพื่อเพิ่ มยอดขายและส่ วนแบ่ งตลาด โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดระบบงานขาย และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการกระจายสิ นค้าให้ครอบคลุมร้านค้าเป้ าหมาย เพื่อรองรับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น
รวมทั้งมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุ งฐานะการเงิ น สภาพคล่อง กระแสเงิ นสดและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั
อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินและมีวงเงินสิ นเชื่ อที่ยงั มิได้เบิ กใช้เพียงพอต่อการชาระหนี้ สินระยะ
สั้น ฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่าการจัดทางบการเงิ นตามข้อสมมติ ฐานทางบัญชี ที่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
ต่อไปมีความเหมาะสม
3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม

24
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับส�ปีำหรั
สิ้นบสุปีดสวัิ้นนสุทีด่ 30
ยำยนกัน2562
วันกัทีน่ 30
ยายน 2562
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับ กิ จการนั้นและมี ความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้นทาให้
เกิ ดผลกระทบต่อจานวนเงิ นผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไร
หรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ย การควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
เดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนที่ บันทึ กตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมบันทึกตามบัญชีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุน ซึ่ งรวมถึงต้นทุนการ
ทารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุน
ที่ บนั ทึ กตามวิธีส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึ กในงบการเงิ นรวมในถึ งวันที่ กลุ่มบริ ษทั สู ญ เสี ยความมี
อิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม กาไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการกับบริ ษทั ร่ วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
25
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(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่ วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ใกล้เคียง
กับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
เมื่ อหน่ วยงานต่ างประเทศถูก จาหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพี ยงบางส่ วนที่ ทาให้สูญเสี ยการควบคุ ม ความมี
อิ ท ธิ พ ลอย่างมี ส าระส าคัญ หรื อ การควบคุ ม ร่ ว มกัน ผลสะสมของผลต่ างจากอัต ราแลกเปลี่ ยนที่ เกี่ ย วข้องกับ
หน่ วยงานต่ างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุ นโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรขาดทุ นจากการ
จาหน่าย หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั น
สัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม
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รายการที่เป็ นตัวเงินที่ เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่ วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชาระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชาระเงินในอนาคตอันใกล้ กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการ
จาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรี ยก เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดในงบกระแสเงินสด
(ง)

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ วดั มูลค่าด้วยมูลค่าสุ ทธิ จากค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ซึ่ งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการ
คาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า หนี้สูญจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

(จ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าสาเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิต และวัสดุอื่นๆ คานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักวัตถุดิบ วัสดุและ
อะไหล่คงเหลือคานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพหรื อ
ต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสถานที่และสภาพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง
ต้นทุนสิ นค้าคานวณโดยการใช้ตน้ ทุนมาตรฐานซึ่ งได้รับการปรับปรุ งให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย รวมการปั น
ส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ าเป็ น
โดยประมาณในการขาย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง สาหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพและล้าสมัย
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(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั บันทึ กบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุน ส่ วนการ
บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารทุน
ตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าใน
ครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่าง
จากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่ เป็ นตัวเงิน บันทึ กโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัดจาหน่ ายเงินลงทุน
จะรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรงเข้ากาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่รายงาน
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี และรวมถึงกาไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่ จาหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
(ช) อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่ าหรื อจากมูลค่าที่
เพิ่มขึ้ นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติ ธุรกิ จหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
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อสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น วัด มู ลค่ าเมื่ อ เริ่ ม แรกด้ว ยราคาทุ น และวัด มู ล ค่ าในภายหลังด้ว ยมู ลค่ ายุติ ธรรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม
เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริ มทรั พ ย์โ ดยจัด ประเภทไปเป็ นที่ ดิ น อาคารและอุปกรณ์ มูลค่ า
ยุติธรรม ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ต่อไป
(ซ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่ าเสื่ อมราคาสะสม ค่าเผื่ออุปกรณ์ ส่งเสริ มการตลาดสู ญหายและ
ขาดทุนจากการด้อ ยค่า ยกเว้นที่ ดินที่ แสดงด้วยราคาที่ ตีใหม่ ราคาที่ ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่ งกาหนดจาก
เกณฑ์การใช้งานของสิ นทรัพย์ที่มีอยูจ่ ริ ง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หกั ด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาทุ นรวมถึงต้นทุนทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
จัดหาสิ นทรั พ ย์ เพื่ อให้สิ นทรั พ ย์น้ ันอยู่ในสภาพที่ พ ร้ อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุ นในการรื้ อ ถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สาหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
ซึ่ งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
อุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุ นจากการจาหน่ ายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คื อ ผลต่ างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้อื่นในกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการ
ขายสิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จานวนเงินที่ บนั ทึกอยู่ในส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์จะถูกโอนไปยังกาไร
สะสม
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
สำหรับส�ปีำสิหรั้นบสุปีดสวันิ้นสุทีด่ 30วันกัทีน่ 30
ยำยนกัน2562
ยายน 2562
สิ นทรั พย์ ที่ตีราคาใหม่
การตี ราคาใหม่ดาเนิ นการโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญในการประเมินราคาที่ มีความเป็ นอิสระอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อให้มนั่ ใจว่า
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
มูลค่าของสิ นทรัพย์ส่วนที่ ตีเพิ่มขึ้ นจะบันทึ กไปยังกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นและแสดงเป็ น “ส่ วนเกิ นทุนจากการ
ตีราคาสิ นทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ยกเว้นกรณี ที่เคยประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงและ
รับรู ้ขาดทุนในกาไรหรื อขาดทุนของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว ในกรณี ที่มูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับมูลค่าที่ ลดลงเฉพาะจานวนที่ ลดลงมากกว่าส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคา
สิ นทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณี ที่มีการจาหน่าย
สิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์ที่จาหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังกาไรสะสมและไม่
รวมในการคานวณกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
การจัดประเภทไปยังอสั งหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
เมื่อมี การเปลี่ ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปยังอสังหาริ มทรัพย์เพื่ อการลงทุ น ต้องวัด
มู ล ค่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ น้ ั นใหม่ ด ้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมและจั ด ประเภทเป็ นอสั ง หาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น
หากเกิ ดกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ซ่ ึ งเป็ นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่เคยบันทึ กไว้
จานวนที่เพิ่มขึ้นให้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนในส่ วนที่ไม่เกินกว่าจานวนที่ทาให้มลู ค่าตามบัญชี ของอสังหาริ มทรัพย์
กลับไปเท่ากับมูลค่าที่ควรจะเป็ น กาไรส่ วนที่ เหลือรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงรายการ “ส่ วนเกิ น
ทุนจากการตี ราคาสิ นทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ กรณี เกิดส่ วนที่ลดลงจากการวัดมูลค่าใหม่
และหากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตี ราคาเพิ่มขึ้ นและมียอดคงค้างอยู่ในบัญชี “ส่ วนเกิ นทุนจากการตี ราคาสิ นทรัพย์”
ในองค์ประกอบอื่ น ของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนที่ ลดลงต้องรับรู ้ ในกาไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื่ น และต้องนาไปลด
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ ขาดทุนส่ วนที่เหลือรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
ต้ นทุนที่ เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี่ ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของมูลค่ าตามบัญชี ข องรายการที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้น
และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่ อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ ายตามมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้น
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น
สำหรับส�ปีำสิหรั้นบสุปีดสวันิ้นสุทีด่ 30วันกัทีน่ 30
ยำยนกัน2562
ยายน 2562
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื่ อ มราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุ น คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี้
อาคาร คลังสิ นค้าและส่ วนปรับปรุ ง
อาคารชุด
เครื่ องจักร อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
กระบะพลาสติก
ภาชนะบรรจุ
อุปกรณ์ส่งเสริ มการตลาด

20 - 30
30
5 - 20
5 - 10
3-5
5
12 - 15
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่ สุดทุกสิ้ นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ปวันระกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(ฌ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้าที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมามีอายุการใช้งานไม่จากัดแสดงในราคาทุน
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่นๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ น ทรั พ ย์น้ ั น ตามระยะเวลาที่ ค าดว่ าจะได้รั บ ประโยชน์ จากสิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ต ัวตน
โดยเริ่ มตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
สาหรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์

3 - 10

ปี

วิธีการตัดจาหน่ าย ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ปวันระกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(ญ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ใน
กรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
สดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคื น ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการ
ประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่ มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดี ยวกันที่ เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและมีการด้อยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณี น้ ีจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และมี ความ
ชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี การด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่ งเคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจะถูกบันทึ กในกาไรหรื อ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่ บนั ทึ กในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
นั้นๆ ซึ่ งเคยรับรู ้แล้วในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุ นในการขายแล้วแต่ มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่ าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื น
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
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ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้ นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่ เคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับสิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นที่ เป็ นตราสารทุ นที่ จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูก รับรู ้โดยตรงในกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่ เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วัน ที่ ที่ อ อกรายงานว่า มี ข ้อ บ่ งชี้ เรื่ อ งการด้อ ยค่ า หรื อ ไม่ ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าจะถู ก กลับ รายการ หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพี ยงเท่ าที่ มูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ไ ม่ เกิ นกว่ามูลค่ าตามบัญ ชี ภายหลังหักค่ าเสื่ อมราคาหรื อค่ าตัดจาหน่ าย
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกตามมูลค่าที่ระบุในสัญญา
(ฏ) เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฐ)

ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุนในรอบระยะ
เวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
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ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ ในอนาคตที่ เกิ ด จากการท างานของพนัก งานในงวดปั จ จุ บัน และงวดก่ อ นๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ นั จัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุ ญาตเป็ นประจาทุ กปี โดยวิธีคิดลดแต่ ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ ผลจากการคานวณอาจทาให้กลุ่มบริ ษ ทั มี
สิ นทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่ งการรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จะใช้มลู ค่าปั จจุบนั ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรู ปของการได้รับคืน
ในอนาคตจากโครงการหรื อการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคานวณมู ลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่าสาหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั
ในการวัดมูลค่ าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุ ทธิ กาไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยจะถูกรับ รู ้รายการในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่ ายของ
หนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิ ดลดที่ ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกาไร
หรื อขาดทุน
เมื่ อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทางานของพนักงานในงวดปั จจุ บันและงวดก่ อนๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิ ดลดกระแสเงิ นสดเพื่ อให้เป็ นมูลค่ า
ปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสาหรับการปรับโครงสร้าง หาก
สาหรับระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกิ นกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานผลประโยชน์เมื่อเลิก
จ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อ ภาระผูกพันโดยอนุ มานที่ จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฑ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดี ตซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชื่ อถือ และ
มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ น อนว่าประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จจะต้องถูก จ่ ายไปเพื่ อช าระภาระหนี้ สิ น ดังกล่ า ว
ประมาณการหนี้ สินพิ จารณาจากการคิ ดลดกระแสเงิ นสดที่ จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิ ดลดในตลาดปั จจุ บัน
ก่อนคานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยง
ที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ฒ) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และส่ วนลดพิเศษ
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หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่ อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สาคั ญไป
ให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่
แน่นอนที่มีนยั สาคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของ
จานวนรายได้และต้นทุนที่ เกิ ดขึ้ นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนที่ จะต้องรับคื นสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การ
การลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินปั นผลและดอกเบี้ยรับจากการ
ลงทุนและเงินฝากธนาคาร
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่ าเช่ าจากอสั งหาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น รั บ รู ้ ในกาไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิธีเส้ น ตรงตลอดอายุสั ญ ญาเช่ า
ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่
อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
ดอกเบีย้ รั บและรายได้ อื่น
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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(ณ) ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นใน
กรณี ที่มีการบันทึ กเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
(ด) สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่ าที่ อาจเกิดขึ้นต้องนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสาหรับระยะเวลาที่ คงเหลือของสัญญาเช่ า
เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
การจาแนกประเภทสั ญญาเช่ า
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิ จารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมี สัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้ นอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนาไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทาให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสาหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่ อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินในจานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจานวนหนี้ สินจะลดลงตามจานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงิน
ตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
(ต)

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรง
ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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ภาษี เงิ นได้ข องงวดปั จจุ บ ัน ได้แ ก่ ภ าษี ที่ ค าดว่าจะจ่ ายช าระหรื อได้รั บช าระ โดยค านวณจากกาไรหรื อขาดทุ น
ประจาปี ที่ ตอ้ งเสี ย ภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ที่ ป ระกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันที่ ร ายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ นและจานวนที่ ใช้เพื่ อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญ ชี จะไม่ ถูกรั บ รู ้ เมื่ อเกิ ด จากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ ไม่ใช่การรวมธุ รกิจและรายการ
นั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหาก
เป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่ าของภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษี ที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่ม
บริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบสาหรับ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมู ล ค่ าของภาษี เงิ น ได้ข องงวดปั จจุ บัน และภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ ทางภาษีท่ี ไม่แน่ นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้ น และมีดอกเบี้ ยที่ ตอ้ ง
ชาระ กลุ่ มบริ ษ ัทเชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้ค ้างจ่ ายเพี ย งพอส าหรั บภาษี เงิ น ได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ด จากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
นี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นในเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่ อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้
นี้ ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี หน่ วยงานเดี ยวกันสาหรับหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สาหรับ
หน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึง
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการผล
แตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณาจากแผนธุ รกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะบันทึก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท้ งั จานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ถ) กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสาหรับหุน้ สามัญ กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดย
การหารกาไรหรื อขาดทุ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ ออกจาหน่ าย
ระหว่างปี
(ท) บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อ บุคคลหรื อ
กิ จการที่ อยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมี สาระสาคัญเดี ยวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อ กลุ่ม
บริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจ
ทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนั้น
(ธ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้าน
การดาเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ ได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นรายการ รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ต้นทุน
ทางการเงิน และส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
4

บุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นประกอบงบ
การเงินข้อ 1, 9 และ 10 สาหรับความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หารสาคัญและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้

40
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ปวันระกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ชื่อกิจกำร
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทย เบเวอร์เรจ แคน จากัด
บริ ษทั บางกอกกล๊าส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั แสงโสม จากัด
บริ ษทั เบียร์ไทย (1991) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เบียร์ทิพย์ บริ วเวอรี่ (1991) จากัด
บริ ษทั สุ ราบางยี่ขนั จากัด
บริ ษทั ภิรมย์สุรางค์ จากัด
บริ ษทั สุ นทรภิรมย์ จากัด
บริ ษทั ทิพย์ชโลธร จากัด
บริ ษทั สุ ราทิพย์ จากัด
บริ ษทั กฤตยบุญ จากัด
บริ ษทั โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ป้ อมบูรพา จากัด
บริ ษทั ป้ อมทิพย์ (2012) จากัด
บริ ษทั ป้ อมกิจ จากัด
บริ ษทั นายุค จากัด
บริ ษทั แพนอินเตอร์เนชัน่ แนล
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ รี ไซเคิล จากัด
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จากัด
บริ ษทั ทศภาค จากัด
บริ ษทั ไทยดริ้ งค์ จากัด

ประเทศที่จดั ตั้ง / ลักษณะควำมสั มพันธ์
สั ญชำติ
สิ งคโปร์/ไทย บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิ จกรรมต่างๆ.ของกิ จการ.
ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อทางอ้ อ ม ทั้ งนี้ รวมถึ ง
กรรมการของกลุ่ มบริ ษ ทั (ไม่ ว่าจะท าหน้าที่
ในระดับบริ หารหรื อไม่)
ไทย
บริ ษทั ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ของบริ ษทั ใหญ่ ใน
ลาดับสูงสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร้อยละ 50
ไทย
บริ ษทั ลงทุนในหุ น้ สามัญ
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสูงสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
41

บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ปวันระกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ชื่อกิจกำร

ประเทศที่จดั ตั้ง /
สั ญชำติ
บริ ษทั โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จากัด
ไทย
บริ ษทั เบฟเทค จากัด
ไทย
บริ ษทั แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จากัด
ไทย
บริ ษทั ซี เอซี จากัด
ไทย
บริ ษทั ช้างอินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
ไทย
บริ ษัท เทรดดิ ชั่น เนลเทรดแมนเนจเม้น ท์
ไทย
จากัด
บริ ษทั เอเอสเอ็ม แมนแนจเม้นท์ จากัด
ไทย
บริ ษทั ไทยโมลาส จากัด
ไทย
บริ ษทั แก่นขวัญ จากัด
ไทย
บริ ษทั โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ไทย
บริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จากัด
ไทย
บริ ษทั โออิชิ ราเมน จากัด
ไทย
บริ ษทั โออิชิ ฟู้ ด เซอร์วิส จากัด
ไทย
บริ ษทั บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่
แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ฟู้ ด ออฟ เอเชีย จากัด
บริ ษทั สะไปซ์ ออฟ เอเซี ย จากัด

ไทย

บริ ษทั เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จากัด

ไทย

บริ ษทั แม๊กซ์ เอเชีย จากัด

ไทย

บริ ษทั บิสโตร เอเชีย จากัด

ไทย

F&N Interflavine Pte Ltd.

สิ งคโปร์

บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)

ไทย
ไทย

ไทย

42

ลักษณะควำมสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสูงสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสูงสุ ด
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสูงสุ ด
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสูงสุ ด
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสูงสุ ด
บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ใหญ่ใน
ลาดับสูงสุ ด
กรรมการและผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษ ัท ใหญ่
ในลาดับสูงสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ปวันระกอบงบการเงิ
น
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ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ชื่อกิจกำร

ประเทศที่จดั ตั้ง / ลักษณะควำมสั มพันธ์
สั ญชำติ
บริ ษทั อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
กรรมการและผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษ ัท ใหญ่
ไทย
ในลาดับสูงสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
กรรมการและผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษ ัท ใหญ่
ไทย
ในลาดับสูงสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด
บริ ษทั ที.ซี .ซี . เทคโนโลยี จากัด

ไทย

บริ ษทั บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จากัด

ไทย

บริ ษั ท เอ็ น .ซี .ซี . แมนเนจเม้ น ท์ แอนด์
ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

ไทย

บริ ษทั นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต
คลับ จากัด

ไทย

บริ ษทั เดอะเพ็ท จากัด

ไทย

บริ ษทั ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

ไทย
ไทย

บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

ไทย

บริ ษทั ภัทรลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เบอร์ลี่ยคุ เกอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทย มาลายา กลาส จากัด

ไทย
ไทย
ไทย

ไทย

ไทย

43

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสูงสุ ดถือหุ น้ ใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษ ัท ใหญ่
ในลาดับสูงสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษ ัท ใหญ่
ในลาดับสูงสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่ใน
ลาดับสูงสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
กรรมการและผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสูงสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมและมี
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสูงสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมและมี
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั และกรรมการลงทุนในหุ น้ สามัญและมี
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ลงทุนในหุ น้ สามัญและมีกรรมการร่ วมกัน
กรรมการลงทุนในหุ น้ สามัญและมีกรรมการ
ร่ วมกัน
กรรมการลงทุนในหุ น้ สามัญและมีกรรมการ
ร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ปวันระกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
บริ ษทั แก้วกรุ งไทย จากัด

ไทย

บริ ษทั ทีซีซี โฮเทล แอสเสท
แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จากัด

ไทย
ไทย

ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสูงสุ ดถือ
หุน้ ใหญ่ทางอ้อม
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสูงสุ ดถือ
หุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั ร่ วม

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้
รำยกำร
รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ
เงินสนับสนุนทางการตลาด
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เงินเดือน
เงินบาเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุม
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ราคาต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกด้วยอัตรากาไรขั้นต้น
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา / หรื อที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราที่ตกลงร่ วมกันโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน
ราคาต้นทุนของสิ นค้าและวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจริ งบวกอัตรากาไรขั้นต้น
ตามราคาใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นจริ ง
ตามที่ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและผูถ้ ือหุน้
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา / หรื อที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา / หรื อที่ตกลงร่ วมกัน
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ปวันระกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยำยน
2562
2561
บริษทั ย่ อย
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายใน
การบริ หาร
บริษทั ร่ วม
ซื้ อวัตถุดิบ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวมค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยำยน
2562
2561
(พันบาท)

-

-

1,500,000
3,875
269,309

11,082
3,875
342,085

-

-

39,553

41,550

934,131
75,000
17,792
326

872,667
97,500
5,161
418

934,131
75,000
17,792
326

872,667
97,500
5,161
418

3,991
6
8,103
12,100

2,908
6
7,755
10,669

3,991
6
8,103
12,100

2,908
6
7,755
10,669

45

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

167
บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ส
ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
่ 30 กักันนยำยน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวัวันนทีที่ 30
ยายน2562
2562

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยำยน
2562
2561
กิจกำรอืน่ ที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ
เงินสนับสนุนทางการตลาด
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยำยน
2562
2561
(พันบาท)

4,161,940
44,015
4,441
121
3,451,051
442,867
379,638
119,646

3,842,434
55,353
4,441
122
3,064,363
610,793
407,667
136,245

4,088,969
42,547
4,441
121
3,349,230
442,867
377,518
118,932

3,836,362
55,353
4,441
122
2,994,285
610,793
407,667
135,598

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี้
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั ใหญ่ในลาดับสูงสุ ด
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ลูกหนี้อนื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
2562
2561
(พันบาท)
101

389
288,942
289,331

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

324,762
324,863

งบกำรเงินรวม
2562
2561

389
3
283,741
284,133

101
323,751
323,852

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

36,176
115,511
151,687
46

90
461,651
461,741

44,774
36,176
115,469
196,419

40,726
90
461,620
502,436
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ส
ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
่ 30 กักันนยำยน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวัวันนทีที่ 30
ยายน 2562
2562
เงินให้ ก้ ยู มื แก่ กิจการ
ที่เกีย่ วข้ องกัน

อัตรำดอกเบีย้
2562
2561
(ร้ อยละต่ อปี )

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
3.10
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 3.85 - 4.05
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบาท)

3.10

-

-

125,000

125,000

3.90 - 4.05

3,000
3,000

3,000
3,000

3,000
128,000

3,000
128,000

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันไม่มีรายการเคลื่อนไหว สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2562 และ 2561
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี้
เจ้ าหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

62,358
357,628
419,986

143,819
398,218
542,037

เจ้ าหนี้อื่น - บุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
2562
2561

432,855
62,358
340,645
835,858

426,475
143,819
381,694
951,988

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบาท)

บริ ษทั ใหญ่ในลาดับสูงสุ ด
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

82
160,603
160,685

47

152,815
152,815

82
6,144
156,312
162,538

2,739
152,738
155,477
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ส
ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
่ 30 กักันนยำยน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวัวันนทีที่ 30
ยายน 2562
2562
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อัตรำดอกเบีย้
2562
2561
(ร้ อยละต่ อปี )
บริ ษทั ย่อย
-

งบกำรเงินรวม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบาท)

-

-

30,968

1,530,968

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยำยน

-

-

1,530,968
(1,500,000)
30,968

1,530,968
1,530,968

ประมาณการหนี้สินไม่ หมุนเวียนสาหรั บภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบกำรเงินรวม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบาท)

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

47,600

48

44,685

47,600

44,685
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
ส
ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
สัญญาที่สาคัญที่ทากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
สั ญญากู้ยืมเงิน
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้กยู้ ืมเงิ นระยะยาวจานวน 3 ล้านบาท แก่ บริ ษทั เดอะเพ็ท จากัด
“ผูก้ ”ู้ มีกาหนดชาระคืนเงิ นต้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 หากครบกาหนดแต่ยงั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้
ถือว่าสัญญาฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับกันต่อไปอีกคราวละห้าปี ดอกเบี้ยชาระเป็ นรายไตรมาสและมีอตั ราดอกเบี้ ยลูกค้า
รายย่อยชั้นดี (MRR) ของสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง ณ ทุ กวันที่ เริ่ มต้นของแต่ ละไตรมาส ต่ อมาเมื่ อวันที่ 1.มกราคม
2556.บริ ษทั และผูก้ ไู้ ด้ตกลงเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็ นอัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดสาหรับเงินกูร้ ะยะสั้น (Money Market Rate)
ของสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง ณ ทุกวันที่ เริ่ มต้นของแต่ละไตรมาส ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คู่สัญญาได้มีการต่อ
สัญญาเงินกูร้ ะยะยาวดังกล่าว จานวนเงินกู้ 3 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระเงินต้นคืนภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567
หากครบกาหนดแต่ยงั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับกันต่อไปอีกห้าปี ด้วยข้อตกลง
และเงื่อนไขเดิม
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้กยู้ ืมเงิ นระยะสั้นแก่บริ ษทั เครื่ องดื่ มแรงเยอร์ (2008) จากัด เป็ น
จานวนเงิน 125 ล้านบาท กาหนดชาระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม ดอกเบี้ยกาหนดชาระเป็ นรายไตรมาสในอัตราที่กาหนดไว้
ในสัญญา.เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ได้มีการทาบันทึ กแก้ไขเพิ่ มเติ มแนบท้ายสัญญาครั้งที่ 1 เพื่ อแก้ไข
อัตราดอกเบี้ยในสัญญา
เมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 บริ ษ ัทได้ท าสั ญ ญากู้ยื มเงิ นระยะสั้ นกับ Great Brands Limited “ผูใ้ ห้ กู้” วงเงิ นจานวน
1,700 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรื อตามแต่จะตกลงกันในภายหลัง กาหนดชาระคืนเงินต้น
เมื่อครบหนึ่ งปี นับจากวันที่ ได้รับเงิ นกูย้ ืมหรื อวันอื่นตามที่ ผใู ้ ห้กกู้ าหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 บริ ษทั และ
ผูใ้ ห้กไู้ ด้ทาบันทึ กแนบท้ายสัญญาใหม่ ให้ชาระคื นเงินต้นเมื่อครบแปดปี นับจากวันที่ ได้รับเงินกูย้ ืม กล่าวคื อวันที่ 24
ธันวาคม 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษทั มียอดใช้วงเงิ นกูย้ ืมคงเหลือจานวน 30.97 ล้านบาท (30 กันยายน 2561:
1,530.97 ล้ านบาท) ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั จ่ายชาระหนี้จานวน 1,500 ล้านบาทให้แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สั ญญาให้ ผลิตสิ นค้ า
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเพื่อให้เป็ นผูผ้ ลิตน้ าดื่มภายใต้ชื่อเครื่ องหมายการค้า “คริ สตัล” บริ ษทั ต้อง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาสามปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และหาก
ไม่มีคู่สัญญาฝ่ ายใดแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุสัญญาไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน สัญญา
จะมีผลอีกคราวละสามปี แม้ว่าปั จจุบนั ต่อสัญญาอัตโนมัติ นับแต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2562
คู่สญ
ั ญาตกลงแก้ไขสัญญาเพื่อปรับราคาค่าสิ นค้าขึ้นร้อยละ 10 จากราคาเดิม ทั้งนี้การขึ้นราคาในอัตราดังกล่าว อาจมี
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่อให้เป็ นผูผ้ ลิตน้ าดื่ มภายใต้ชื่อเครื่ องหมายการค้า “คริ สตัล”
บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาสามปี สิ้ นสุ ดวันที่ 15 พฤศจิกายน
2561 ปัจจุบนั ต่อสัญญาอัตโนมัติ นับแต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง เพื่อให้เป็ นผูผ้ ลิตน้ าดื่มภายใต้ชื่อเครื่ องหมายการค้า “คริ สตัล”
บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขต่ างๆ ที่ กาหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาสองปี เริ่ มตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุ ลาคม
2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
บริ ษทั จะเข้าทาบันทึ กเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาผลิตเครื่ องดื่มกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องแห่ งหนึ่ งเพื่อให้เป็ นผูผ้ ลิตเครื่ องดื่ ม
ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “คริ สตัล” ณ บริ ษทั ไทยดริ้ งค์ จากัด สาขา ลาปาง โดยบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ
ที่กาหนดในบันทึกเพิ่มเติม โดยกาหนดให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
บริ ษ ัท ย่อ ยจะได้ท าสั ญ ญากับ บริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน แห่ งหนึ่ งเพื่ อ ให้ เป็ นผูผ้ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม บ ารุ งก าลังภายใต้ชื่ อ
เครื่ องหมายการค้า “Ranger” โดยคู่ สัญ ญาจะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามเงื่ อ นไขต่ างๆ ที่ กาหนดไว้ในสัญ ญา โดยสัญ ญามี
ระยะเวลาหนึ่ งปี ตั้งแต่ วนั ที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เว้นแต่มีการเลิกสัญญาก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว
สั ญญาแต่ งตั้งผู้จัดจาหน่ ายสิ นค้ า
บริ ษ ทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่ อเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ ายเครื่ องดื่ มชาเขี ยว บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตาม
เงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยมีระยะเวลาสามปี สิ้ นสุ ดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และมีสิทธิ ต่ออายุสัญญา
ได้ไปอีกคราวละหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนด และบริ ษทั ได้ต่ออายุสัญญาอีก 3 ปี สัญญาสิ้ นสุ ดวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2564
บริ ษทั ได้ทาสัญ ญากับ บริ ษ ทั ที่ เกี่ ย วข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่ อ เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์เครื่ องดื่ มสิ นค้าภายใต้ชื่ อ
เครื่ องหมายการค้า “100 พลัส” บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขต่างๆ ที่ กาหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา
สามปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และหากไม่มีคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดแจ้งความประสงค์ไม่ต่อ
อายุสัญญาไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน สัญญาจะมีผลอีกคราวละ 1 ปี ปั จุจุบนั ต่อสัญญา
อัตโนมัตินบั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
บริ ษ ัท จะเข้าท าสัญ ญากับ บริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้องแห่ งหนึ่ ง เพื่ อแต่ งตั้งบริ ษ ัท ดังกล่ าวเป็ นผูจ้ ัด จาหน่ ายสิ น ค้าภายใต้
เครื่ องหมายการค้า "Crystal" "Wrangyer" และ "est" โดยคู่สัญญาต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขที่ กาหนดในสัญญา ทั้งนี้
สัญญาฉบับนี้ กาหนดให้มีผลใช้บงั คับย้อนหลัง 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกรณี ที่บริ ษทั ไม่
แจ้งการไม่ต่ออายุสัญญาเป็ นหนังสื อล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วันก่อนวันสิ้ นสุ ดสัญญาให้ถือว่าสัญญามีผลใช้บงั คับ
อีกคราวละ 1 ปี
สั ญญาซื ้อขายผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ได้ทาสัญ ญากับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่ อซื้ อขายผลิ ตภัณฑ์เครื่ องดื่ มโซดา บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตาม
เงื่ อนไขต่ างๆ ที่ กาหนดไว้ใ นสั ญ ญา โดยสั ญ ญามี ร ะยะเวลาย้อนหลัง ตั้งแต่ ว นั ที่ 1 ธัน วาคม 2560 ถึ งวัน ที่ 30
กันยายน 2561 และหากไม่มีค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุสญ
ั ญาไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน สัญญาจะมีผลอีกคราวละ 1 ปี ปั จจุบนั ต่อสัญญาอัตโนมัติ นับแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2562
บริ ษทั จะเข้าทาสัญญากับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่ อซื้ อขายผลิ ตภัณฑ์เครื่ องดื่ มสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมาย
การค้า "Sarsi" โดยมีกาหนดระยะเวลา 1 ปี มีผลย้อนหลังตั้งแต่ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2562 หากคู่สัญญาฝ่ ายใดมิได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุสญ
ั ญาล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน สัญญาจะมีผลบังคับกัน
ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยคู่สัญญาต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดในสัญญา ปัจจุบนั ต่อสัญญาอัตโนมัตินบั แต่
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
สั ญญาผลิตและจัดจาหน่ ายสิ นค้ า
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญากับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่ อเป็ นผูผ้ ลิ ตและจัดจาหน่ ายชาเขี ยว
พร้อมดื่ มแบบขวดแก้วคืนขวด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ กาหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามี
ระยะเวลาห้าปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาให้มีผลผูกพันตามข้อสัญญาเดิ มไปอีกคราว
ละ 5 ปี มี การต่ อสัญญาไปอี ก 1 ปี สัญญาสิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ต่ อมาในวันที่ 25 มิ ถุนายน 2561 บริ ษทั ได้
ดาเนิ นการต่ อสัญญาไปอี กหนึ่ งปี สัญญาสิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ปั จจุ บนั ได้มีการต่ออายุสัญญาดังกล่าวเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี 2 เดื อน ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยคู่สัญญามี สิทธิ บอกเลิกสัญญาก่อน
ครบกาหนดสัญญา โดยบอกกล่าวเป็ นหนังสื อล่วงหน้าแก่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่เหลือทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่อเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องดื่มน้ าอัดลมภายใต้เครื่ องหมาย
การค้า “เอส” บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขต่ างๆ ที่ กาหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และหากไม่มีคู่สัญญาฝ่ ายใดแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุสัญญาไปยังคู่สัญญา
อี กฝ่ ายหนึ่ งล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 6 เดื อน สัญญาจะมี ผลอี กคราวละ 3 ปี ปั จจุ บ ันได้มีการตกลงเข้าท าบันทึ กเพิ่ มเติ ม
ต่อท้ายสัญญาผลิตและจัดจาหน่ าย เครื่ องดื่มน้ าอัดลมภายใต้เครื่ องหมายการค้า “เอส" เพื่อขยายพื้นที่การส่ งออกสิ นค้า
ดังกล่าว
บริ ษ ทั ได้ทาสัญญากับบริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่ อเป็ นผูผ้ ลิ ตเครื่ องดื่ มน้ าอัดลมภายใต้ชื่อเครื่ องหมายการค้า
“เอส” เพื่ อใช้ในการส่ งออกเท่านั้น บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขต่างๆ ที่ กาหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา
หนึ่ งปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และหากไม่มีคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุ
สั ญญาไปยังคู่ สั ญ ญาอี กฝ่ ายหนึ่ งล่ วงหน้าไม่ น้อยกว่า 90 วัน สั ญญาจะมี ผลอี กคราวละหนึ่ งปี ปั จจุ บ ันต่ อสั ญญา
อัตโนมัติครั้งที่ 3 นับแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่อเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ ายสิ นค้าภายใต้ชื่อเครื่ องหมายการค้า
“100 พลัส” บริ ษ ทั ต้องปฏิ บัติ ตามเงื่ อนไขต่ างๆ ที่ ก าหนดไว้ในสั ญ ญา โดยสัญ ญามี ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ ว นั ที่
1 มิ ถุนายน 2558 ถึ งวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และหากไม่มีคู่สัญญาฝ่ ายใดแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุสัญญาไปยัง
คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้ นสุ ดสัญญาจะมีผลอีกคราวละ 3 ปี โดย
ใช้ข ้อก าหนดและเงื่ อนไขเดิ มทุ กประการ ต่ อสั ญ ญาอัตโนมัติ ครั้ งที่ 1 นับแต่ วนั ที่ 1 มิ ถุ นายน 2558 ถึ งวันที่ 31
พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 2 นับแต่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2564
บริ ษทั ได้ตกลงทาสัญญากับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่ อเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ ายสิ นค้าภายใต้ชื่อเครื่ องหมาย
การค้า “Sarsi” ซึ่ งได้จดั ทาร่ างสัญญาเสร็ จแล้ว โดยมีกาหนดระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31
พฤษภาคม 2562 ปัจจุบนั ต่อสัญญาอัตโนมัติ นับแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
สั ญญาการบริ การให้ คาปรึ กษา
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งในการได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการใช้ซอฟต์แวร์ ตามจานวนสิ ทธิ ที่กาหนด
โดยสัญญา และได้รับบริ การในการบารุ งรักษาระบบ สัญญามีระยะเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 โดยมีอตั รา
ค่ าใช้บริ การเดื อนละ 1.23 ล้านบาท ต่ อมาในวันที่ 1 กันยายน 2561 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการต่ อสัญญาไปอี ก 2 ปี สัญญา
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ งหาคม 2563

52
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
ส
ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
สั ญญาเช่ าช่ วงพืน้ ที่ อาคารสานักงาน
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารสานักงานและสัญญาบริ การกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
แห่ งหนึ่ ง สัญญามีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ถึ งวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยบริ ษทั มี ภาระผูกพันที่
จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา และหากต้องการต่อสัญญาเช่าให้ค่สู ัญญาแจ้งความประสงค์
ต่ออายุสัญญาเช่ าล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิ บวัน สัญญาฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ต่อไปคราวละหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ ครบ
กาหนดระยะเวลาของสัญญา หรื อวันที่ครบกาหนดระยะเวลาที่ต่อออกไปแต่ละคราว
บริ ษทั ได้ต่ออายุสัญญาเช่าช่วงอาคารสานักงานและโกดังจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่ง สัญญามีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่
1 มีนาคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริ ษทั มีภาระผูกพันที่ จะต้องจ่ายค่าเช่ าและค่าบริ การตามอัตราที่ ระบุไว้ใน
สัญญา และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดในสัญญา
บริ ษทั เข้าทาสัญญาเช่าที่ดินกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องแห่ งหนึ่ งในฐานะผูเ้ ช่าตั้งแต่วนั ที่ผเู ้ ช่านาทรัพย์สินเข้ามาไว้ในสถานที่
เช่า 24 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หากผูเ้ ช่าประสงค์จะต่อระยะเวลาเช่า ผูเ้ ช่าจะแจ้งให้ผเู ้ ช่าทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเช่ า และให้ถือว่าระยะเวลาเช่ าต่อไปอีกคราวละ 3 ปี
โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดเช่นเดิม ทั้งนี้ คู่สญ
ั ญามีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา
สั ญญาซื ้อขาย
บริ ษทั ได้เข้าทาบันทึ กข้อตกลงการขายวัสดุเหลือใช้ของบริ ษทั กับบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ รี ไซเคิ ล จากัด ซึ่ งบันทึ กเป็ น
รายได้จากการขายเศษซาก จานวนเงิ น 0.29 ล้านบาท โดยข้อตกลงนี้ มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ มีการลงนามร่ วมกัน 23
สิ งหาคม 2562 จนกว่าจะมีการขายวัสดุเหลือใช้ตามบันทึกข้อตกลงเสร็ จสิ้ น
ภาระผูกพันกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดาเนินงาน

ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
41,400
101,729
59,778
202,907
53

(พันบาท)
44,451
91,276
76,728
212,455

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
41,297
101,729
59,778
202,804

44,143
91,173
76,728
212,044
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ภาระผูกพันอื่นๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากคาสั่งซื้ อสิ นค้ากับกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันเป็ นจานวนเงิ น 381.43
ล้านบาท (2561: 8.23 ล้ านบาท)
5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
2562
2561
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
รวม

26,951
47,298
729,544
69,000
872,793

(พันบาท)
47,184
63,349
395,669
506,202

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
26,930
46,572
655,545
69,000
798,047

47,154
51,052
336,064
434,270

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
สกุลเงินบาท
สกุลเงินเหรี ยญฮ่องกง
รวม
6

845,802
26,991
872,793

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

(พันบาท)
477,328
798,047
28,874
506,202
798,047

434,270
434,270

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

4

งบกำรเงินรวม
2562
2561
289,331
295,604
584,935
(16,968)
567,967
54

(พันบาท)
324,863
225,541
550,404
(15,500)
534,904

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
284,133
294,112
578,245
(16,968)
561,277

323,852
225,511
549,363
(15,500)
533,863

176

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
ส
ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
งบกำรเงินรวม
2562
2561
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)

1,468

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

(พันบาท)
(4,597)
1,468

(4,597)

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบาท)

กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ

289,331
289,331

324,863
324,863

284,133
284,133

323,852
323,852

234,546

160,275

233,054

160,245

หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

35,017
9,575
3,179
13,287
295,604
(16,968)
278,636

40,620
9,208
3,525
11,913
225,541
(15,500)
210,041

35,017
9,575
3,179
13,287
294,112
(16,968)
277,144

40,620
9,208
3,525
11,913
225,511
(15,500)
210,011

รวม

567,967

534,904

561,277

533,863

บุคคลหรือกิจกำรอืน่ ๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ :
น้อยกว่า 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน

โดยปกติสาหรับระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 60 วัน
ลูกหนี้การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 เป็ นสกุลเงินบาท

55
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
7

ลูกหนีอ้ นื่
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้อื่น
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
รายได้คา้ งรับ
รวม

41,677
(14,658)
27,019
17,437
2,361
8,110
54,927

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ)

(1,415)

56

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

(พันบาท)
25,563
41,249
(16,073)
(14,658)
9,490
26,591
50,567
17,237
2,935
2,217
12,522
8,110
75,514
54,155
671

(1,415)

25,286
(16,073)
9,213
50,325
2,492
12,522
74,552
671
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
8

สิ นค้ ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
2562
2561
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุ
อะไหล่
วัสดุอื่นๆ
หั ก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

406,931
2,074
260,094
95,523
2,721
767,343
(90,856)
676,487

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

(พันบาท)
363,511
3,872
228,769
97,963
2,637
696,752
(92,164)
604,588

งบกำรเงินรวม
2562
2561

402,357
2,074
212,792
90,430
2,721
710,374
(88,248)
622,126

354,505
3,872
197,514
93,258
2,637
651,786
(92,164)
559,622

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบาท)

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่
คาดว่าจะได้รับ
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า
สุ ทธิ

8,436,653

7,823,956

8,385,385

7,824,838

8,422
(9,730)
8,435,345

11,994
(25,514)
7,810,436

7,194
(11,110)
8,381,469

11,994
(24,395)
7,812,437

57
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
9

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ส่ วนแบ่งกาไรสุ ทธิ จากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปั นผล
ณ วันที่ 30 กันยำยน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

536,464

(พันบาท)
507,030

30,000

30,000

176,847
(75,000)
638,311

126,934
(97,500)
536,464

30,000

30,000

58

40

40

75,000

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2562
2561
(ร้ อยละ)
40
40

75,000

ทุนชําระแล้ว
2562
2561

30,000

638,311

536,464

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ว
ราคาทุน
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)
75,000
75,000
30,000
30,000

30,000

2561
97,500

75,000

97,500

2562

เงินปั นผลรับ

75,000

เงินปั นผลรับ
2562
2561

บริ ษทั เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จํากัด ดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี� ยวกับการผลิตและจัดจําหน่ ายพลาสติกขึ�นรู ปขวด ฝาจุกเกลียวและขวดพลาสติก ซึ� งบริ ษทั ร่ วมนี� ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ดังนั�นจึงไม่มีราคาที�เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

บริ ษทั เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จํากัด

บริ ษทั เพ็ทฟอร์ ม
(ไทยแลนด์) จํากัด

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2562
2561
(ร้ อยละ)

มูลค่าตาม
ราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที� 30 กันยายน 2562 และ 2561 และเงินปั นผลรับสําหรับปี สิ � นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี�

180
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

181

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ตารางต่อไปนี�สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที�รวมอยู่ในงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม การกระทบยอดรายการ
ระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี�
บริ ษทั เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จํากัด
2561
2562
(พันบาท)

รายได้
กําไรจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมส่ วนที�เป็ นของกลุ่มบริ ษทั

3,659,901
455,009
(516)
454,493
278,162
176,847

3,057,780
319,958
479
320,437
193,024
126,934

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ สุทธิ
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

488,733
1,679,183
(442,850)
(24,718)
1,700,348
1,020,209
680,139

636,646
1,784,327
(788,249)
(289,369)
1,343,355
806,013
537,342

�0

เมื� อวันที� 9 สิ งหาคม 2562 Great Brands Limited ซึ� งเป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยทางตรงของบริ ษทั ในเขตบริ หารพิ เศษฮ่อ งกงแห่ งสาธารณรั ฐประชาชนจีน ได้อ นุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั น ผลเป็ น
จํานวน 1,500 ล้านบาท (1,000,000 หุน้ อัตราหุน้ ละ 1,500 บาท) โดยได้มีการจ่ายเงินปั นผลแล้วในเดือนสิ งหาคม 2562

บริ ษทั ย่อยทั�งหมดดําเนินธุ รกิจในประเทศไทยยกเว้น Great Brands Limited ดําเนินธุ รกิจในประเทศฮ่องกง

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที� 30 กันยายน 2562 และ 2561 และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนสําหรับปี สิ � นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ย่อย
ลักษณะธุ รกิจ
สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
ทุนชําระแล้ว
ราคาทุน
เงินปั นผลรับ
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
บริ ษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั เสริ มสุ ข โฮลดิ � งส์ การลงทุ น และถือ หุ ้นใน
จํากัด
บริ ษทั อื�น
99.99
99.99
600,000
600,000
600,000
600,000
Great Brands Limited
บริ หารตราสิ นค้า
100.00
100.00 HKD 1,000 HKD 1,000
4,134
4,134
1,500,000
บริ ษทั เสริ มสุ ข เทรนนิ � ง บริ การพัฒนาบุคลากร
จํากัด
และองค์กร
99.99
99.99
2,500
2,500
2,500
2,500
รวม
606,634
606,634
1,500,000
-

เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย

182
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
�1

เงินลงทุนระยะยาวอื�น
เงินลงทุนระยะยาวอืน� ณ วันที� 30 กันยายน 2562 และ 2561 และเงินปั นผลรับสําหรับปี สิ � นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2562
และ 2561 มีดงั นี�
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
2562

เงินปั นผลรับ
2562
2561

2561
(พันบาท)

ตราสารทุนที�เป็ นหลักทรั พย์ เผื�อขาย
บริ ษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
ตราสารทุนอื�นที�ไม่ อยู่ในความต้ องการของตลาด
บริ ษทั เดอะเพ็ท จํากัด
บริ ษทั บางกอกกล๊าส จํากัด (มหาชน)
รวม

50,772

47,863

1,587

1,587

7,000
74,799
81,799
132,571

7,000
74,799
81,799
129,662

700
2,154
2,854
4,441

700
2,154
2,854
4,441

รายการเคลื�อนไหวสําหรับปี สิ � นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี�

ตราสารทุนที�เป็ นหลักทรั พย์ เผื�อขาย
ณ วันที� 1 ตุลาคม
รายการปรับปรุ งจากการปรับมูลค่า
ณ วันที� �� กันยายน

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
47,863
2,909
50,772

59,498
(11,635)
47,863
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

เงินลงทุน-บริ ษัทอืน� ที�เกี�ยวข้ องกัน
ณ วันที� 1 ตุลาคม
ณ วันที� 3� กันยายน
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื�น
ณ วันที� 1 ตุลาคม
รายการปรับปรุ งจากการปรับมูลค่า
ณ วันที� 3� กันยายน

81,799
81,799

81,799
81,799

129,662
2,909
132,571

141,297
(11,635)
129,662

เงินลงทุนระยะยาวอื�นทั�งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที� �� กันยายน 2562 และ 25�1 เป็ นสกุลเงินบาท
12

อสั งหาริ มทรั พย์ เพื�อการลงทุน

ณ วันที� 1 ตุลาคม 2560
รายการปรับปรุ งให้เป็ นมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 และ
วันที� 1 ตุลาคม 2561
รายการปรับปรุ งให้เป็ นมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที� 30 กันยายน 2562

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที�ดิน
อาคาร
รวม
(พันบาท)
308,482
5,100
313,582
2,723
180
2,903
311,205
6,680
317,885

5,280
(180)
5,100

316,485
6,500
322,985

อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน ณ วันที� 30 กันยายน 2562 และ 2561 ประเมินราคาโดยบริ ษทั ไทยประเมินราคา ลินน์
ฟิ ลลิปส์ จํากัด ซึ� งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสิ นทรัพย์ที�ใช้งานอยู่ในปั จจุบนั
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนประกอบด้วยที�ดินที�ถือครองไว้เพื�อการดําเนิ นธุ รกิ จในอนาคตแต่ยงั มิได้ใช้ประโยชน์
และที�ดินและอาคารที�ให้เช่าแก่บุคคลที�สาม สัญญาเช่ามีระยะเวลาสามปี

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

185
บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
ลาดับชั้นมูลค่ ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สินอิส ระจากภายนอก ซึ่ งมี
คุณสมบัติในวิชาชี พที่ เหมาะสมและมีประสบการณ์ ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผูป้ ระเมินราคา
ทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
การวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสั ง หาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น จ านวน 322.99 ล้า นบาท (2561: 316.49 ล้ า นบาท)
ถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นระดับที่ 3 จากเกณฑ์ขอ้ มูลที่นามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ ายุติธรรมระดับ 3
ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปสาหรับมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
(พันบาท)
316,485

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ผลกำไรที่รวมอยู่ใน “รำยได้ อื่น”
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม (ที่ยงั ไม่รับรู ้)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

6,500
322,985

เทคนิคการประเมินมูลค่ าและข้ อมูลที่ ไม่ สามารถสั งเกตได้ ที่มีนัยสาคัญ
เทคนิ คการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนยั สาคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนแสดงในตารางดังต่อไปนี้
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
วิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด
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ข้ อมูลที่ไม่ สำมำรถสั งเกตได้ ที่มนี ัยสำคัญ
ราคาเสนอขายของทรัพย์สินที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน

-

3,730,168
870,460
4,600,628

-

500,266
500,266

ส่ วนที่
ตีราคาเพิ่ม

3,730,168
-

ที่ดิน

500,266
-

ราคาทุน

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอน
โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
และวันที่ 1 ตุลำคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

13

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

2,679,994
25,407
23,670
(12,528)
2,716,543

(1,403)

2,649,175
24,674
7,548

อาคาร
คลังสิ นค้า
และส่ วน
ปรับปรุ ง

-

(172,100)
-

172,100
-

อาคารชุด

6,729,407
61,924
23,369
(48,042)
6,766,658

(23,717)

6,627,108
72,011
54,005

เครื่ องจักร
อุปกรณ์และ
เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

65

1,677,574
10,569
551
(78,174)
1,610,520

(70,485)

1,739,577
7,496
986

317,394
17,887
254
(6,569)
328,966

(22,036)
(6,334)

339,637
6,088
39

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สานักงาน
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

365,261
7,000
(463)
371,798

(2,218)

361,539
5,940
-

กระบะ
พลาสติก

1,348,571
58,608
(97,847)
1,309,332

(96,160)

1,376,668
68,063
-

ภาชนะ
บรรจุ

3,784,509
14,459
96
(125,472)
3,673,592

(176,609)

3,948,095
13,347
(324)

อุปกรณ์
ส่ งเสริ ม
การตลาด

63,702
85,091
(47,940)
100,853

-

69,516
56,440
(62,254)

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

21,196,846
1,151,405
(369,095)
21,979,156

(194,136)
(376,926)

21,513,849
254,059
-

รวม

186
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
และวันที่ 1 ตุลำคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
-

ราคาทุน

ที่ดิน

1,474,539
97,664

(775)

1,571,428
85,797
(12,512)
1,644,713

-

-

อาคาร
คลังสิ นค้า
และส่ วน
ปรับปรุ ง

-

ส่วนที่
ตีราคาเพิ่ม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

-

(144,757)
-

142,319
2,438

อาคารชุด

5,232,059
262,177
(47,671)
5,446,565

(23,595)

4,993,002
262,652

เครื่ องจักร
อุปกรณ์และ
เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

66

1,559,674
39,566
(77,926)
1,521,314

(70,463)

1,573,654
56,483

287,820
20,072
(6,543)
301,349

(21,621)
(6,313)

296,502
19,252

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สานักงาน
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

352,139
6,552
(462)
358,229

(2,216)

347,436
6,919

กระบะ
พลาสติก

295,305
94,434
(15,046)
374,693

(25,322)
(38,265)

253,269
105,623

ภาชนะ
บรรจุ

3,624,761
84,537
(125,439)
3,583,859

(176,618)

3,698,614
102,765

อุปกรณ์
ส่ งเสริ ม
การตลาด

-

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

12,923,186
593,135
(285,599)
13,230,722

(166,378)
(25,322)
(318,245)

12,779,335
653,796

รวม

187
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

-

3,730,168

3,730,168

4,600,628

-

500,266

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2560

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
และวันที่ 1 ตุลำคม 2561 500,266

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

500,266

-

-

ส่วนที่
ตีราคาเพิ่ม

ค่ าเผือ่ อุปกรณ์ ส่งเสริม
การตลาดสู ญหาย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
และวันที่ 1 ตุลำคม 2561
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

ราคาทุน

ที่ดิน

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

1,071,830

1,108,566

1,174,636

-

-

อาคาร
คลังสิ นค้า
และส่ วน
ปรับปรุ ง

-

-

29,781

-

-

อาคารชุด

1,320,093

1,497,348

1,634,106

-

-

เครื่ องจักร
อุปกรณ์และ
เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

67

89,206

117,900

165,923

-

-

27,617

29,574

43,135

-

-

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สานักงาน
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

13,569

13,122

14,103

-

-

กระบะ
พลาสติก

934,639

1,053,266

1,123,399

-

-

ภาชนะ
บรรจุ

84,403

154,418

244,151

5,330
5,330

5,330

อุปกรณ์
ส่ งเสริ ม
การตลาด

100,853

63,702

69,516

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

8,743,104

8,268,330

8,729,184

5,330
5,330

5,330

รวม

188
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอน
โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
และวันที่ 1 ตุลำคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

3,546,607
-

-

3,546,607
847,204
4,393,811

-

375,763
375,763

ตีราคาเพิ่ม

ส่ วนที่

375,763
-

ราคาทุน

ที่ดิน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

2,359,732
23,582
23,670
(12,514)
2,394,470

(716)

2,332,529
21,072
6,847

ปรับปรุ ง

อาคาร
คลังสิ นค้า
และส่ วน

-

(172,100)
-

172,100
-

อาคารชุด

6,093,428
49,156
19,341
(47,410)
6,114,515

(23,161)

6,022,763
63,419
30,407

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

68

1,669,453
10,569
551
(76,867)
1,603,706

(70,485)

1,731,677
7,275
986

ยานพาหนะ

306,878
17,167
254
(6,530)
317,769

(22,036)
(6,334)

330,321
4,888
39

สานักงาน
(พันบาท)

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

341,403
7,000
(463)
347,940

(2,218)

337,681
5,940
-

พลาสติก

กระบะ

1,464,493
58,608
(97,725)
1,425,376

(96,143)

1,492,574
68,062
-

บรรจุ

ภาชนะ

3,784,510
14,458
96
(125,472)
3,673,592

(176,609)

3,948,096
13,347
(324)

การตลาด

อุปกรณ์
ส่งเสริ ม

59,506
73,948
(43,912)
89,542

-

55,673
41,788
(37,955)

และติดตั้ง

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง

20,001,773
1,101,692
(366,981)
20,736,484

(194,136)
(375,666)

20,345,784
225,791
-

รวม

189
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่ าเผือ่ อุปกรณ์ ส่งเสริม
การตลาดสู ญหาย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
และวันที่ 1 ตุลำคม 2561
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

-

-

1,338,712
75,446
(12,512)
1,401,646

-

-

-

(513)

-

-

1,257,272
81,953

อาคาร
คลังสิ นค้า
และส่วน
ปรับปรุ ง

-

ส่วนที่
ตีราคาเพิ่ม

-

ค่ าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
และ 1 ตุลำคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
-

ราคาทุน

ที่ดิน

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

-

-

-

(144,757)
-

142,319
2,438

อาคารชุด

-

-

4,679,994
246,882
(47,039)
4,879,837

(23,040)

4,463,048
239,986

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

69

-

-

1,552,003
39,337
(76,620)
1,514,720

(70,463)

1,566,322
56,144

-

-

279,213
19,460
(6,504)
292,169

(21,621)
(6,313)

288,389
18,758

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สานักงาน
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

-

-

328,279
6,552
(462)
334,369

(2,216)

323,576
6,919

กระบะ
พลาสติก

-

-

435,169
93,402
(14,970)
513,601

(25,322)
(38,249)

394,168
104,572

ภาชนะ
บรรจุ

5,330
5,330

5,330

3,624,761
84,537
(125,439)
3,583,859

(176,618)

3,698,614
102,765

อุปกรณ์
ส่งเสริ ม
การตลาด

-

-

-

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

5,330
5,330

5,330

12,238,131
565,616
(283,546)
12,520,201

(166,378)
(25,322)
(317,412)

12,133,708
613,535

รวม

190
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

375,763

375,763

375,763

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2560

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
และวันที่ 1 ตุลำคม 2561

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

ราคาทุน

ที่ดิน

4,393,811

3,546,607

3,546,607

ส่วนที่
ตีราคาเพิ่ม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

992,824

1,021,020

1,075,257

อาคาร
คลังสิ นค้า
และส่วน
ปรับปรุ ง

-

-

29,781

อาคารชุด

1,234,678

1,413,434

1,559,715

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

70

88,986

117,450

165,355

ยานพาหนะ

25,600

27,665

41,932

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

13,571

13,124

14,105

กระบะ
พลาสติก

911,775

1,029,324

1,098,406

ภาชนะ
บรรจุ

84,403

154,419

244,152

อุปกรณ์
ส่งเสริ ม
การตลาด

89,542

59,506

55,673

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

8,210,953

7,758,312

8,206,746

รวม

191
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

192

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
อาคารและอุปกรณ์

9,687,084

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

(พันบาท)
9,241,568
8,770,814

8,708,261

กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
ลาดับชั้นมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ ายุติธรรมของที่ ดินถูกประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นราคาทรัพย์สินอิ สระจากภายนอก ซึ่ งมี คุณ สมบัติในวิชาชี พ ที่
เหมาะสมและมี ประสบการณ์ ในการประเมิ น ราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผูป้ ระเมิ นราคาทรัพ ย์สินอิสระได้
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินของกลุ่มบริ ษทั เป็ นประจา
การวัดมูลค่ ายุติธรรมของที่ ดินในงบการเงิ นรวมจานวน 5,100.89 ล้านบาท และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจานวน
4,769.57 ล้านบาท ถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ขอ้ มูลที่ นามาใช้ในเทคนิ คการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ ายุติธรรมระดับ 3
ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปสาหรับมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(พันบาท)
4,230,434
3,922,370

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
กำไรที่รวมอยู่ใน “กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่ ”
กาไรจากการตีรามูลค่าที่ดินใหม่
กำไรที่รวมอยู่ใน “กำไรขำดทุนสำหรับปี ”
กาไรจากการตีมลู ค่าที่ดินใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
71

870,460

847,204

5,100,894

4,769,574

193

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
ำหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่่ 30
30กันกันยำยน
ยายน2562
2562
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและข้ อมูลที่ ไม่ สามารถสั งเกตได้ ที่มีนัยสาคัญ
เทคนิ คการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนยั สาคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินแสดง
ในตารางดังต่อไปนี้
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
วิธีการเปรี ยบเทียบราคาขาย
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ข้ อมูลที่ไม่ สำมำรถสั งเกตได้ ที่มนี ัยสำคัญ
ราคาเสนอขายของทรัพย์สินที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
เครื่ องหมาย
การค้า

งบกำรเงินรวม
ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 1 ตุลำคม 2561
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

2,000
2,000
2,000

52,100
9,356
61,456
2,104
63,560

54,100
9,356
63,456
2,104
65,560

ค่ าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 1 ตุลำคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

-

32,723
10,974
43,697
3,448
47,145

32,723
10,974
43,697
3,448
47,145

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2560
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 1 ตุลำคม 2561
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

2,000
2,000
2,000

19,377
17,759
16,415

21,377
19,759
18,415
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194

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 1 ตุลำคม 2561
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

48,336
8,705
57,041
2,093
59,134

ค่ าตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 1 ตุลำคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

30,591
10,063
40,654
2,456
43,110

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2560
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 1 ตุลำคม 2561
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

17,745
16,387
16,024

73

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

195
บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
15

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้

2562
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภำษีเงินได้ รอกำร
ตัดบัญชีสุทธิ

591,926
(591,831)
95

2562
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์

584,695
(584,695)
-

74

งบกำรเงินรวม
2561

2562

หนีส้ ิ น

(พันบาท)
839,772
(1,055,357)
(836,255)
591,831
3,517

(463,526)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

หนีส้ ิ น

(พันบาท)
831,438
(1,013,993)
(831,438)
584,695
(429,298)

2561
(887,227)
836,255
(50,972)

2561
(850,515)
831,438
(19,077)

196

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรขาดทุน
กาไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 27)
(พันบาท)

ณ วันที่
1 ตุลำคม 2561
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนยกไป
อื่นๆ
รวม

18,632
183,956
627,409
9,775
839,772

(262)
37,472
(298,389)
10
(261,169)

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อื่นๆ
รวม

(746,033)
(25,910)
(3,227)
(112,057)
(887,227)
(47,455)

สุ ทธิ

75

ณ วันที่
30 กันยำยน 2562

13,323
13,323

18,370
234,751
329,020
9,785
591,926

(1,300)
7,844
6,544

(174,092)
(582)
(174,674)

(920,125)
(27,210)
(3,809)
(104,213)
(1,055,357)

(254,625)

(161,351)

(463,431)
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
สส�ำำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
หรับปีสิ้นสุดวัวันนทีที่ ่ 30
30กักันนยำยน
ยายน2562
2562
งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรขาดทุน
กาไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 27)
(พันบาท)

ณ วันที่
1 ตุลำคม 2560

ณ วันที่
30 กันยำยน 2561

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนยกไป
อื่นๆ
รวม

21,526
210,950
612,216
15,624
860,316

(2,894)
(1,193)
15,193
(5,849)
5,257

(25,801)
(25,801)

18,632
183,956
627,409
9,775
839,772

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อื่นๆ
รวม

(746,033)
(25,329)
(5,554)
(111,331)
(888,247)

(581)
(726)
(1,307)

2,327
2,327

(746,033)
(25,910)
(3,227)
(112,057)
(887,227)

(27,931)

3,950

(23,474)

(47,455)

สุ ทธิ

76
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ณ วันที่
1 ตุลำคม 2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรขาดทุน
กาไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 27)
(พันบาท)

ณ วันที่
30 กันยำยน 2562

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนยกไป
อื่นๆ
รวม

18,633
185,956
617,074
9,775
831,438

(783)
36,942
(296,174)
10
(260,005)

13,262
13,262

17,850
236,160
320,900
9,785
584,695

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อื่นๆ
รวม

(709,321)
(25,910)
(3,227)
(112,057)
(850,515)

(1,300)
7,845
6,545

(169,441)
(582)
(170,023)

(878,762)
(27,210)
(3,809)
(104,212)
(1,013,993)

(19,077)

(253,460)

(156,761)

(429,298)

สุ ทธิ

77
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สส�ำหรั
ำหรับบปีปีสิส้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 30
30กันกัยำยน
นยายน2562
2562

ณ วันที่
1 ตุลำคม 2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรขาดทุน
กาไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 27)
(พันบาท)

ณ วันที่
30 กันยำยน 2561

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนยกไป
อื่นๆ
รวม

21,113
212,669
596,134
15,624
845,540

(2,480)
(1,151)
20,940
(5,849)
11,460

(25,562)
(25,562)

18,633
185,956
617,074
9,775
831,438

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อื่นๆ
รวม

(709,321)
(25,329)
(5,554)
(111,331)
(851,535)

(581)
(726)
(1,307)

2,327
2,327

(709,321)
(25,910)
(3,227)
(112,057)
(850,515)

(5,995)

10,153

(23,235)

(19,077)

สุ ทธิ

กลุ่มบริ ษทั ทบทวนและประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีและ
ผลแตกต่างชัว่ คราวโดยใช้ประมาณการจากผลประกอบการจริ งและการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตซึ่ งอาศัยการ
ประมาณการสมมติฐานของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้และการเพิ่มขึ้นของกาไรจากการดาเนิ นงานของกลุ่ม
บริ ษทั บริ ษทั รับรู ้ขาดทุนทางภาษี เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าจะมีกาไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนาผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ซ่ ึ งเป็ นไปตามแผนธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ที่สามารถทา
กาไรจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้ นในอนาคต การประมาณการดังกล่าวและสมมติฐานที่ ส่งผลต่อมูลค่าของสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี ผลประกอบการจริ งอาจแตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากที่ ได้ประมาณไว้โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่ม
บริ ษทั ทั้งนี้ขาดทุนทางภาษีที่จะสิ้ นอายุในปี 2564 ถึง 2566
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
16

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ

หมายเหตุ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่นๆ
รวม

4

งบกำรเงินรวม
2562
2561
419,986
220,788
640,774

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

(พันบาท)
542,037
835,858
222,106
197,449
764,143
1,033,307

951,988
205,573
1,157,561

เจ้าหนี้ การค้าทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 เป็ นสกุลเงินบาท
17

เจ้ ำหนีอ้ นื่
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ค่าผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
ค่าภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
ค่าส่ งเสริ มการขายค้างจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

198,506
264,711
78,499
56,362
27,174
37,871
663,123

79

(พันบาท)
191,510
247,336
81,429
62,657 1
27,744
40,849
651,525

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
194,583
243,826
72,468
56,362
24,368
37,871
629,478

187,490
232,183
79,741
62,657
25,169
40,849
628,089
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
ำหรับบปีปีสิส้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 30
30กันกัยำยน
นยายน2562
2562
ยอดเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
สกุลเงินบาท
สกุลเงินยูโร
สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
สกุลเงินเหรี ยญฮ่องกง
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ริง
รวม
18

657,238
559
5,287
24
15
663,123

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

(พันบาท)
646,291
626,674
3,470
559
1,721
2,245
26
17
651,525
629,478

623,122
3,289
1,678
628,089

ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
งบกำรเงินรวม
2562
2561
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ภำระผูกพันในงบแสดงฐำนะกำรเงินสำหรับ
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
- รางวัลการทางานเป็ นสาหรับระยะ
เวลานาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- สารองบาเหน็จพนักงาน
รวม

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

42,375

34,745

42,267

34,669

1,143,519
1,185,894

898,701
933,446

1,131,350
1,173,617

889,810
924,479
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
งบกำรเงินรวม
2562
2561
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

1,185,894
1,185,894

(พันบาท)

933,446
933,446

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

1,173,617
1,173,617

งบกำรเงินรวม
2562
2561

924,479
924,479

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบาท)

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รับรู้ ในกำไรหรือขำดทุน
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
- รางวัลการทางานเป็ นสาหรับระยะ
เวลานาน
- ขาดทุน (กาไร) จากการประมาณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- สารองบาเหน็จพนักงาน
รวม

3,965

4,876

3,955

4,864

9,325

(4,279)

9,303

(4,270)

246,614
259,904

76,857
77,454

243,357
256,615

75,577
76,171

งบกำรเงินรวม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบาท)

รับรู้ ในกำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ขาดทุน (กาไร) จากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้
ในระหว่างปี
กาไรสะสมจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้

66,433

(129,231)

66,308

(127,810)

(371,835)

(438,268)

(371,576)

(437,884)
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
ส
ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน - สารองบาเหน็จพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการบาเหน็จบานาญพนักงานตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ของกลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ได้แก่ ความเสี่ ยงของช่วงชีวิต และความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบาท)

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันที่ไม่ได้
จัดให้มีกองทุน
ภำระผูกพันตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน

1,143,519
1,143,519

82

898,701
898,701

1,131,350
1,131,350

889,810
889,810

204

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบกำรเงินรวม
2562
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
รับรู้ ในกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ต้นทุนบริ การในอดีตสาหรับ
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจากการ
ปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
อืน่ ๆ
โอนออกไปยังบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 30 กันยำยน

898,701
(68,229)
830,472

1,023,752
(72,678)
951,074

889,810
(68,125)
821,685

1,013,390
(71,347)
942,043

53,148
23,695

53,955
22,903

52,128
23,437

52,896
22,681

171,830
248,673

76,858

169,851
245,416

75,577

66,433

(129,231)

66,308

(127,810)

(2,059)
(2,059)

-

(2,059)
(2,059)

-

1,143,519

898,701

1,131,350

889,810

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ถูกปรับปรุ งและกาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้
ลูกจ้างที่ ถูกเลิกจ้างเพิ่ มเติ ม หากลูกจ้างทางานติ ดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้ นไป ลูกจ้างมี สิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กลุ่มบริ ษทั จึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับปรับปรุ งในไตรมาสสามปี 2562 จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทาให้กลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้ ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์เมื่ อเกษียณอายุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และต้นทุนบริ การในอดี ต
เพิ่มขึ้นสาหรับปี ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 172 ล้านบาท และ 170 ล้านบาท ตามลาดับ
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205

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก
งบกำรเงินรวม
2562
2561
สมมติฐานทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

63,178
3,255
66,433

(พันบาท)
(114,411)
(14,820)
(129,231)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
62,584
3,724
66,308

(112,911)
(14,899)
(127,810)

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก)
ได้แก่
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
(ร้ อยละ)
อัตราคิดลด
1.50
2.75
1.50
2.75
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
0.00 และ 4.00
4.00
0.00 และ 4.00
4.00
ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 ระยะเวลาถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนัก ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ ที่ ก าหนดไว้เป็ น 8 ปี
(2561: 7 ปี )
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
งบกำรเงินรวม
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เพิ่มขึ้น
(44,304)

ลดลง
47,367

เพิ่มขึ้น
(43,565)

ลดลง
46,561

111,248

(89,038)

109,426

(87,740)

แม้วา่ การวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คานึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
19

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 30 กันยำยน
- หุ้นสำมัญ
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 30 กันยำยน
- หุ้นสำมัญ

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่าหุน้
2562
2561
ต่อหุน้ จานวนหุน้
จานวนเงิน
จานวนหุน้
จานวนเงิน
(บาท)
(พันหุ้ น / พันบาท)

1

265,900

265,900

265,900

265,900

1

265,900

265,900

265,900

265,900

1

265,900

265,900

265,900

265,900

1

265,900

265,900

265,900

265,900

ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงิ นปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
85
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที�บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที�จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี�ต� งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี�
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
20

สํ ารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกําไร และ/หรื อ กําไรสะสม
สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติแ ห่ งพระราชบัญ ญัติบริ ษ ทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ทั จะต้อ งจัดสรรทุ น สํ ารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี�จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
สํ ารองทั�วไป
บริ ษทั ได้จดั สรรกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ส่ วนหนึ�งเพื�อใช้สําหรับเป็ นทุนสํารองเพื�อการขยายการดําเนินงานของกิจการ
องค์ ประกอบอื�นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ นแสดงในส่ วนของเจ้าของได้แก่ ผลต่างการแปลงค่าทั�งหมดจากงบการเงิน ของ
หน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่ างจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ� ขาย
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนเผื�อขายแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวม
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายขายจนกระทัง� มีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ผลต่ างจากการเปลี�ยนแปลงในการตีราคาสิ นทรั พย์ ใหม่
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในการตีราคาสิ นทรั พย์ใหม่ ที�แสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการ
เปลี�ยนแปลงสุ ทธิ ของการตีราคาที�ดินที�แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทัง� มีการขายหรื อจําหน่าย
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดินจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
21

ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั มี 2 ส่ วนงานที�รายงานดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ� งเป็ นหน่ วยงานธุ รกิ จที�สําคัญของกลุ่มบริ ษ ทั หน่วยงาน
ธุ รกิจที�สําคัญนี�ผลิตสิ นค้าและให้บริ การที�แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื�องจากใช้เทคโนโลยี
และกลยุทธ์ ทางการตลาดที�แตกต่างกัน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานสอบทานรายงานการจัดการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที�สําคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานที�รายงานของกลุ่ม
บริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี�


ส่ วนงาน 1



ส่ วนงาน 2

ธุ รกิ จเครื� อ งดื�มประเภทอัดลม ผลิ ตและจําหน่ ายเครื� องดื� มนํ� าอัดลม และเครื� อ งดื� มเกลื อแร่
รวมถึงเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายโซดา
ธุ รกิ จเครื� องดื�มประเภทไม่อดั ลม ผลิตและจําหน่ ายนํ� าดื�ม เครื� องดื�มบํารุ งกําลัง และเครื� องดื�ม
ชนิดอื�น รวมถึงเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายชา

ไม่มีส่วนงานการดําเนินงานอื�นใดทีเ� ข้าเกณฑ์เชิงปริ มาณเพื�อกําหนดส่ วนงานที�รายงานในปี 2562 หรื อ 2561
ข้อมูลผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานที�รายงานได้รวมอยู่ดงั ข้างล่างนี� ผลการดําเนิ นงานวัดโดยใช้กาํ ไรก่ อน
ภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ� งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื�อว่าการใช้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดําเนินงานนั�นเป็ นข้อมูลที�
เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิ จการอื�นที�ดาํ เนินธุ รกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
ส
ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงานที่รายงาน
เครื่องดืม่ ประเภท
อัดลม
2562
2561
รายได้จากลูกค้าภายนอก
กาไรตามส่ วนงานก่อนหัก
ภาษี
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัด
จาหน่ายที่บนั ทึกเป็ น
ต้นทุนในการจัด
จาหน่ายและค่าใช้จ่าย
บริ หาร
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

เครื่องดืม่ ประเภท
ไม่ อดั ลม
2562
2561
(ล้ านบาท)
6,555
6,272

5,208

4,548

727

578

2,599

98
1,236

110
1,126

125
1,555

รวมส่ วนงำนที่รำยงำน
2562
2561
11,763

10,820

2,414

3,326

2,992

154
1,553

223
2,791

264
2,519

การกระทบยอดรายได้ กาไรหรื อขาดทุน และรายการอื่นที่มีสาระสาคัญของส่ วนงานที่รายงาน
2562
กำไรหรือขำดทุน
กาไรจากส่ วนงานที่รายงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนในการจัดจาหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน
- รายได้อื่น
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (สุ ทธิ จากภาษีเงิ นได้)
ขำดทุนรวมก่ อนภำษีเงินได้
88

2561
(ล้ านบาท)

3,326

2,992

(223)
(2,791)
312

(264)
(2,519)
209

153
(840)
177
(198)

340
(958)
127
(282)
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่ มบริ ษ ทั ดําเนิ นธุ รกิ จในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรื อสิ น ทรั พย์ในต่างประเทศที� มี
สาระสําคัญ
ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้ารายหนึ� งจากส่ วนงานที� 1 และ 2 ของกลุ่มบริ ษทั สําหรั บปี สิ � นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2562 เป็ นเงิ น
ประมาณ 3,663.95 ล้านบาท (2561: 3,492.35 ล้ านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
22

รายได้ อื�น
หมายเหตุ
รายได้จากการขายเศษซาก
รายการปรับปรุ งให้เป็ นมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื�อการลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายอาคาร
อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี�ยรับ
เงินสนับสนุนการขาย
อื�นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
29,462

12

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
41,920
27,546

40,517

6,500

2,903

6,500

2,903

19,695
5,173
50,999
36,409
148,238

179,857
3,263
47,010
60,279
335,232

19,347
8,558
50,999
35,806
148,756

179,857
6,590
47,010
60,207
337,084
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
23

ต้ นทุนในการจัดจําหน่ าย
งบการเงินรวม
2562
2561
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าขนส่ ง
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่านํ� ามันเชื�อเพลิง
อื�นๆ
รวม

24

1,250,255
540,773
425,440
143,150
183,563
297,990
2,841,171

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
1,101,151
1,248,348
540,401
540,773
413,847
423,001
159,600
142,333
182,797
183,563
280,480
288,547
2,678,276
2,826,565

1,099,604
540,401
408,768
158,662
182,797
278,003
2,668,235

ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
งบการเงินรวม
2562
2561
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่านํ� ามันเชื�อเพลิง
อื�นๆ
รวม

378,836
80,504
86,830
327,099
873,269

(พันบาท)
528,055
103,560
85,991
344,167
1,061,773

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
364,143
79,073
86,637
325,407
855,260

512,184
101,140
85,778
351,511
1,050,613
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
25

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
หมายเหตุ
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าล่วงเวลาและค่าเบี�ยเลี�ยง
โบนัส
ต้นทุนบําเหน็จบํานาญ-โครงการ
สมทบเงินที�กาํ หนดไว้
ต้นทุนบําเหน็จบํานาญ-โครงการ
ผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้
อื�นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
1,325,490
139,781
114,346

18

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
1,349,965
1,297,873
132,280
135,688
121,326
112,309

1,321,201
128,313
119,064

87,736

83,445

86,299

81,961

248,673
204,521
2,120,547

84,340
227,699
1,999,055

245,416
202,334
2,079,919

83,060
225,161
1,958,760

โครงการผลประโยชน์ ที�กาํ หนดไว้
รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18
โครงการสมทบเงินที�กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื�นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้ อยละ 3 ของเงิ นเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั จ่าย
สมทบในอัตราร้ อยละ 5 ถึง อัตราร้ อยละ 12 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี�ได้จดทะเบียน
เป็ นกองทุนสํารองเลี�ยงชีพตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที�ได้รับอนุญาต
สําหรับพนักงานที�ไม่ได้เป็ นสมาชิ กกองทุนเลี�ยงชี พที�สถาบันการเงิ นเป็ นผูจ้ ดั การ พนักงานผูน้ � นั ยังมีสิทธิ เป็ นสมาชิ ก
กองทุนเลี�ยงชีพเดิมของบริ ษทั ซึ� งบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน เงินที�บริ ษทั จ่ายสมทบให้แก่พนักงานถือเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
งวดที�บริ ษทั ได้รับประโยชน์จากการจ้าง
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
26

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที� ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี�
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2562
2561
2562
2561
(พันบาท)
การเปลี�ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต
2,268,999
1,914,441
2,265,308
1,909,211
วัตถุดิบและวัสดุสิ� นเปลืองใช้ไป
5,113,602
4,981,605
4,805,704
4,716,451
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
พนักงาน
25
2,120,547
1,999,055
2,079,919
1,958,760
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
574,970
663,699
551,709
549,748
ค่าใช้จ่ายการตลาด
23
540,773
540,401
540,773
540,401
ค่าขนส่ ง
23
425,440
413,847
423,001
408,768
ค่านํ� ามันเชื�อเพลิง
270,393
268,787
270,200
268,574
ค่าเช่า
126,343
120,038
124,432
117,816
ค่าซ่ อมแซมบํารุ งรักษา
117,640
120,399
117,221
119,110
อื�นๆ
731,569
545,547
1,026,772
958,803
รวมค่ าใช้ จ่าย
12,290,276
11,567,819
12,205,039
11,547,642

27

ค่ าใช้ จ่าย (ผลประโยชน์ ) ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที�รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
หมายเหตุ
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สําหรับงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชัว� คราว
ค่ าใช้ จ่าย (ผลประโยชน์ ) ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2562
2561

392
392
15

254,625
255,017

(พันบาท)

(3,950)
(3,950)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

-

-

253,460
253,460

(10,153)
(10,153)
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ภาษีเงินได้ ที�รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น

ก่อนภาษี
เงินได้
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
สุ ทธิ ของเงินลงทุนเผือ� ขาย
2,909
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
(66,433)
กําไรจากการตีมูลค่าที�ดิน
870,460
รวม
806,936

ก่อนภาษี
เงินได้
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
สุ ทธิ ของเงินลงทุนเผือ� ขาย
2,909
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
(66,308)
กําไรจากการตีมูลค่าที�ดิน
847,204
รวม
783,805

2562
ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
สุ ทธิ จาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(พันบาท)

2561
ค่าใช้จ่าย
สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

(582)

2,327

(11,635)

2,327

(9,308)

13,323
(174,092)
(161,351)

(53,110)
696,368
645,585

129,231
117,596

(25,801)
(23,474)

103,430
94,122

2562
ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สุ ทธิ จาก
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
เงินได้
(พันบาท)

2561
ค่าใช้จ่าย
สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

(582)

2,327

(11,635)

2,327

(9,308)

13,262
(169,441)
(156,761)

(53,046)
677,763
627,044

127,810
116,175

(25,562)
(23,235)

102,248
92,940
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

การกระทบยอดเพื�อหาอัตราภาษีที�แท้ จริ ง
งบการเงินรวม
2562
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที�ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทีถ� ือเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ � มขึ�น
ใช้ประโยชน์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กลับรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
รวม

2561
(พันบาท)
(197,502)
(39,500)
(35,735)
1,888
(10,060)
300,000

20.00

38,424
255,017

(129.12)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)
(281,686)
(56,337)
(26,786)
10,594
(11,307)
-

20.00

79,887
(3,949)

1.40

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที�ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทีถ� ือเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ � มขึ�น
กลับรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
รวม

20.00

(21.04)

2561
(พันบาท)
1,204,775
240,955
(15,888)
2,810
(10,060)
35,643
253,460

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00

3.33

(พันบาท)
(305,129)
(61,026)
(26,275)
12,013
(11,198)
76,333
(10,153)
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ � มเติมประมวลรั ษฎากร ฉบับที� 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที� 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้ลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็ นอัตราร้ อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ � มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม
2559 เป็ นต้นไป
28

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นสําหรั บปี สิ � นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2562 และ 2561 คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี ที�เป็ น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญที�ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี�

ขาดทุนที�เป็ นส่ วนของผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ของบริ ษทั (ขั�นพื�นฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญทีอ� อกจําหน่ายแล้ว
ขาดทุนต่ อหุ้น (ขั�นพืน� ฐาน) (บาท)
29

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(พันบาท / พันหุ้น)
(452,519)
265,900
(1.70)

(277,737)
265,900
(1.04)

951,315
265,900
3.58

(294,976)
265,900
(1.11)

เครื� องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี� ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี� ยงจากการดําเนิ นธุ รกิ จตามปกติจากการเปลี�ย นแปลงอัตราดอกเบี�ยและอัตราแลกเปลี�ย น
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออก
เครื� องมือทางการเงินที�เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื�อการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี� ยงเป็ นส่ วนที�สําคัญของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุ ล
ของระดับความเสี� ยงให้เป็ นที�ยอมรั บได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที�เกิดจากความเสี� ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี� ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี� ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื�อง เพื�อให้มนั � ใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี� ยงและการควบคุมความเสี� ยง
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คื อ การรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่ อมัน่
ของตลาดและก่ อให้เกิ ดการพัฒ นาของธุ รกิ จในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการ
ลงทุนซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม อีกทั้งยัง
กากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ ยใน
ตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากดอกเบี้ ยเงิ นกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั รา
คงที่ กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินให้กยู้ ืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4) กลุ่มบริ ษทั ได้
ลดความเสี่ ยงดังกล่าวโดยทาให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราคงที่
อัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งของเงิ น ให้กู้ยื ม ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 และ 2561 และระยะที่ ค รบกาหนดช าระหรื อ
กาหนดอัตราใหม่มีดงั นี้

วันที่ 30 กันยายน 2562
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
วันที่ 30 กันยายน 2561
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

งบกำรเงินรวม
ภายใน 1 ปี

หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

3.85 - 4.05

-

3,000

3,000

3.90 - 4.05

-

3,000

3,000
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สส�ำหรั
ำหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่่ 30
30กันกันยำยน
ยายน2562
2562

วันที่ 30 กันยายน 2562
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
วันที่ 30 กันยายน 2561
หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ภายใน 1 ปี

หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

3.10

125,000

-

125,000

3.85 - 4.05

125,000

3,000
3,000

3,000
128,000

3.10

125,000

-

125,000

3.90 - 4.05

125,000

3,000
3,000

3,000
128,000

ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิ ดจากการขายสิ นค้าและซื้ อสิ นทรัพย์ที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั คาดว่าผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงสาหรับ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงินจะไม่มีสาระสาคัญต่อฐานะการเงินและผล
การดาเนิ นงาน เนื่ องจากกลุ่มบริ ษ ทั ไม่มีเงิ นกูห้ รื อรายการค้าที่ เป็ นสกุลเงิ นตราต่ างประเทศอย่างมี ส าระสาคัญ
นอกจากนี้ การซื้ อวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ส่วนใหญ่ ยงั เป็ นการซื้ อจากแหล่งภายในประเทศ ความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนส่ วนใหญ่จึงมีขอบเขตเพียงการซื้ ออะไหล่และอุปกรณ์จากต่างประเทศ
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ณ วันที� 30 กันยายน 2562 และ 25�1 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมา
จากการมีสินทรัพย์และหนี�สินที�เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี�

หมายเหตุ

เงินเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
เจ้าหนี�อื�น
�7
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที�มีความเสี� ยง

หมายเหตุ

เงินยูโร
เจ้าหนี�อื�น
�7
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที�มีความเสี� ยง

หมายเหตุ

เงินเหรี ยญฮ่ องกง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
เจ้าหนี�อื�น
�7
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที�มีความเสี� ยง

หมายเหตุ

เงินปอนด์ สเตอร์ ริง
เจ้าหนี�อื�น
�7
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที�มีความเสี� ยง

งบการเงินรวม
2562
2561
(5,287)
(5,287)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(1,721)
(2,245)
(1,678)
(1,721)
(2,245)
(1,678)

งบการเงินรวม
2562
2561
(559)
(559)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(3,470)
(559)
(3,289)
(3,470)
(559)
(3,289)

งบการเงินรวม
2562
2561
26,991
(24)
26,967

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
28,874
(26)
28,848
-

งบการเงินรวม
2562
2561
(15)
(15)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
(17)
(17)
-
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สส�ำหรั
ำหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่่ 30
30กันกันยำยน
ยายน2562
2562
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อคือ ความเสี่ ยงที่ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลง
ไว้เมื่อครบกาหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ ขอวงเงินสิ นเชื่ อในระดับหนึ่ งๆ ณ วันที่ รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่อที่เป็ นสาระสาคัญ ความเสี่ ยงสูงสุ ดทางด้านสิ นเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรั พย์ทางการเงินแต่
ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาด
ว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสาคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ น รวมถึง
ลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสาหรับเครื่ องมือทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตาม
บัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
งบกำรเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
(พันบาท)
30 กันยำยน 2562
สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

50,772

99
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
งบกำรเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
(พันบาท)
30 กันยำยน 2561
สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

47,863

47,863

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
รวม
(พันบาท)

30 กันยำยน 2562
สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

50,772

50,772
ระดับ 3
(พันบาท)

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

30,968

23,660

50,772
รวม
23,660

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
รวม
(พันบาท)

30 กันยำยน 2561
สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

47,863

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
100

47,863
ระดับ 3
(พันบาท)

1,530,968

1,169,660

47,863
รวม
1,169,660

222

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

เครื� องมือทางการเงินที�วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ลําดับชั�นของมูลค่ ายุติธรรม
ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที�เกิ ดขึ�นประจําสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนที�เป็ นหลักทรัพย์เผื�อขายเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ซึ� งจดทะเบียน
ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ และมีการซื�อขายอย่างสมํ�าเสมอในปั จจุบนั มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนถูกประเมิน
เป็ นระดับ 1 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรม เนื�องจากตราสารทุนดังกล่าวมีราคาซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง ณ วันที�
วัดมูลค่า
ข้อมูลระดับ � เป็ นราคาเสนอซื� อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรั พย์หรื อหนี�สินอย่าง
เดียวกัน ซึ� งกลุ่มบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั�น ณ วันที�วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ � เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินที�ไม่ได้มาจากข้อมูลที�สงั เกตได้ (ข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้)
30

ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที�ไม่ เกี�ยวข้ องกัน
งบการเงินรวม
2562
2561
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สั ญญาที�ยังไม่ ได้ รับรู้
เครื� องจักร อุปกรณ์และเครื� องใช้สํานักงาน
รวม

12,714
12,714

(พันบาท)

1,166
1,166

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

12,714
12,714

1,166
1,166
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงินรวม
2562
2561
จํานวนขั�นตํ�าที�ต้องจ่ ายในอนาคตทั�งสิ� นภายใต้
สั ญญาเช่ าดําเนินงานที�บอกเลิกไม่ ได้
ภายในหนึ�งปี
หลังจากหนึ�งปี แต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

25,773
39,918
56,874
122,565

24,528
44,602
60,979
130,109

งบการเงินรวม
2562
2561
ภาระผูกพันอื�นๆ
เงินบาท
หนังสื อคํ� าประกันจากธนาคาร
รวม

37,729
37,729

(พันบาท)

(พันบาท)

40,306
40,306

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

25,193
39,460
56,874
121,527

23,359
43,783
60,979
128,121

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

33,453
33,453

36,030
36,030

บริ ษ ทั ทําสั ญ ญาเช่ าที�ดิน อาคาร สิ � งปลูก สร้ างและสิ น ทรั พย์อ�ืน เพื� อใช้ในการดําเนิ น งานของกิ จการหลายสั ญ ญา
มีกาํ หนดสําหรั บระยะเวลาตั�งแต่ 1 ปี ถึง 30 ปี โดยสิ � นสุ ดในสําหรั บระยะเวลาต่างๆ กันจนถึงเดือนธันวาคม 2581
31

วงเงินสิ นเชื�อ
ณ วันที� 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื�อซึ� งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 4,343 ล้านบาท
และ 4,232 ล้านบาท ตามลําดับ (25�1: 4,393 ล้ านบาท และ 4,341 ล้ านบาท ตามลําดับ)
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สส�ำหรั
ำหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่่ 30
30กันกันยำยน
ยายน2562
2562
32

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งคาดว่าจะมี
ผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนามาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวกาหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*

เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
สัญญาเช่า
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

มีผล
บังคับใช้
2563
2563
2562
2563
2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
(ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู ้รายได้ ทั้งจานวนเงินและช่วงเวลาที่รับรู ้
โดยรายได้จะรับรู ้เมื่อ (หรื อ ณ ขณะที่) กิจการส่ งมอบการควบคุมสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลกู ค้าด้วยมูลค่าของรายได้
ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(1) การขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้า ปั จจุบนั รับรู ้รายได้เมื่ อโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่ มี
นัยสาคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 รายได้จะรับรู ้เมื่อลูกค้า มี อานาจ
ควบคุมสิ นค้า สาหรับการขายตามสัญญาจ้างผลิตสิ นค้าที่ มีลกั ษณะสิ นค้าเฉพาะเจาะจง ลูกค้าเป็ นผูค้ วบคุมสิ นค้า
ระหว่างผลิตทั้งหมดตั้งแต่สินค้าเข้าสู่ กระบวนการผลิต ในกรณี ดงั กล่าวรายได้จะรับรู ้ตามกระบวนการผลิต ส่ งผล
ให้รายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวมีการรับรู ้ตลอดช่วงเวลา จึงเป็ นการรับรู ้รายได้ก่อนส่ งมอบสิ นค้า
ไปยังสถานที่ของลูกค้า
(2) วิธีปฏิ บัติในช่ วงเปลี่ยนแปลง
กลุ่ มบริ ษ ัท คาดว่าจะถื อปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 โดยวิธีรั บรู ้ ผ ลกระทบสะสม
ย้อนหลัง ซึ่ งผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็ นครั้งแรกจะรับรู ้ ณ วันที่ 1
มกราคม 2562 ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั จะไม่นาข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาถือปฏิบตั ิ
กับงบการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ตารางต่อไปนี้ สรุ ปผลกระทบต่องบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั จากการถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 15 เป็ นครั้งแรก
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
2562
2562
(พันบาท)
5,680
5,680
5,680
5,680

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน

สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น
รวมสิ นทรัพย์ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
หนี้สินตามสัญญา (เพิ่มขึ้น)
รวมหนีส้ ิ น (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง

(7,354)
(7,354)

(7,354)
(7,354)

กาไรสะสม (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง

5,680
5,680
(1,674)

5,680
5,680
(1,674)
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สส�ำหรั
ำหรับบปีปีสิส้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 30
30กันกัยำยน
นยายน2562
2562
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
2562
2562
(พันบาท)
(199,473)
(199,473)
(199,473)
(199,473)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รวมรำยได้ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

ต้นทุนขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ต้นทุนการให้บริ การ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รวมค่ ำใช้ จ่ำย (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

(12,600)
217,753
205,153

(12,600)
217,753
205,153

5,680

5,680

กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 โดยใช้วิธีผลกระทบสะสมย้อนหลัง
ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จะถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการทุกงวดที่แสดงเปรี ยบเทียบ
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะใช้ขอ้ ยกเว้นในการถือปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้








ไม่ป รับ ปรุ งงบการเงิ นย้อนหลังสาหรั บสัญญาที่ เริ่ มและสิ้ นสุ ดภายในรอบระยะเวลารายงานเปรี ยบเที ย บ และ
สัญญาที่ได้ขายหรื อให้บริ การแล้วเสร็ จ ณ ต้นงวดของงวดแรกสุ ดที่มีการนาเสนอ
สาหรับสัญญาที่เสร็ จสมบูรณ์แล้วที่มีสิ่งตอบแทนผันแปร กลุ่มบริ ษทั จะใช้ราคาของรายการ ณ วันที่ สัญญาเสร็ จ
สิ้ น ลง แทนการประมาณการจานวนเงิ น ของสิ่ งตอบแทนผัน แปรที่ เกิ ด ขึ้ น ในรอบระยะเวลารายงานที่ แ สดง
เปรี ยบเทียบ
กลุ่มบริ ษทั จะไม่ปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลังสาหรับสัญญาที่มีการปรับเปลี่ยนก่อนต้นงวดของงวดแรกสุ ดที่มีการ
นาเสนอ แต่ กลุ่มบริ ษทั จะแสดงเป็ นผลรวมของผลกระทบของการปรับเปลี่ยนสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนต้นงวดของงวด
แรกสุ ดที่มีการนาเสนอ
กลุ่ ม บริ ษ ัท จะไม่ เปิ ดเผยจานวนเงิ น ของสิ่ งตอบแทนที่ ปั น ส่ ว นให้กับ ภาระส่ วนที่ เหลื อ ที่ ต ้อ งปฏิ บ ัติ รวมทั้ง
คาอธิ บายช่ วงเวลาที่ กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะรับรู ้จานวนเงิ นดังกล่าวเป็ นรายได้สาหรั บทุ กรอบระยะเวลารายงานที่
นาเสนอก่อนวันที่มีผลใช้บงั คับ
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่ วข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ ให้ขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทาง การเงิ น
ตลอดจนการรั บรู ้ การวัด มูลค่ า การด้อยค่ าและการตัดรายการ รวมถึ งหลักการบัญ ชี ข องอนุ พ นั ธ์และการบัญ ชี
ป้ องกันความเสี่ ยง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้นามาใช้แทนมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101
หนีส้ งสั ยจะสู ญและหนีส้ ู ญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
การบัญชี สาหรั บเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรั บเครื่ องมือทางการเงิน
(1) การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัด
จาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ จะยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนด หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์เพื่อค้า และเงินลงทุนทัว่ ไปตามที่กาหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 การจัดประเภทใหม่
ดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะของกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและโมเดลธุ รกิ จของกิ จการในการ
บริ หารจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
(2) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9 แนะนาวิธีการพิ จารณาผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น
ตลอดอายุของเครื่ อ งมื อทางการเงิ น ในขณะที่ ปัจจุ บัน บริ ษทั ประมาณการค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยการ
วิเคราะห์ประวัติ การชาระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการชาระหนี้ ในอนาคตของลูกค้า มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9 กาหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมิ นว่าการเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยทาง
เศรษฐกิ จนั้นมี ผ ลกระทบต่ อ ผลขาดทุ นด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ นอย่างไร โดยใช้ค วามน่ าจะเป็ นถ่ ว ง
น้ าหนักเป็ นเกณฑ์
รู ป แบบใหม่ ข องการพิ จารณาด้อยค่ าจะถื อ ปฏิ บัติ กับ สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ วดั มู ลค่ าด้วยวิ ธีร าคาทุ นตัด
จาหน่าย หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน) และสิ นทรัพย์ที่
เกิดจากสัญญา
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำหรั
ำหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่่ 30
30กันกันยำยน
ยายน2562
2562
(3) การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 แนะนาวิธีการจัดประเภทและการวัดมูลค่าหนี้ สินทางการเงินใหม่
โดยจัดประเภทหนี้ สินทางการเงินเป็ น 2 ประเภทหลัก คื อ วิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ หนี้ สินทางการเงินจะจัดประเภทเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุนได้ก็ต่อเมื่อกิจการถือไว้เพื่อค้า หรื อเป็ นอนุพนั ธ์ หรื อเลือกวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยวิธี
ดังกล่าว

-

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงินที่
จัดประเภทเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนต้องแสดงรายการดังนี้
จานวนเงินของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของหนี้ สินจะ
แสดงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และ
จานวนเงินของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงส่ วนที่เหลือจะแสดงในกาไรหรื อขาดทุน

(4) การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 แนะนาแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงในขณะที่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปั จจุบนั ไม่ได้กล่าวถึง โดยการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงมี 3 ประเภทและ
การถือปฏิ บตั ิ ในแต่ละประเภทนั้นขึ้ นอยู่กบั ลักษณะของความเสี่ ยงที่ ทาการป้ องกัน ได้แก่ การป้ องกันความ
เสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสดและการป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ใน
หน่วยงานต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 บริ ษทั ต้องระบุถึงความสัมพันธ์ของ
การบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และ
ต้องนาข้อมูลเชิ งคุ ณภาพและการคาดการณ์ไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิ ทธิ ผลในการป้ องกันความ
เสี่ ยง

107

229

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น
สส�ำำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
2562
หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
(ค)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 ได้นาเสนอวิธีการบัญ ชี เดี ยวสาหรับ ผูเ้ ช่ า (Single lessee accounting
model) โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ้สิทธิ การใช้สินทรัพย์ที่แสดงถึงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงที่เช่าและหนี้ สินตามสัญญา
เช่ าที่ แสดงถึงภาระผูกพันที่ ผเู ้ ช่ าต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่ า ซึ่ งยกเว้นการรับรู ้รายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น
หรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิ งนั้นมีมูลค่าต่า ส่ วนการบัญชี สาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้
ในปั จจุบนั เช่ น ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่าการเงิ นหรื อสัญญาเช่าดาเนิ นงาน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้นามาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
สั ญญาเช่ า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
สั ญญาเช่ าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ ให้ แก่ ผ้ เู ช่ า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
การประเมิ น เนื ้ อ หาสั ญ ญาเช่ าที่ ท าขึ ้น ตามรู ป แบบ
กฎหมาย
ปัจจุบนั บริ ษทั บันทึกรายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานและประโยชน์ที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าในกาไรหรื อ
ขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ขณะนี้ผบู ้ ริ หารกาลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน และ
ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า เป็ นครั้งแรกต่องบการเงินของบริ ษทั

33 เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำที่รำยงำน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ความเห็นชอบ การ
เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 66.48 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ให้
นาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป

108

230

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
13. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
คําอธิบายนี ้จัดทําขึ ้นเพื่อความเข้ าใจในงบการเงินรวม
ผลการดําเนินงาน
สรุ ปผลการดําเนินงานปี 2562
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ

2562

2561

เปลี่ยนแปลง

ร้ อยละ

รายได้ จากการขายและให้ บริ การ

11,763

10,820

943

8.7

ต้ นทุนขายและต้ นทุนให้ บริ การ

8,404

7,828

576

7.4

กําไรขันต้
้ น

3,359

2,992

367

12.3

ต้ นทุนการจัดจําหน่ายและค่าใช้ จ่ายบริ หาร

3,714

3,740

(26)

(0.7)

ต้ นทุนบริ การในอดีตสําหรับผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานจากการปรับปรุง
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน

172

-

172

100.0

153

340

(187)

(55.0)

ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ค่าใช้ จ่าย)

(255)

4

(259)

(6,475.0)

ขาดทุนสุทธิ

(452)

(278)

(174)

(62.6)

ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (บาท)

(1.70)

(1.04)

(0.66)

(63.5)

รายได้ อื่น
(รวมเงินปั นผลรับ จํานวนเงิน 4.4 ล้ านบาท)

บริ ษัท เสริ มสุข จํากัด (มหาชน) ขอแจ้ งผลการดําเนิน งานสําหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2562 มีผล
ขาดทุนสุทธิที่แสดงในงบการเงินรวมเป็ นจํานวนเงิน 452 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 174 ล้ านบาทหรื อ
ร้ อยละ 62.6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิเป็ น จํานวนเงิน 278 ล้ านบาท สําหรับงวดเดียวกันของปี ก่อน
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดแบบแสดงรายการข้
การ
อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
อย่างไรก็ตามหากไม่รวมผลกระทบจากต้ นทุนบริ การในอดีตสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสุทธิ
ภาษี นิติบคุ คล จานวนเงิน 137 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จากการใช้ ประโยชน์และการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจานวนเงิน 336 ล้ านบาท บริ ษัทจะมีผลกาไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติ (Normalized
Profit) ที่แสดงในงบการเงินรวมเป็ นจานวนเงิน 21 ล้ านบาท ซึง่ กาไรเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนเงิน 348 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
106.4 เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิเป็ นจานวนเงิน 327 ล้ านบาท (ไม่รวมกาไรจากการจาหน่ายอาคารสุทธิภาษี
นิติบคุ คล จานวนเงิน 131 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
จานวนเงิน 82 ล้ านบาท) สาหรับงวดเดียวกันของปี ก่อน
โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
1. รายได้ จากการขายและการให้ บริ การเป็ นจานวนเงิน 11,763 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.7 เป็ นผลมาจากการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์สินค้ าเอสและน ้าดื่มคริ สตัล
2. ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริ การเป็ นจานวนเงิน 8,404 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.4 ตามสัดส่วนการเติบโต
ของรายได้ จากการขายและให้ บริ การ และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์
3. ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจานวนเงิน 3,714 ล้ านบาท ซึง่ ไม่แตกต่างอย่างเป็ น
สาระสาคัญกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
4. รายได้ อื่นเป็ นจานวนเงิน 148 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้ จากการขายเศษซากเป็ น จานวนเงิน 57 ล้ าน
บาท กาไรจากการเคลมน ้าแถมเป็ นจานวนเงิน 51 ล้ านบาท ส่วนที่เหลือเป็ นรายได้ คา่ เคลมสินค้ าบรรจุภณ
ั ฑ์
เสียหายและอื่นๆ
5. ต้ นทุนบริ การในอดีตสาหรั บผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานเป็ นจานวนเงิ น 172 ล้ านบาท ได้ รับรู้ ใน
ไตรมาสสามปี 2562 เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานฉบับปรับปรุ ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2562 ซึง่ เป็ นรายการที่นอกเหนือการดาเนินการปกติ
6. ในรอบบัญชีปี 2562 บริ ษัทใช้ ประโยชน์และตัดจาหน่ายจากสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเป็ นจานวน
เงิน 336 ล้ านบาท
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัแบบแสดงรายการข้
ดการ
อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
ขาดทุนต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
บริ ษัทมีผลขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานเป็ นจานวนเงิน 1.70 บาทต่อหุ้น ซึง่ เพิ่มขึ ้น 0.66 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับผล
ขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 1.04 บาทต่อหุ้น สาหรับงวดเดียวกันของปี ก่อน
อย่างไรก็ตามหากไม่รวมผลกระทบจากต้ นทุนบริ การในอดีตสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนั กงานสุทธิภาษี
นิติบคุ คลเป็ นจานวน 0.52 บาทต่อหุ้น และค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จากการใช้ ประโยชน์และตัดจาหน่ายสินทรัพย์ภาษี เงิน
ได้ รอการตัดบัญชีเป็ นจานวน 1.26 บาทต่อหุ้น บริ ษัทจะมีผลกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน เป็ นจานวนเงิน 0.08 บาทต่อหุ้น
ซึง่ กาไรต่อหุ้นเพิ่มขึ ้น 1.31 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับผลขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 1.23 บาทต่อหุ้น (ไม่รวมกาไรจาก
การจาหน่ายอาคารสุทธิ ภาษี นิติบุคคลเป็ นจานวน 0.49 บาทต่อหุ้น และค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จากการตัดจาหน่าย
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีเป็ นจานวน 0.30 บาทต่อหุ้น) สาหรับงวดเดียวกันของปี ก่อน
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เหมาะสม แต่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการใน
แต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ ว (ถ้ ามี) ตามผลประกอบการในแต่ละปี ทัง้ นีก้ าร
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะขึน้ อยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้ อกาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริ ษัทผูกพันอยู่
รวมถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่าแบบแสดงรายการข้
ยจัดการ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2562
ฐานะทางการเงิน
รายการ
สินทรั พย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561

เปลี่ยนแปลง

ร้ อยละ

2,369
10,031
12,400

2,208
9,451
11,659

161
580
741

7.3
6.1
6.4

2,017
1,649

2,134
984

(117)
665

(5.5)
67.6

3,666

3,118

548

17.6

8,734
12,400

8,541
11,659

193
741

2.3
6.4

สินทรั พย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมเป็ นจานวนเงิน 12,400 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ น จานวนเงิน
741 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.4 เมื่อเปรี ยบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี ก่อน
สินทรั พย์ หมุนเวียนมีมูลค่า 2,369 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ เป็ นจานวนเงิ น 161 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.3
สาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น สุทธิด้วยการลดลงของลูกหนี ้อื่นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมลู ค่า 10,031 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนเงิน 580 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.1
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของมูลค่าที่ดิน สุทธิด้วยการเพิ่มขึ ้นของค่าเสื่อมราคา
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมจานวนเงิน 3,666 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนเงิน 548 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17.6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับหนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี ก่อน
หนีส้ ินหมุนเวียนมีมูลค่า 2,017 ล้ านบาท ลดลงเป็ นจานวนเงิน 117 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.5 สาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าเนื่องมาจากการจ่ายชาระค่าวัตถุดิบ
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนมีมูลค่า 1,649 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ เป็ นจานวนเงิน 665 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 67.6
สาเหตุหลักมาจากหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น และประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ ้น ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานฉบับปรับปรุง
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจานวน 8,734 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 193 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.3 เมื่อเปรี ยบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาที่ดิน สุทธิด้วยผลขาดทุนสุทธิสาหรับปี
งบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็ นจานวนเงิน 873 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ สุทธิ
จากต้ นปี เป็ นจานวนเงิน 367 ล้ านบาท ตามรายละเอียดของกิจกรรมดังต่อไปนี ้
หน่วย: ล้ านบาท
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

483
(115)
(1)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ

367

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี

506

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

873

กระแสเงินสดที่ได้ มาจากการดาเนินงานเป็ นจานวนเงิน 483 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนเงิน 459 ล้ านบาท
เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดีย วกัน ของปี ก่อน จากรายการที่ไม่ใช่เงินสดเพิ่มขึน้ เป็ นจ านวนเงิน 463 ล้ านบาท และ
สินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจานวน 171 ล้ านบาท สุทธิด้วยขาดทุนสาหรับปี ที่เพิ่มขึ ้นจานวนประมาณ 175
ล้ านบาท
กระแสเงินสดที่ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุ นเป็ นจานวนเงิน 115 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ เป็ นจานวนเงิน 153 ล้ านบาท
เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากในปี 2562 ไม่มีกระแสเงินสดรับจากการขาย อาคารชุด
และอุปกรณ์
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล
นายสมชาย บุลสุข
อายุ
77 ปี
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
3 มกราคม 2539
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 Bachelor of Science degree in Business Administration, Menlo College
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 37/2546 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง รุ่ น 15/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง ด้ านการค้ าและการพาณิชย์ รุ่ น 7/2557
สถาบันวิทยาการการค้ า มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่ น 7/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
เป็ นญาติกบั รองประธานคณะกรรมการบริ หารคนที่ 3
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2558 - 13 มี.ค.2562
ประธานกรรมการ
บริ ษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2552 - 13 มี.ค.2562
กรรมการอิสระ
บริ ษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2556 - 2558
รองประธานกรรมการ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
2556 - 2558
ประธานกรรมการอิสระ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
2536 - 2558
กรรมการ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ก.ค. 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ปอแกนิค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จากัด
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ป.เคมีเทค จากัด
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ไทยเฮอบิไซด์ จากัด
2557- ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการคนที่ 1
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด
2556 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จากัด
2549 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จากัด
2545 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จากัด
2540 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จากัด
2546 – 13 มี.ค.2562
กรรมการ
บริ ษัท เชอราตัน รอยัล ออคิด จากัด
2546 – 13 มี.ค.2562
กรรมการ
บริ ษัท ไทย รอยัล ออคิด เรี ยล เอซเทท จากัด
2538 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท โงวฮก จากัด
2538 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จากัด
2538 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ปั ญจมิตร โฮลดิ ้ง จากัด
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล

นายสุจินต์ หวัง่ หลี

อายุ

83 ปี

ตาแหน่ ง

รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

20 เมษายน 2553

ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม


ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จาก Northrop Institute of Technology, U.S.A.



หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2544



หลักสูตรประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2545
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย



หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท. 9) ปี 2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน



หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง ด้ านการค้ าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้ า ปี 2553



หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการบริ หารงานพัฒนาเมือง "มหานคร" สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554



หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.2) ปี 2555
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย



หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ไม่มี -

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)

2553-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

2553-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

2553-ปั จจุบนั

กรรมการสรรหา

บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

และกาหนดค่าตอบแทน
2544-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริ ษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)

2542-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ไทยรี ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

2537-2562

กรรมการอิสระ

บริ ษัท วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน)

2553-2561

รองประธานกรรมการ

บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
2552-2561

ประธานกรรมการกาหนด

บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนและสรรหา
2521-2559

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)

และกรรมการอิสระ
2512-2556

กรรมการอิสระ

บริ ษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2560-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พูลผล จากัด

2560-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ซี.อี.เอส. จากัด

2560-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พิพฒ
ั นสิน จากัด

2549-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท หวัง่ หลีพฒ
ั นา จากัด

2548-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โรงแรมราชดาริ จากัด (มหาชน)

2534-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริ ษัท รังสิตพลาซ่า จากัด

2531-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เดอะ เพ็ท จากัด

2525-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริ ษัท สาธรธานี จากัด

2511-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท หวัง่ หลี จากัด

2550-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท อาควา อินฟิ นิท จากัด

2550-2557

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ฟอลคอนประกันภัย จากัด (มหาชน)
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล

นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

อายุ

56 ปี

ตาแหน่ ง

รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกากับ
ดูแลกิจการ

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

14 กันยายน 2554

ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม


ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริ กา



หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 155/2555
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ไม่มี -

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 - ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)

2551 - ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2550 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

บริ ษัท ทีซีซี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

2551 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท เครื ออาคเนย์ จากัด

2551 - ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริ หาร

บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด

2552 - 2561

กรรมการ

บริ ษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จากัด

2559 - 2561

กรรมการ

บริ ษัท บิก๊ ซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล

นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

อายุ

44 ปี

ตาแหน่ ง

รองประธานกรรมการคนที่ 3
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

14 กันยายน 2554

ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม









ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริ หารทัว่ ไป จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรกฎาคม 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2560 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
เมษายน 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2550 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
มกราคม 2549 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ธันวาคม 2544 – กุมภาพันธ์ 2560
กรรมการ
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2550 – สิงหาคม 2558
รองประธานกรรมการ
บริ ษัท อาหารสยาม จากัด (มหาชน)
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน
มกราคม 2551 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2561 – ปั จจุบนั
ผู้บริหารสูงสุด กลุม่ ธุรกิจเบียร์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
มิถนุ ายน 2561 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
กลุม่ บริษัทสุรากระทิงแดง
กุมภาพันธ์ 2561 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ ไทย (1991) จากัด (มหาชน)
ธันวาคม 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ ้ง จากัด
ตุลาคม 2559 – ปั จจุบนั
ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็ นเลิศ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
เมษายน 2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด
มีนาคม 2556 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
มภาพันธ์ 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
พฤศจิกายน 2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
อินเตอร์ เบฟ อินเวสเม้ นท์ ลิมิเต็ด
มิถนุ ายน 2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท พรรณธิอร จากัด
มกราคม 2551 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
กลุม่ บริษัทอาคเนย์
กรกฎาคม 2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท อเดลฟอส จากัด
กันยายน 2546 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
อินเตอร์ เนชัน่ แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ ้งส์ ลิมิเต็ด
ปั จจุบนั
กรรมการ
กลุม่ บริษัททีซีซี
2547 – มิถนุ ายน 2561
รองประธานกรรมการ
กลุม่ บริษัทสุรากระทิงแดง
เมษายน 2547 – กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียร์ ไทย (1991) จากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2546 – มกราคม 2551
กรรมการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
อื่น ๆ






เครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูล La Légion d’Honneur ชัน้ Chevalier
รางวัล Asia’s Top CEO of the Year 2017 จาก Influential Brands ในปี 2560
รางวัล Asian Corporate Director Recognition Award จากนิตยสาร Corporate Governance ในปี 2554
รางวัล Asian Excellence Recognition Awards: Asia’s Best CEO (Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate Governance
ในปี 2554, 2555, 2556, 2557 และ 2558 ติดต่อกัน
รางวัล Asia’s Best Company 2009, Thailand: Best CEO จากนิตยสาร Finance Asia ในปี 2552
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
นายอวยชัย ตันทโอภาส

ชื่อ-สกุล

อายุ
70 ปี
ตาแหน่ ง
รองประธานกรรมการคนที่ 4 รองประธานคณะกรรมการบริ หารคนที่ 1
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
16 พฤศจิกายน 2561
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาตรี Accounting จาก St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 เกียรติบตั รการร่ วมการอบรมหลักสูตร Advance Management Program จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
 Director Certification Program (DCP) 2550
Director Accreditation Program (DAP) 2547
Role of the Chairman Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว - ไม่มี ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
มกราคม 2549 - ปั จจุบนั
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 ตุลาคม 2561 - ปั จจุบนั



มิถนุ ายน 2562 - ปั จจุบนั



มกราคม 2562 - ปั จจุบนั



มีนาคม 2562 - ปั จจุบนั



พฤศจิกายน 2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
กรรมการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริ หารสูงสุดกากับดูแลปฏิบตั ิการ ประเทศไทย
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริ ษัท เทรดดิชนั่ แนลเทรด แมนเนจเม้ นท์ จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้ นท์ จากัด)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
กรรมการ
- บริ ษัท กรี นบีน จากัด
- บริ ษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ ้ง จากัด
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
บริ ษัท ไทยเบฟมาร์ เก็ตติ ้ง จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท


พฤษภาคม 2561 - ปั จจุบนั



ตุลาคม 2560 - ปั จจุบนั



มิถนุ ายน 2560 - ปั จจุบนั



พฤษภาคม 2560 - ปั จจุบนั



กรกฎาคม 2558 - ปั จจุบนั



ธันวาคม 2557 - ปั จจุบนั



พฤษภาคม 2557 - ปั จจุบนั



มีนาคม 2557 - ปั จจุบนั



พฤศจิกายน 2556 - ปั จจุบนั



ธันวาคม 2555 - ปั จจุบนั



มกราคม 2553 - ปั จจุบนั



สิงหาคม 2558 - มกราคม 2562



ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561



พฤษภาคม 2553 - กันยายน 2559



กรกฎาคม 2548 - พฤษภาคม 2553

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท แคชแวน แมนเนจเม้ นท์ จากัด
กรรมการและประธานกรรมการร่ วม
- แกรนด์ รอยัล กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอมพานี ลิมิเต็ด
(เดิมชื่อ เมียนมา ดิสทิลเลอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด)
- เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์ เก็ตติ ้ง เซอร์ วสิ เซส คอมพานี ลิมิเต็ด
กรรมการ
บริ ษัท เทรดดิชนั่ แนลเทรด แมนเนจเม้ นท์ จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษัท เอเย่นต์ แมนเนจเม้ นท์ จากัด)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
บริ ษัท เบฟเทค จากัด
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริ ษัทสุรากระทิงแดง
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท โฮเรก้ า แมเนจเม้ นท์ จากัด
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด
กรรมการ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ ้งส์ ลิมิเต็ด
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จากัด
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
กรรมการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริ หารช่องทาง
การจัดจาหน่าย
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
กรรมการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล

ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์

อายุ

74 ปี

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
5 กุมภาพันธ์ 2551
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 ปริ ญญาโท - เอก (สถิต)ิ Harvard University , U.S.A
 ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึง่ ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2543
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
มีนาคม 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ

บริ ษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2562 - ปั จจุบนั

บริ ษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

ประธานพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
เมษายน 2543 - พฤศจิกายน 2554

กรรมการอิสระ

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

และกรรมการตรวจสอบ
พฤศจิกายน 2554 - มีนาคม 2558

กรรมการอิสระ

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เมษายน 2558 - มีนาคม 2561

รองประธานกรรมการ

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกาหนดอัตราค่าตอบแทน
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
สิงหาคม 2544 - ปั จจุบนั
ประธานคณะทางานดาเนินงาน

ร้ านภูฟ้า

2549 - ปั จจุบนั

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

สภากาชาดไทย

ตุลาคม 2558 - ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

กันยายน 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการและเหรัญญิก

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กุมภาพันธ์ 2555 -กุมภาพันธ์ 2561

นายกสภามหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล
ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่าเฉลิม
อายุ
76 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
29 เมษายน 2554
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 เนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตยสภา
 ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ นที่ 1 (วปอ. 1)
 Directors Accreditation Program รุ่ นที่ 26/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
28 กันยายน 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
2553-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่
ธุรกิจก่อสร้ าง จากัด (มหาชน)
2547-ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
บริ ษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
2551-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2553-ปั จจุบนั
ที่ปรึกษา
บริ ษัท การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2528-ปั จจุบนั
ศาสตราจารย์พิเศษ
คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540-ปั จจุบนั
ศาสตราจารย์พิเศษ
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตสภา
2547-ปั จจุบนั
ศาสตราจารย์พิเศษ
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2541-ปั จจุบนั
ศาสตราจารย์พิเศษ
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2547-ปั จจุบนั
ผู้บรรยายหลักสูตรกิจการยุตธิ รรม
กระทรวงยุตธิ รรม
2542-ปั จจุบนั
ผู้บรรยายกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
2547-ปั จจุบนั
ผู้บรรยายวิทยาลัยการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
2537-ปั จจุบนั
ผู้บรรยายพิเศษสานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการสูงสุด
2547-ปั จจุบนั
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กระทรวงสาธารณสุข
2547-ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2547-ปั จจุบนั
ที่ปรึกษา
สมาคมกรี ฑาแห่งประเทศไทย
2540-ปั จจุบนั
กรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2540-ปั จจุบนั
กรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2562-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการปรับปรุ งแก้ ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2547-2560
กรรมการ
คณะกรรมการมาตรฐานอาหารและเกษตรแห่งชาติ
2542-ปั จจุบนั
กรรมการคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
สภากาชาดไทย
2542-ปั จจุบนั
กรรมการศูนย์รับบริ จาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย
2542-ปั จจุบนั
ประธานฝ่ ายกฎหมายศูนย์รับบริ จาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบร่ างกฎหมายเพื่อนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

อายุ

71 ปี

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

13 สิงหาคม 2556

ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม












บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA
พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เตรี ยมอุดมศึกษา
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 32/2553 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่ น 4/2550 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่ น 33/2546 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
Listed Company Director Essential – Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every
Director Ought to Know, Singapore Institute of Directors (SID) ( 9 July 2013)
LCD 4 Nominating Committee Essentials Singapore Institute of Directors (SID) (14 July 2016)
LCD 2 Audit Committee Essentials Singapore Institute of Directors (SID) (13 July 2016)
LCD 5 Remuneration Committee Essentials Singapore Institute of Directors (SID) (15 March 2018)
LCD 3 Risk Management Essentials Singapore Institute of Directors (SID) (14 March 2018)
- ไม่มี -

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2552 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

2543 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ

Fraser and Neave, Limited (Singapore)

มิถนุ ายน 2556 - ปั จจุบนั

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

Fraser and Neave, Limited (Singapore)

มกราคม 2557 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา Fraser and Neave, Limited (Singapore)

สิงหาคม 2556 - ปั จจุบนั

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2551 - เมษายน 2560

ประธานกรรมการ

บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จากัด
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล

นายปราโมทย์ พรประภา

อายุ

53 ปี

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการและกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและ
ความเสี่ยง

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

19 เมษายน 2555

ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
ปริ ญญาโท MBA (Marketing), Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
 ปริ ญญาโท MPA, Kennedy School of Government, Harvard University, USA
 Directors Certificate Program รุ่ น 55/2005 Thai Institute of Directors (IOD)
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 10


- ไม่มี -

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2548 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ไทยซัมมิท ฮาร์ เนส จากัด (มหาชน)

2560 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

2560 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
จากัด (มหาชน)

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง

บริ ษัท ไซ่ง่อน เบียร์ -แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ คอร์ เปอเรชัน่

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2545 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พรมิตร จากัด

2532 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ปลิมบุญลักษณ์ จากัด

2535 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ปลิม 369 จากัด

2540 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พีแลนด์สเคป จากัด

2543 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท แดนปั น้ ดาว จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษัท พี การ์ เด้ นท์ จากัด)

2545 – ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท วรรณวริ นแอนด์แอซโซซีเอท จากัด

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท แคลริ ส จากัด

2551 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท อีโคฟิ วเจอร์ พลัส จากัด

2554 – ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท มายดีเอ็นเอ จากัด

2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

2517 – 15 พ.ค. 2562

กรรมการ

บริ ษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู จากัด
บริ ษัท พัฒนานาฬิกา จากัด
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง

นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
65 ปี
กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริ หารคนที่ 2 และกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและ
ความเสี่ยง
14 กันยายน 2554

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 ปริ ญญาตรี บญ
ั ชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 วุฒบิ ตั รคอมพิวเตอร์ บริ หาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วุฒบิ ตั ร Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 2546 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 หลักสูตร DCP Refresher Course (DCP-Re) 2549 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 ธันวาคม 2562 – ปั จจุบนั


ธันวาคม 2555 – ปั จจุบนั



กรกฎาคม 2550 – ปั จจุบนั



เมษายน 2550 – ปั จจุบนั



มกราคม 2549 – ปั จจุบนั



ธันวาคม 2544 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท อาหารสยาม จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
 ตุลาคม 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริ หารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
 มีนาคม 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ ้ง จากัด
 สิงหาคม 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
เฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ ตี ้ ลิมเิ ต็ด
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท


กุมภาพันธ์ 2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
กรรมการ
บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จากัด
กรรมการ
บริ ษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท (ระยอง) จากัด



สิงหาคม 2555 - ปั จจุบนั



กันยายน 2550 - ปั จจุบนั



ปั จจุบนั



มีนาคม 2559 – มกราคม 2561



พฤษภาคม 2553 – กันยายน 2559

กรรมการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)



ตุลาคม 2546 – พฤษภาคม 2553

กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

กรรมการ
- บริ ษัท บิ๊กซี รี เทล โฮลดิ ้ง จากัด
- บริ ษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด
- บริ ษัท ไทย เบเวอร์ เรจ แคน จากัด
- บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

อื่น ๆ
มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินมากว่า 30 ปี รวมถึงได้ รับการยอมรับจากสถาบันในต่างประเทศด้ วยหลากหลายรางวัล อาทิ
- รางวัล Best CFO in Thailand จากนิตยสาร Finance Asia ในปี 2552
- รางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในปี 2554 และ 2555
- รางวัล Best CFO in Southeast Asia จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในปี 2558
- รางวัล Best CFO in Thailand จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในปี 2557 2558 2559 2561 และ 2562
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล
นายศักดิช์ ยั ธนบุญชัย
อายุ
63 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการ
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
29 เมษายน 2554
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรสังคมศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริ หาร จากประเทศสหรัฐอเมริ กา
 2552 วุฒบ
ิ ตั รหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง ด้ านการค้ า และการพาณิชย์
 สถาบันวิทยาการการค้ า (TEPCoT) รุ่ นที่ 2
 2552 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ นที่ 9
 2547 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 12/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั
ที่ปรึกษา
MILLCON STEEL PLC.
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ที่ปรึกษา
สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
กรรมการ
มูลนิธิมีชยั -คุณหญิงอัมพร ฤชุพนั ธ์
กรรมการกลาง
มูลนิธิรามาธิบดีฯ
กรรมการ
มูลนิธิสวนประวัตศิ าสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานกรรมการบริ หาร
S.A.S. WEAVING CO.,LTD.
ประธาน
S.A.S. WEAVING CO.,LTD.
2550 – 2557
กรรมการบริ หาร
สถาบันพระปกเกล้ า
กรรมการ
MILLCON STEEL PLC.
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริ ษัท S.A.S. CTAMAD CO.,LTD.
โรงแรมเมเลียฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยเวียดนาม
ด้ านการเมือง
2539 - ปั จจุบนั
เลขาธิการ
ชมรมสมาชิกวุฒสิ ภา 39-43 และนายทะเบียน 39-51
2549 - ปั จจุบนั
เลขาธิการ
ชมรมสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
2557 - 2562
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
2557 - 2562
ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
2557 - 2562
ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เวียดนาม
2557 - 2562
กรรมาธิการพาณิชย์อตุ สาหกรรมและแรงงาน
2557 - 2562
กรรมาธิการวิทยาศาสตร์ สื่อสารมวลชน สารสนเทศและเทคโนโลยี
2560 - 2562
รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย - จีน
ปั จจุบนั
สภาวุฒสิ ภา 62
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล

นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

อายุ

58 ปี

ตาแหน่ ง

กรรมการ

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

29 เมษายน 2554

ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม


2530-2531 ปริ ญญาโทบริ หาร ธุรกิจ Joseph M. Katz, Graduate School of Business , University of Pittsburgh, Pittsburgh,
Pennsylvania, USA



2525-2528 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ Brigham Young University, Provo, Utah, USA



2560 Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พัฒนกล จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2541 - ปั จจุบนั

ประธาน

บริ ษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พรู เดนท์ จากัด

2543 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท พรู เดนท์ แคปปิ ตอล จากัด

2547 - ปั จจุบนั

สมาชิกก่อตัง้

Chartered, Society of Advancement for Consulting, USA
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล

นายฐิติวฒ
ุ ์ิ บุลสุข

อายุ

51 ปี

ตาแหน่ ง

กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริ หารคนที่ 3
และกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
20 เมษายน 2553
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 MBA, Babson College, USA
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 78/2006
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี –

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

เป็ นญาติกบั ประธานกรรมการ

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการ

บริ ษัท ฝาจีบ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
2554 – 2558

บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จากัด
บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จากัด
บริ ษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จากัด
บริ ษัท เสริ มสุข เทรนนิ่ง จากัด
Great Brands Limited
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล

นางต้ องใจ ธนะชานันท์

อายุ

52 ปี

ตาแหน่ ง

กรรมการ

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

23 มกราคม 2560

ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 Masters of Management (MBA) สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ Kellogg Graduate School of Management
มหาวิทยาลัย Northwester, สหรัฐอเมริ กา
 Bachelor of Arts (Magna Cum Laude) สาขาเศรษฐศาสตร์ และเอเซียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัย Princeton, สหรัฐอเมริ กา
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2559 – ปั จจุบนั
2557 – 2559
2557 – ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ
วิทยากร
Senior Advisor

บริ ษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ประเทศไทย จากัด
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
บจก. เดอะ บอสตัน คอนซัลติ ้ง กรุ๊ ป (ประเทศไทย)
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล

นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

อายุ

53 ปี

ตาแหน่ ง

กรรมการ กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง, กรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จดั การ
9 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 MSc in Marketing from City University of New York, New York, USA
 BA in Political Science and Economics from Willamette University, Oregon, USA
 Heineken Leadership Campus, INSEAD, Fontainebleau, France
 Heineken Leadership Campus, Harvard University, Boston, USA
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี –
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
พฤศจิกายน 2562 – ปั จจุบนั

กรรมการ

กุมภาพันธ์ 2560 – ปั จจุบนั

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ผู้บริ หารสูงสุด สายธุรกิจเครื่ องดื่มไม่มีแอกอฮอลล์ (ประเทศไทย)

พฤษภาคม 2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท แคชแวน แมนเนจเม้ นท์ จากัด

พฤษภาคม 2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จากัด

พฤษภาคม 2561 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โฮเรก้ า แมนเนจเม้ นท์ จากัด

พฤศจิกายน 2559 – ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้อานวยการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
กลุ่มธุรกิจเครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย
รองกรรมการผู้อานวยการ สายปฏิบตั กิ าร
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด

พฤศจิกายน 2559 – ปั จจุบนั

บริ ษัท ช้ างอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

มกราคม 2557 – ตุลาคม 2559

Managing Director
APB Alliance Brewery Company Limited (based in Myanmar)

มกราคม 2550 – ธันวาคม 2556

Managing Director
Mongolian Beverages Company LLC (based in Mongolia)
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล
นายพรหมสรรค์ อายนบุตร
อายุ
51 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการบริ หาร
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
University of Sheffield, UK M.SC Engineering Management / MBA
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
8 กรกฎาคม 2562 – ปั จจุบนั
11 พฤษภาคม 2561 – 7 กรกฎาคม 2562
1 มีนาคม 2561 - 10 พฤษภาคม 2561
9 กุมภาพันธ์ 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
7 มีนาคม 2559 - 8 กุมภาพันธ์ 2560
15 พฤษภาคม 2558 - มีนาคม 2559
สิงหาคม 2554 - มกราคม 2558

กรรมการบริ หาร
ผู้อานวยการฝ่ ายขายและผู้อานวยการขาย
ภาค 7, 8 (รักษาการ)
ผู้อานวยการฝ่ ายขายอาวุโส
ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการขาย
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อานวยการฝ่ ายขาย

บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยเอเซียแปซิฟิค บริ วเวอรี่ จากัด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ-สกุล
นางปรางณี ไชยพิเดช
อายุ
59 ปี
ตาแหน่ ง
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
1 ตุลาคม 2561 – ปั จจุบนั
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2561
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ-สกุล
นายพีรพงศ์ กริ นชัย
อายุ
55 ปี
ตาแหน่ ง
ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่ องกล) Cornell University, USA
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
23 เมษายน 2555 - ปั จจุบนั
กุมภาพันธ์ 2554 - มีนาคม 2555 ผู้อานวยการโรงงานและซัพพลายเชน

บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดีเอสจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล
นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์
อายุ
60 ปี
ตาแหน่ ง
ผู้อานวยการฝ่ ายขาย
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
8 กรกฎาคม 2562 – ปั จจุบนั
ผู้อานวยการฝ่ ายขาย
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
11 พฤษภาคม 2561 – 7 กรกฎาคม 2562 ผู้อานวยการขายภาค 2, 3, 4
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
1 พฤษภาคม 2561 – 10 พฤษภาคม 2561 ผู้จดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายภาค 2, 3, 4
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
9 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 เมษายน 2561
ผู้จดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
1 มกราคม 2552 - 8 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จดั การทัว่ ไป โรงงานนครราชสีมา
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ-สกุล
นายพิบลู ย์ วรวัฒน์
อายุ
58 ปี
ตาแหน่ ง
ผู้อานวยการกลุ่มสนับสนุนการขาย
ประวัตกิ ารศึกษาและอบรม
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด เทคโนโลยีราชมงคล
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
8 กรกฎาคม 2562 – ปั จจุบนั
ผู้อานวยการกลุ่มสนับสนุนการขาย
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
11 พฤษภาคม 2561 – 7 กรกฎาคม 2562
ผู้อานวยการขายอาวุโส ภาค 1
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
1 พฤษภาคม 2561 – 10 พฤษภาคม 2561
ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโสฝ่ ายขายภาค 1
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
9 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 เมษายน 2561 ผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส ฝ่ ายขายภาคกลางและภาคตะวันออก บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
16 กันยายน 2557- 8 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้จดั การทัว่ ไปกลุ่มและผู้จดั การทัว่ ไป โรงงานปทุมธานี
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
1 ธันวาคม 2554 - 15 กันยายน 2557 ผู้จดั การทัว่ ไป โรงงานปทุมธานี
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ-สกุล
นางสาวนันทกา วัตรศรี วานิช
อายุ
47 ปี
ตาแหน่ ง
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและเลขานุการบริ ษัท
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 ปริ ญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ
 ปริ ญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และภาษีอาการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจที่เป็ นทางการจานวนไม่น้อยกว่า
20 ชัว่ โมง
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร


ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
12 กุมภาพันธ์ 2561 - ปั จจุบนั
1 พฤษภาคม 2559 - ปั จจุบนั
27 กุมภาพันธ์ 2558 - 30 เมษายน 2559
1 มีนาคม 2557 - 30 เมษายน 2559
16 ธันวาคม 2551 - 28 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและเลขานุการบริ ษัท
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน
กรรมการ
รองผู้อานวยการสานักบัญชี และงบประมาณ
ผู้จดั การสานัก

บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ฟู้ด ออฟ เอเซีย จากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

หน้ าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่ งเลขานุการบริษัท
จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี ้
 ทะเบียนกรรมการ


หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ



รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริ ษัท



หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัทยังมีหน้ าที่อื่นตามที่บริ ษัท (หรื อคณะกรรมการบริ ษัท) มอบหมายดังนี ้


ให้ คาแนะนาด้ านกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อพึงปฏิบตั ดิ ้ านกากับดูแลและให้ การดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์เที่เกี่ยวข้ อง
-



คณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
-



ทาหน้ าที่ในการดาเนินการจัดการประชุม
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน

บริ ษัทให้ ปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
-

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงาน

สารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณชนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย
- หน้ าที่อื่นๆตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล
นายนิธิพฒ
ั น์ พุฒทอง
อายุ
44 ปี
ตาแหน่ ง
ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
Master's degree, majoring in Marketing Eastern Michigan University, USA
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
23 มกราคม 2560 - ปั จจุบนั

ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 MBA, มหาวิทยาลัยมหิดล
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

นายพงศ์วิทย์ สุเมธเมธาชัย
55 ปี
ผู้อานวยการขายภาค 5, 6

- ไม่มี - ไม่มี -

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
11 พฤษภาคม 2561 – ปั จจุบนั
1 พฤษภาคม 2561 – 10 พฤษภาคม 2561
9 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 เมษายน 2561
16 เมษายน 2558 - 8 กุมภาพันธ์ 2560
2554 - 2558

ผู้อานวยการขายภาค 5, 6
ผู้จดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายภาค 5, 6
ผู้จดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายภาคเหนือ
ผู้จดั การทัว่ ไป โรงงานนครสวรรค์
General Sales Manager

บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ฟรี สแลนด์ คัมพิน่า จากัด
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน ใน
การเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน ของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ซึง่ งบการเงินดังกล่าวได้ จดั ทา
ขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่าง
สม่าเสมอ ประกอบกับการใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และประมาณการ ที่สมเหตุสมผล
ในการจัดทา มีก ารเปิ ดเผยข้ อมูลส าคัญ อย่ างเพี ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ตลอดจนแสดง
คาอธิ บายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไป ทังนี
้ ้งบการเงินดังกล่าวได้ ผ่าน การตรวจสอบและให้ ความเห็น อย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะดารง รักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินของ
บริ ษัท และบริ ษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี ้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระทาหน้ าที่สอบทานเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี และ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริ หารความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษัท มีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลได้ ว่างบการเงินของ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ส าหรั บ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 ได้ จัด ท าและเปิ ดเผยโดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรใน
สาระสาคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปั จจุบนั ได้ รับแต่งตังตามมติ
้
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระจานวน 3 คน ได้ แก่ ศ.ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายสุจินต์ หวัง่ หลี และ นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมรวม 4 ครัง้ โดยเป็ นการประชุมปกติ 4 ครัง้
เพื่อดูแลและสอบทานงานด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ แก่ ความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามการแก้ ไขตามข้ อสังเกต และ
เสนอมาตรการและแนวทางการแก้ ไขในประเด็นที่มีนยั สาคัญตามรายงานการตรวจสอบ ให้ ความเห็นชอบงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ร่ วมกับฝ่ ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้ ความสาคัญกับ
ความถูกต้ องตามที่ควรของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอของ
งบการเงินรวมถึงการให้ ความเห็นเมื่อมีรายการเกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจจะเกิดความทับซ้ อนทางผลประโยชน์
กากับดูแลให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและกฎหมาย และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
รวมทังเสนอค่
้
าตอบแทน
จากการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา การปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม งบการเงินถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
รายการที่เกี่ยวข้ องกันมีความชัดเจนเพียงพอและการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามข้ อกาหนดและกฎหมาย

- ลายมือชื่อ ศ. ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการบริ หารความยั่งยืนและความเสี่ยง
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยงชุดปั จจุบนั ได้ รับแต่งตังตามมติ
้
ของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจ านวน 7 คน และผู้บ ริ ห ารอีก 5 คน คือ ผู้อานวยการฝ่ ายขาย ผู้อานวยการฝ่ าย
การตลาด ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และ ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
คณะกรรมการบริ หารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ได้ ประชุมรวม 4 ครัง้ โดยได้ ดาเนินงานกาหนดแนวทางกรอบการบริ หารความ
ยัง่ ยืนและความเสี่ยงโดยรวม และหลักเกณฑ์ การบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยงด้ านต่างๆ ให้ มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ ความเห็นชอบและทบทวนปั จจัย และระดับความเสี่ยงทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ตลอดจนติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนการบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวและการปรับกลยุทธ์เพื่อความยัง่ ยืนในการบริ หารจัดการ
จากการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ หารความยั่งยืนและความเสี่ยง ได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่าบริ ษัทฯ ได้ จดั ทาแผนการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยงและดาเนินการนโยบายดังกล่าว อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยสอดรับกับการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
กับธุรกิจ

- ลายมือชื่อ ศ. ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
ประธานคณะกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ประกอบด้ วยกรรมการ
ค่ า ตอบแทนจ านวน 3 คน โดยมี น ายสุจิ น ต์ หวั่ง หลี เป็ นประธานกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน นายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี และนายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์ เป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ได้ ป ฏิ บัติห น้ าที่ ภายใต้ กรอบหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบตามที่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ในการ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ อ่ื น ๆ ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการทุ ก คณะและผู้ บ ริ ห ารระดับ สูง เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
โดยในปี 2562 คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนได้ มีการประชุมทัง้ สิน้ 2 ครั ง้ ซึ่งเป็ นไปตามแผนการ
ประชุมที่ได้ กาหนดไว้ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนได้ เข้ าร่ วมประชุมครบทุกครัง้ รวมถึงมี การรายงานผล
การประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสรุ ปการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
1. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนรายปี และเบี ้ยประชุมคณะกรรมการ รวมถึงเงินบาเหน็จกรรมการปี 2562
2. พิจารณาการปรับเงินเดือนประจาปี 2563 และเงินรางวัลพนักงานประจาปี 2562
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้ ปฏิบัติหน้ าที่ ตามขอบเขตหน้ าที่และความรั บผิดชอบอย่างครบถ้ วน
โดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาอย่างรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์โดยคานึงถึงและอ้ างอิงจากบริ ษัทใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน สอดคล้ องและเหมาะสมกับผลการดาเนินงาน สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
ภาระหน้ าที่ ผลการปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ มู ีส่วนได้ สว่ นเสียทุก
ฝ่ ายว่าการกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทได้ ดาเนินการอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรมแล้ ว
- ลายมือชื่อ นายสุจินต์ หวัง่ หลี
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำกับดูแลกิจการ
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการชุดปั จจุบนั ได้ รับแต่งตังตามมติ
้
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ประกอบด้ วย กรรมการจานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้ แก่ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายโชติพัฒน์
พีชานนท์ และนายปราโมทย์ พรประภา
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการได้ ประชุมรวม 2 ครัง้ โดยกรรมการ
สรรหาและกากับดูแลกิ จการได้ เข้ าร่ วมประชุมครบทุกคน และได้ รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดย
คณะกรรมการสรรหาได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ ภายใต้ กรอบหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล รวมถึงพัฒนาและให้ คาแนะนาคณะกรรมการเกี่ยวกับหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยสรุ ปคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการได้ ดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
1. พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัท เข้ ารับการแต่งตังเป็
้ น
กรรมการบริ หารแทนผู้ที่ลาออกจากตาแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งตัง้
2. พิจารณาทบทวนและให้ ข้อแนะนาสาหรั บการดาเนินการด้ านการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทเพื่ อให้
สอดคล้ อ งกั บ หลัก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2560 ของ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. รั บ ทราบผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจั ด ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2562
ซึง่ ประเมินโดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย พร้ อมทังทบทวนและให้
้
ข้อแนะนาเพื่อพัฒนาและยกระดับผล
คะแนนการประเมินของบริ ษัทให้ ดียิ่งขึ ้น
4. รั บ ทราบผลการประเมิ น การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นประจ าปี 2562 ซึ่ ง ประเมิ น
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย พร้ อมทัง้ ทบทวนและให้ ข้อแนะน าเพื่ อพัฒนาและ
ยกระดับผลคะแนนการประเมินของบริ ษัทให้ ดียิ่งขึ ้น
คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้ วน
ด้ วยความรอบคอบและเป็ นอิสระ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียของทุกฝ่ ายเป็ นสาคัญ
- ลายมือชื่อ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
ประธานกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานประจ�ำปี 2562

รายงานคณะกรรมการบริหาร
รายงานคณะกรรมการบริ หาร
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ห ารชุดปั จ จุบัน ได้ รั บ แต่ง ตัง้ ตามมติ ข องที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย
กรรมการ จ านวน 6 ท่ าน ซึ่ง ได้ แ ก่ นายฐาปน สิ ริ วัฒ นภัก ดี นายอวยชัย ตัน ทโอภาส นายสิ ท ธิ ชัย ชัย เกรี ยงไกร
นายฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน และนายพรหมสรรค์ อายนบุตร
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 คณะกรรมการบริ หารได้ ประชุมรวม 12 ครัง้ ซึง่ เป็ นไปตามแผนการประชุมที่
ได้ กาหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ หารได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่และดาเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ อยู่ภายใต้ กฎหมาย เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับ
ของบริ ษัท คณะกรรมการบริ หารได้ ดาเนินการที่สาคัญ สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการ
ดาเนินงาน กลยุทธ์ ทางธุรกิจ งบประมาณ และอานาจบริ หารต่างๆ ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื ้อต่อสภาพธุรกิจ
2. ติดตามและดูแลผลการดาเนินงานของบริ ษัท ผลการดาเนินงานการขายและการตลาด ผลการดาเนินงาน
ของฝ่ ายปฏิบตั ิการ รวมถึงพิจารณาสถานะคดีความของบริ ษัทเป็ นรายเดือน
คณะกรรมบริ หารได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้ วนด้ วยความรอบคอบ
โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายเป็ นสาคัญ
- ลายมือชื่อ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
ประธานกรรมการบริ หาร

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศั พท์
โทรสาร
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