
 

 
 

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

งบการเงิน 
และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 



 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท เสริมสุข 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ
ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่ง
ผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
และของเฉพาะบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ตามลําดับโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป 
 

 
 
(นิตยา เชษฐโชติรส) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4439 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
19 กุมภาพันธ 2553 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

สินทรัพย หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 1,503,499,946   1,051,736,800   1,445,701,095   1,022,471,871       

เงินลงทุนชั่วคราว 6 12,932,128        - 2,932,128          -

ลูกหนี้การคา 4, 7 1,165,573,552   1,052,041,927   1,166,403,855   1,103,695,341       

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 470,731,786      336,380,879      509,140,162      369,926,416          

สินคาคงเหลือ 8 2,391,300,851   2,453,922,756   2,349,830,541   2,376,188,784       

ภาษีฝาจุกจีบจายลวงหนา 196,625,389      173,517,573      196,310,506      171,464,216          

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 9 110,478,197      94,567,638        87,674,460        79,196,483            

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 5,851,141,849   5,162,167,573   5,757,992,747   5,122,943,111       

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช 33 2,402,828          5,251,360          2,402,828          5,251,360              

เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 - - 350,000,000      350,000,000          

เงินลงทุนในบริษัทรวม 11 233,576,470      221,140,963      30,000,000        30,000,000            

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 12 96,924,022        81,121,655        96,924,022        81,121,655            

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 13 3,537,990,383   3,701,246,804   3,332,269,832   3,461,670,118       

สินทรัพยไมมีตัวตน 14 40,959,213        43,507,484        40,609,950        43,225,268            

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 15 2,765,419          9,207,109          2,765,419          9,207,109              

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,914,618,335   4,061,475,375   3,854,972,051   3,980,475,510       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รวมสินทรัพย 9,765,760,184   9,223,642,948   9,612,964,798   9,103,418,621       

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 4, 16 1,147,189,766   1,036,798,436   1,162,486,828   1,054,782,558       

เจาหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 15,840,000        6,887,531          15,840,000        6,887,531              

เจาหนี้อื่น 539,606,619      413,798,551      533,595,528      410,084,166          

คาใชจายคางจาย 420,409,077      340,101,587      406,633,077      334,326,707          

ภาษีเงินไดคางจาย 55,427,573        20,826,746        55,416,436        20,824,764            

เงินปนผลคางจาย 29 74,372,131        74,164,814        74,372,131        74,164,814            

เงินมัดจํารับขวดและลังจากลูกคา 880,286,227      897,451,346      880,286,227      897,451,346          

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17, 19 42,502,938        60,864,506        40,292,317        60,588,418            

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,175,634,331   2,850,893,517   3,168,922,544   2,859,110,304       

หนี้สินไมหมุนเวียน

ผลประโยชนพนักงาน 18 186,529,111      139,041,384      186,529,111      139,041,384          

ประมาณการหนี้สิน 19 15,562,138        6,435,339          15,562,138        6,435,339              

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 202,091,249      145,476,723      202,091,249      145,476,723          

รวมหนี้สิน 3,377,725,580   2,996,370,240   3,371,013,793   3,004,587,027       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 20

ทุนจดทะเบียน 265,900,484      267,957,660      265,900,484      267,957,660          

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

สวนเกินมูลคาหุน 21

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

ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงใน
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 12 (15,708,388) (22,145,130) (15,708,388) (22,145,130)

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย 21 26,795,766        26,795,766        26,795,766        26,795,766            

สํารองทั่วไป 21 4,282,000,000   4,282,000,000   4,282,000,000   4,282,000,000       

ยังไมไดจัดสรร 486,598,317      332,273,163      340,514,718      203,832,049          

รวมสวนของผูถือหุน 6,388,034,604   6,227,272,708   6,241,951,005   6,098,831,594       

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 9,765,760,184   9,223,642,948   9,612,964,798   9,103,418,621       

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได

รายไดจากการขายและการใหบริการ 4 19,694,422,521 19,257,212,386 19,738,337,449 19,355,628,305     

รายไดอื่น 4, 23 98,077,265        120,214,998      140,439,872      149,114,394          

รวมรายได 19,792,499,786 19,377,427,384 19,878,777,321 19,504,742,699     

คาใชจาย 

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 4 14,869,390,334 14,608,144,701 14,946,908,275 14,727,940,865     

คาใชจายในการขาย 4, 24 3,238,895,537   3,321,000,896   3,221,372,547   3,311,511,396       

คาใชจายในการบริหาร 25 1,156,481,259   1,161,083,645   1,141,536,584   1,138,625,486       

คาตอบแทนผูบริหาร 4, 26 115,608,878      117,560,324      112,568,891      114,547,791          

รวมคาใชจาย  19,380,376,008 19,207,789,566 19,422,386,297 19,292,625,538     

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
   (สุทธิจากภาษีเงินได) 11 61,935,507        42,807,523        - -

กําไรกอนภาษีเงินได 474,059,285      212,445,341      456,391,024      212,117,161          

ภาษีเงินได 27 120,392,190      72,871,947        120,366,414      72,861,381            

กําไรสําหรับป 353,667,095      139,573,394      336,024,610      139,255,780          

กําไรตอหุน 28

ขั้นพื้นฐาน 1.33                   0.53                   1.26                   0.52                       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ปรับลด 0.53                   0.52                       

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

สวนเกิน ผลกําไร(ขาดทุน)

มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ผลตางจากการ

ทุนเรือนหุน เปลี่ยนแปลงใน
ที่ออกและ สวนเกิน มูลคายุติธรรมของ ทุนสํารอง รวมสวน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ เงินลงทุน ตามกฎหมาย สํารองทั่วไป ยังไมไดจัดสรร ของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 265,492,533 1,342,448,425 (17,145,001)          26,795,766 4,207,000,000 506,454,742 6,331,046,465

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
   เงินลงทุนเผื่อขาย

   การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิที่รับรูในสวนของผูถือหุน - - (5,000,129)            - - - (5,000,129)         
คาใชจายสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน - - (5,000,129)            - - - (5,000,129)         
กําไรสําหรับป - - - - - 139,573,394 139,573,394
เงินปนผล 29 - - - - - (238,754,973) (238,754,973)     
จัดสรรเปนสํารองทั่วไป 21 - - - - 75,000,000      (75,000,000)   -
ทุนเรือนหุนที่ออก 20 407,951       - - - - - 407,951 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 265,900,484 1,342,448,425 (22,145,130)          26,795,766 4,282,000,000 332,273,163 6,227,272,708

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

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
   เงินลงทุนเผื่อขาย

   การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิที่รับรูในสวนของผูถือหุน - - 6,436,742             - - - 6,436,742           
รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน - - 6,436,742             - - - 6,436,742           
กําไรสําหรับป - - - - - 353,667,095   353,667,095
เงินปนผล 29 - - - - - (199,341,941) (199,341,941)     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 265,900,484 1,342,448,425 (15,708,388)          26,795,766 4,282,000,000 486,598,317 6,388,034,604

(บาท)

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

สวนเกิน ผลกําไร(ขาดทุน)
มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

ผลตางจากการ
ทุนเรือนหุน เปลี่ยนแปลงใน
ที่ออกและ สวนเกิน มูลคายุติธรรมของ ทุนสํารอง รวมสวน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ เงินลงทุน ตามกฎหมาย สํารองทั่วไป ยังไมไดจัดสรร ของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 265,492,533      1,342,448,425   (17,145,001) 26,795,766  4,207,000,000 378,331,242     6,202,922,965   

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
   เงินลงทุนเผื่อขาย

   การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิที่รับรูในสวนของผูถือหุน - - (5,000,129) - - - (5,000,129)
คาใชจายสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน - - (5,000,129) - - - (5,000,129)
กําไรสําหรับป - - - - - 139,255,780     139,255,780      
เงินปนผล 29 - - - - - (238,754,973) (238,754,973)
จัดสรรเปนสํารองทั่วไป 21 - - - - 75,000,000 (75,000,000) -
ทุนเรือนหุนที่ออก 20 407,951             - - - - - 407,951 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 265,900,484      1,342,448,425   (22,145,130) 26,795,766  4,282,000,000 203,832,049     6,098,831,594   

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

   การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิที่รับรูในสวนของผูถือหุน - - 6,436,742 - - - 6,436,742 
รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน - - 6,436,742 - - - 6,436,742 
กําไรสําหรับป - - - - - 336,024,610     336,024,610      
เงินปนผล 29 - - - - - (199,341,941) (199,341,941)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 265,900,484      1,342,448,425   (15,708,388) 26,795,766  4,282,000,000 340,514,718     6,241,951,005   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับป 353,667,095      139,573,394      336,024,610      139,255,780      

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 743,197,329      779,061,050      703,217,348      735,949,805      

ดอกเบี้ยรับ (8,571,594)         (15,539,299)       (8,272,925)         (15,113,075)       

เงินปนผลรับ (8,025,336)         (7,723,437)         (57,525,336)       (40,063,437)       

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 193,127             44,749               193,127             44,749               

(กลับรายการ) คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 4,903,468          (3,554,609)         4,903,468          (3,554,609)         

(กลับรายการ) คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง (36,771,341)       48,982,003        (35,379,979)       39,046,211        

กลับรายการคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน - (8,000,000)         - (8,000,000)         

ตัดจําหนายสินทรัพยและหนี้สิน (442,548)            595                     (564,723)            -

กําไรจากการจําหนายอะไหลและอุปกรณ (8,968,528)         (12,957,800)       (6,398,482)         (12,957,800)       

ผลประโยชนพนักงาน 47,487,727        70,192,236        47,487,727        70,192,236        

ประมาณการหนี้สิน 18,758,235        15,574,290        18,758,235        15,574,290        

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

(สุทธิจากภาษีเงินได) (61,935,507)       (42,807,523)       - -

ภาษีเงินได 120,392,190      72,871,947        120,366,414      72,861,381        

1,163,884,317 1,035,717,596 1,122,809,484 993,235,531 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา (116,155,111)     (9,768,685)         (65,332,000)       (52,907,107)       

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน (134,535,838)     4,396,531          (139,398,677)     16,042,611        

สินคาคงเหลือ 93,789,941        (193,929,864)     58,402,522        (144,198,374)     

ภาษีฝาจุกจีบจายลวงหนา (23,107,816)       (31,136,678)       (24,846,290)       (29,083,321)       

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (12,822,264)       8,785,402          (11,748,292)       13,630,266        

เจาหนี้การคา 110,391,330      74,770,794        107,704,270      82,336,893        

เจาหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 8,952,469          (5,112,469)         8,952,469          (5,112,469)         

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

เจาหนี้อื่น 129,364,513      (99,493,564)       127,067,807      (98,896,737)       

คาใชจายคางจาย 80,308,323        (103,095,969)     72,307,203        (104,346,993)     

เงินมัดจํารับขวดและลังจากลูกคา (17,165,119)       (20,145,685)       (17,165,119)       (20,145,685)       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (26,392,443)       (2,430,753)         (28,248,700)       (2,291,016)         

จายภาษีเงินได (92,163,332)       (102,522,638)     (85,774,742)       (102,653,792)     

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,164,348,970   556,034,018      1,124,729,935   545,609,807      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 8,816,242 15,949,343 8,425,938 15,536,478

รับเงินปนผล 57,525,336 40,063,437 57,525,336 40,063,437

เงินลงทุนชั่วคราว (12,932,128)       - (2,932,128)         -

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช 2,848,532          (410,714)            2,848,532          (410,714)            

ซื้อเงินลงทุนระยะยาว (9,365,625)         (9,365,625)         (9,365,625)         (9,365,625)         

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (568,359,916)     (653,603,364)     (562,004,331)     (645,045,968)     

ขายอะไหลและอุปกรณ 13,295,433 14,445,603 8,248,705 14,445,603

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (11,161,560)       (27,579,000)       (10,995,000)       (27,500,000)       

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5,882,486 752,016 5,882,486          752,016             

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (513,451,200)     (619,748,304)     (502,366,087)     (611,524,773)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท (199,134,624)     (238,740,764)     (199,134,624)     (238,740,764)     

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ - 407,951             - 407,951             

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (199,134,624) (238,332,813) (199,134,624) (238,332,813)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 451,763,146 (302,047,099) 423,229,224 (304,247,779)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 1,051,736,800 1,353,783,899 1,022,471,871 1,326,719,650 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 5 1,503,499,946 1,051,736,800 1,445,701,095 1,022,471,871 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

6 เงินลงทุนช่ัวคราว 
7 ลูกหนี้การคา 

8 สินคาคงเหลือ 

9 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
10 เงินลงทุนในบริษัทยอย  
11 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
12 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
14 สินทรัพยไมมีตัวตน 
15 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
16 เจาหน้ีการคา 

17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
18 ผลประโยชนพนักงาน 
19 ประมาณการหน้ีสิน  
20 ทุนเรือนหุน 
21 สวนเกินทุนและสํารอง 
22 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
23 รายไดอื่น 
24 คาใชจายในการขาย 
25 คาใชจายในการบริหาร 
26 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
27 ภาษีเงินได 
28 กําไรตอหุน 
29 เงินปนผล 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 

 11 

หมายเหตุ สารบัญ 
 
30 เครื่องมือทางการเงิน 
31 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
32 วงเงินสินเช่ือ 
33 การฟองรอง 
34 มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมไดใช 
35 การจัดประเภทรายการใหม 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย  และมีสํานักงานใหญ 
จดทะเบียนต้ังอยูท่ี อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ อาคาร 1 ช้ัน 27-28 เลขท่ี 252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก 
หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และมีโรงงานผลิตสินคาเพื่อจําหนาย 5 แหง ดังน้ี 
 

1)  โรงงานปทุมธานี :  เลขท่ี 63 ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ตําบลบางแขยง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
2)  โรงงานนครราชสีมา :  เลขท่ี  211 หมูท่ี 4  ถนนนครราชสีมา-กบินทรบุรี อําเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา 
3)  โรงงานนครสวรรค :  เลขท่ี  72 ถนนพหลโยธิน  ตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค 
4)  โรงงานสุราษฎรธานี :  เลขท่ี 11 หมู 5  ถนนเอเซีย 41 ตําบลทาโรงชาง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 
5)  โรงงานชลบุรี :  เลขท่ี 700/369 หมูท่ี 6 ตําบลหนองไมแดง อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ี
 

และคลังสินคาอยูในภูมิภาคสําคัญของประเทศไทย 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. 2518 
 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทในระหวางปไดแก บริษัท เปปซ่ี-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด (ถือหุนรอยละ 25) และ Seven-up 
Nederland, B.V. (ถือหุนรอยละ 17) ซึ่งบริษัทดังกลาวเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และประเทศ
เนเธอรแลนด ตามลําดับ 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจําหนายเครื่องด่ืมนํ้าอัดลม น้ําดื่ม โซดา และเครื่องดื่มชนิดอื่น รวมถึง
เปนผูจําหนายเครื่องด่ืมบํารุงกําลัง รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 

  ประเทศที ่ บริษัทถือหุนรอยละ 
ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดต้ัง 2552 2551 

บริษัทยอยทางตรง     

บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส จํากัด การลงทุน และถือหุนในบริษัทอื่น ประเทศไทย 99.99 99.99 
     
บริษัทยอยทางออม     

บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด ผลิตและจําหนายเครื่องด่ืม ประเทศไทย 99.99 99.99 
 ชา น้ําผลไมและเครื่องด่ืมเกลือแร    



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
ของประเทศไทย 
 

เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับท่ี 12/2552 การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชี
ของไทยใหมใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
 

กลุมบริษัท/บริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในระหวางป 2551 และ 2552 ตอไปนี้ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 
1 มกราคม 2552 เปนตนไป 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550)  เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย (ฉบับ 36 เดิม) 
 

แมบทการบัญชี เพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550) (มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 26 มิถุนายน 2552) 
 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา (มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 26 มิถุนายน 2552) 
 

การใชมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีเหลาน้ี ไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวม
หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

ในระหวางป 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับ ซึ่งยังไมมีผลบังคับใชใน
ปจจุบัน และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการบัญชีท่ีไดออกและปรับปรุงใหมเหลาน้ี
ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 34 
 

งบการเงินนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลัก
พันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนท่ี
กลาวไวในนโยบายการบัญชี 
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ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการ
ประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ี
เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว   
 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและงวดในอนาคตท่ีไดรับผลกระทบ 
 

ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 18  ผลประโยชนพนักงาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 19  ประมาณการหนี้สิน 
 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสีย
ของกลุมบริษัทในบริษัทรวม 
 

บริษัทยอย 
 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ัง
ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดมาซ่ึงประโยชน
จากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึง
วันท่ีการควบคุมส้ินสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนตามความจําเปนเพื่อใหเปนนโยบาย
เดียวกันกับของกลุมบริษัท 
 

บริษัทรวม 
 

บริษัทรวมเปนกิจการท่ีกลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบายดังกลาว การมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
ถูกสันนิษฐานวามีอยูเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นต้ังแตรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 งบการเงิน
รวมของกลุมบริษัทไดรวมสวนแบงรายได คาใชจายและการเคลื่อนไหวของสวนของเจาของของบริษัทรวม นับ
จากวันท่ีมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญจนถึงวันท่ีการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญส้ินสุดลง เมื่อผลขาดทุนท่ีกลุมบริษัท
ไดรับปนสวนจากบริษัทรวมมีจํานวนเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทรวม เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเปนศูนยและหยุด
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รับรูสวนผลขาดทุน เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมท่ีจะชําระภาระ
ผูกพันของบริษัทรวม 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายไดหรือคาใชจายท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซ่ึงเปนผลมาจาก
รายการระหวางกิจการในกลุมถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซ่ึงเปนผลมาจาก
รายการกับบริษัทรวมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาท่ีกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียัง
ไมเกิดข้ึนจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริง แตเทาท่ีเมื่อไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราตางประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคา
ทุนเดิม แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ 
 

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาไดแสดงเปนรายการนอกงบดุล 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ  
เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของ
รายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น 
 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
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คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 
 

(ฉ) สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

ตนทุนของสินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางผลิต วัสดุอื่นๆ และขวดและลัง คํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
วัตถุดิบและวัสดุ และอะไหลคงเหลือ คํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนท่ี  ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซื้อ 
ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพ่ือใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและ
สินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง ตนทุนสินคาคํานวณโดยการใชตนทุนมาตรฐานซ่ึงไดรับการปรับปรุงใหใกลเคียงกับ
ราคาทุนถัวเฉลี่ย ซึ่งไดพิจารณารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการ
ผลิตตามปกติ 
 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนใน 
การขาย  
 

กลุมบริษัท/บริษัทบันทึกคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับสินคาท่ีเสื่อมคุณภาพ และลาสมัย 
 

(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน   สวนการ
บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย 
 

 เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น 
 

ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด จัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขายภายหลังการรับรูมูลคาใน
ครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลคายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงท่ีไมใชผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึก
โดยตรงในสวนของผูถือหุน สวนผลขาดทุนจากการดอยคารับรูในงบกําไรขาดทุน เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน จะ
รับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในงบกําไรขาดทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา  
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มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซ้ือ ณ วันท่ีรายงาน 
 

การจําหนายเงนิลงทุน 
 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุมบริษัท/บริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนาย
ไป และเงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
 

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม คาเผื่ออุปกรณสงเสริมการตลาดสูญหาย และ
ขาดทุนจากการดอยคา  
 

คาเสื่อมราคา 
 

คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 

อาคาร คลังสินคาและสวนปรับปรุง 20 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 - 10 ป 
อุปกรณไฟฟาแรงสูง 10 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 3 - 5 ป 
กระบะพลาสติก 5 ป 
อุปกรณสงเสรมิการตลาด 5 ป 
 

กลุมบริษัท/บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรบัท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 

(ฌ) คาความนิยมติดลบ 
 

คาความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจไดแกมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดสวนท่ีเกินกวาตนทุนการไดมา
ของสินทรัพยสุทธินั้น กลุมบริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับคาความนิยม ซึ่งมีผลบังคับใช
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 ดังน้ี 
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คาความนิยมท่ีไดมากอนวันท่ี 1 มกราคม 2551 
คาความนิยมและคาความนิยมติดลบแสดงในราคาทุน ณ วันท่ีเริ่มรับรูรายการและตัดจําหนายตามระยะเวลาท่ีคาด
วาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ คาความนิยมติดลบท่ียกยอดมาในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ถูกตัด
รายการโดยการปรับปรุงกับกําไรสะสมท่ีไมไดจัดสรร ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 
 

คาความนิยมท่ีไดมาในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551  
คาความนิยมวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม คาความนิยมไดถูกทดสอบการดอยคาตามท่ีอธิบายใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ฎ) คาความนิยมติดลบรับรูทันทีในงบกําไรขาดทุน 
 

(ญ) สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีกลุมบริษัท/บริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอยคา 
 

คาตัดจําหนาย 
 

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจนับจากวันท่ีสินทรัพยไมมีตัวตนอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจแสดงไดดังน้ี 
 

คาสิทธิในการจําหนายสินคา 2 - 15 ป 
คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 10 ป 
 

(ฎ) การดอยคา 
 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัท/บริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา
หรือไม ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของคา
ความนิยมจะถูกประมาณ ณ ทุกวันท่ีรายงานก็ตอเมื่อมีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา 
 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน
สดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ
ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในงบกําไรขาดทุนเปนผลตาง
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ระหวางราคาทุนท่ีซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
นั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในงบกําไรขาดทุน 
 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม 
 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ
สินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง
ภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย 
สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย 
 

การกลับรายการดอยคา 
 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน จะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพิ่มข้ึนในภายหลัง
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรู สวนสินทรัพยทางการเงินท่ีเปนตราสารทุน
ท่ีจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน 
 

ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใช
สินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันท่ีท่ีออกรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา
หรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ี
คาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคา
ตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
 

(ฏ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 
 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ) ผลประโยชนพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
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โครงการเงินเกษียณอายุพนักงาน 
 

บริษัทไดจัดต้ังโครงการเงินเกษียณอายุพนักงานแบบไมมีกองทุนเพื่อใหผลประโยชนแกพนักงานท่ีทํางานจน
เกษียณอายุ บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกพนักงานท่ีเกษียณอายุ โดยรวมคาชดเชยตามกฎหมาย กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพสวนของบริษัท และเงินอื่นๆ ท่ีไดเพราะเหตุออกจากงานรวมกันแลวไมนอยกวา 1 เดือนของเงินเดือน
เดือนสุดทายคูณจํานวนปท่ีทํางาน เงินเกษียณอายุพนักงานจะบันทึกเปนหนี้สินในงบดุลโดยพิจารณาจากปจจัยท่ีได
กลาวไวและการประมาณการของฝายบริหาร 
 

(ฑ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัท/บริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันหรือท่ีกอตัว
ข้ึนอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูก
จายไปเพ่ือชําระภาระหน้ีสินดังกลาว และสามารถประมาณจํานวนภาระหน้ีสินไดอยางนาเช่ือถือ  
 

ประมาณการผลตอบแทนผูบริหารระยะยาว 
 

ประมาณการผลตอบแทนผูบริหารระยะยาว เปนการประมาณผลตอบแทนท่ีตองจายใหแกพนักงานระดับบริหาร
ภายใตโครงการใหผลตอบแทนแกผูบริหาร มีระยะเวลาโครงการ 5 ป ผลตอบแทนกําหนดในรูปของหนวยตอบ
แทนซ่ึงโอนสิทธิ์ไมได หนวยตอบแทนดังกลาวคํานวณจากอัตรารอยละคงท่ีของเงินเดือนหารดวยตัวแปลงคา ซึ่ง
เทียบเทากับอัตรากําไรตอหุนท่ีกําหนดจากเปาการเติบโตของบริษัท ซึ่งประมาณการไวสําหรับ 3 ปขางหนาคูณดวย 
10 เทาของอัตราผลกําไรตอราคาหุน การจายผลตอบแทนจะจายใหภายหลังครบ 3 ปจากวันประกาศใหหนวยตอบ
แทน  
 

(ฒ) รายได 
 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 

การขายสินคาและใหบริการ 
 

รายไดจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไป
ใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมีความไม
แนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ัน ไมอาจวัดมูลคาของ
จํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินคา  
รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือมีการใหบริการ 
 

ดอกเบ้ียรับ เงินปนผลรับ และรายไดอื่น 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 

 21 

 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
 

เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัท/บริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
 
รายไดอื่นบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
 

(ณ) คาใชจาย 
 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ีไดรับ
ตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังส้ินตามสัญญา คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนจะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว 
 

ตนทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน   
 

คาใชจายอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง 
 

(ด) ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน ซึ่งไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดย
คํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
 

4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัท โดยการ
เปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันได
กําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 

ความสัมพันธท่ีบริษัท/กลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันซ่ึงมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันใน
บริษัท หรือเปนกิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับบริษัท/
กลุมบริษัท มีดังน้ี 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง/
สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยทางออมและมีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยทางตรงและมีกรรมการรวมกัน  
บริษัท เปปซี่-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด ไทย เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทและมีกรรมการ

รวมกัน 
บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด ไทย เปนบริษัทรวมและมีกรรมการรวมกัน 
บริษัท บางกอกกลาส จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน 
Pepsi-Cola International สหรัฐอเมริกา เปนผูถือหุนของผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด ไทย มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ไทย มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 
บริษัท เพชรแพค จํากัด ไทย มีผูถือหุนรวมกัน 
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ ราคาตนทุนสินคาท่ีเกิดข้ึนจริงบวกดวยอัตรากําไรข้ันตน 
ดอกเบ้ียรับ อัตรารอยละ 10 ตอป 
ซื้อสินคาและวัตถุดิบ ราคาตนทุนของสินคาและวัตถุดิบท่ีเกิดข้ึนจริงบวกอัตรา 

กําไรข้ันตน 
เงินสนับสนุนทางการตลาด ตามราคาใบแจงหน้ีท่ีเกิดข้ึนจริง 
คาตอบแทนกรรมการ ไดแก เงินเดือน  
     เงินบําเหน็จกรรมการ และเบ้ียประชุม 

 
ตามท่ีไดรับอนุมัติโดยกรรมการและผูถือหุน 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
รายไดจากการขายและการใหบริการ - - 223,755 265,218 
ซื้อสินคาและบริการ - - 370,491 270,613 
บริษัทรวม     
ซื้อวัตถุดิบ 702,231 683,858 702,231 683,858 
เงินปนผลรับ 49,500 32,340 49,500 32,340 
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
รายไดจากการขายและการใหบริการ 179,403 166,699 - - 
ซื้อสินคาและวัตถุดิบ และเงินสนับสนุน     
    ทางการตลาด 4,637,060 4,234,952 4,628,469 4,225,443 
ดอกเบ้ียรับ 486 500 486 500 
เงินปนผลรับ 5,022 4,658 5,022 4,658 
รายไดอื่น 8,072 4,245 7,610 4,241 
คาตอบแทนกรรมการ 19,990 11,462 19,990 11,462 
เงินเกษียณอายุและผลประโยชนอื่น 21,436 24,016 21,436 24,016 
 

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด - - 19,272 72,174 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เปปซี่-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด 18,441 20,520 - - 

รวม 18,441 20,520 19,272 72,174 
 
 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

ประกอบดวย     

ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 465,732 331,381 504,140 364,926 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 5,000 5,000 5,000 5,000 

รวม 470,732 336,381 509,140 369,926 
 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด - - 44,727 44,727 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เปปซี่-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด 465,549 331,013 459,230 319,831 
บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด 183 368 183 368 

รวม 465,732 331,381 504,140 364,926 
 
 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด 5,000 5,000 5,000 5,000 

รวม 5,000 5,000 5,000 5,000 
 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด - - 35,640 39,417 
บริษัทรวม     
บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 135,681 127,717 135,681 127,717 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เปปซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด 119,150 87,949 119,150 87,949 
บริษัท บางกอกกลาส จํากัด 62,976 45,531 62,976 45,531 
บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด 48,877 29,609 48,877 29,609 
บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 49,999 38,482 49,174 38,482 
บริษัท เพชรแพค จํากัด 59,214 55,524 59,214 55,524 

รวม 475,897 384,812 510,712 424,229 
 

เจาหน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
เงินบําเหน็จกรรมการ 15,000 6,000 15,000 6,000 
บริษัท เปปซี่-โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด 840 887 840 887 

รวม 15,840 6,887 15,840 6,887 
 

ผลประโยชนพนักงาน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

ผูบริหาร 103,617 91,320 103,617 91,320 
 

สัญญาที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

สัญญากูยืมเงิน 
 

เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2541 และวันท่ี 21 พฤษภาคม 2541 บริษัทไดทําสัญญาใหเงินกูดอยสิทธิ์กับบริษัทท่ีเกี่ยวของ
กันแหงหน่ึง (“ผูกู”) รวมจํานวน 5 ลานบาท ครบกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 10 ตอป 
หากครบกําหนดแตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใหถือวาสัญญาเงินกูดอยสิทธิ์นี้ยังมีผลบังคับใชตอไป โดยเงินกูดอย
สิทธิ์จํานวน 3 ลานบาท สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญได ซึ่งผูกูจะตองขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุน นอกจากน้ี 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ผูกูไดตกลงกับบริษัทในการชําระคืนเงินตนใหบริษัทตอเมื่อผูกูไดชําระหน้ีคืนเจาหน้ีทุกประเภทท้ังหมดกอน หรือ
เมื่อผูกูมีมติพิเศษของผูถือหุนใหเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 

สัญญาการแตงต้ังผูผลิต 
 

บริษัทไดทําสัญญากับผูถือหุนของผูถือหุนรายใหญของบริษัทเพื่อเปนผูผลิต ผูขายและผูจัดจําหนายเครื่องด่ืม
น้ําอัดลมแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย บริษัทจึงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา ซึ่งไมมีการ
กําหนดอายุสัญญา 
 

บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับจางผลิตกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทเพื่อผลิตเครื่องด่ืมชา บริษัทยอยจึงตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยมีระยะเวลา 3 ปและมีสิทธิตออายุสัญญาได 
 

บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับจางผลิตกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทเพ่ือผลิตเครื่องด่ืมนํ้าผลไม บริษัทยอยจึง
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญาโดยมีระยะเวลา 3 ป และมีสิทธิตออายุสัญญาได 
 

สัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนาย 
 

บริษัทไดทําสัญญากับผูถือหุนรายใหญของบริษัทเพื่อเปนผูจัดจําหนายเครื่องด่ืมนํ้าผลไม แตเพียงผูเดียวในประเทศ
ไทย บริษัทจึงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยมีระยะเวลา 3 ป และมีสิทธิตออายุสัญญาได 
 

สัญญารวมมือทางการโฆษณาและการตลาด 
 

บริษัทไดทําสัญญากับผูถือหุนรายใหญเพื่อเขารวมโครงการรวมมือทางการโฆษณาและการตลาดภายในราชอาณาจักร 
คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงท่ีจะจายคาโฆษณาและคาการตลาดของสินคาตามเงื่อนไข และจํานวนเงินท่ีกําหนดใน
สัญญา สัญญาแตละสัญญาน้ีมีผลใชบังคับเปนเวลา 1 ป 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 70,126 68,458 70,111 68,438 
เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก 492,678 559,741 434,894 541,996 
เงินฝากประจํา 3 เดือน 12,139 12,038 12,139 12,038 
ต๋ัวแลกเงินธนาคาร 928,557 411,500 928,557 400,000 

รวม 1,503,500 1,051,737 1,445,701 1,022,472 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เปนสกุลเงิน
บาท 
 

6 เงินลงทุนชั่วคราว 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

เงินฝากประจํา 6 เดือน 2,932 - 2,932 - 
ต๋ัวแลกเงิน 10,000 - - - 

รวม 12,932 - 2,932 - 
 

เงินลงทุนช่ัวคราวท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เปนสกุลเงินบาท 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 

 28 

7 ลูกหน้ีการคา 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2552  2551  2552  2551 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 18,441 20,520 19,272 72,174 
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  1,196,557 1,078,323 1,196,557 1,078,323 
  1,214,998 1,098,843 1,215,829 1,150,497 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (49,425) (46,801) (49,425) (46,801) 

รวม  1,165,573 1,052,042 1,166,404 1,103,696 

      
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ      
(กลับรายการ) สําหรับป  2,623 (4,097) 2,623 (4,097) 
 

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคามีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน     
ยังไมครบกําหนดชําระ 18,272 12,160 19,272 32,838 
เกินกําหนดชําระ :     
 ไมเกิน 1 เดือน 141 750 - 18,813 
 มากกวา 1 เดือนถึง 3 เดือน - 7,610 - 20,523 
 มากกวา 3 เดือนข้ึนไป 28 - - - 

รวม 18,441 20,520 19,272 72,174 

     

     

     

     

     

     

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ     



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

ยังไมครบกําหนดชําระ 958,344 846,171 958,344 846,171 
เกินกําหนดชําระ :     
 ไมเกิน 1 เดือน 188,966 182,363 188,966 182,363 
 มากกวา 1 เดือนถึง 3 เดือน 31,905 31,230 31,905 31,230 
 มากกวา 3 เดือนข้ึนไป 17,342 18,559 17,342 18,559 
 1,196,557 1,078,323 1,196,557 1,078,323 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (49,425) (46,801) (49,425) (46,801) 

สุทธิ 1,147,132 1,031,522 1,147,132 1,031,522 

     
รวม 1,165,573 1,052,042 1,166,404 1,103,696 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท/บริษัทมีระยะเวลาต้ังแต 10 วันถึง 60 วัน 
 

ลูกหนี้การคาท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เปนสกุลเงินบาท 
 

8 สินคาคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรูป 415,678 457,268 406,005 431,317 
สินคาระหวางผลิต 18,672 13,519 18,672 13,519 
วัตถุดิบและวัสดุ 216,880 185,204 201,790 144,454 
อะไหล 103,042 104,216 98,380 98,011 
วัสดุอื่น ๆ 5,416 5,128 3,897 4,087 
ขวดและลัง 1,730,955 1,825,161 1,718,557 1,818,110 
 2,490,643 2,590,496 2,447,301 2,509,498 
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (99,342) (136,573) (97,470) (133,309) 

สุทธิ 2,391,301 2,453,923 2,349,831 2,376,189 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 2552  2551  2552  2551 

 (ลานบาท) 

ตนทุนของสินคาคงเหลือท่ีบันทึกเปนคาใชจาย
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
ตนทุนขาย 14,612.79 14,340.79 14,855.75 14,617.61 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและ     
   งานระหวางทํา 3,354.81 3,119.53 2,930.24 2,796.91 
วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลืองท่ีใชไป 11,038.10 10,860.07 10,790.34 10,675.38 

 

9 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้อื่น 46,228 47,897 42,993 47,312 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (20,273) (17,993) (20,273) (17,993) 

สุทธิ 25,955 29,904 22,720 29,319 
เงินทดรองจาย 14,150 8,357 14,150 7,917 
คาใชจายจายลวงหนา 44,846 24,860 42,155 24,092 
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 16,705 10,334 -  - 
อื่น ๆ 8,822 21,113 8,649 17,868 

รวม 110,478 94,568 87,674 79,196 

     
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป 2,280 543 2,280 543 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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10 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และเงินปนผลรับสําหรับแตละป มีดังนี้ 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวน       
 ความเปนเจาของ    ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผลรับ 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 (รอยละ)  (พันบาท) 
บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส จํากัด 100  100  350,000 350,000 350,000 350,000  -  - 

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



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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11 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 221,141 210,673 30,000 30,000 
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุน     
   ตามวิธีสวนไดเสีย 61,935 42,808 - - 
รายไดเงินปนผล (49,500) (32,340) - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 233,576 221,141 30,000 30,000 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และเงินปนผลรับสําหรับแตละปมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผลรับ 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (รอยละ)  (พันบาท) 
บริษัท เพ็ทฟอรม              
   (ไทยแลนด) จํากัด 40  40  75,000 75,000 30,000 30,000 233,576 221,141 49,500 32,340 

รวม     75,000 75,000 30,000 30,000 233,576 221,141 49,500 32,340 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผลรับ 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 40  40  75,000 75,000 30,000 30,000 49,500 32,340 

รวม     75,000 75,000 30,000 30,000 49,500 32,340 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมซ่ึงกลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวตามวิธีสวนไดเสีย แต
ไมไดปรับปรุงใหแสดงขอมูลตามสัดสวนท่ีถือหุนโดยกลุมบริษัท 

 

 สัดสวนความ
เปนเจาของ 

 สินทรัพย
รวม 

 หน้ีสิน 
รวม 

 รายได 
รวม 

 กําไร 
สุทธิ  

ป 2552 (รอยละ)  (ลานบาท) 

บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 40 1,162.52  578.06 1,033.82  155.00 
        

ป 2551        

บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 40 924.95  371.74 1,057.19  106.73 
 

12 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วิธีราคาทุน  เงินปนผลรับ 

 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผือ่ขาย     

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 31,732 31,732 814 709 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 30,000 30,000 3,003 3,066 
 61,732 61,732   
หัก คาปรับมูลคายุติธรรม (15,708) (22,145)   
 46,024 39,587   

     

ตราสารทุนอื่นที่ไมอยูในความตองการของตลาด     

บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด 7,000 7,000 1,750 700 
บริษัท บางกอกกลาส จํากัด 35,900 26,535 458 1,249 
บริษัท เพชรแพค จํากัด 8,000 8,000 2,000 2,000 

 50,900 41,535   

รวม 96,924 81,122 8,025 7,724 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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รายการเคลื่อนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของตราสารทุนมีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551 
 (พันบาท) 
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผือ่ขาย   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 39,587 44,587 
รายการปรับปรุงใหเปนมูลคายุติธรรม 6,437 (5,000) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 46,024 39,587 

   
ตราสารทุนอื่นที่ไมอยูในความตองการของตลาด   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 41,535 24,169 
ซื้อระหวางป 9,365 9,366 
กลับรายการคาเผื่อจากการดอยคา - 8,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 50,900 41,535 
 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เปนสกุลเงินบาท 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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13 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
 

 งบการเงินรวม 

   อาคาร              สินทรัพย   

   คลังสินคา        เครื่องตกแตง    อุปกรณ  ระหวาง   
   และสวน  เครื่องจักรและ  อุปกรณ    และเครื่องใช  กระบะ  สงเสริม  การกอสราง   
 ที่ดิน  ปรับปรุง  อุปกรณ  ไฟฟาแรงสูง  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  การตลาด  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน           

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 478,412 1,642,036 4,088,735 23,142 1,620,523  235,802  301,458 3,213,443 158,659 11,762,210 
เพิ่มขึ้น - 5,904 84,136 1,112 29,473  18,712  26,032 168,829 319,406 653,604 
โอน - 72,442 109,604 5,550 137,945  713  - - (326,254) - 
จําหนาย - - (12,415) (520) (43,073)  (19,014)  (4,257) (23,667) -  (102,946) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ             
   1 มกราคม 2552 478,412 1,720,382 4,270,060 29,284 1,744,868  236,213  323,233 3,358,605 151,811 12,312,868 
เพิ่มขึ้น - 2,221 66,600 2,201 12,604  9,442  5,786 119,570 349,935 568,359 
โอน - 84,503 111,181 - 8,501  11  - 54,532 (258,728) - 
จําหนาย - (1,909) (24,516) - (24,470)  (11,795)  - (21,240) (95)  (84,025) 

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



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินรวม 

   อาคาร              สินทรัพย   

   คลังสินคา        เครื่องตกแตง    อุปกรณ  ระหวาง   
   และสวน  เครื่องจักรและ  อุปกรณ    และเครื่องใช  กระบะ  สงเสริม  การกอสราง   
 ที่ดิน  ปรับปรุง  อุปกรณ  ไฟฟาแรงสูง  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  การตลาด  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาสะสม           

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 -  847,997 2,749,043 19,837 1,216,268 202,760 235,800  2,667,970 -  7,939,675 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 75,140  249,461  953  177,253  16,158  24,954 224,154 - 768,073 
จําหนาย - -  (11,946)  (520)  (42,207)  (18,952)  (4,255) (23,577) - (101,457) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ               
   1 มกราคม 2552 - 923,137 2,986,558 20,270 1,351,314  199,966  256,499 2,868,547 - 8,606,291 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 76,455  250,639  1,253  156,028  16,950  26,337     201,774 - 729,436 
จําหนาย - (801)  (23,956)  -  (24,192)  (11,795)  -      (21,101) - (81,845) 

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



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินรวม 

   อาคาร              สินทรัพย   

   คลังสินคา        เครื่องตกแตง    อุปกรณ  ระหวาง   
   และสวน  เครื่องจักรและ  อุปกรณ    และเครื่องใช  กระบะ  สงเสริม  การกอสราง   
 ที่ดิน  ปรับปรุง  อุปกรณ  ไฟฟาแรงสูง  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  การตลาด  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

คาเผื่ออุปกรณสงเสริม                

   การตลาดสูญหาย                
ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 - -  -  -  -  -  - 5,330 - 5,330 
เพิ่มขึ้น - -  -  -  -  -  - - - - 
จําหนาย - -  -  -  -  -  - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551                
   และ 1 มกราคม 2552 - - - - -  -  - 5,330 - 5,330 
เพิ่มขึ้น - -  -  -  -  -  - - - - 
จําหนาย - -  -  -  -  -  - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - - - - -  -  - 5,330 - 5,330 

                

มูลคาสุทธิทางบญัชี                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 478,412 797,245  1,283,502  9,014  393,554  36,247  66,734 484,728 151,811 3,701,247 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 478,412 806,406  1,210,084  9,962  258,353  28,750  46,183 456,917 242,923 3,537,990 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อาคาร              สินทรัพย   

   คลังสินคา        เครื่องตกแตง    อุปกรณ  ระหวาง   
   และสวน  เครื่องจักรและ  อุปกรณ    และเครื่องใช  กระบะ  สงเสริม  การกอสราง   
 ที่ดิน  ปรับปรุง  อุปกรณ  ไฟฟาแรงสูง  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  การตลาด  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน           

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 408,719 1,480,401 3,781,184  23,142  1,614,212 230,736 277,598  3,213,443 113,365 11,142,800 
เพิ่มขึ้น -  4,968  77,412 1,112 29,458  18,370  26,032 168,829 318,866  645,047 
โอน -  72,442  85,735 5,550 137,945  713  - - (302,385)  - 
จําหนาย -  -  (12,415) (520) (43,073)  (19,014)  (4,257) (23,667) -  (102,946) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ                

   1 มกราคม 2552 408,719 1,557,811 3,931,916 29,284 1,738,542  230,805  299,373 3,358,605 129,846 11,684,901 
เพิ่มขึ้น - 1,935 64,067 2,200 11,948  9,308  5,786 119,570 347,190 562,004 
โอน - 82,393 91,226 - 8,501  12  - 54,532 (236,664) - 
จําหนาย - (1,909) (10,302) - (24,083)  (11,796)  -     (21,240) -  (69,330) 

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



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อาคาร              สินทรัพย   

   คลังสินคา        เครื่องตกแตง    อุปกรณ  ระหวาง   
   และสวน  เครื่องจักรและ  อุปกรณ    และเครื่องใช  กระบะ  สงเสริม  การกอสราง   
 ที่ดิน  ปรับปรุง  อุปกรณ  ไฟฟาแรงสูง  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  การตลาด  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาสะสม           

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 -  776,506  2,502,851  19,837  1,211,376 198,778 217,011  2,667,970 -  7,594,329 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 67,031  216,803  953  176,796  15,831 23,461  224,154 -  725,029 
จําหนาย - -  (11,946)  (520)  (42,207)  (18,952) (4,255)  (23,577) -  (101,457) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ                 

   1 มกราคม 2552 - 843,537 2,707,708 20,270 1,345,965  195,657  236,217 2,868,547 - 8,217,901 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 68,135  221,453  1,253  155,476  16,573  24,890 201,774 - 689,554 
จําหนาย - (801)  (9,978)  -  (23,805)  (11,795)  - (21,101) - (67,480) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 910,871 2,919,183 21,523 1,477,636  200,435  261,107 3,049,220 - 8,839,975 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อาคาร              สินทรัพย   

   คลังสินคา        เครื่องตกแตง    อุปกรณ  ระหวาง   
   และสวน  เครื่องจักรและ  อุปกรณ    และเครื่องใช  กระบะ  สงเสริม  การกอสราง   
 ที่ดิน  ปรับปรุง  อุปกรณ  ไฟฟาแรงสูง  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  การตลาด  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

คาเผื่ออุปกรณสงเสริม                

   การตลาดสูญหาย                

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 -  -  - - -  -  - 5,330 -  5,330 
เพิ่มขึ้น -  -  - - -  -  - - -  - 
จําหนาย -  -  - - -  -  - - -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551                

   และ 1 มกราคม 2552 - - - - -  -  - 5,330 - 5,330 
เพิ่มขึ้น - -  -  -  -  -  - - - - 
จําหนาย - -  -  -  -  -  - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 - - - - -  -  - 5,330 - 5,330 

                

มูลคาสุทธิทางบัญชี                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 408,719  714,274  1,224,208 9,014 392,577 35,148  63,156 484,728 129,846  3,461,670 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 408,719  729,359  1,157,724 9,961 257,272 27,894  44,052 456,917 240,372  3,332,270 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัท/บริษัทกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณซึ่งไดคิดคาเส่ือมราคาเต็ม
จํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

อาคารและอุปกรณ 6,429,961 5,492,074 6,132,238 5,461,136 
 

14 สินทรัพยไมมีตัวตน  
 

 งบการเงินรวม 

 คาลิขสิทธิ์  สิทธิในการ   

 ซอฟทแวร  จําหนายสินคา  รวม 

   (พันบาท)   

ราคาทุน    

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 19,730 60,000 79,730 
เพิ่มข้ึน 79 27,500 27,579 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 19,809 87,500 107,309 
เพิ่มข้ึน 11,162 - 11,162 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 30,971 87,500 118,471 
    

คาตัดจําหนายสะสม    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 19,460 33,406 52,866 
คาตัดจําหนายสําหรับป 67 10,869 10,936 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 19,527 44,275 63,802 
คาตัดจําหนายสําหรับป 100 13,610 13,710 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 19,627 57,885 77,512 
    

มูลคาสุทธิทางบัญชี    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 282 43,225 43,507 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 11,344 29,615 40,959 
 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 คาลิขสิทธิ์  สิทธิในการ   

 ซอฟทแวร  จําหนายสินคา  รวม 

   (พันบาท)   

ราคาทุน    

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 18,958 60,000 78,958 
เพิ่มข้ึน - 27,500 27,500 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 18,958 87,500 106,458 
เพิ่มข้ึน 10,995 - 10,995 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 29,953 87,500 117,453 
    

คาตัดจําหนายสะสม    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 18,958 33,406 52,364 
คาตัดจําหนายสําหรับป - 10,869 10,869 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 18,958 44,275 63,233 
คาตัดจําหนายสําหรับป - 13,610 13,610 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 18,958 57,885 76,843 
    

มูลคาสุทธิทางบัญชี    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 43,225 43,225 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 10,995 29,615 40,610 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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15 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

แบบแมพิมพ และแบบพิมพ     
      กลองบรรจุภัณฑตัดบัญชี 3,525 3,525 -  - 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (2,453) (2,453) -  - 
 คาเผื่อการดอยคา (1,072) (1,072) -  - 

สุทธ ิ - - -  - 
เงินคาเชาจายลวงหนา - สุทธิ 596 649 596 649 
เงินใหกูยืมแกลูกจาง 91 103 91 103 
เงินมัดจํา 2,078 8,455 2,078 8,455 

รวม 2,765 9,207 2,765 9,207 
 

เงินคาเชาจายลวงหนา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แสดงมูลคาสุทธิจากคาตัดจําหนายสะสมจํานวน 0.58
ลานบาท และ 0.53 ลานบาท ตามลําดับ   คาตัดจําหนายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเชา 
 

16 เจาหน้ีการคา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2552  2551  2552  2551 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 475,897  384,812  510,712 424,229 
กิจการอื่นๆ  671,293  651,986  651,775 630,554 

รวม  1,147,190 1,036,798 1,162,487 1,054,783 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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ยอดเจาหน้ีการคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2552  2551  2552  2551 
  (พันบาท) 

สกุลเงินบาท  1,147,190  1,034,667  1,162,487 1,052,652 
สกุลเงินยูโร  -  2,131  - 2,131 

รวม  1,147,190 1,036,798 1,162,487 1,054,783 
 

17 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
 

 

18 ผลประโยชนพนักงาน 
  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โครงการเงิน     
 เกษียณอายุ  ผลประโยชน   
 พนักงาน  อื่นๆ  รวม 
 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 67,304 1,545 68,849 
เพิ่มข้ึนระหวางป 74,499  65 74,564 
ลดลงระหวางป (4,372)  - (4,372) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 137,431 1,610 139,041 
เพิ่มข้ึนระหวางป 47,421  67 47,488 

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

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2552  2551  2552  2551 
  (พันบาท) 

ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย  28,645 42,922 27,055 42,922 
ประมาณการหน้ีสิน      
   -สวนท่ีหมุนเวียน 19 9,631 9,139 9,631 9,139 
อื่นๆ  4,227 8,804 3,606 8,528 

รวม  42,503 60,865 40,292 60,589 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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19 ประมาณการหนี้สิน  
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (พันบาท) 

ประมาณการผลตอบแทนผูบริหาร  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 - 
ประมาณการหนี้สินเพิ่มข้ึน 15,574 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552 15,574 
ประมาณการหนี้สินเพิ่มข้ึน 18,758 
ประมาณการหน้ีสินใชไป (9,139) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 25,193 

  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  
สวนท่ีหมุนเวียน 9,139 
สวนท่ีไมหมุนเวียน 6,435 

รวม 15,574 

  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  
สวนท่ีหมุนเวียน 9,631 
สวนท่ีไมหมุนเวียน 15,562 

รวม 25,193 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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20 ทุนเรือนหุน 
 

 มูลคาหุน 2552  2551 
 ตอหุน จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
 (บาท) (พันหุน / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน       
ณ วันท่ี 1 มกราคม       
   หุนสามัญ 1 267,958 267,958 267,958 267,958 
ลดหุน 1 (2,058) (2,058) - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม      
   หุนสามัญ 1 265,900 265,900 267,958 267,958 

         
ทุนที่ออกและชาํระแลว      

ณ วันท่ี 1 มกราคม      
   หุนสามัญ 1 265,900 265,900 265,493 265,493 
ออกหุนใหม 1 - - 407 407 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม      
   หุนสามัญ 1 265,900 265,900 265,900 265,900 
 

โครงการจัดสรรหลักทรัพยใหแกพนักงานระดับบริหาร 
 

บริษัทมีหุนสามัญจํานวน 3,500,000 หุน ท่ีจะเสนอขายใหแกพนักงานระดับบริหารในราคาท่ีตราไว ภายใตโครงการ
จัดสรรหลักทรัพยใหแกพนักงานระดับบริหาร บริษัทจะจัดสรรหลักทรัพยเพื่อเสนอขายใหแกพนักงานเปนรายป 
ต้ังแตป 2544 ถึงป 2548 จํานวนหลักทรัพยท่ีพนักงานมีสิทธิจองซื้อจะข้ึนอยูกับผลประกอบการของบริษัทในชวง 3 
ป กอนวันพิจารณาสิทธิการจองซ้ือ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาอนุมัติรายช่ือของพนักงานระดับบริหาร 
ท่ีจะมีสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพยและจํานวนหลักทรัพยท่ีพนักงานเหลาน้ัน มีสิทธิจองซื้อภายในเดือนเมษายนของ
ทุกป เริ่มต้ังแตป 2547 ถึง 2551 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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หลักทรัพยท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนใหจัดสรรมีดังน้ี 
 

วันที่ผูถือหุนอนุมัติ ป 
จํานวนพนักงาน 
ระดับบริหาร 

 
จํานวนหุนสามัญ (ของมูลคาหุน 1 บาท) 

  (คน)  (หุน)  
12 กรกฎาคม 2544 2544 10  724,020  
25 เมษายน 2545 2545 9  309,000  
24 เมษายน 2546 2546 9  403,230  
22 เมษายน 2547 2547 10  341,197  
28 เมษายน 2548 2548 10    458,888  
    2,236,335  

 

ท้ังน้ีพนักงานท่ีเขารวมโครงการจะไดรับการยืนยันสิทธิและมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญท่ีไดรับการจัดสรร เมื่อครบ 3 ป 
นับแตวันท่ีไดรับสิทธิ 
 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีผูบริหารไดใชสิทธิ์ซื้อหุนสามัญตามโครงการจัดสรรหลักทรัพยใหกับ
พนักงานระดับบริหารซ้ือหุนสามัญในบริษัทเปนจํานวน 407,951 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมการใชสิทธ์ิซื้อหุน
สามัญตามโครงการจัดสรรหลักทรัพยใหกับพนักงานระดับบริหาร จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 
2,018,344 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ดังน้ัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีหุนสามัญภายใตโครงการจัดสรร
หลักทรัพยใหแกพนักงานระดับบริหารหมดอายุจํานวน 217,991 หุนโดยไมมีการออกหุนเพิ่มอีก 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2552 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหลดทุนจด
ทะเบียนจาก 267,957,660 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปน 265,900,484 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท โดยบริษัทไดจด
ทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2552 
 

21 สวนเกินทุนและสํารอง 
 

สวนเกินมูลคาหุน 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน
นี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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การตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม 
 

สวนเกินทุนจากตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมท่ีบันทึกไปยังสวนของผูถือหุน ไดแกผลสะสมของ
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายจนกระท่ังมีการจําหนายเงินลงทุนนั้น 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง (“สํารอง
ตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาว
มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

สํารองทั่วไป 
 

บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปสวนหนึ่งเพ่ือใชสําหรับเปนทุนสํารองเพื่อการขยายการดําเนินงานของกิจการ 
 

ท่ีประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2551 ผูถือหุนมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิของป 
2550 เปนเงินสํารองท่ัวไปจํานวน 75 ลานบาท 
 

22 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัท/บริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ เปนผูผลิตและจัดจําหนายเครื่องด่ืมในประเทศไทย ดังน้ัน  
ฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุมบริษัท/บริษัทมีสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
 

23 รายไดอื่น 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

รายไดจากการขายเศษซาก 53,145 60,529 51,883 58,733 
ดอกเบ้ียรับ 8,571 15,540 8,273 15,114 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 17 - 7 - 
กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 9,065 13,445 6,399 13,445 
เงินปนผลรับ 8,025 7,723 57,525 40,063 
อื่นๆ 19,254 22,978 16,353 21,759 

รวม 98,077 120,215 140,440 149,114 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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24 คาใชจายในการขาย 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 1,058,224 1,081,880 1,056,311 1,080,358 
คาใชจายการตลาด 1,057,653 982,263 1,058,825 982,262 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 351,775 393,258 351,774 393,258 
คาขนสง 215,435 226,503 199,110 211,989 
คานํ้ามันเช้ือเพลิง 214,998 306,519 214,998 306,515 
อื่นๆ 340,811 330,578 340,355 337,129 

รวม 3,238,896 3,321,001 3,221,373 3,311,511 
 

25 คาใชจายในการบริหาร 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 634,027 556,213 630,003 552,387 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 77,911 79,590 71,920 74,928 
คานํ้ามันเช้ือเพลิง 124,585 209,997 124,228 209,579 
อื่นๆ 319,958 315,284 315,386 301,731 

รวม 1,156,481 1,161,084 1,141,537 1,138,625 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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26 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2552  2551  2552  2551 
  (พันบาท) 

ผูบริหาร      

เงินเดือน คาแรงและผลตอบแทนอื่น  92,095 102,365 89,140 99,436 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  3,452 3,635 3,374 3,560 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  72 99 65 90 

  95,619 106,099 92,579 103,086 

      

พนักงานอื่น      
เงินเดือน คาแรงและผลตอบแทนอื่น  1,913,799 1,829,222 1,883,816 1,805,219 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  82,787 82,244 81,817 81,498 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  49,710 63,497 49,005 62,857 

  2,046,296 1,974,963 2,014,638 1,949,574 

      
รวม  2,141,915 2,081,062 2,107,217 2,052,660 

 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

กลุมบริษัท/บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัท/บริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุม
บริษัท/บริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 12 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการ
กองทุนท่ีไดรับอนุญาต 
 

สําหรับพนักงานท่ีไมไดเปนสมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพท่ีสถาบันการเงินเปนผูจัดการ พนักงานผูนั้นยังมีสิทธิเปน
สมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพเดิมของบริษัท ซึ่งบริษัทเปนผูจัดการกองทุน เงินท่ีบริษัทจายสมทบใหแกพนักงานถือเปน
คาใชจายตามงวดท่ีบริษัทไดรับประโยชนจากการจาง 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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27 ภาษีเงินได 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

 (พันบาท) 

ภาษีเงินไดปจจุบัน     
สําหรับปปจจุบัน 120,392 72,859 120,366 72,848 
ภาษีปกอนๆ ท่ีบันทึกตํ่าไป - 13 - 13 

 120,392 72,872 120,366 72,861 
 

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง 
 

 งบการเงินรวม 

 2552  2551 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

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

กําไรกอนภาษีเงินได   474,059    212,445 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 30.00  142,218  30.00  63,734 
รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (20,988)    (15,159) 
คาใชจายตองหามทางภาษี   16,730    38,521 
ผลขาดทุนปปจจุบันในบริษัทยอยซึ่งยงัไมได        
   รับรูเปนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   92    1,065 
การลดภาษีเงินได   (15,809)    (15,302) 
การใชขาดทุนทางภาษีท่ีเดิมไมไดบันทึก   (1,851)    - 

รวม 25.40  120,392  34.30  72,859 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2552  2551 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

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

กําไรกอนภาษีเงินได   456,391    212,117 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 30.00  136,917  30.00  63,635 
รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (17,258)    (12,019) 
คาใชจายตองหามทางภาษี   16,516    36,491 
การลดภาษีเงินได   (15,809)    (15,259) 

รวม 26.37  120,366  34.34  72,848 
 

การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล  
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรฉบับท่ี 475 พ.ศ. 2551 ใหสิทธิแก
บริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยลดอัตราภาษีเงินไดจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิเฉพาะสวนท่ีไมเกิน 300 ลาน
บาท เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2551 
 

28 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คํานวณจากกําไรสําหรับปท่ีเปนสวน
ของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปในแตละป โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก แสดง
การคํานวณดังน้ี 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท / พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท     

    (ขั้นพ้ืนฐาน) 353,667 139,573 336,025 139,256 

     
จํานวนหุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 265,900 265,493 265,900 265,493 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนายระหวางป - 136 - 136 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
    (ขั้นพ้ืนฐาน) 265,900 265,629 265,900 265,629 

กําไรตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) 1.33 0.53 1.26  0.52 
 

กําไรตอหุนปรับลด 
 

เนื่องจากโครงการจัดสรรหลักทรัพยใหแกพนักงานระดับบริหารของบริษัทไดสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม 2551 จึง
ไมมีการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
 

กําไรตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 คํานวณจากกําไรสําหรับปท่ีเปนสวนของผูถือหุนของ
บริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปโดยถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักหลังจากท่ีไดปรับปรุงผลกระทบ
ของหุนปรับลดแสดงการคํานวณดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

   เฉพาะกิจการ 
 2551  2551 
 (พันบาท/พันหุน) 
กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท (ปรับลด) 139,573 139,256 

   
จํานวนหุนสามญัโดยวิธีถวัเฉลีย่ถวงนํ้าหนัก (ข้ันพื้นฐาน) 265,629 265,629 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 190 190 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก (ปรับลด) 265,819 265,819 

กําไรตอหุน (ปรับลด) (บาท) 0.53 0.52 
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29 เงินปนผล 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2552 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.75 บาท สําหรับหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลจํานวน 265.79 ลานหุน เปนจํานวนเงิน
ท้ังส้ิน 199.34 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2552 และสวนท่ียังไมมีผูมารับแสดงเปน
เงินปนผลคางจายไวในงบดุล  
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2551 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.90 บาท สําหรับหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลจํานวน 265.28 ลานหุน เปนจํานวนเงิน
รวมท้ังส้ิน 238.75 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2551 และสวนท่ียังไมมีผูมารับแสดง
เปนเงินปนผลคางจายไวในงบดุล 

 

30 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 

กลุมบริษัท/บริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัท/บริษัทไม
มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 
 

การจัดการความเส่ียงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท/บริษัท กลุมบริษัท/บริษัทมีระบบในการควบคุมให
มีความสมดุลของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตนทุนของการ
จัดการความเส่ียง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุมบริษัท/บริษัทอยางตอเนื่อง
เพื่อใหมั่นใจวามีความสมดุลระหวางความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท/บริษัท โดยกลุมบริษัท/บริษัทคาดวา
ผลกระทบจากอัตราดอกเบ้ียท่ีจะเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานอยางมีสาระสําคัญ 
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ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 
 

กลุมบริษัท/บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซ้ือสินคาและสินทรัพยท่ีเปน
เงินตราตางประเทศ ซึ่งกลุมบริษัท/บริษัทคาดวาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศท่ีเปลี่ยนแปลง
สําหรับหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศในงบดุลจะไมมีสาระสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
เนื่องจากกลุมบริษัท/บริษัทไมมีเงินกู หรือรายการคาท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ นอกจากน้ีการซื้อวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑสวนใหญยังเปนการซ้ือจากแหลงภายในประเทศ ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนสวนใหญจึงมีขอบเขต
เพียงการซ้ืออะไหลและอุปกรณจากตางประเทศ 
 

กลุมบริษัท/บริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกินหนึ่งป เพ่ือ
ปองกันความเส่ียงของหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ 
วันท่ีรายงานเปนรายการท่ีเกี่ยวของกับรายการซ้ือสินคาและสินทรัพยท่ีเปนเงินตราตางประเทศในงวดถัดไป 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุมบริษัทและบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจาก
การมีหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ดังน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2552  2551  2552  2551 
 หมายเหตุ (พันบาท) 

เงินยูโร      

เจาหน้ีการคา 16 - 2,131 - 2,131 
เจาหน้ีอื่น  4,414 386 4,414 386 

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง  4,414 2,517 4,414 2,517 
      
ประมาณการยอดซ้ือสินทรัพย  193,125 - 193,125 - 

ยอดรวมความเสี่ยงทั้งส้ิน  197,539 2,517 197,539 2,517 
      
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ  (123,693) - (123,693) - 

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ  73,846 2,517 73,846 2,517 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2552  2551  2552  2551 
  (พันบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา      

เจาหน้ีอื่น  2,860 3,045 2,860 3,045 

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง  2,860 3,045 2,860 3,045 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัท/บริษัทตามเงื่อนไข
ท่ีตกลงไวเมื่อครบกําหนด 
 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดานสินเช่ือดังกลาวโดยสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดับหนึ่งๆ ณ วันท่ีรายงานไมพบวามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเช่ือแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน
แตละรายการในงบดุลอยางไรก็ตามเน่ืองจากกลุมบริษัท/บริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาดวาจะ
เกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไมได 
 

ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
 

กลุมบริษัท/บริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท/บริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของ
กระแสเงินสดลดลง 
 

การกําหนดมูลคายุติธรรม 
 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของกลุมบริษัท/บริษัทกําหนดใหมีการกําหนดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินและไมใชทางการเงิน มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยน
สินทรัพยหรือชําระหน้ีสินกัน ในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนกันและสามารถ
ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกัน วัตถุประสงคของการวัดมูลคาและ/หรือ
การเปดเผยมูลคายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีตอไปนี้ ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลคายุติธรรม
ถูกเปดเผยในหมายเหตุท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยและหน้ีสินนั้นๆ 
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มูลคายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้นแก
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาท่ีบันทึกในบัญชี 
 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนท่ีถือไวเผื่อขาย พิจารณาโดยอางอิงกับราคาเสนอซ้ือ  
ณ วันท่ีในรายงาน 
 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่นท่ีเปนตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของเปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาท่ี
บันทึกในบัญชี 
 

มูลคายุติธรรมของเจาหน้ีการคา เจาหนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน เจาหนี้อื่น คาใชจายคางจาย  ภาษีเงินไดคาง
จาย และหน้ีสินหมุนเวียนอื่นเปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาท่ีบันทึกในบัญชี  
 

มูลคายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาถือตามราคาตลาดของสัญญาลวงหนา ถามีราคาตลาด ใน
กรณีท่ีไมมีราคาตลาดใหประมาณมูลคายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลตางระหวางราคาลวงหนาตามสัญญา กับราคา
ลวงหนาของสัญญาปจจุบัน ณ วันท่ีรายงานท่ีครบกําหนดในวันเดียวกัน โดยใชอัตราดอกเบ้ียประเภทท่ีใชกับธุรกรรม
การเงินท่ีปลอดความเสี่ยง เชน พันธบัตรรัฐบาล 
 

มูลคายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีดังน้ี 
 

 

ถึงแมวาฝายจัดการไดใชดุลยพินิจท่ีดีท่ีสุดในการประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารทางการเงิน อยางไรก็ตามวิธี
ประมาณการและสมมติฐานท่ีใชในการประมาณมูลคายุติธรรมยังคงเปนการคาดการณ ดังน้ัน การใชวิธีการประมาณ
และ/หรือสมมติฐานในสภาวการณท่ีแตกตางกันออกไปอาจจะมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรมท่ี
ประมาณไว 
 

การบริหารจัดการสวนทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการคือการดํารงฐานเงินทุนท่ีแข็งแกรงเพ่ือรักษาความเช่ือมั่นของผูลงทุน เจาหน้ี และตลาด 
และเพื่อการดําเนินงานทางธุรกิจอยางตอเนื่องในอนาคต คณะกรรมการเฝาติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน และ
ระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 

 งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินยูโร เงินบาท 
 (พัน) 

หนี้สิน 2,496 119,290 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 

 59 

31 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

  
งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552  2551  2552  2551 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน      
ภายในหน่ึงป 18,628 19,681 18,495 19,382 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 22,622 11,645 22,622 11,645 
หลังจากหาป 47,552 13,211 47,552 13,211 

รวม 88,802 44,537 88,669 44,238 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 2552 2552 
 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน   
สัญญาท่ียังไมไดรับรู   
อาคาร คลังสินคาและสวนปรับปรุง 67,716 67,082 
เครื่องจักรและอุปกรณ 193,125 193,125 
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 1,200 1,200 
สินทรัพยไมมีตัวตน 24,155 24,155 

รวม 286,196 285,562 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
 (พัน) 

ภาระผูกพันอื่น ๆ     

เงินบาท     

เลตเตอรออฟเครดิตสําหรับซื้อสินคาและ     
    วัสดุท่ียังไมไดใช 980 3,972 980 3,972 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 123,693 - 123,693 - 
หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 32,109 29,594 29,880 28,421 

รวม 156,782 33,566 154,553 32,393 

     

เงินยูโร     

เลตเตอรออฟเครดิตสําหรับซื้อสินทรัพย     
    ท่ียังไมไดใช 4,013 - 4,013 - 
 

บริษัททําสัญญาเชาท่ีดิน อาคาร สิ่งปลูกสราง และสินทรัพยอื่นเพื่อใชในการดําเนินงานของกิจการหลายฉบับ มี
กําหนดระยะเวลาต้ังแต 1 ปถึง 30 ป โดยส้ินสุดในระยะเวลาตางๆ กันจนถึงเดือนมีนาคม 2582 
 

32 วงเงินสินเชื่อ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 2,047 ลานบาท
และ 1,867 ลานบาท ตามลําดับ (2551: 792 ลานบาทและ 605 ลานบาท ตามลําดับ)  
 

33 การฟองรอง 
 

บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟองเรียกคาชดใชคาสินคาคางสงพรอมดอกเบ้ียประมาณ 2.88 ลานบาท ซึ่ง
ในปจจุบันคดีความดังกลาวอยูระหวางการดําเนินคดีในช้ันศาล อยางไรก็ตามเงินฝากประจําของบริษัท จํานวน 2.40 
ลานบาทไดใชเปนหลักประกันในศาล 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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34 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมไดใช 
 

กลุมบริษัท/บริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปน้ี ณ วันท่ีในรายงาน เนื่องจากยัง
ไมมีการบังคับใช มาตรฐานการบัญชีท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550)    การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ฉบับ 
47 เดิม) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40           อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

ขณะน้ีผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการบัญชีท่ีออกและปรับปรุงใหม
ดังกลาวตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

35 การจัดประเภทรายการใหม 
 

รายการบางรายการในงบการเงินของป 2551 ไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของป 2552 
ดังน้ี 
 

 2551 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 กอนจัด    หลังจัด  กอนจัด    หลังจัด 
 ประเภท  จัดประเภท  ประเภท  ประเภท  จัดประเภท  ประเภท 
 ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม 
 (พันบาท) 

งบดุล       

สินทรัพย       
เงินสดและรายการ       
   เทียบเทาเงินสด 1,074,588 (22,851) 1,051,737 1,045,323 (22,851) 1,022,472 
เงินลงทุนช่ัวคราว 5,251 (5,251) - 5,251 (5,251) - 
เงินฝากสถาบันการเงิน       
   ที่มีขอจํากัดในการใช - 5,251 5,251 - 5,251 5,251 
เงินลงทุนในบริษัทยอย       
   และบริษัทรวม 221,141 (221,141) - 380,000 (380,000) - 

 
 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
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 2551 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 กอนจัด    หลังจัด  กอนจัด    หลังจัด 
 ประเภท  จัดประเภท  ประเภท  ประเภท  จัดประเภท  ประเภท 
 ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม  ใหม 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - 350,000 350,000 
เงินลงทุนในบริษัทรวม - 221,141 221,141 - 30,000 30,000 
ลูกหน้ีและเงินใหกูยืม       
   แกลูกจาง 103 (103) - 103 (103) - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 3,216,801 484,446 3,701,247 2,976,942 484,728 3,461,670
อุปกรณสงเสริม       
   การตลาด 484,728 (484,728) - 484,728 (484,728) - 
สินทรัพยไมมีตัวตน 43,225 282 43,507 43,225 - 43,225 
สินทรัพยไมหมุนเวียน       
   อื่น 9,104 103 9,207 9,104 103 9,207 
หน้ีสิน       
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (83,716) 22,851 (60,865) (83,440) 22,851 (60,589) 
  -   -  

      

งบกําไรขาดทุน      

คาใชจายในการขาย      
   และบริหาร 4,599,645 (4,599,645) - 4,564,685 (4,564,685) - 
คาใชจายในการขาย - 3,321,001 3,321,001 - 3,311,512 3,311,512 
คาใชจายในการบริหาร - 1,161,084 1,161,084 - 1,138,625 1,138,625 
คาตอบแทนผูบริหาร - 117,560 117,560 - 114,548 114,548 
  -   - 
 

การจัดประเภทรายการใหมนี้เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท/กลุมบริษัทและสอดคลองกับการจัด
ประเภทรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 
30 มกราคม 2552 
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