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สารจาก
ประธานกรรมการ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจในปีี 2564 บริิษััทฯ ยัังคง
เดิินหน้้าเพิ่่�มช่่องทางการเข้้าถึึงผู้้�บริิโภค
มากยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�งการพััฒนาและนำำ�เสนอ
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ด้้านสุุขภาพและการเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
ซึ่่�งเป็็นเทรนด์์สิินค้้าที่่�ตรงกัับความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภคในยุุคนี้้� เพื่่�อรัักษาผลประกอบการ
เชิิงบวก รวมทั้้�งบรรลุุเป้้าหมายการสร้้าง
ผลกำำ�ไรและการเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน

นายสมชาย บุุลสุุข
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา เป็็นปีีแห่่งความท้้าทายที่่�ส่่งผลกระทบไม่่เพีียง
แค่่เสริิมสุุข แต่่ผู้้�คนและเศรษฐกิิจทั่่�วโลก จากวิิกฤตการณ์์โควิิด-19
ซึ่่�งส่่งผลอย่่างต่่อเนื่่�องนัับตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2563 ถึึงปััจจุุบััน ที่่�ต้้องมีี
การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน
เพื่่�อรองรัับชีีวิิตปกติิใหม่่
ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 บริิษััทฯ ปรัับตััวโดยมีีแผนเตรีียมพร้้อม
รัับมืือ ทั้้�งการจััดการด้้านผลิิตภััณฑ์์และจััดส่่งสิินค้้าให้้เพีียงพอต่่อ
ความต้้องการและอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�บริิโภค ด้้วยการเพิ่่�ม
จุุดกระจายสิินค้้าให้้เข้้าถึึงผู้้�บริิโภคในชุุมชนต่่างๆ ผ่่านรถหน่่วยขาย
การหาช่่ อ งทางการขายใหม่่ เพื่่� อ ให้้ลููกค้้าเข้้ า ถึึ ง น้ำำ�ดื่
� ่� ม ที่่� ส ะอาด
ได้้โดยไม่่ต้้องเสี่่�ยงเดิินทางไปไกลจากบริิเวณที่่�พัักอาศััย รวมถึึง
การลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่าย พร้้อมทั้้�งให้้ความสำำ�คััญกัับพนัักงาน
ที่่ทำ� ำ�หน้้าที่่จั� ดส่
ั ง่ สิินค้้าให้้แก่่ผู้บ้� ริิโภคและร้้านค้้า ด้้วยการนำำ�มาตรการ
ต่่างๆ มาใช้้เพื่่�อป้้องกััน สร้้างความมั่่�นใจ และลดความกัังวลใจ
ในการดำำ�เนิินงานดัังกล่่าว
นอกจากการปรัั บ แผนธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ รัั บ มืือกัั บ สถานการณ์์ โ ควิิ ด -19
ข้้างต้้น บริิษััทยัังดำำ�เนิินธุุรกิิจตามกลยุุทธ์์หลัักที่่�ผลัักดัันให้้ธุุรกิิจ
ยัั ง เติิ บ โตอยู่่�ในช่่ ว งสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 และกลัั บ มาแข็็ ง แกร่่ ง
ประสบความสำำ�เร็็จกว่่าเดิิม ไม่่ว่่าจะเน้้นการขายผลิิตภััณฑ์์ในขนาด
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ตรงตามความต้้องการของผู้้�บริิโภคแต่่ละกลุ่่�ม รวมทั้้�ง
การเพิ่่�มการขายผลิิตภััณฑ์์ประเภทขวดแก้้ว ที่่�ช่่วยในเรื่่�องต้้นทุุน
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ด้้วยการนำำ�กลัับมารีีไซเคิิลและดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้้วย นอกจากนี้้�
ยัังมุ่่�งจััดจำำ�หน่่ายในช่่องทางขายที่่�สร้้างกำำ�ไร ได้้แก่่ ช่่องทางร้้านค้้า
ดั้้�งเดิิมและร้้านอาหารทั่่�วประเทศ ไปพร้้อมๆ กัับการลดค่่าใช้้จ่่าย
และสร้้างประสิิทธิิภาพการทำำ�งานในทุุกหน่่วยธุุรกิิจ
พร้้อมกัั น นี้้� บริิ ษัั ท ฯ ได้้พัั ฒ นาและจัั ดจำำ� หน่่ า ยผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่
ที่่�ตอบโจทย์์เทรนด์์สุุขภาพและตอบรัับชีีวิิตปกติิใหม่่จากสถานการณ์์
โควิิ ด -19 ด้้วยการนำำ� เสนอผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ น้ำำ��ต าลน้้อยเพื่่� อ สุุ ขภ าพ
รวมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ที่่�เพิ่่�มคุุณประโยชน์์เสริิมการเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี รวมทั้้�ง
เสริิ ม ความแข็็ ง แกร่่ ง ด้้ า นการทำำ� การตลาดและจัั ดจำำ� หน่่ า ยอย่่ า ง
มีีประสิิทธิภิ าพให้้กัับผลิิตภััณฑ์์น้ำ�ดื่
ำ� ่�มคริิสตััล
สำำ�หรัั บการดำำ�เนิิ นธุุร กิิจในปีี 2564 บริิษััท ฯ ยัังคงเดิิ นหน้้าเพิ่่� ม
ช่่องทางการเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคมากยิ่่ง� ขึ้้�น รวมทั้้�งการพััฒนาและนำำ�เสนอ
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ด้้านสุุขภาพและการเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี ซึ่่�งเป็็นเทรนด์์สิินค้้า
ที่่ต� รงกัับความต้้องการของผู้้บ� ริิโภคในยุุคนี้้� เพื่่อ� รัักษาผลประกอบการ
เชิิงบวก รวมทั้้�งบรรลุุเป้้าหมายการสร้้างผลกำำ�ไรและการเติิบโต
-ที่่�ยั่่�งยืืน
สุุดท้้ายนี้้� ผมขอขอบคุุณคณะกรรมการบริิษััท คณะผู้้�บริิหาร รวมทั้้�ง
พนัักงานทุุกท่่าน สำำ�หรัับความทุ่่�มเทและความร่่วมมืือเพื่่�อต่่อยอด
และ “เติิมสุุขทุุกโอกาส” ให้้กัับผู้้�บริิโภคเสมอมา
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คณะกรรมการบริษัท

นายสมชาย บุุลสุุข

นายสุจินต์ หวั่งหลี

นายอวยชัย ตันทโอภาส

ศาสตราจารย์
ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

• ประธานกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

• รองประธานกรรมการคนที่ 4
• รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1
• กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
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• รองประธานกรรมการคนที่ 1
• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
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นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

• รองประธานกรรมการคนที่ 2

• รองประธานกรรมการคนที่ 3
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ�่ำเฉลิม

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

• กรรมการอิสระ

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
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นายปราโมทย์ พรประภา

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข

นางต้องใจ ธนะชานันท์

• กรรมการอิสระ
• กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

• กรรมการ
• รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3
• กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
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• กรรมการ
• รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2
• กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

• กรรมการ

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจ�ำปี 2563

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
• กรรมการ

นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
• กรรมการ

นายโฆษิต สุขสิงห์

• กรรมการ
• กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้จัดการ
หมายเหตุุ
เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 นายโฆษิิต สุุขสิิงห์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการ กรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่ย� ง กรรมการบริิหาร
และกรรมการผู้้จั� ดั การ แทนนายเลสเตอร์์ ตััน เต็็ก ชวน กรรมการที่่�ลาออก
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คณะกรรมการบริหาร

นายฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี

นายอวยชััย ตัันทโอภาส

นายโฆษิิต สุุขสิิงห์์

นายพรหมสรรค์์ อายนบุุตร

• ประธานคณะกรรมการบริหาร

• กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
หมายเหตุุ
เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 นายโฆษิิต สุุขสิิงห์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้ง� ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการ กรรมการบริิหารความยั่่ง� ยืืนและความเสี่่ย� ง กรรมการบริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการ แทนนายเลสเตอร์์ ตััน เต็็ก ชวน กรรมการที่่�ลาออก
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• รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1

• กรรมการบริหาร

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจ�ำปี 2563

นายสิิทธิิชััย ชััยเกรีียงไกร

• รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2

นายฐิิติิวุุฒิ์์� บุุลสุุข

• รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจ�ำปี 2563

คณะผู้บริหาร

นางปรางณี ไชยพิเดช

นายโฆษิต สุขสิงห์

• ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายการตลาด

• กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ
เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 นายโฆษิิต สุุขสิิงห์์ ได้้รัับการแต่่งตั้้ง�
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการ กรรมการบริิหารความยั่่�งยืืน
และความเสี่่�ยง กรรมการบริิหาร และกรรมการผู้้จั� ัดการ
แทนนายเลสเตอร์์ ตััน เต็็ก ชวน กรรมการที่่�ลาออก

นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย
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นางสาวเรวดี ใช้เหตุผล
• ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายการเงิน

นายนิธิพัฒน์ พุฒทอง

• ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจ�ำปี 2563

นายเทพศิริ เพ็งเที่ยง

• รักษาการผู้อ�ำ นวยการฝ่ายซัพพลายเชน

นายพงศ์วิทย์ สุเมธเมธาชัย
• ผู้อำ�นวยการกลุ่มสนับสนุนการขาย

นายทศพล มณีรัตน์

นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์
• ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายการผลิต

• รักษาการผู้อำ�นวยการขายภาค 1, 2, 3, 4

นายวินิจ ถวิลไพบูลย์

• ผู้อำ�นวยการขายภาค 5, 6, 7, 8
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บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย รายงานประจำำ�ปีี 2563

ผลิตภัณฑ์ ในเครือบริษัทเสริมสุข

เอส โคล่า

เอส เพลย์ กลิ่นสตรอว์เบอร์รี่

เอส เพลย์ กลิ่นส้ม

เอส เพลย์ กลิ่นเมลอนบิงซู
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เอส ชูการ์ ฟรี

เอส เพลย์ กลิ่นครีมโซดา

เอส เพลย์ กลิ่นเลมอนไลม์

เอส เพลย์ กลิ่นพิงค์ บอมบ์

เอส เพลย์ กลิ่นฮันนี่ เลม่อน

เอส เพลย์ กลิ่นเกรปเบอร์รี่

เอส เพลย์ กลิ่นกามิกาเซ่

บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย รายงานประจำำ�ปีี 2563

คริสตัล

โออิชิ

โออิชิ ชาคูลล์ซ่า

จับใจ

ซาสี่

100พลัส

วีี-บููสท์์

ร็อค เมาเท็น

แรงเจอร์

พาวเวอร์ พลัส
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจ�ำปี 2563

กิิจกรรมเพื่่�อประโยชน์์ต่่อสัังคม
และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

ผลิตภัณฑ์

ลูกค้า

รูปแบบความสุข
ที่หลากหลาย

ที่ผู้คนจะเข้าถึงความสุข

ผู้บริโภค

สังคม

ที่ต้องการเติมความสุข
ในโอกาสต่างๆ

ที่ให้เราเติมความสุข
ให้ผู้อื่น

คนเสริมสุข

และวัฒนธรรมการเติมเต็มความสุข

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) ปี 2563
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจ�ำปี 2563

พัันธกิิจ

เสริิมสุุข เติิมสุุขทุุกโอกาส ตั้้�งมั่่�นพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

บริิ ษัั ท เสริิ ม สุุ ข จำำ� กัั ด (มหาชน) มุ่่� ง มั่่� น ดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จด้้ ว ยความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อร่่วมสร้้างเศรษฐกิิจแข็็งแรง
และส่่งเสริิ ม ความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่างบริิ ษัั ท และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกฝ่่ายที่่�เข้้มแข็็ง ควบคู่่�ไปกัับการยึึดมั่่�นตามหลัักแนวทางเศรษฐกิิจ
พอเพีี ย งของพระบาทสมเด็็ จพร ะบรมชนกาธิิ เ บศร มหาภููมิิพล
อดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร นอกจากนี้้�ยัังดำำ�เนิินการสอดคล้้อง
และสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนแห่่งสหประชาชาติิ (United
Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs)
ในปีี 2563 นี้้� นัับเป็็นปีีที่่�ท้้าทายเป็็นอย่่างยิ่่�ง ด้้วยแนวโน้้มและ
สถานการณ์์โลกที่่�เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา ส่่งผลให้้ทางบริิษััท
จะต้้องติิดตามและวิิเคราะห์์ปรัับทิิศทางกลยุุทธ์์เพื่่�อเตรีียมรัับมืือ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเฉพาะในวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโควิิด-19 ที่่�กระทบเป็็นวงกว้้างต่่อทั้้�งบริิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย บริิษััทฯ ได้้ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เพื่่�อเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ความปกติิใหม่่ และเพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจต่่อทุุกคน
เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่กระบวนการผลิิตอาหารจะต้้องมีีความปลอดภััยในทุุกขั้้น� ตอน
ตั้้�งแต่่ต้้นทางจนถึึงปลายทาง กระบวนการจััดส่่งสิินค้้าจะต้้องเพีียง
พอต่อ่ ความต้้องการและอำำ�นวยความสะดวกให้้กับั ผู้้บ� ริิโภค ด้้วยการ
เตรีียมความพร้้อมและดำำ�เนิินงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จึึงมั่่�นใจ
ได้้ว่่าแม้้จะมีีเหตุุการณ์์อันั ไม่่คาดคิิดหรืือความเสี่่ย� งใดเกิิดขึ้้น� บริิษัทั ฯ
จะสามารถพััฒนาองค์์กรเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนได้้
อย่่างต่่อเนื่่�อง

จากการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเพื่่�อการพััฒนา
ที่่�ยั่่ง� ยืืนในปีี 2563 บริิษัทั ฯ ได้้รับั การรางวััล CSR–DIW Continuous
Award ปีี 2563 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 12 จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
กระทรวงอุุ ต สาหกรรม และมีี พิิ ธีี รัั บ มอบโล่่รางวัั ล เมื่่� อ วัั น ที่่�
17 พฤศจิิกายน 2563 จากอธิิบดีีกรมโรงงานอุุตสาหกรรม โดยรางวััล
CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works) เป็็นโครงการที่่� บมจ.เสริิมสุุข ทั้้�ง 5 โรงงาน
ได้้เข้้าร่่วมโครงการกัับกรมโรงงานอุุตสาหกรรม นัับตั้้ง� แต่่ปีี 2552 จนถึึง
ปััจจุบัุ ันปีี 2563 เป็็นการรัับรองการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมที่่�มีีการพััฒนาสอดคล้้องตามแนวทาง Sustainability
Development หรืือการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืน ครอบคลุุ ม ประเด็็ น
ทางด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ผ่่านการดำำ�เนิินงานใน
7 หััวข้้อหลััก คืือ การกำำ�กัับดููแลองค์์กร สิิทธิิมนุุษยชน การปฏิิบััติิ
ด้้านแรงงาน สิ่่�งแวดล้้อม การดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นธรรม ผู้้�บริิโภค
การมีีส่่วนร่่วม และการพััฒนาชุุมชน เพื่่�อให้้การประกอบกิิจการ
อุุตสาหกรรมได้้รัับความไว้้วางใจจากภาคประชาชน และผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม มีีการยอมรัับและสามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างยั่่�งยืืน
ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับแนวทางของบริิษัทั คืือ “เสริิมสุุข เติิมสุุขทุุกโอกาส”
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ด้้านเศรษฐกิิจ
เสริิมสุุขมุ่่�งมั่่�นและยึึดมั่่�นต่่อความปลอดภััยและคุุณภาพของสิินค้้า
เน้้นการพััฒนาและจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�หลากหลายและตอบสนองต่่อ
ความต้้องการของผู้้�บริิโภค ด้้วยความแข็็งแกร่่งในฐานะบริิษััทในเครืือไทยเบฟ
ทำำ�ให้้เสริิมสุุขได้้นำำ�องค์์ความรู้้�และนวััตกรรมเพื่่�อนำำ�มาใช้้ต่่อยอด
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมเครื่่�องดื่่�มได้้อย่่างมีีศัักยภาพ
ทำำ�ให้้สามารถสร้้างการเติิบโตและต่่อยอดธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจ�ำปี 2563

เปิิดสายการผลิิตผลิิตภััณฑ์์วีี-บููสท์์
ณ โรงงานเครื่่�องดื่่�มแรงเยอร์์
จากกระแสรัักสุขุ ภาพและความต้้องการมีีโภชนาการที่่�ดีขึ้้ี น� ทำำ�ให้้
ผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่เลืือกบริิโภคเครื่่�องดื่่�มและอาหารเพื่่�อสุุขภาพ
อาทิิ เครื่่�องดื่่�มมีีปริิมาณน้ำำ��ตาลน้้อย เครื่่�องดื่่�มไม่่มีีน้ำำ��ตาล และ
เครื่่�องดื่่�มแคลอรี่่�ต่ำำ�� เป็็นต้้น เพื่่อ� เพิ่่�มโอกาสในการแข่่งขัันในตลาด
เครื่อ�่ งดื่่ม� ฟัังก์์ชันั นััล ดริิงก์์ เสริิมสุุขในฐานะบริิษัทั ในเครืือไทยเบฟ
ได้้เปิิดสายการผลิิตเครื่่�องดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพอย่่างผลิิตภััณฑ์์วีี-บููสท์์
ณ โรงงานเครื่�่องดื่่�มแรงเยอร์์ จัังหวััดนครปฐม โดยวีี-บููสท์์เป็็น
เครื่่�องดื่่�มผสมวิิตามิิน ที่่�เสริิมประโยชน์์ 2 ต่่อ ปกป้้อง 2 เท่่า
จากส่่วนผสมของเบต้้ากลููแคนและวิิตามิินซีี และเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ที่่� มีี ร ะดัั บ ปริิ ม าณน้ำำ��ตาลตามข้้ อกำำ�หนดการรัั บ รองสัั ญลัั กษ ณ์์
ทางเลืือกสุุขภาพ (Healthier Choice)
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจ�ำปี 2563

ขยายกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��ดื่่�มที่่จั� งั หวััดอุุบลราชธานีี
ผสานนวััตกรรมล่่าสุุดจากประเทศเยอรมนีี
และเทคโนโลยีีอััตโนมััติิจากเบฟเทค ทำำ�ให้้เป็็น
สายการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อตอบรัับความต้้องการน้ำำ��ดื่่�มคริิสตััลในพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออก
เฉีี ย งเหนืือ บริิ ษัั ท ได้้ ข ยายกำำ� ลัั ง การผลิิ ต เพิ่่� ม ขึ้้� น อีี ก 1 แห่่ง
ที่่�อำำ�เภอสว่่างวีีระวงศ์์ จัังหวััดอุุบลราชธานีี ด้้วยกำำ�ลัังการผลิิต
1.2 ล้้ า นลัั ง ต่่ อ เดืือน นัั บ เป็็ น อีี ก หนึ่่� ง สายการผลิิ ต แห่่งใหม่่
ที่่�บริิษัทั ฯ มุ่่ง� มั่่น� ในการเติิมความสุุขและความสดชื่่น� ให้้กับั ผู้้บ� ริิโภค
ชาวอีีสาน ผ่่านการขยายสายการผลิิตน้ำำ��ดื่่�มคริิสตััลให้้เพีียงพอต่อ่
ความต้้องการและครอบคลุุมทั่่�วประเทศโดยเฉพาะภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือตอนใต้้ (R3) โดยสายการผลิิตแห่่งนี้้� มีีการนำำ�นวััตกรรม
จากเบฟเทค บริิษััทในเครืือไทยเบฟ ผู้้�คิิดค้้น วิิจััย และพััฒนา
เทคโนโลยีีการผลิิตเครื่่�องจัักรและหุ่่�นยนต์์ มาผสานกัับเทคโนโลยีี
กระบวนการผลิิตที่่�ใช้้เครื่่�องจัักรทัันสมััยล่่าสุุด ECO Model
นำำ� เข้้ า มาจากประเทศเยอรมนีี ส่่งผลให้้ เ ป็็ น สายการผลิิ ตที่่� มีี
ประสิิ ท ธิิ ภาพการผลิิ ตสูู ง ใช้้ พลัั ง งานในการผลิิ ตต่ำำ�� ไม่่สร้้ า ง
มลภาวะจากกระบวนการผลิิต รวมทั้้�งใช้้ระบบ Wastewater
Zero Discharge ในการบริิหารจััดการน้ำำ��เพื่่�อให้้ใช้้ประโยชน์์ได้้
อย่่างคุ้้�มค่่ามากที่่�สุุด โดยมีีการนำำ�น้ำำ��ที่่�เหลืือจากกระบวนการผลิิต
กลัับมาใช้้หมุุนเวีียนภายในโรงงาน จึึงเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
และชุุมชน ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�บริิษััทตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญสููงสุุด
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
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น้ำำ��ดื่่�มคริิสตััลรัับรางวััล No.1 Brand
Thailand 2019-2020 ประเภท Natural Water
ตอกย้ำำ��แบรนด์์น้ำำ��ดื่่�มคุุณภาพยอดนิิยมของคนไทย
เป็็นปีีที่่� 3 อย่่างต่่อเนื่่�อง
วัันที่่� 30 กรกฎาคม 2563 น้ำำ��ดื่่�มคริิสตััลน้ำำ��ดื่่�มคุุณภาพตััวจริิง
ที่่�คนไทยเจาะจงดื่่�ม นำำ�โดยนายณฤพล พงษ์์พานิิช ผู้้�จััดการฝ่่าย
การตลาดและผู้้�จััดการเทรดมาร์์เก็็ตติ้้�ง บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด
(มหาชน) เป็็นตััวแทนขึ้้�นรัับรางวััล No.1 Brand Thailand
2019-2020 (แบรนด์์ ย อดนิิ ย มอัั น ดัั บ 1 ของประเทศไทย)
หมวดสิินค้้า Natural Water เป็็นปีีที่่� 3 ติิดต่่อกััน จากนิิตยสาร
มาร์์เก็็ตเธีียร์์ ตอกย้ำำ��ความเป็็นแบรนด์์น้ำำ��ดื่่�มคุุณภาพที่่�คนไทย
ทั่่�วประเทศไว้้วางใจ โดยตลอดเวลาในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ผ่่านมา
คริิสตััลมุ่่�งเน้้นใส่่ใจในเรื่่�องคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์มาตลอด เริ่่�มตั้้�งแต่่
ต้้นทางจนถึึงมืือผู้้�บริิโภค “พิิถีีพิิถัันทุุกขั้้�นตอนก่่อนถึึงมืือคุุณ”
ซึ่่�งสะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นและการไม่่ยอมอ่่อนข้้อกัับคุุณภาพของ
น้ำำ��ดื่่�มคริิสตััล รวมถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยึึดหลััก
คำำ�นึึงถึึงการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ที่่�พร้้อมตอบโจทย์์ถึึงความห่่วงใย
และใส่่ใจในทุุ กกิิจกรร มการดำำ�เนิิ น ธุุ รกิิจที่่� เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บสัั ง คม
และสิ่่�งแวดล้้อม เพราะธุุรกิิจจะยั่่�งยืืนได้้ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ต้้องยั่่�งยืืน
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ปรัับโฉมเครื่่�องดื่่�มชููกำำ�ลัังแรงเจอร์์
ด้้วยสโลแกน “ใส่่สุุดแรง” สร้้างความสดชื่่�น
พร้้อมบำำ�รุุงระบบประสาทและสมอง
บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) ผู้้�ผลิิตเครื่่�องดื่่�ม “แรงเจอร์์”
เครื่่�องดื่่�มชููกำำ�ลัังสำำ�หรัับคนวััยแรงงานรุ่่�นใหม่่ ปรัับโฉมแบรนด์์
ครั้้�งใหญ่่ในรอบ 6 ปีี ภายใต้้คอนเซ็็ปต์์ “ใส่่สุุดแรง” เปลี่่�ยนชื่่�อ
ผลิิตภััณฑ์์เป็็น “แรงเจอร์์” พร้้อมทั้้�งปรัับสููตรใหม่่ผสมวิิตามิินซีี
วิิ ตามิิ น บีี 6 และวิิ ตามิิ น บีี 12 ช่่วยสร้้ า งความสดชื่่� น และ
บำำ�รุุงระบบประสาทและสมอง รวมทั้้�งเปลี่่�ยนฉลากบรรจุุภััณฑ์์
ดีีไซน์์ใหม่่ โดดเด่่นยิ่่�งขึ้้�นด้้วยไอคอนหน้้าเสืือ ให้้คุุณพร้้อมทะยาน
ไปข้้างหน้้าเพื่่�อปลดปล่่อยพลัังทั้้�งการทำำ�งานและใช้้ชีีวิิตอย่่าง
สุุดแรงในทุุกๆ วััน
พร้้อมกัันนี้้� แรงเจอร์์ยัังใส่่สุุดแรงด้้วยกิิจกรรมสร้้างการรัับรู้้�และ
ทดลองรสชาติิผลิิตภััณฑ์์โฉมใหม่่ ด้้วยโปรแกรมการแจกสิินค้้าชิิม
จำำ�นวน 100,000 ขวด ออกเดิินสายไปยัังแหล่่งชุุมชนคนทำำ�งาน
และนิิคมอุุตสาหกรรมทั่่�วประเทศ โดยเฉพาะกรุุงเทพฯ และ
ปริิมณฑล
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ด้้านสัังคม
การดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มเป็็นพัันธกิิจที่่�สำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของเสริิมสุุข
นอกจากการดำำ�เนิินงานในหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีแล้้ว ยัังดำำ�เนิินงานการดููแล
และเสริิมสร้้างความมั่่�นใจในด้้านการบริิโภคและความปลอดภััย
ตลอดจนพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลาย ตราสิินค้้าที่่�น่่าสนใจและบริิการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อให้้เกิิดความสามารถในการแข่่งขัันในตลาดเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์
เราเชื่่�อว่่าการสามารถคงอยู่่�ในฐานะบริิษััทผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มครบวงจร
จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�สร้้างความพอใจและความไว้้วางใจให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย รวมทั้้�งทำำ�ให้้
เกิิดการสนัับสนุุนในระยะยาว ซึ่่�งจะช่่วยในการเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร
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การปรัับตััวและรัับมืือกัับสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19
เสริิมสุุขออกบริิการประชาชน เพิ่่�มความสะดวก
ให้้ลููกค้้าในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของไวรััสโควิิด-19
บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) เติิมความสุุขความสะดวก
ให้้ ผู้้� บ ริิ โ ภคช่่วงสถานการณ์์ การร ะบาดของไวรัั ส โควิิ ด -19
ด้้ ว ยการบริิ การ จำำ� หน่่ายเครื่่� อ งดื่่� ม ในเครืือเสริิ ม สุุ ข ถึึ ง บ้้ า น
เพื่่� อ อำำ� นวยความสะดวกให้้ กัั บ ผู้้� บ ริิ โ ภคในช่่วงวิิ ก ฤตไวรัั ส
โควิิด-19 ตามแนวทางของภาครััฐที่่�ต้้องการควบคุุมการแพร่่
ระบาดฯ และขอความร่่วมมืือให้้ประชาชนทุุกคนอยู่่�ในที่่�พััก
งดออกนอกสถานที่่�โดยไม่่จำำ�เป็็น พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมให้้ทำำ�งาน
หรืือเรีียนทางออนไลน์์ ส่่งผลให้้ผู้บ้� ริิโภคกัักตัวั เองอยู่่ที่่� บ้� า้ นเพื่่อ� ลด
ความเสี่่�ยงและความปลอดภััย
สำำ�หรัับการออกบริิการประชาชนของเสริิมสุุขนั้้�น ออกให้้บริิการ
โดยรถของเสริิมสุุข นำำ�สิินค้้าน้ำำ��ดื่่ม� คุุณภาพเข้้าถึงึ ผู้้บ� ริิโภคในชุุมชน
ต่่างๆ คืือ เข้้าถึงึ หมู่่�บ้้าน-คอนโด-ร้้านค้้า-ร้้านแก๊๊สภายในชุุมชน
เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถเลืือกซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ ของเสริิมสุุข เช่่น
น้ำำ��ดื่่�มคริิสตััล เอสโคล่่า เอสเพลย์์ ชาเขีียวโออิิชิิ 100พลััส และ
ซาสี่่� โดยเริ่่ม� ให้้บริิการในเขตพื้้�นที่่�กรุงุ เทพฯ นนทบุุรีี สมุุทรปราการ
และปทุุมธานีี เป็็นหลััก
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น้ำำ��ดื่่�มคริิสตััลส่่งมอบภาพยนตร์์โฆษณา
“ดููแลตััวเองให้้ดีี การ์์ดอย่่าตก” ในช่่วงที่่�ทุุกคน
ใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันในวิิถีีใหม่่ “New Normal”
น้ำำ��ดื่่ม� คริิสตััล แบรนด์์น้ำำ��ดื่่ม� คุุณภาพยอดนิิยมของคนไทยเดิินหน้้า
คอนเน็็กต์์และสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในคุุณภาพน้ำำ��ดื่่�มคริิสตััลที่่�พร้้อม
อยู่่เ� คีียงข้้างคนไทย ทุุกเจเนอเรชัันทุุกช่่วงเวลา ต่่อยอดความสำำ�เร็็จ
ของแคมเปญการสื่่�อสาร “Crystal Moment ช่่วงเวลาคุุณภาพ
น้ำำ�� ดื่่ม� ต้้องคุุณภาพ” ด้้วยภาพยนตร์์โฆษณา ชุุด “ดููแลตััวเองให้้ดีี
การ์์ดอย่่าตก” เพื่่�อตอกย้ำำ��ให้้ทุุกคนใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันในวิิถีีใหม่่
ที่่�เรีียกว่่า “New Normal” ด้้วยการดููแลตััวเองให้้ดีี ถึึงแม้้ชีีวิิต
จะได้้ กลัั บ มาทำำ�กิิ จกรร มต่่างๆ ตามไลฟ์์ สไตล์์ ของตัั ว เองที่่� ไ ด้้
ออกไปสนุุก ออกไปกิินร้้านโปรด ออกไปเจอกััน ก็็อย่่าชะล่่าใจ
ต้้องดููแลตััวเองให้้ดีกัี นั ต่อ่ ด้้วย น้ำำ��ดื่่ม� คริิสตััลน้ำำ��ดื่่ม� คุุณภาพที่่ม� าจาก
ผู้้�ผลิตที่่
ิ ไ� ด้้การรับั รองจาก NSF อเมริิกา และอีีกหลายรางวััลรัับรอง
จากสถาบัันที่่�ได้้รัับการยอมรัับทั้้�งในและต่่างประเทศ

เสริิมสุุขร่่วมมืือช่่วยกัันป้้องกััน
และลดความเสี่่�ยงโควิิด-19
บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) ใส่่ใจในสุุขภาพของพนัักงาน
ทุุกคน ร่่วมมืือกัับพนัักงานทุุกหน่่วยงาน ปฏิิบััติิตามแนวทาง
เพื่่�อป้้องกัันและลดความเสี่่�ยงการระบาดของโควิิด-19 ทั่่�วทุุก
โรงงานและสาขาทั่่�วประเทศ เน้้นย้ำำ��ความปลอดภััยและสร้้าง
ความมั่่�นใจต่่อทุุกฝ่่ายเพิ่่�มมากขึ้้�น
เริ่่�มจากส่่วน สำำ�นัักงาน จััดให้้มีีการตรวจวััดอุุณหภููมิิพนัักงาน
ก่่อนเข้้าพื้้น� ที่่�ทำำ�งาน ตรวจคััดกรองพนัักงานและบัันทึึกชื่อ่� อุุณหภููมิิ
ทุุ ก ครั้้� ง ทุุ กวัั น ส่่ ว นโรงงาน จัั ด พื้้� น ที่่� โรงอาหารของบริิ ษัั ท ฯ
โดยเว้้นระยะห่่างให้้นั่่�งรัับประทานอาหารในจุุดที่่�กำำ�หนด รณรงค์์
ให้้ล้้างมืือเพื่่�อทำำ�ความสะอาดอย่่างถููกวีีธีีก่่อนรัับประทานอาหาร
ทุุกครั้้ง� ให้้รับั ประทานอาหารที่่�ปรุุงสุุก ไม่่ใช้้สิ่่ง� ของร่่วมกััน รวมทั้้�ง
จััดเวลาสลัับกัันพัักและรัับประทานอาหารเพื่่�อลดความแออััด

ของพื้้�นที่่� ส่่วนทีีมขาย มีีการตรวจวััดอุุณหภููมิิพนัักงานก่่อนเข้้า
พื้้�นที่่�ทำำ�งานทุุกๆ วััน พร้้อมได้้จััดสรรแอลกอฮอล์์ล้้างมืือและ
หน้้ากากอนามััยให้้กับั กลุ่่�มพนัักงานที่่�ต้อ้ งติิดต่อ่ กัับลููกค้้าภายนอก
เพื่่อ� ฆ่่าเชื้้อ� ไม่่ให้้เกิิดการแพร่่กระจาย โดยเน้้นย้ำำ��ให้้พนักั งานทุุกคน
ต้้องสวมหน้้ากากอนามััยปิิดปากทุุกครั้้�ง เพื่่�อสร้้างความปลอดภััย
ให้้กัับพนัักงานก่่อนจะเข้้าพบลููกค้้า
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เสริิมสุุข 5 โรงงาน พััฒนายกระดัับมาตรฐาน
FSSC 22000 V.5.0 & ISO 22000:2018
คุุณภาพและความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์ที่่�ส่่งมอบสู่่�ผู้�้บริิโภค
เป็็ น เรื่�่ อ งสำำ� คัั ญสูู งสุุ ด ของบริิ ษัั ท เสริิ ม สุุ ข จำำ� กัั ด (มหาชน)
ที่่�ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญอย่่างเข้้มงวด บริิษัทั จึึงนำำ�มาตรฐาน
สากลระบบการจััดการความปลอดภััยด้้านอาหาร “ISO 22000
Food Safety” และ “FSSC 22000 Food Safety System
Certificate” มาปฏิิบัติั ใิ ช้้กับั ทุุกโรงงานของบริิษัทั ฯ ตั้้ง� แต่่ปีี 2559
และปีี 2560 ตามลำำ�ดัับ
เพื่่�อการพััฒนาและยกระดัับมาตรฐานสากลทั้้�ง 2 มาตรฐาน
ปีี 2563 บริิ ษัั ท ได้้ ดำำ� เนิิ น การยกระดัั บ ระบบการจัั ด การ
ความปลอดภััยด้้านอาหารของทุุกโรงงานให้้ทัันสมััย มีีการปฏิิบัติั ิ
สอดคล้้องตามข้้อกำำ�หนดมาตรฐานฉบัับใหม่่ เพื่่�อคุุณภาพและ
ความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์สููงสุุด โดยยกระดัับเป็็นมาตรฐาน
สากล “FSSC 22000 Food Safety System Certificate
Version 5.0” และ “ISO 22000 Food Safety Version
2018” พร้้อมได้้รัับการรัับรองสมบููรณ์์และครบถ้้วนทุุกโรงงาน
จาก บจ.SGS (Thailand) เป็็นการยืืนยัันถึึงความตั้้�งใจและ
มุ่่� ง มั่่� น ของบริิ ษัั ท ฯ ในฐานะผู้้�นำำ� บริิ ษัั ท เครื่่� อ งดื่่� ม เพื่่� อ รองรัั บ
การมีีสุุขภาพดีีของทุุกคนในสัังคม
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น้ำำ��ดื่่�มคริิสตััล สนัับสนุุนงานบางกอก อาร์์ต
เบีียนนาเล่่ 2020 (BAB 2020)
ย้ำำ��แนวคิิด Crystal CARE ขัับเคลื่่�อนให้้ทุุกชีีวิิต
อยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างมีีคุุณภาพ ผ่่านแคมเปญ
Art for Life และฉลากบรรจุุภััณฑ์์เวอร์์ชัันใหม่่
Crystal x Yuree
น้ำำ��ดื่่�มคริิสตััล สนัับสนุุนงานบางกอก อาร์์ต เบีียนนาเล่่ 2020
(BAB 2020) เทศกาลศิิ ล ปะร่่วมสมัั ย นานาชาติิ ที่่� มุ่่� ง สะท้้ อ น
ถึึงปััญหาและพยายามเสนอบางส่่วนของทางออกเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�
ทุุกคนกำำ�ลัังเผชิิญอยู่่ร่่� วมกััน ภายใต้้แนวคิิด “ศิิลป์์สร้้างทางสุุข”
(Escape Routes) โดยคริิสตััลได้้เดิินหน้้าสร้้างความตระหนััก
และเข้้ า ใจถึึ ง คุุ ณค่่า ของทุุ กชีี วิิ ต เพื่่� อ ให้้ ทุุ กชีี วิิ ต อยู่่� ร่่ วมกัั น ได้้
อย่่างมีีคุุณภาพ เปิิดแคมเปญการสื่่�อสารการตลาดสุุดยิ่่�งใหญ่่
ของตลาดน้ำำ��ดื่่�มส่่งท้้ายปีี 2563 ภายใต้้แคมเปญ Art for Life
ด้้วยภาพยนตร์์โฆษณาชุุด “เพื่่อ� นใหม่่” ในรููปแบบ CG เป็็นครั้้ง� แรก
ของแบรนด์์ ที่่�มีี “นาย ณภััทร” แบรนด์์แอมบาสเดอร์์คริิสตััล
แสดงร่่วมกัับ “แก๊๊งเพื่่�อนทั้้�ง 7” นำำ�โดย Gogi Chan เงืือกน้้อย

ชุุบแป้้งทอด แพนด้้าสายกิิน ฯลฯ ผลงาน Illustration ของ
“ยุุรีี เกนสาคูู” ศิิลปิินร่่วมสมััย และเปิิดตััวฉลากบรรจุุภััณฑ์์
เวอร์์ชัันใหม่่ Crystal x Yuree Kensaku พร้้อมสานต่่อกิิจกรรม
ซีี เ อสอาร์์ “ข(อ) ขวด” ให้้ ค วามรู้้�วัั ย เรีี ย นบริิ โ ภคอย่่างมีี
ความรัับผิิดชอบ ช่่วยกัันดููแล เก็็บ แยก ทิ้้�ง ขยะและสิ่่�งเหลืือใช้้
อย่่างถููกวิิธีี เพื่่�อความยั่่�งยืืนของสิ่่�งแวดล้้อมบนโลกร่่วมกััน
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โครงการจ้้างงานคนพิิการสนัับสนุุนภารกิิจกองอำำ�นวยการรัักษาความมั่่�งคงภายในภาค 2 และเครืือไทยเบฟ
บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) โดยการดำำ�เนิินงานของโรงงานนครราชสีีมาได้้ดำำ�เนิินตามพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
คนพิิการ พ.ศ. 2550 โดยในปีี 2563 ได้้ดำำ�เนิินการตามมาตรา 35 ประเภท การจ้้างเหมางานบริิการ ด้้วยวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
เพื่่�อสนัับสนุุนการสร้้างงานให้้กัับผู้้�พิิการและ/หรืือผู้้�ดููแล
คนพิิการให้้มีีรายได้้หลัักและรายได้้เสริิม เพื่่�อลดรายจ่่ายและ
เพิ่่�มรายได้้ในครััวเรืือน ให้้สามารถพึ่่ง� พาตนเองได้้ในระดัับหนึ่่ง�

เพื่่�อให้้ผู้้�พิิการได้้ ใช้้ทัักษะความรู้้�ความสามารถที่่�ตนเองมีีอยู่่�
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อตนเองและสัังคม

เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�พิิการให้้เท่่าเทีียมกัับ
คนปกติิ มีีเกีียรติิ มีีศัักดิ์์�ศรีี

เพื่่�อสนัับสนุุนและปฏิิบััติิตามกฎหมายของภาครััฐที่่�ต้้องการ
ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ให้้ผู้�พิ้ กิ ารมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่ดี� ี

ทั้้�งนี้้� ได้้จััดการให้้กลุ่่�มคนพิิการได้้ทำำ�งานกัับหน่่วยงานราชการ
ในสัังกััดกองทััพภาคที่่� 2 และในโครงการของมููลนิิธิินวััตกรรม
ทางสัังคมของไทยเบฟ ในส่่วนงานด้้านธุุรการ งานด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ และงานอื่่น� ๆ ที่่�เหมาะสมกัับสภาพร่่างกายของผู้้�พิการ
ิ
และผู้้�ดููแลแต่่ละบุุคคล ทั้้�งนี้้�เพื่่�อใช้้ทัักษะความรู้้�ความสามารถ

ที่่�ผู้้�พิิการมีีอยู่่�ให้้เกิิดประโยชน์์อย่่างสููงสุุดทั้้�งต่่อตนเองและสัังคม
ส่่วนรวม และได้้มีการ
ี สนัับสนุุนให้้ผู้้�พิการทำ
ิ ำ�งานสนัับสนุุนภารกิิจ
กอ.รมน. กองทััพภาคที่่� 2 อีีกจำำ�นวน 41 คน และเข้้าร่่วมทำำ�งาน
กัับโครงการมููลนิิธิินวััตกรรมทางสัังคมของไทยเบฟอีีกจำำ�นวน
15 คน รวมทั้้�งสิ้้�น 56 คน

ก้้าวที่่�แข็็งแรงด้้านความปลอดภััย
ในโรงงานนครราชสีีมา
บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) โรงงานนครราชสีี ม า ได้้ รัั บ
ประกาศนีียบััตรในโครงการสถานประกอบการต้้นแบบดีีเด่่น
ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งานระดัับจัังหวััด โดยนายประยููร พิิมพ์์อัักษร หััวหน้้าหน่่วย
ความปลอดภััยและทีีมงานความปลอดภััย โรงงานนครราชสีีมา
เป็็นตััวแทนโรงงานนครราชสีีมาในการเข้้ารับั มอบประกาศนีียบััตร
จากนายวิิเชีียร จัันทร์์โณทััย ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดนครราชสีีมา
โดยเสริิมสุุข โรงงานนครราชสีีมาได้้ผ่่านการประเมิินเป็็นบริิษััท
ที่่�ดำำ�เนิินการกิิจกรรมด้้านความปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่�อง จากการ
ลดอุุบััติิเหตุุและไม่่มีีอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นหยุุดงาน รวมทั้้�งไม่่มีีพนัักงาน
เสีียชีีวิิตในการดำำ�เนิินงานในปีีนี้้�
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รางวััลนี้้�เป็็นความสำำ�เร็็จในการบริิหารงานความปลอดภััยในโรงงาน
ของเสริิมสุุขในปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งเรายัังมีีกิิจกรรมด้้านความปลอดภััย
ต่่ อ ยอดการดำำ� เนิิ น การด้้ า นความปลอดภัั ย เพื่่� อ มุ่่� ง สู่่� Zero
Accident อย่่างต่อ่ เนื่่�อง

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจ�ำปี 2563

เสริิมสุุขจััดกิิจกรรม Safety Day
ตอกย้ำำ�� มาตรฐานความปลอดภััย
บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) โรงงานปทุุมธานีี ได้้มีีการจััด
กิิ จกรร มงาน Safety Day ในหัั ว ข้้ อ TPM SHE Pillar
Deployment (กิิจกรรมเสาหลัักสู่่�พื้้�นที่่�กระบวนการผลิิต)
นำำ� ทีี ม โดยนายประวัั ติิ วีีระวานิิ ช ผู้้�ช่่ ว ยผู้้�อำำ�น วยการ
ฝ่่ายปฏิิบััติิการ-การผลิิต และคณะทำำ�งานความปลอดภััย โดยมีี
วััตถุปุ ระสงค์์เพื่่อ� ส่่งเสริิมสนัับสนุุนให้้พนักั งานทุุกท่่านได้้มีส่่ี วนร่่วม
พร้้อมปลููกฝัังวััฒนธรรมความปลอดภััยในองค์์กร และเพื่่�อรณรงค์์
ให้้ทุุกส่่วนงานมีีความมุ่่�งมั่่�นในการป้้องกัันการเกิิดอุุบััติิเหตุุจาก
การทำำ� งาน บนพื้้� น ฐานแนวคิิ ด ที่่� ว่่าอุุ บัั ติิ เ หตุุ ที่่� เ กี่่� ย วเนื่่� อ งกัั บ
การทำำ�งานสามารถป้้องกัันได้้ และต้้องการลดสถิิติิการประสบ
อัันตรายจากการทำำ�งานให้้เป็็นศููนย์์ โดยมีีรููปแบบในการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมตามโปรแกรม TPM ในเสา SHE เพื่่�อให้้เกิิดการปรัับปรุุง
พััฒนาในเรื่่�องความปลอดภััยในการทำำ�งาน
สำำ�หรัั บ การจัั ด กิิ จกรร มในครั้้�งนี้้� มุ่่� งเน้้ น ให้้ พนัั กงานเข้้ าค้้น หา
จุุดเสี่่�ยง กำำ�หนดวิิธีีการป้้องกัันแก้้ไข ค้้นหา Near Miss และ
ทำำ�กิิจกรรม KYT นิ้้�วชี้้� ปากย้ำำ�� เพื่่�อให้้เกิิดความตระหนัักถึึง
การช่่วยกัันแก้้ไขและป้้องกััน เพื่่�อลดการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน
และลดความสููญเสีียทางตรงและทางอ้้อม ที่่�เกิิดจากสภาพการณ์์
และการกระทำำ� ที่่� ไ ม่่ปลอดภัั ย อัั น จะส่่งผลให้้ การ ปฏิิ บัั ติิ ง าน
ในด้้ านต่่างๆ ของบริิษััทเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด ควบคู่่�ไปกัับ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างปลอดภััยและยั่่�งยืืน

โครงการขัับขี่่�ปลอดภััย รัักษาวิินััยจราจร 2020
ด้้ ว ยบริิ ษัั ท ตระหนัั กถึึ ง ความสำำ� คัั ญ ของการป้้ อ งกัั น อุุ บัั ติิ เ หตุุ
ทางจราจร พร้้ อ มมีี น โยบายในการลดอุุ บัั ติิ เ หตุุ ใ นองค์์ กร
ให้้ เ ป็็ น ศููนย์์ โดยมุ่่� ง เน้้ น การให้้ ค วามรู้้� ค วามเข้้ า ใจที่่� ถููกต้้ อ ง
เกี่่�ยวกัับกฎจราจร มารยาทในการใช้้รถใช้้ถนนร่่วมกัับชุุมชน
ตลอดจนเทคนิิคในการขัับขี่่เ� ชิิงป้้องกััน การดููแลรัักษายานพาหนะ
ในงานขาย อัันเป็็นการสร้้างจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีี ช่่วยลดอััตราการเกิิด
อุุบัติั เิ หตุุบนท้้องถนน บรรเทาปััญหาจราจร ซึ่ง่� สร้้างความเสีียหาย
ต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของชาวเสริิมสุุขและผู้้�ร่่วมใช้้ถนน ดัังนั้้�น

ฝ่่ายขายจึึงได้้ดำำ�เนิินโครงการ “ขัับขี่่�ปลอดภััย รัักษาวิินััยจราจร
2020” นำำ�โดยนายขวััญชัยั มหาพรประจัักษ์์ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขาย
ได้้ออกเดิินสายสื่่�อสารนโยบายและกิิจกรรม โดยมุ่่�งเน้้นภููมิิภาค
R1 เพื่่�อเป็็นการกระตุ้้�นเตืือนให้้พนัักงานขายได้้ร่่วมมืือร่่วมใจกััน
ลดอุุบััติิเหตุุทางจราจร ช่่วยเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพการขนส่่ง
สิิ น ค้้ า รัั กษาชีี วิิ ต และทรัั พย์์ สิิ น ของพนัั ก งาน รวมถึึ ง ยัั ง เป็็ น
ภาพลัั กษ ณ์์ ที่่� ดีี ต่่ อ องค์์ กร ในด้้ า นความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คม
อย่่างยั่่�งยืืน
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วัันครอบครััวเสริิมสุุข
เสริิ ม สุุ ข ตระหนัั ก และใส่่ใจกัั บ คุุ ณภาพชีี วิิ ตพนัั ก งาน ซึ่่� ง เป็็ น
ทรััพยากรที่่�มีีคุุณค่่าขององค์์กร เป็็นผู้้�ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน
และการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กรให้้สำำ�เร็็จบรรลุุเป้้าหมาย ด้้วย
เบื้้�องหลัังความสำำ�เร็็จจะมาจากครอบครััว ซึ่่�งเป็็นสถาบัันสำำ�คััญ
ในการหล่่อหลอมคุุ ณภาพชีี วิิ ต ครอบครัั ว จึึ ง มีี บ ทบาทสำำ� คัั ญ
ต่่อความอยู่่�ดีีมีีสุุขของพนัักงานและเป็็นแรงผลัักดัันเป็็นกำำ�ลัังใจ
ให้้พนัักงาน
กิิจกรรม “วัันครอบครััวเสริิมสุุข” โดยการดำำ�เนิินงานของทีีมงาน
โรงงาน ร่่วมกัับ HCBP ของแต่ล่ ะโรงงาน ประกอบด้้วย โรงงาน
ปทุุมธานีี โรงงานชลบุุรีี โรงงานนครสวรรค์์ โรงงานนครราชสีีมา
โรงงานสุุ ร าษฎร์์ ธ านีี และโรงงานแรงเยอร์์ ได้้ จัั ด งาน
“วัั น ครอบครัั ว เสริิ ม สุุ ข ” โดยมีี จุุ ด ประสงค์์ สำำ� คัั ญ เพื่่� อ สร้้ า ง
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ความเข้้ า ใจในกระบวนการผลิิ ต และตราสิิ น ค้้ า เสริิ ม สร้้ า ง
ภาพลัักษณ์์องค์์กรและสิินค้้าต่่อกลุ่่�มเป้้าหมาย สร้้างการเชื่่�อมโยง
Linkage และการบอกต่่ อ รวมทั้้� ง เพื่่� อ สร้้ า งความร่่วมมืือ
ความผููกพัั น ของคนในครอบครัั ว เสริิ ม สุุ ข และคนในชุุ ม ชน
รอบโรงงาน โดยการเปิิดบ้้านต้้อนรัับกลุ่่�มเป้้าหมายหลััก คืือ บุุตร
หลาน และผู้้�ปกครองของพนัักงานเสริิมสุุข รวมทั้้�งคนในชุุมชน
ใกล้้โรงงานต่่างๆ มาร่่วมกิิจกรรมเยี่่ย� มชมโรงงาน ชมการผลิิตสินิ ค้้า
เครื่่�องดื่่�มเอส คริิสตััล พร้้อมเรีียนรู้้�การจััดการขยะอย่่างถููกวิิธีี
ด้้วยกิิจกรรมการคััดแยกขยะ เพื่่�อปลููกฝัังต้้นกล้้าที่่�เป็็นบุุตรหลาน
ของพนัักงานเสริิมสุุขได้้เข้้าใจและเรีียนรู้้�ในการรัักษาและดููแล
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และยัั ง ได้้ เรีี ย นรู้้� เรื่่� อ งต่่างๆ ในแต่่ ล ะฐานความรู้้�
พร้้อมทั้้�งสนุุกกัับเกมต่่างๆ โดยบรรยากาศภายในงานเป็็นไปอย่่าง
อบอุ่่�น สนุุกสนาน และได้้รัับความสนใจเป็็นอย่่างมาก
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“เสริิมสุุข เติิมสุุขภาพ”
โครงการเพื่่�อสุุขภาพของพนัักงาน
สุุขภาพพนัักงาน คืือ พื้้�นฐานขององค์์กรแห่่งความสุุข เพราะ
ด้้วยการดำำ�เนิินชีีวิิตในปััจจุุบัันมีีความรีีบเร่่งจากสิ่่�งแวดล้้อมต่่างๆ
ทั้้�งการเดิินทาง การรัับประทานอาหาร ความเครีียดต่่างๆ ไม่่มีีเวลา
ออกกำำ�ลัังกาย ซึ่่�งส่่งผลต่่อสุุขภาพและส่่งผลต่่อความคล่่องตััว
รวมทั้้�งประสิิทธิิภาพของตััวเรา ด้้วยปััจจััยเหล่่านี้้�จึึงเป็็นที่่�มาและ
จุุดเริ่่�มต้้นของโครงการ “เสริิมสุุข เติิมสุุขภาพ” และ “เสริิมสุุข
สุุขภาพดีี ปลอดภััย กายใจ เป็็นสุุข” ที่่�บริิษััทตระหนัักและ
ให้้ความสำำ�คััญด้้านสุุขภาพและการดููแลพนัักงาน เพื่่�อกระตุ้้�นให้้
พนัักงานได้้กลัับมาดููแลสุุขภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
สำำ�หรัับโครงการนี้้� ได้้เริ่่�มนำำ�ร่่องที่่� โรงงานนครสวรรค์์ โรงงาน
โคราช และโรงงานสุุราษฎร์์ธานีี ใช้้ระยะเวลา 3 เดืือน คืือ
มกราคม-มีีนาคม 2563 โดยรัับสมััครพนัักงานเข้้าร่่วมโครงการ
และให้้นำำ�ผลการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีของพนัักงานมาพิิจารณา
เพื่่�อจััดกลุ่่�ม แล้้วจััดกิิจกรรมที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับกลุ่่�มนั้้�นๆ ซึ่่�งเริ่่�ม
ตั้้�งแต่่การให้้ความรู้้�จากเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข ด้้านอาหารและ
การดููแลตััวเอง รวมทั้้�งการออกกำำ�ลัังกายตามความเหมาะสม
อาทิิ กลุ่่�มแอโรบิิก กลุ่่�มวิ่่�ง กลุ่่�มปั่่�นจัักรยาน กลุ่่�มโยคะ เป็็นต้้น
จำำ�นวนพนัักงานเข้้าร่่วม : สุุราษฎร์์ 150 คน / โคราช 83 คน /
นครสวรรค์์ 80 รวม 313 คน
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การดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
ด้้วยการฝึึกอบรม (Training)

ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563 (ข้้อมููล ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)

ในปีี 2563 การดำำ�เนิินงานในส่่วนของการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลด้้วยการฝึึกอบรม (Training) ยัังคงมุ่่�งเน้้นในการพััฒนาความรู้้� ทัักษะ
และศัักยภาพที่่�จำำ�เป็็นในการปฏิิบััติิงานให้้กัับพนัักงานในทุุกระดัับและทุุกกลุ่่�มงานทั้้�งในปััจจุุบัันและในอนาคต โดยมีีการจััดฝึึกอบรม
ทั้้�งในรููปแบบของการฝึึกอบรมภายใน (In-house Training) และการส่่งไปฝึึกอบรมจากสถาบัันภายนอก (Public Training) เพื่่�อความสำำ�เร็็จ
ของเป้้าหมายองค์์กรที่่�ทุุกคนมีีส่่วนร่่วม โดยยึึดมั่่�นตามแนวทางค่่านิิยมของเสริิมสุุข (SERMSUK CORE VALUE)

SMART
WORKING

SMILE
WORKPLACE

COMMIT
TO SUCCESS

การทำำ�งานอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผล

บรรยากาศ
การทำำ�งานเป็็นทีีม
สื่่�อสาร สามััคคีี
และบริิการเป็็นเลิิศ

มุ่่�งมั่่�นสู่่�
ความสำำ�เร็็จ

โดยกรอบการวางแผนพััฒนาทรััพยากรบุุคคลด้้วยการฝึึกอบรม ได้้มุ่่ง� เน้้นพััฒนาระบบการบริิหารจััดการองค์์ความรู้้� (Learning Management
System : LMS) ด้้วยการออกแบบหลัักสููตรเพื่่อ� เพิ่่�มทัักษะและศัักยภาพในการทำำ�งานให้้กับั พนัักงานครอบคลุุมทุุกมิติิ ิ ทั้้�งในด้้านความสามารถ
ทางเทคนิิค พััฒนาภาวะความเป็็นผู้้�นำำ� เสริิมสร้้างความรู้้�เกี่่�ยวกัับองค์์กรและธุุรกิิจขององค์์กร และการพััฒนาประสิิทธิิภาพของการทำำ�งาน
ให้้กัับพนัักงานในทุุกระดัับ และยัังเป็็นการเตรีียมแผนผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งงานตามแผนเส้้นทางความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพที่่�ชััดเจน
การจััดหลัักสููตรการฝึกึ อบรมประจำำ�ปีีนั้้น� ได้้พิจารณานำ
ิ
ำ�ข้้อมููลจากแนวทางนโยบายกลยุุทธ์์หรืือเป้้าหมายขององค์์กร และยัังนำำ�ข้้อมููลส่่วนหนึ่่�ง
จากการสำำ�รวจความจำำ�เป็็นในการฝึึกอบรมกัับหน่่วยงานต่่างๆ ของทุุกโรงงานมาจััดทำำ�เป็็นแผนการฝึึกอบรมประจำำ�ปีี โดยได้้จัดั สรรหลัักสููตร
การฝึึกอบรมออกเป็็น 4 กลุ่่�มหลัักๆ ดัังนี้้�
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01

02

03

04

ด้้านการขาย-บริิการ
1. การใช้้ Dashboard อย่่างง่่ายและได้้ผล
2. เสริิมทัักษะสร้้างความรู้้�ให้้กัับทีีมงานขาย
• 8 ขั้้�นตอนในการเข้้าเยี่่�ยมร้้านค้้า
ไดเร็็กเซลล์์ / พรีีเซลล์์
• บทบาทหน้้าที่่�ของดีีมานด์์ ใน Sales Model
• โปรแกรมพัฒนายอดขายรายบุคคล
(Personal Improvement Program)
• ความรู้เกี่ยวกับสินค้าใหม่
(Product Knowledge)
• Incentive และแนวทางการท�ำงาน
ส�ำหรับพนักงานขาย
• ความรู้เบื้องต้นการอ่าน Dashboard
ส�ำหรับหัวหน้าเขต
• บทบาทหน้้าที่่�และการเข้้าเยี่่�ยมร้้านค้้า
สำำ�หรัับทีีมขาย Post Mix
• การบริหารการขายเพื่อสร้างยอดขายและก�ำไร
• บทบาทหน้าที่ของทีมขายรถเร่
• แนวทางการทำำ�งานของทีีมขายช่่วงคลายล็็อก
• ความรู้สินค้า F&N และเทคนิคการขาย

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานจััดฝึึกอบรม
ในปีีงบประมาณ 2563
(ข้้อมููล ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563)
จำำ�นวนพนัักงานเฉลี่่�ย
ต่่อเดืือนทั้้�งหมด

6,018 คน

จำำ�นวนพนัักงานเข้้ารัับ
การฝึึกอบรมรวมทั้้�งสิ้้�น

7,279 คน

จำำ�นวนชั่่�วโมงเข้้ารัับ
การฝึึกอบรมรวมทั้้�งหมด

44,622 ชั่่�วโมง

(เฉลี่่�ย 7.41 ชั่่�วโมงต่่อคน)

ด้้านระบบมาตรฐานคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์
1. ระบบความปลอดภััยในอาหาร : Food Safety System
Certification 22000 Version 5
2. ระบบความปลอดภััยในอาหารด้้วยมาตรฐาน GMP /
HACCP / FSSC 22000 และตีีความร่่างข้้อกำำ�หนดใหม่่
GHPs / HACCP rev.5 (Draft Version)
3. ข้้อกำำ�หนดมาตรฐานฮาลาล และแนวทาง
การประยุุกต์์ ใช้้ในระบบอุุตสาหกรรม

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานจััดฝึึกอบรม
ในปีีงบประมาณ 2562
(ข้้อมููล ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562)

ด้้านการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ และการเพิ่่�มผลผลิิต
ในโรงงาน
1. Lean Six Sigma Green Belt
2. TPM Strategy Deployment 2021
3. การวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยโปรแกรมทางสถิิติิ เพื่่�อการ
ปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ (Minitab)

จำำ�นวนพนัักงานเข้้ารัับ
การฝึึกอบรมรวมทั้้�งสิ้้�น

ด้้านบริิหารและการจััดการทั่่�วไป
1. ข้้อกำำ�หนดและการตรวจติิดตามภายในระบบการจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อม ISO 14001:2015
2. เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งานระดัับหััวหน้้างาน
3. โปรแกรม Excel เพื่่�อการใช้้งาน (ภาคปฏิิบััติิ)

(เฉลี่่�ย 6.59 ชั่่�วโมงต่่อคน)

จำำ�นวนพนัักงานเฉลี่่�ย
ต่่อเดืือนทั้้�งหมด

6,223 คน
5,826 คน

จำำ�นวนชั่่�วโมงเข้้ารัับ
การฝึึกอบรมรวมทั้้�งหมด

40,992 ชั่่�วโมง
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ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
เสริิมสุุขให้้ความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินโครงการเพื่่�อรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
โดยเสมอมา บริิษััทได้้นำำ�แนวคิิดเรื่่�องระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
(Circular Economy) มาใช้้ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับ
การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััดให้้เกิิดประโยชน์์
และมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด และในฐานะบริิษััทผู้้�ผลิิตและจััดจำำ�หน่่าย
เครื่่�องดื่่�มครบวงจร บริิษััทจึึงตั้้�งใจเป็็นกระบอกเสีียงเพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�
และกระตุ้้�นการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการบริิโภค
เพื่่�อดููแลสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจ�ำปี 2563

เพื่่�อเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน บริิษััทได้้กำำ�หนดแนวทางการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรธรรมชาติิ โดยกำำ�หนดเป้้าหมายและตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงาน
อย่่างเป็็นรููปธรรม พร้้อมทั้้�งได้้รัับการตรวจสอบจากหน่่วยงานองค์์กรภายนอก
เพื่่�อให้้มั่่�นใจถึึงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ดัังนี้้�
การใช ไฟฟา

3%

การใชพลังงาน

3%

*หนวย KWH

TARGET

ผลการดำเนินงานลดการใช ไฟฟา 13%

*หนวย KWH
*พลังงาน STEAM,
LPG, FUEL OIL

TARGET

ผลการดำเนินงานลดการใชพลังงาน 20%

FY2019

FY2020

FY2019

FY2020

31,448,832

27,371,733

28,051,013

22,495,842

การใชน้ำ

3%

การปลอยกาซเร�อนกระจก

3%

*หนวยลูกบาศกเมตร

TARGET

• การลดการใชน้ำ (REDUCE) 9%
• การนำน้ำกลับมาใชซ้ำ
และนำกลับมาใชใหม
(REUSE & RECYCLE) 13%

FY2019

TARGET

ผลการดำเนินงานลดการปลอยกาซ
เร�อนกระจก 14.6%

GHG SCOPE 1
GHG SCOPE 2

FY2020

3,480,684,300

*หนวย TonCO2e

3,166,972,000

FY2019

FY2020

28,467
17,664

23,452
15,925

กราฟแสดงข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก บมจ.เสริิมสุุข
ปีี FY2019 และปีี FY2020 (TonCO2e)
25,000
GHG SCOPE 1
GHG SCOPE 2

20,000

7,262

6,670

15,000
12,820

10,000
9,418
2,378 2,165

5,000

4,488 4,324

2019 2020
โรงงานปทุมธานี

2019 2020
โรงงานนครราชส�มา

2,020

3,442

1,593

4,292 3,936

3,143
976 708
3,295 3,196

2019 2020
2019 2020
โรงงานนครสวรรค โรงงานสุราษฎรธานี

3,031

2,026

2019 2020
โรงงานชลบุร�

982 906
604 740
489 485
52 67
2019 2020
2019 2020
บจ.เสร�มสุข เบเวอรเรจ บจ.เคร�อ่ งดืม่ แรงเยอรฯ

*TGO Certificate : TGO CFO FY21-04-007, 010, 011, 012
TGO CFO FY21-05-008, 015
TGO CFO FY21-06-009

33

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจ�ำปี 2563

เสริิมสุุขภาคภููมิิใจได้้รัับการรัับรองมาตรฐานสากล
ระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม ISO 14001:2015
ครบ 7 โรงงาน ภายในระยะเวลา 1 ปีี
วัันที่่� 24 กัันยายน 2563 บริิษัทั เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมกัับ
บริิษััท Lloyd’s Register International (Thailand) จำำ�กััด
จััดพิิธีีมอบประกาศนีียบััตร ISO 14001:2015 ให้้กับั โรงงานของ
เสริิมสุุข ทั้้ง� 5 โรงงาน และบริิษััท เสริิมสุุข เบเวอร์์เรจ จำำ�กััด โดยมีี
ผู้้�บริิหารและพนัักงานของเสริิมสุุขร่่วมรัับมอบประกาศนีียบััตร
จากผู้้บ� ริิหาร Lloyd’s Register ณ ศููนย์์ฝึกึ อบรมเสริิมสุุข บางเขน
ทั้้�งนี้้�บริิษััท เครื่่�องดื่่�มแรงเยอร์์ (2008) จำำ�กััด ได้้รัับการรัับรอง
จากบริิษัทั SGS (Thailand) จำำ�กััด และรัับมอบประกาศนีียบััตร
เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว ปััจจุุบัันโรงงานกลุ่่�มบริิษััทเสริิมสุุขจึึงได้้รัับ
การรัับรอง ISO 14001:2015 ทั้้�ง 7 โรงงาน
ปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา นัับเป็็นความท้้าทายอย่่างยิ่่�งของกลุ่่�มบริิษััท
เสริิมสุุข ที่่�ได้้เริ่่�มนำำ�มาตรฐานสากลระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ISO 14001:2015 Environmental Management System
มาเป็็นแนวทางปฏิิบััติิการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อเป้้าหมาย
การขอรัับรองมาตรฐานสากล ด้้วยการสนัับสนุุนของผู้้�บริิหาร
และความทุ่่�มเท มุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจอย่่างเต็็มที่่�ของทีีมงานทุุกแผนก
ทุุ ก ฝ่่ า ย ทำำ� ให้้ ทั้้� ง 7 โรงงาน ได้้ รัั บ การรัั บ รองมาตรฐาน
ISO 14001:2015 ภายในระยะเวลา 1 ปีี ซึ่่�งเป็็นการยกระดัับ
การจััดการด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมครั้้ง� สำำ�คััญของเสริิมสุุขให้้เป็็นที่่�ยอมรัับ
ในระดัับสากล สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน
DJSI, GRI Standard และ SDGs
การได้้ รัับ การรัั บ รองมาตรฐาน ISO 14001:2015 ในครั้้� ง นี้้�
นัับเป็็นก้้าวหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญของเสริิมสุุข ที่่�แสดงให้้ปรากฏอย่่างเป็็น
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รููปธรรมถึึงความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจต่่อความรัับผิิดชอบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ 2020 ของไทยเบฟ โดยมีีจุุดมุ่่�งหมาย
ก้้าวสู่่การ
� เป็็น “ผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจเครื่่อ� งดื่่ม� ครบวงจรในภููมิิภาคอาเซีียน
อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน” และมุ่่�งเน้้นการสร้้างความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อ “สร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุุณค่่า
จากการเติิ บ โตที่่� ยั่่� ง ยืืน” ร่่วมกัั บ ผู้้�มีี ส่่ วนได้้ ส่่ วนเสีี ย ตลอด
ห่่วงโซ่่คุุณค่่า และสอดคล้้องกัับแนวทางของเสริิมสุุข “เสริิมสุุข
เติิมสุุขทุุกโอกาส”

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจ�ำปี 2563

เสริิมสุุข รัับเครื่่�องหมายลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้น� ท์์
ครบถ้้วนทุุกเครื่่�องหมาย ทั้้�ง 7 โรงงาน
วัันที่่� 16 กัันยายน 2563 ผู้้�บริิหารและทีีมงาน บมจ.เสริิมสุุข
เข้้ ารัั บ มอบโล่่และประกาศนีี ย บัั ตรการรัั บ รองเครื่่� อ งหมาย
ลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์หรืือฉลากลดโลกร้้อน (Carbon Footprint
Reduction : CFR) เครื่่�องหมายคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของผลิิตภััณฑ์์
(Carbon Footprint of Product : CFP) และเครื่อ่� งหมายคาร์์บอน
ฟุุตพริ้้น� ท์์ขององค์์กร (Carbon Footprint of Organizatio : CFO)
จากนายจตุุพร บุุรุุษพััฒน์์ ปลััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่ง� แวดล้้อม ในงาน“ร้้อยดวงใจ ร่่วมใจลดโลกร้้อน” ประจำำ�ปีี 2563
ณ โรงแรมเดอะเบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้ำำ�� กรุุงเทพฯ
โดยงานดัั ง กล่่าวมีี วัั ตถุุ ป ระสงค์์ จัั ด ขึ้้� น เพื่่� อ เชิิ ด ชููเกีี ย รติิ
ผู้้ป� ระกอบการและภาคส่่วนต่่างๆ ที่่�เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีใี นการบริิหาร
จัั ด การและลดการปล่่อยก๊๊ าซ เรืือนกระจก โดยนัั บ เป็็ น ปีี ที่่� 5
ต่่ อ เนื่่� อ งกัั น ที่่� เ สริิ ม สุุ ข ได้้ เข้้ ารัั บ มอบโล่่และประกาศนีี ย บัั ตร
ซึ่่�งปััจจุุบัันทั้้�ง 7 โรงงานของเสริิมสุุขได้้รัับการรัับรองเครื่่�องหมาย
ลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ครบทั้้�ง 3 เครื่่�องหมาย นัับเป็็นความร่่วมมืือ
ของเสริิมสุุขกัับภาครััฐ หน่่วยงาน และองค์์กรชั้้�นนำำ�ของประเทศ
ในการลดก๊๊าซเรืือนกระจกต่อ่ เนื่่�องอย่่างเป็็นรููปธรรม

Carbon Footprint
for Organization : CFO

Carbon Footprint
for Product : CFP

Carbon Footprint Reduction : CFR

7 โรงงาน

93 ผลิิตภััณฑ์์

19 ผลิิตภััณฑ์์

ได้้รัับเครื่่�องหมายคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์
ขององค์์กร

ได้้รัับเครื่่�องหมายคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์
ของผลิิตภััณฑ์์

ได้้รัับเครื่่�องหมายฉลาก
ลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจ�ำปี 2563

ตอกย้ำำ��การจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน
ผ่่านเสื้้�อยููนิิฟอร์์มพนัักงานโฉมใหม่่ ที่่�ผลิิตมาจากเส้้นใย Upcycling
บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) เชื่่�อมั่่�นในแนวคิิดการจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืนเสมอมา และเน้้นการสร้้างการรัับรู้้�ให้้แก่่
ผู้้�มีี ส่่ วนได้้ ส่่ วนเสีี ย ทุุ ก ฝ่่า ยในการบริิ โภคด้้ ว ยความรัั บ ผิิ ด ชอบ
โดยเฉพาะการจััดการปััญหาพลาสติิก เน้้นหลัักการบริิโภคอย่่าง
พอเพีียง จนถึึงการเก็็บแยกอย่่างถููกวิิธีีเพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการนำำ�
เข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิลอย่่างสมบููรณ์์ เพื่่�อตอกย้ำำ��และผลัักดันั

แนวคิิดข้้างต้้น บริิษัทั ได้้สื่อ�่ สารผ่่านเสื้้อ� ยููนิิฟอร์์มพนัักงานโฉมใหม่่
ที่่�ผลิิตมาจากเส้้นใยพลากสติิกรีีไซเคิิล ทั้้�งนี้้� โครงการเปลี่่�ยน
ยููนิิฟอร์์มได้้เริ่่�มนำำ�ร่่องในส่่วนงานโครงการ TPM เมื่่�อปีี 2562
จำำ�นวน 2,000 ตััว และได้้ขยายผลต่อ่ ในหลายส่่วนงาน ในปีี 2563
โดยมีีจำ�ำ นวนผลิิตทั้้ง� สิ้้น� ที่่� 12,000 ตััว

เสริิมสุุขโรงงานสุุราษฎร์์ธานีีตอกย้ำำ�� การบริิหาร
การผลิิต ด้้วยหลัักความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และการดำำ�เนิินงานอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) โรงงานสุุราษฎร์์ธานีี ได้้รัับโล่่
และประกาศนีียบััตร “โครงการยกระดัับและพััฒนาโรงงาน
อุุ ต สาหกรรมในพื้้� น ที่่� เ มืืองอุุ ต สาหกรรมเชิิ ง นิิ เ วศ” โดย
นายวัันชััย แสงแพร ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายปฏิิบัติั ิการ-การผลิิต 2
เป็็นตััวแทนเข้้ารัับจากนายประกอบ วิิวิิธจิินดา ผู้้�ตรวจราชการ
กระทรวงอุุตสาหกรรม รัักษาราชการแทนอธิิบดีีกรมโรงงาน
อุุตสาหกรรม เมื่่�อวัันที่่� 30 ตุุลาคม 2562
โดยจุุ ด ประสงค์์ โ ครงการนี้้� เพื่่� อ ยกระดัั บ และพัั ฒ นาโรงงาน
อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศในพื้้�นที่่�ให้้เข้้าเป็็นเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ
รวมถึึงเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีให้้กัับโรงงานอื่่�นๆ ในจัังหวััดเป้้าหมาย
ซึ่่�งบริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) โรงงานสุุราษฎร์์ธานีี ได้้ผ่่าน
การตรวจประเมิิ น ใน 5 มิิ ติิ (กายภาพ เศรษฐกิิ จ สัั ง คม
สิ่่�ง แวดล้้ อ ม และการบริิ ห าร) จากคณะตรวจประเมิิ น จาก
กรมโรงงานอุุตสาหกรรม จากจำำ�นวนโรงงานในโครงการ 111 โรงงาน
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สำำ�หรัับรางวััลนี้้�เป็็นการตอกย้ำำ��ถึึงการบริิหารระบบการผลิิตที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ และดำำ�เนิินการสอดคล้้องตามหลัักความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและการดำำ�เนิินการอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งบริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�น
ในการดำำ�เนิินการอย่่างยั่่�งยืืนมาอย่่างต่่อเนื่่�อง สอดคล้้อง ECO
Industrial และ DJSI (Responsible Consumption and
Production, Climate Change) ในปีี 2020

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจ�ำปี 2563

น้ำำ��ดื่่�มคริิสตััล จััดแสดงแนวคิิด Crystal CARE ร่่วมผลัักดัันอนาคตที่่�ยั่่�งยืืน
ของประเทศไทย พร้้อมสนัับสนุุนคนรุ่่�นใหม่่รู้้�ใช้้รู้้�คุุณค่่าทรััพยากร
ในงาน TSX Thailand Sustainability Expo 2020
น้ำำ�� ดื่่� ม คริิ ส ตัั ล ผนึึ กกำำ� ลัั ง บริิ ษัั ท ในเครืือไทยเบฟเวอเรจ และ
บริิษััทชั้้�นนำำ�ของประเทศไทย ร่่วมงาน Thailand Sustainability
Expo 2020 งานเอ็็ กซ์์ โ ปด้้ า นการพัั ฒ นาอย่่างยั่่� ง ยืืนที่่� ส ร้้ า ง
“พลัังร่่วม” ทุุกภาคส่่วนได้้ดีที่่ี สุ� ดุ ของประเทศไทย โดย “คริิสตััล”
ได้้ ถ่่า ยทอดแนวคิิ ด Crystal CARE ตอกย้ำำ�� ความเป็็ น ผู้้�นำำ�
อย่่างยั่่�งยืืนของน้ำำ��ดื่่�มคริิสตััลระหว่่างวัันที่่� 1-4 ตุุลาคม 2563
ณ โครงการสามย่่านมิิตรทาวน์์
ภายในงานครั้้�งนี้้� “คริิสตััล” ได้้ถ่่ายทอดแนวคิิด Crystal CARE
ตอกย้ำำ�� ความเป็็ น ผู้้�นำำ� อย่่างยั่่� ง ยืืนของน้ำำ�� ดื่่� ม คริิ ส ตัั ล โดยชวน
คนรุ่่น� ใหม่่ร่่วมสนุุกกัับกิิจกรรม Crystal RVM (Reverse Vending
Machine) นวััตกรรมการจััดการคััดแยกขยะอย่่างถููกวิิธีี โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการจััดการพลาสติิก (ขวด PET) ส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิโภค
มีี ส่่ วนร่่วมในการลดขยะบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ด้้ ว ยเทคโนโลยีี บีี บ -อัั ด
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�สามารถนำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้ ให้้ผู้้�บริิโภคคััดแยกขยะ
ตั้้�งแต่่ต้้นทาง เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับขยะบรรจุุภััณฑ์์รีีไซเคิิล
กลัับมาเข้้ากระบวนการแปรรููป จััดทำำ�เป็็นเส้้นใยพลาสติิกรีีไซเคิิล
ที่่�สามารถนำำ�มาผลิิตเป็็นเสื้้�อพนัักงาน และต่่อยอดพััฒนาต่่อไป
ในอนาคต

แนวคิิด Crystal CARE เป็็นการต่่อยอดแนวคิิดด้้านความยั่่�งยืืน
ของบริิษัทั ฯ สู่่ส� าธารณชนเพิ่่�มขึ้้น� ซึ่ง่� สะท้้อนความมุ่่�งมั่่น� และใส่่ใจ
ในทุุกกิจกรร
ิ มการดำำ�เนิินธุุรกิจที่่
ิ เ� กี่่ย� วข้้องกัับสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
ของคริิสตััล ตั้้�งแต่่ภายในโรงงานส่่งตรงถึึงมืือผู้้�บริิโภค รวมทั้้�ง
การจัั ด การบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ห ลัั ง การบริิ โ ภคเพื่่� อ ลดผลกระทบต่่ อ
สิ่่ง� แวดล้้อม ที่่�คริิสตััลให้้ความสำำ�คััญมาโดยตลอดการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
และได้้เริ่่ม� ดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นรููปธรรมตั้้ง� แต่่ปีี 2559 กัับการสร้้าง
จิิตสำำ�นึึกด้า้ นการรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมให้้กับั เยาวชนไทย ด้้วยการมอบ
Upcycling Station (สถานีีรัักษ์์โลก) ให้้กับั โรงเรีียนรวม 135 แห่่ง
ทั่่�วประเทศ เพื่่อ� นำำ�ไปแยกชิ้้�นส่่วน “ฝา” “ฉลาก” และ “ขวด PET”
เพื่่�อนำำ�ไปรีีไซเคิิลเป็็นผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ เป็็นการสร้้างมููลค่่าให้้กัับ
ชิ้้�นส่่วนผลิิตภััณฑ์์ต่่อไป
ปััจจุุบััน คริิสตััล ยัังคงเดิินหน้้าต่่อยอดแนวคิิด Crystal CARE
ที่่�ตอบโจทย์์คุุณภาพชีีวิิตในด้้านอื่่�นๆ เพิ่่�มเติิมจาก “คุุณภาพ”
ที่่�สะท้้อนถึึงความห่่วงใยและใส่่ใจในทุุกกิิจกรรมการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพราะธุุรกิิจจะยั่่�งยืืนได้้
สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมต้้องยั่่ง� ยืืน ผ่่านการสร้้างสรรค์์กิจกรร
ิ มต่่างๆ
เพื่่�อปลููกฝัังและให้้ความรู้้�ในการใช้้คุุณค่่าทรััพยากรธรรมชาติิ
อย่่างพอประมาณและมีี เ หตุุ มีี ผ ลแก่่คนรุ่่� น ใหม่่และคนไทย
ทั้้�งประเทศ รวมทั้้�งร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการผลัั กดัันอนาคต
ที่่�ยั่่ง� ยืืนของประเทศไทยร่่วมกัับกลุ่่�มบริิษัทั ในเครืือไทยเบฟเวอเรจ
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บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจ�ำปี 2563

กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมในด้้านต่่างๆ
เสริิมสุุขโรงงานปทุุมธานีี รวมพลัังร่่วมมืือปลููกต้้นไม้้ เพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว
วัันที่่� 3 กรกฎาคม 2563 ชาวเสริิมสุุขโรงงานปทุุมธานีีได้้รวมพลััง
ร่่วมมืือจััดกิิจกรรมปลููกต้้นไม้้ นำำ�ทีีมโดย นายธานีี พรพิิสุุทธิ์์�ศัักดิ์์�
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการผลิิต พร้้อมด้้วยพนัักงานฝ่่ายต่่างๆ เพื่่�อ
ช่่วยกัั น สร้้ า งสรรค์์ แ ละรัั กษาสิ่่� ง แวดล้้ อ มสีี เขีี ย วรอบโรงงาน
ซึ่่�งกิิจกรรมนี้้�เกิิดขึ้้�นจากแนวคิิดของกลุ่่�มพนัักงานและผู้้�บริิหาร
เสริิมสุุขโรงงานปทุุมธานีี ที่่�ต้อ้ งการสร้้างพื้้�นที่่�สีเี ขีียวภายในโรงงาน
เพิ่่�มมากขึ้้�น เพราะสืืบเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพ
ภููมิิอากาศและภาวะโลกร้้อน ทำำ�ให้้สภาพอากาศร้้อนจััดมากขึ้้�น
ทุุ ก ๆ ปีี ทำำ� ให้้ ต้้ น ไม้้ บ ริิ เวณหน้้ า โรงงานแห้้ ง ตายไปหลายต้้ น
ส่่งผลให้้สภาพแวดล้้อมของโรงงานโดยรวมดููแห้้งแล้้ง จึึงได้้เกิิด
การรวมกลุ่่�มของพนัักงานจิิตอาสารวมพลัังร่่วมมืือ จััดซื้้�อต้้นไม้้
ดิิน และอุุปกรณ์์ต่่างๆ เพื่่�อสร้้างสถานที่่�ทำำ�งานให้้น่่าอยู่่� Happy
Work Place โดยมีีเป้้าหมายหลัักคืือ สร้้างพื้้�นที่่�สีีเขีียว เพิ่่�มโอโซน

ให้้กัับโลก ชดเชยมลพิิษที่่�เกิิดจากการผลิิตในโรงงาน ช่่วยดููดซัับ
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ สร้้างกิิจกรรมการทำำ�งานเป็็นทีีมและ
สร้้างให้้พนัักงานมีีความตระหนัักในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและ
มีีความเป็็นจิิตอาสา
สำำ�หรัับกิิจกรรมปลููกต้้นไม้้ในครั้้ง� นี้้� ได้้ทำำ�การปลููกต้้นไม้้ต่่างๆ อาทิิ
ต้้นแคนา ต้้นศรีีตรััง ต้้นคููณ ต้้นสายหยุุด ต้้นทองอุุไร ต้้นจำำ�ปีี
ต้้นมะขาม ต้้นอิินทนิิล ต้้นยี่่�โถ ต้้นพุุดซึ่่�งเป็็นพัันธุ์์�ไม้้ที่่�มีีประโยชน์์
ลำำ�ต้้นสวยงาม มีีดอกที่่�สวยงามหอมสดชื่่�น และให้้ความร่่มรื่่�น
โดยได้้ลงมืือช่่วยกัันปลููกได้้ในรอบนี้้� รวม 56 ต้้น ซึ่่�งคณะทำำ�งาน
ได้้ตั้้�งเป้้าไว้้ต้้องการที่่�จะปลููกต้้นไม้้เพิ่่�มในบริิเวณโรงงานปทุุมธานีี
ให้้ได้้ 100 ต้้น ให้้ครบภายในปีี 2020

โรงงานชลบุุรีีร่่วมโครงการฟื้้�นฟููอนุุรัักษ์์ป่่าชายเลน
บริิ ษัั ท เสริิ ม สุุ ข จำำ� กัั ด (มหาชน) โรงงานชลบุุ รีี ร่่ วมกัั บ
กองสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม เทศบาลหนองไม้้แดง ร่่วมกััน
ปลููกป่่าชายเลน ประจำำ�ปีี 2563 ณ พื้้�นที่่�ป่่าชายเลน บริิ เวณ
คลองเกลืือ ตำำ�บลหนองไม้้แดง อำำ�เภอเมืืองชลบุุรีี โดยกิิจกรรม
ได้้จัดั ขึ้้น� เมื่่อ� วัันที่่� 7 สิิงหาคม 2563 เพื่่อ� เป็็นการอนุุรักษ์
ั ป่์ า่ ชายเลน
ในพื้้� น ที่่� จัั ง หวัั ด ชลบุุ รีี ให้้ มีี ค วามสมบููรณ์์ กลัั บ คืืนธรรมชาติิ
อย่่างยั่่�งยืืน
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เสริิมสุุขร่่วมกัับไทยเบฟร่่วมกัันทำำ�ความดีี
“ทำำ�ดีีตามรอยพ่่อ”
พนัั ก งานจิิ ต อาสาเสริิ ม สุุ ข และไทยเบฟร่่วมกัั น ทำำ� กิิ จกรร ม
“ทำำ�ดีีตามรอยพ่่อ” เพื่่�อสร้้างความสุุขให้้กัับชุุมชน วััด และ
โรงเรีียนวััดบุุคคโล ที่่�มีีพื้้�นที่่�ติิดกัับสาขาพระรามสอง ด้้วยการ
ทำำ� ความสะอาดถนนและทางเท้้ ากำำ� แพง เพื่่� อ ถวายเป็็ น
พระราชกุุ ศ ล และน้้ อ มรำำ� ลึึ ก ในพระมหากรุุ ณาธิิ คุุ ณ ของ
พระบาทสมเด็็ จพร ะบรมชนกาธิิ เ บศรมหาภููมิิ พ ลอดุุ ล ยเดช
มหาราช บรมนาถบพิิตร เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคต 13 ตุุลาคม
2563 และในโอกาสต่่างๆ มาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างสัังคม
น่่าอยู่่� สะอาด ปลอดภััย และภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของบริิษััท เสริิมสุุข
เติิมสุุขทุุกโอกาส

การส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��ดื่่�มคริิสตััลในโอกาสต่่างๆ
เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งานและบรรเทาสาธารณภััย
มอบน้ำำ��ดื่่�มคริิสตััลให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจคััดกรองโควิิด-19
ด่่านตรวจคััดกรอง อำำ�เภอเกาะสมุุย
บริิษัทั เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) สาขาเกาะสมุุย มอบน้ำำ��ดื่่ม� คริิสตััล
น้ำำ�� ดื่่� ม คุุ ณภาพ ให้้ กัั บ หน่่วยงานตำำ� รวจและเจ้้ า หน้้ าที่่� ตำำ� รวจ
ที่่�ต้้องปฏิิบััติิงานประจำำ�ด่่านตรวจโรคโควิิด-19 ณ พื้้�นที่่�เกาะสมุุย
ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�คััดกรองประชาชนผู้้�ที่่�จะต้้องเดิินทางเข้้าออกบริิเวณ
ท่่าเรืือซีี ท รานเฟอร์์ รี่่� ท่่าเรืือราชาเฟอร์์ รี่่� ตลอดจนพระสงฆ์์
วััดนราเจริิญสุุข (พระประสิิทธิ์์�) เพื่่�อช่่วยดัับกระหายคลายร้้อน
และสร้้างความสดชื่่�นในช่่วงเวลาการทำำ�งาน โดยน้ำำ��ดื่่�มคริิสตััล
มีีความห่่วงใยและขอเป็็นกำำ�ลัังใจให้้กัับผู้้�ปฏิิบัติั ิงานทุุกท่่านที่่�ต้้อง
เหน็็ดเหนื่่�อยกัับการทำำ�งาน พร้้อมร่่วมต่่อสู้้�ช่่ วยกัันแก้้ปััญหา
ภััยวิิกฤตการระบาดของไวรััสโควิิด-19 ให้้ผ่่านพ้้นไปด้้วยกััน
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สนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�มคริิสตััลให้้กัับผู้้�พิิทัักษ์์ดัับไฟป่่า
พื้้�นที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่และเชีียงราย
จากสถานการณ์์ ไ ฟไหม้้ ป่่ าที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ในหลายพื้้� น ที่่� ทั่่� ว ประเทศ
เป็็นระยะเวลาหลายเดืือน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงนี้้�ที่่�กำำ�ลััง
ทวีีความรุุนแรงเป็็นอย่่างมากในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือของประเทศไทย
ที่่�กำำ�ลัังได้้รัับผลกระทบและสร้้างความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างหนััก และรวมถึึงเรื่่�องของฝุ่่�นควัันจากไฟป่่าที่่�กลายเป็็นฝุ่่�น
PM2.5 ส่่งผลกระทบกัับสุุขภาพของพี่่�น้้องชาวภาคเหนืือ
บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) นำำ�โดย นายประวิิทย์์ กล่่อมเกลา
ผู้้�จัดั การขาย ภาค 5 และทีีมงานได้้เป็็นตััวแทนบริิษัทั ฯ มอบน้ำำ��ดื่่ม�
คริิสตััล จำำ�นวน 150 แพ็็กพร้้อมด้้วยเครื่่�องดื่่�มชููกำำ�ลััง แรงเจอร์์
30 หีีบ ให้้กัับ นายเจริิญฤทธิ์์� สงวนสััตย์์ ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด
เชีียงใหม่่ และ พ.ต.อ.ปิิยะพัันธ์์ ภััทรพงศ์์สิินธุ์์� รอง ผบก.ภ.จว.
เชีียงใหม่่ เพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานแก่่เจ้้าหน้้าที่่� ประชาชน
จิิตอาสา ในภารกิิจดัับไฟป่่าพื้้�นที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่ โดยได้้ทำำ�
การมอบ ณ ศููนย์์ บัั ญ ชาการป้้ อ งกัั น แก้้ ไขปัั ญ หาฝุ่่�นละออง
ขนาดเล็็ก PM2.5 องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดเชีียงใหม่่

คริิสตััลมอบน้ำำ��ดื่่�มช่่วยเหลืือผู้้�ประสบอุุทกภััย จัังหวััดน่่าน
จากสถานการณ์์ อุุ ท กภัั ย ที่่� เ กิิ ด จากฝนตกหนัั ก บริิ เ วณทั่่� ว
จัังหวััดน่่านเป็็นระยะเวลาหลายวััน ทำำ�ให้้เกิิดปริิมาณน้ำำ��สะสม
เป็็นจำำ�นวนมาก และทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��ท่่วมฉัับพลััน น้ำำ��ไหลหลาก
และดิินสไลด์์บนเส้้นทางหลายแห่่งในพื้้�นที่่�จัังหวััดน่่าน ตั้้�งแต่่
ช่่วงวัั น ที่่� 19 สิิ ง หาคม 2563 ที่่� ผ่่า นมา ทำำ� ให้้ ป ระชาชน
หลายครอบครััวได้้รัับผลกระทบอย่่างหนัักจากน้ำำ��ท่่วม
เมื่่�อวัันที่่� 27 สิิงหาคม 2563 บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน)
นำำ�โดย นายประวิิทย์์ กล่่อมเกลา ผู้้�จัดั การขาย ภาค 5 และทีีมงาน
ได้้เป็็นตััวแทนบริิษััทฯ มอบน้ำำ��ดื่่�มคริิสตััล น้ำำ��ดื่่�มคุุณภาพ จำำ�นวน
150 แพ็็ก ผ่่านทางหััวหน้้าอุุทยานศรีีน่่าน คุุณบััณฑิิต ฉิิมชาติิ
เพื่่�อนำำ�ไปช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยในจัังหวััดต่อ่ ไป
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นอกจากนี้้� ในพื้้�นที่่�ของจัังหวััดเชีียงราย บริิษััทยัังได้้ส่่งตััวแทน
บริิษััท สาขาเชีียงราย ไปมอบน้ำำ��ดื่่�มคริิสตััลและเครื่่�องดื่่�มชููกำำ�ลััง
แรงเจอร์์ให้้กับั นายปรีีชา ทองเอี่่ย� ม ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนควบคุุมและ
ปฏิิบััติิการ สำำ�นัักบริิหารพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ที่่� 15 เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในภารกิิจ
ร่่วมกัับชุุดปฏิิบััติิการดัับไฟป่่าอีกด้
ี ้วย
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ความสำำ
�
เร็็
จด้
า
้
นความยั่่�
ง
ยืืน
ปีี 2563 บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน)
ได้้รัับการรัับรองและรางวััลด้้านความยั่่�งยืืน ดัังนี้้�

รางวัล NO.1 BRAND THAILAND
2019-2020 ประเภท NATURAL WATER

น้ำดื่มคร�สตัลรับรางวัล NO.1 BRAND THAILAND
2019-2020 ประเภท NATURAL WATER
ตอกย้ำแบรนดน้ำดื่มคุณภาพยอดนิยมของคนไทย
เปนปที่ 3 ติดตอกัน จากนิตยสารมารเก็ตเธียร

1
2

รางวัล CSR – DIW CONTINUOUS
AWARDS ป 2563

บมจ.เสร�มสุข 5 โรงงาน ไดรับรางวัล
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บมจ.เสร�มสุข 5 โรงงาน บจ.เสร�มสุข เบเวอรเรจ
บจ.เคร�่องดื่มแรงเยอรฯ ไดรับการรับรอง
และข�้นทะเบียน CFO และ CFP จากองคการบร�หาร
จัดการกาซเร�อนกระจก (องคการมหาชน)

5
6

ประกาศนียบัตรโครงการสถานประกอบการ
ตนแบบดีเดนดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน

โรงงานนครราชส�มาไดรับประกาศนียบัตรระดับจังหวัด
จากสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชส�มา
กระทรวงแรงงาน

บมจ.เสร�มสุข 5 โรงงาน ไดรับการรับรองมาตรฐาน
สากลระบบการจัดการความปลอดภัยดานอาหาร
ตามมาตรฐานฉบับใหม จาก บจ.SGS (THAILAND)

3
4

การรับรองคารบอนฟ�ตพร�้นท
ขององคกร (CFO) และผล�ตภัณฑ (CFP)

การรับรองมาตรฐาน มาตรฐาน
FSSC 22000 V.5.0 & ISO 22000:2018

การรับรองมาตรฐานสากล
ระบบการจัดการส��งแวดลอม
ISO 14001:2015

โรงงานปทุมธานี โรงงานนครราชส�มา
โรงงานนครสวรรค โรงงานสุราษฎรธานี
โรงงานชลบุร� และ บจ.เสร�มสุข เบเวอรเรจ
ไดรับการรับรองจาก บจ.LLOYD’S REGISTER
บจ.เคร�่องดื่มแรงเยอรฯ ไดรับการรับรองจาก
บจ.SGS (THAILAND)

รางวัล “โครงการยกระดับและพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมในพ�้นที่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

โรงงานสุราษฎรธานี รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

7
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การรัับรองจากหน่่วยงานภายนอก

LR Independent Assurance Statement

Relating to Sermsuk Public Company Limited’s data for selected
GRI indicators for the fiscal year 2020 (1st October 2019 – 30th
September 2020)
This Assurance Statement has been prepared for Sermsuk Public Company Limited in accordance with our contract but is
intended for the readers of this Report.

Terms of engagement

Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LR) was commissioned by Sermsuk Public Company Limited (Sermsuk), to provide
independent assurance on its selected GRI indicators (“the data”) against the assurance criteria below to a limited level of
assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier using LR’s verification procedure. LR’s verification
procedure is based on current best practice, is in accordance with ISAE 30001 and uses the following principles of - inclusivity,
materiality, responsiveness and reliability of performance data.
Our assurance engagement covered Sermsuk’s operations and activities only in Thailand specifically the following
requirements:
•
Confirming whether the selected environmental and social indicators below were compiled according to GRI’s
Standard 2016.
•
Evaluating the reliability of data and information for only the selected environmental and social indicators listed
below:
Environmental
- GRI 302-1 Energy consumption within the organization
- GRI 302-3 Energy intensity
- GRI 303-3 (2018 edition) Water withdrawal
- GRI 303-4 (2018 edition) Water discharge
- GRI 303-5 (2018 edition) Water consumption
- GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
- GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
- GRI 305-4 GHG emissions intensity
- GRI 306-2 Waste by type and disposal method
Social
- GRI 403-8 (2018 edition) Workers covered by an occupational health and safety management system
- GRI 403-9 (2018 edition) Work-related injuries
- GRI 403-10 (2018 edition) Work-related ill health
- GRI 404-1 Average hours of training per year per employee
- GRI 404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews
- GRI 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs
Our assurance engagement excluded the data and information of Sermsuk’s suppliers, contractors and any third-parties
mentioned in the report.
LR’s responsibility is only to Sermsuk. LR disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote.
Sermsuk’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within the report
and for maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived. Ultimately, the report has
been approved by, and remains the responsibility of Sermsuk.

______________________________
1
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GHG quantification is subject to inherent uncertainty.
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LR’s Opinion

Based on LR’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that Sermsuk has not, in all material
respects:
•
Met the requirements above
•
Disclosed reliable performance data and information as no errors or omissions were detected
The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the professional
judgement of the verifier.
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement. Limited
assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. Consequently, the level of assurance
obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable
assurance engagement been performed.

LR’s approach

LR’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure. The following tasks though were
undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement:
•
Auditing Sermsuk’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or misstatements in the data. We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions and
systems, including those for internal verification. We also spoke with those key people responsible for compiling the
data and drafting the report.
•
Sampling Sermsuk’s performance data for the selected GRI indicators at Pathum Thani and Chonburi Plants and the
consolidated final data at Sermsuk’s corporate level.

Observations

Further observations and findings, made during the assurance engagement, are:
•
Reliability: Data management systems are established and centralized for the data and information collection and
calculation associated with the selected GRI indicators. However, based on the water balance data, we believe that
Sermsuk can see opportunity for improving water consumption.

LR’s standards, competence and independence

LR ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The
outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the
approach applied is rigorous and transparent.
This verification is the only work undertaken by LR for Sermsuk and as such does not compromise our independence or
impartiality.
Dated: 22th December 2020

Opart Charuratana
LR Lead Verifier
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited
22nd Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND
LR reference: BGK00000507/D
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective
officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no
responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this
document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this
information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for versions
translated into other languages.
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2020. A member of the Lloyd’s Register Group.
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แบบแสดงรายการข้
อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2563
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุ
รกิิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) เริ่ มประกอบธุรกิจเครื่ องดื่ม โดยมีคณะผู้ก่อตังบริ
้ ษัทจำนวนทัง้ สิ ้น
7 คน ได้ ยื่นจดทะเบียนโดยมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มต้ น 8 ล้ ำนบำท เริ่ มเปิ ดดำเนินกำรเมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2495 และได้
เริ่ มผลิตเครื่ องดื่มอัดลม “เป๊ ปซี่” ที่โรงงำนสีลมและนำออกจำหน่ำยครัง้ แรกเมื่อ 18 มีนำคม 2496 เป็ นต้ นมำ
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2554 คณะกรรมกำรได้ มีมติยกเลิกสัญญำ EBA ผลิตและจัดจำหน่ำยเครื่ องดื่มอัดลมภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำของเป๊ ปซี่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Bottling Appointment (“EBA”)) ที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 29 เมษำยน 2554 ได้ ให้ ควำมเห็นชอบกำรดำเนิ นกำรของบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกับสัญญำ
ระหว่ำงบริ ษัทกับเป๊ ปซี่ (รวมถึงกำรเลิกสัญญำ) ต่อมำในเดือนกรกฎำคม 2554 บริ ษัทได้ รับหนังสือจำกบริ ษัท เป๊ ปซี่-โคล่ำ
(ไทย) เทรดดิ ้ง จำกัด Seven-Up Nederland, B.V. (รวมเรี ยกว่ำ “กลุ่มเป๊ปซี่”) และบริ ษัท เอสเอส เนชัน่ แนล โลจิสติกส์
จำกัด (“SSN”) (รวมเรี ยกกลุ่มเป๊ ปซี่และ SSN ว่ำ “กลุ่ มผู้ ถือหุ้นใหญ่ ”) แจ้ งว่ำกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ ลงนำมในสัญญำ
จะซื ้อจะขำยหุ้นของบริ ษัทโดยในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสัญญำ EBA นัน้ หำกกลุม่ เป๊ ปซี่เป็ นฝ่ ำยขำยหุ้นให้ กบั SSN และ/หรื อ
ผู้ลงทุนฝ่ ำย SSN กำหนดเป็ นเงื่อนไขให้ บริ ษัทและเป๊ ปซี่ดำเนินกำรขยำยระยะเวลำวันที่เลิกสัญญำ EBA มีผลออกไปอีก
7 เดือน นับจำกวันที่ 1 เมษำยน 2555
ต่อมำบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ซึง่ เป็ นผู้ลงทุนฝ่ ำย SSN ได้ ซื ้อหุ้นจำกกลุม่ เป๊ ปซี่ และได้ ทำคำเสนอซื ้อ
หุ้นจำกผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บริ ษัทจึงได้ ลงนำมในหนังสือขยำยระยะเวลำกำรมีผลบังคับของกำรเลิกสัญญำ EBA ออกไป
มี ก ำหนด 7 เดื อนนับ แต่ วัน ที่ 1 เมษำยน 2555 ดังนัน้ สัญ ญำ EBA จะเป็ นอัน สิ น้ สุดเมื่ อสิ น้ วัน ท ำกำรของวัน ที่
1 พฤศจิกำยน 2555 ทังนี
้ ้ สัญญำอื่นที่เกี่ยวข้ องกับสัญญำ EBA คือ สัญญำควำมร่ วมมือทำงกำรตลำดและกำรโฆษณำ
(Agreement for Cooperative Advertising and Marketing Principles (“Coop”)) ก็สิ ้นสุดในวันเดียวกัน ทังนี
้ ้ ภำยหลัง
จำกกำรสิ ้นสุดสัญญำ EBA บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจำหน่ำยเครื่ องดื่มอัดลมภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “est” (เอส)
เมื่ อ วัน ที่ 23 ธั น วำคม 2557 Great Brands Limited ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยทำงตรงของบริ ษั ท ได้ ท ำสัญ ญำขำย
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “เอส” ให้ กั บ Super Brands Company Pte. Ltd. ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยทำงอ้ อมของบริ ษั ท
ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน) บริ ษัทจะนำเงิ นทุนที่ได้ รับไปใช้ ในกำรพัฒนำกิ จกำรด้ ำนอื่น ๆ โดยเฉพำะกำรเพิ่ม
ศักยภำพกำรผลิตและกำรจัดจำหน่ำย ซึ่งเป็ นจุดแข็งของบริ ษัทอีกทัง้ บริ ษัทในกลุ่มไทยเบฟจะสนับสนุนกำรพัฒนำ
เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “เอส” ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ในระดับประเทศ และภูมิภำคต่อไป
ต่อมำ เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2558 บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท ณ
ขณะนัน้ ได้ มีกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริ ษัทจำนวน 171,923,138 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 64.66 ให้ กบั บริ ษัท โซ วอเตอร์
จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยทำงอ้ อมที่ถือหุ้นโดยบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน) ในสัดส่วนร้ อยละ 100
ของจำนวนหุ้นทังหมด
้
โดยกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็ นกำรดำเนินกำรเพื่อปรับโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นภำยในของกลุ่ม
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุ
รกิิจ
แบบแสดงรายการข้
อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เท่ำนัน้ และไม่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงอำนำจควบคุม รวมถึงนโยบำยกำรบริ ห ำรและกำรดำเนินงำน
ของบริ ษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ดำเนินกำรตำมแผนธุรกิจในอนำคตโดยอำศัยทรั พยำกรต่ำง ๆ ทรัพย์สิน รวมทังศั
้ กยภำพของ
ระบบกำรจัดจำหน่ำยและขนส่งสินค้ ำที่เข้ มแข็ง เพื่อดำเนินกำรตำมแผนธุรกิจในอนำคต และเพื่อสร้ ำงกำรเติบโตอย่ำง
มัน่ คงและยัง่ ยืน

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์
บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) มีวิสยั ทัศน์ ในกำรเป็ นบริ ษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยเครื่ องดื่มครบวงจรที่มี
คุณภำพและกำรบริ กำรที่เป็ นเลิศของประเทศไทย รวมถึงผลตอบแทนที่ดีกบั ผู้เกี่ยวข้ อง
ภารกิจ
บริ ษัทมีภำรกิจในกำร “เติมสุขทุกโอกำส” ด้ วยกำรผลิตเครื่ องดื่มคุณภำพสูงให้ กับผู้บริ โภคและลูกค้ ำไทย
เพื่อสร้ ำงกำรเติบโตที่มนั่ คงและยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินธุรกิจ
สำหรั บธุรกิจเครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยวิสยั ทัศน์ 2025 ของบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
(มหำชน) บริ ษัทได้ ปรับกลยุทธ์ในกำรเสริ มโครงสร้ ำงกำรดำเนินงำนให้ แข็งแกร่ ง เพื่อใช้ ในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนิน
ธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2564 ภำยใต้ แนวคิด “เติบโตอย่ำงยัง่ ยืน ตอบรับสังคมดิจิ ทลั ” (Growing Sustainably, Rising
Towards Digital Future) ด้ วยกำรนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมำใช้ ในกำรดำเนิ นงำนและกำรบริ หำรธุรกิ จ พร้ อมทัง้
มีแผนเรื่ องปรั บเปลี่ยนวิถีกำรทำงำนสู่รูปแบบใหม่ ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภำพของกำรทำงำนให้ เป็ นไปใน
ทิศทำงที่สงู ขึ ้น โดยมีแนวทำงดำเนินกำรดังนี ้

1. Brands & Reach:
สรรค์สร้ ำงโอกำสในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผ้ บู ริ โภคในแต่ละกลุม่ และช่วงเวลำ รวมถึงยังได้ มี
กำรพัฒนำช่องทำงกำรขำยและกำรจัดจำหน่ำยที่ทรงประสิทธิ ภำพ พร้ อมจัดส่งให้ ถึงมือผู้บริ โภคได้ อย่ำง
ทันที และทัว่ ถึง นอกจำกนี ้ได้ มีวิธีรับมือกับกำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรทำงำนสู่รูปแบบดิจิทลั เพื่อให้ ตอบสนองต่อ
ควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วในตลำด เพิ่มควำมหลำกหลำยและประสิทธิภำพกำรขำยสินค้ ำให้ สำมำรถ
ตอบสนองกับควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคได้ มำกที่ สุด พร้ อมกันนี เ้ ป็ นกำรช่วยให้ พนักงำนทุกคนได้ เข้ ำถึง
ข้ อมูลเชิงลึกทำงด้ ำนกำรขำย เพื่อวำงแผนกำรทำงำนในแต่ละพื ้นที่ให้ สอดคล้ องกับโอกำส และสำมำรถนำ
2
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุ
รกิิจ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
แบบแสดงรายการข้
องค์ควำมรู้ ที่ได้ มำนันน
้ ำไปต่อยอดกำรพัฒนำตรำสินค้ ำหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เข้ ำถึงใจผู้บริ โภค เพื่อขึ ้นเป็ น
ผู้นำเทรนด์ผลิตภัณฑ์ทำงเลือกเพื่อสุขภำพและกำรเป็ นอยู่ที่ดี รวมทังสร้
้ ำงควำมแปลกใหม่ให้ กบั ตลำดและ
ผู้บริ โภคอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นกำรตอบโจทย์ PASSION 2025 ของกลุม่ ไทยเบฟ ได้ อย่ำงแท้ จริ ง
2. Production and Supply Chain Excellence:

เสริ มควำมแข็ ง แกร่ งของกำรเชื่ อมต่อรำกฐำนกำรผลิ ต ที่ ไ ด้ รั บ มำตรฐำนระดับ โลก ของบริ ษัท กับ
เครื อข่ ำยโลจิ ส ติ ก ส์ ข นำดใหญ่ ใ นระดับ ประเทศของกลุ่ม ไทยเบฟฯ เข้ ำด้ วยกัน โดยกำรน ำเทคโนโลยี
ปั ญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มำใช้ ในกำรวิเครำะห์และพัฒนำระบบกำรผลิต และกระจำยสินค้ ำ
ที่ส่งเสริ มโครงสร้ ำงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) สำมำรถนำเสนอสินค้ ำ และคัดเฉพำะ
วัต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภำพจำกแหล่ ง ผลิ ต ให้ ถึ ง มื อ ผู้ บ ริ โ ภคในแต่ ล ะภู มิ ภ ำคได้ อ ย่ ำ งทั น ที และเพี ย งพอต่ อ
ควำมต้ องกำร ซึง่ จะช่วยลดต้ นทุน และยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริ ษัทได้

3. Sustainability:
บริ ษัทให้ ควำมใส่ใจในกำรดำเนินกำรบริ หำรและพัฒนำห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ (Value Chain) ที่เป็ นยุทธศำสตร์
สำคัญที่จะส่งผลสำเร็ จทำงธุรกิจ เริ่ มตังแต่
้ กำรจัดซื ้อจัดหำ ไปจนถึงกำรบริ หำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์ หลังกำร
บริ โภคเพื่อตอบโจทย์ผ้ มู ีส่วนได้ สว่ นเสียในทุก ๆ ภำคส่วนให้ มีควำมแข็งแกร่ ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ ำนของ
กำรบริ หำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อมและทรัพยำกรธรรมชำติ สังคม และชุมชนรอบข้ ำง รวมทังกำรมี
้
สว่ นร่ วมในกำร
ผลัก ดัน และพัฒ นำเศรษฐกิ จ ฐำนรำกให้ เ ข็ ม แข็ ง ตลอดจนกำรส่ ง เสริ ม กำรพัฒ นำบุค ลำกรและสร้ ำง
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนที่เป็ นเลิศในทุกมิติให้ เต็มเปี่ ยมสุดพลังศักยภำพของกลุ่มธุรกิจ
ไทยเบฟ ทังหมดนี
้
้นับเป็ นกำรมุง่ ไปสู่กำรเป็ นผู้นำในอุตสำหกรรมเครื่ องดื่มที่ใส่ใจด้ ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ในระดับโลก
เป้าหมาย
บริ ษัทได้ วำงเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจในด้ ำนต่ำง ๆ ไว้ ดงั นี ้
เป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและส่ วนแบ่ งการตลาด
บริ ษัทมีกำรวำงเป้ำหมำยในกำรเพิ่มยอดขำยและส่วนแบ่งกำรตลำดในแต่ละปี โดยกำรตังเป
้ ้ ำหมำยดังกล่ำว
จะคำนึงถึงปั จจัยต่ำง ๆ เช่น สภำพทัว่ ไปทำงเศรษฐกิจ กำรเปลี่ยนแปลงรสนิยม และอุปนิสยั ในกำรบริ โภคของ
ลูก ค้ ำ สภำพกำรแข่ ง ขัน ข้ อ ได้ เ ปรี ย บเสี ย เปรี ย บของคู่แ ข่ ง กิ จ กรรมของคู่ แ ข่ ง ในปี ที่ ผ่ ำ นมำ เป็ นต้ น ทัง้ นี ้
กำรตังเป
้ ้ ำหมำยของบริ ษัทจะคำนึงถึงสถำนกำรณ์ แนวโน้ มในอดีต ประกอบกับกำรคำดกำรณ์ ในอนำคต รวมทัง้

46

3

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

แบบแสดงรายการข้
อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2563
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุ
รกิิจ
กำรประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของบริ ษัทเพื่อวิเครำะห์ และพิจำรณำสร้ ำงสรรค์กิจกรรมต่ำง ๆ รวมถึงกำรเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเสริ มสร้ ำงให้ ผลกำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่ตงไว้
ั้
เป้าหมายในการเพิ่มกาไร
นอกจำกกำรเพิ่มยอดขำย บริ ษัทยังมุ่งเน้ นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ และกำรควบคุมค่ำใช้ จ่ำยในด้ ำนต่ำง ๆ โดย
กำหนดดัชนีกำรวัดประสิทธิภำพ (Key Performance Indicator) ให้ หน่วยงำนต่ำง ๆ ในองค์กรถือเป็ นเป้ำหมำยใน
กำรดำเนินงำน และจะใช้ ดชั นีกำรวัดประสิทธิ ภำพดังกล่ำวเป็ นเครื่ องมือในกำรประเมินผลงำนของพนักงำนใน
หน่วยงำนต่ำง ๆ ด้ วย
เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรส่งเสริ มกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ ทุกสำยงำนอย่ำงต่อเนื่องทั่วถึงและสม่ำเสมอ
ทังในด้
้ ำนควำมรู้ ตำมสำยงำน วิชำกำรและด้ ำนกำรจัดกำร ตลอดจนเทคนิคต่ำง ๆ ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ทำงำนมำอบรมและถ่ำยทอดให้ พนักงำน เพื่อนำไปใช้ ในกำรปฏิบตั ิงำนประจำวัน นอกจำกนี ้ ยังเน้ นกำรพัฒนำ
บุคลำกรในสภำพกำรปฏิบตั ิงำนจริ ง โดยผ่ำนกำรสอนและแนะนำงำนโดยผู้บังคั บบัญชำในสำยงำน กำรดูงำน
และกำรลงมือปฏิบตั ิจริ งในรู ปของคณะทำงำน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ และทักษะในกำรปฏิบตั ิงำนและกำรบริ หำรงำน
ของพนักงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสองปี ที่ผ่ำนมำบริ ษัทได้ เน้ นในเรื่ องกำรเพิ่มยอดขำยและกำรกระจำยสินค้ ำ
บริ ษัทจึงได้ พยำยำมเน้ นกำรฝึ กอบรมและกำรพัฒนำพนักงำนในด้ ำนกำรขำย เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ เทคนิคและ
ทักษะของพนักงำนทุกระดับในสำยงำนขำยอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
เป้าหมายในการให้ ผลตอบแทนแก่ ผ้ ูถือหุ้น
บริ ษัทมีนโยบำยให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นในรู ปของกำรจ่ำยเงินปั นผลอย่ำงสม่ำเสมอ ในอัตรำที่เหมำะสม แต่
ไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจำกหักสำรองตำมกฎหมำยและขำดทุน
สะสมยกมำแล้ ว (ถ้ ำมี) ทัง้ นี ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำว จะขึน้ อยู่กับกระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เงื่อนไข และ
ข้ อก ำหนดในสั ญ ญำต่ ำ ง ๆ ที่ บ ริ ษั ท ผู ก พั น อยู่ รวมถึ ง ควำมจ ำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่ น ๆ ในอนำคต
ตำมผลประกอบกำรในแต่ละปี โดยกำรสร้ ำงควำมเจริ ญและควำมมัน่ คงให้ กบั บริ ษัท เพิ่มรำยได้ และผลกำไรให้ กบั
ธุรกิจด้ วยกิจกรรมกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ ซึง่ ช่วยกระตุ้นให้ เกิดควำมต้ องกำรบริ โภคเครื่ องดื่มของบริ ษัทรวมทัง้
กำรเพิ่มยอดผลิตและยอดขำยให้ มำกยิ่งขึ ้น เพื่อสร้ ำงผลตอบแทนให้ กบั นักลงทุนและผู้ถือหุ้น
เป้าหมายในการเพิ่มการตอบแทนต่ อสังคม
บริ ษัทมีนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจเคียงคู่กบั ควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่ งเติมควำมสุขให้ กบั คนไทย ด้ วย
ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภำพมำตรฐำนสำกลในทุกโอกำสบนพื ้นฐำนที่เป็ นธรรม เคำรพสิทธิและกำรดำเนินชีวิตขันพื
้ ้นฐำนของ
4
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แบบแสดงรายการข้
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุ
รกิิจ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยให้ ควำมสำคัญต่อกำรดำเนินโครงกำรเพื่อสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนกระบวนกำรผลิต เพื่อลด
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อมทัง้ ขยำยผลสู่ส ำธำรณชนภำยนอกผ่ ำ นกำรด ำเนิ น กิ จ กรรม เพื่ อ สัง คมใน
หลำกหลำยมิติ โดยมีเป้ำหมำยในกำรร่ วมเป็ นเครื อข่ำยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ เกิดกำรพัฒนำด้ ำนสังคมและ
สิ่งแวดล้ อมที่ยงั่ ยืนต่อไป

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การลงทุน
จำกเงินทุนขันต้
้ นในกำรก่อตังธุ
้ รกิจในปี พ.ศ. 2495 จนถึงปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีกำรเพิ่มทุนมำเป็ นลำดับ ดังนี ้
พ.ศ. 2495

ทุนจดทะเบียน

8,000,000 บำท

มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท

พ.ศ. 2496

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น

15,000,000 บำท

มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท

พ.ศ. 2509

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น

30,000,000 บำท

มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท

พ.ศ. 2512

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น

45,000,000 บำท

มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท

พ.ศ. 2529

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น

105,000,000 บำท

มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท

พ.ศ. 2534

เปลี่ยนมูลค่ำหุ้นสำมัญ จำกหุ้นละ 100 บำท เหลือมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท

พ.ศ. 2537

แปรสภำพจำกบริ ษัทจำกัดเป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัดและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 260,000,000 บำท

พ.ศ. 2540

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น

พ.ศ. 2544

ลดทุ น จดทะเบี ย นลง 542,340 บำท (54,234 หุ้ น) ท ำให้ บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นคงเหลื อ
264,457,660 บำท (26,445,766 หุ้น) และต่อมำได้ มีกำรเพิ่มทุน 3,500,000 บำท ทำให้ บริ ษัทมี
ทุนจดทะเบียน 267,957,660 บำท (จำนวนหุ้น 26,795,766 หุ้น)

พ.ศ. 2546

เปลี่ยนมูลค่ำหุ้นสำมัญ จำกหุ้นละ 10 บำท เหลือมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

พ.ศ. 2552

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

265,000,000 บำท

มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท

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
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แบบแสดงรายการข้
อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2563
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุ
รกิิจ
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

พ.ศ. 2549

ได้ ทำสัญญำเป็ นผู้จัดจำหน่ำยนำ้ ผลไม้ บรรจุขวด “ทรอปิ คำนำ” และ “ทวิสเตอร์ ” ให้ กับบริ ษัท
เป๊ ปซี่ โคล่ำ (ไทย) เทรดดิ ้ง จำกัด

พ.ศ. 2555

เลิกจำหน่ำยเครื่ องดื่ม “คำรำบำวแดง” และเครื่ องดื่มภำยใต้ บริ ษัท เป๊ ปซี่ โคล่ำ (ไทย) เทรดดิ ้ง จำกัด
คือ เครื่ องดื่มเป๊ ปซี่ มิรินด้ ำ เซเว่นอัพ ทรอปิ คำนำ ทวิสเตอร์
เริ่ มผลิตและจำหน่ำยเครื่ องดื่ม “เอส” ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2555
บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จำกัด ได้ เข้ ำซื ้อกิจกำรบริ ษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด เพื่อผลิต
และจำหน่ำยเครื่ องดื่ม “แรงเยอร์ ” “พำวเวอร์ พลัส” และอื่น ๆ ให้ กบั บริ ษัท
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แบบแสดงรายการข้
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุ
รกิิจ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2563
พ.ศ. 2556

เครื่ องดื่ม “เอส” เพิ่มบรรจุภัณฑ์ ขนำด 250 มล. และขวดแก้ ว 850 มล. นอกจำกนัน้ ได้ เริ่ มผลิต
และจำหน่ำย “เอส” กลิ่นส้ ม สตรอเบอร์ รี ครี มโซดำ และเลมอนไลม์ น ้ำดื่ม “คริ สตัล” เพิ่มบรรจุภณ
ั ฑ์
ขวดพีอีที ขนำด 1 ลิตร จำหน่ำยเครื่ องดื่มบำรุ งกำลัง “แรงเยอร์ ” และจำหน่ำยสำหร่ ำยทอด “โอโนริ ”

พ.ศ. 2557

เครื่ องดื่ม “เอส” เพิ่มบรรจุภณ
ั ฑ์ขวดแก้ ว 16 ออนซ์ และขวดพีอีที 1.6 ลิตร และปรับโฉม 3 ขนำด
ใหม่ ได้ แก่ “เอส สลีคแคน 325 มล.” “เอส สลีคแคน 250 มล.” และ “เอส คูลแฮนด์” ขวดแก้ วชนิด
ไม่คืนขวด 250 มล. และเริ่ มผลิตและจำหน่ำยเครื่ องดื่มชูกำร์ ฟรี “เอส ชูกำร์ ฟรี ”
Great Brands Limited ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ ทำสัญญำขำยเครื่ องหมำยกำรค้ ำ “เอส”
ให้ กบั Super Brands Company Pte. Ltd. ในวันที่ 23 ธันวำคม 2557

พ.ศ. 2558

เครื่ องดื่ม “เอส” เพิ่มกลิ่น “ลิ ้นจี่แพร์ ” ในบรรจุภณ
ั ฑ์แบบสลีคแคนขนำด 325 มล. และขวดพีอีที
ขนำด 490 มล. และ 1.6 ลิตร เริ่ มจัดจำหน่ำยในเดือนมกรำคม
เริ่ ม จั ด จ ำหน่ ำ 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
กุมภำพันธ์ และเดือนมีนำคม ตำมลำดับ
มีกำรส่งออกเครื่ องดื่มชูกำลังแรงเยอร์ ไปยังตลำดประเทศมำเลเซีย
เริ่ มจำหน่ำยเครื่ องดื่มโซดำ “ช้ ำง”
เครื่ องดื่ม “โออิชิ” เพิ่มรสชำติใหม่ ได้ แก่ 1) โออิชิ กรี นที รสแตงโม พีอีที ขนำด 380 มล. 2) ชำคูลล์
ซ่ำ รสน ้ำผึ ้งผสมมะนำว รสชำดำมะนำว สลีคแคน ขนำด 320 มล. 3) โออิชิ ฟรุ ตโตะ รสสตรอเบอร์ รี่
เมลอน รสแอปเปิ ้ลเขียว องุ่นขำว ขวดพีอีที ขนำด 380 มล. 4) โออิชิ คำบูเซฉะ ขวดพีอีที ขนำด
500 มล. สำหรับ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ ป และบริ ษัทในเครื อ

พ.ศ. 2559

เครื่ องดื่ม “เอส” ออกผลิตภัณฑ์ รสชำติใหม่ ได้ แก่ เอสกลิ่น “เกรปเบอรี่ ” ในบรรจุภัณฑ์ แบบแคน
ขนำด 250 มล. และขวดพีอีที ขนำด 490 มล., 515 มล., 1 ลิตร, 1.6 ลิตร และ ขวดแก้ วขนำด 12 ออนซ์
, 16 ออนซ์ ในเดือนมีนำคม และเครื่ องดื่ มโคล่ ำผสมกลิ่ นส้ ม ในเดือนกรกฎำคม โดยอยู่ ในรู ป
บรรจุภัณฑ์ แบบแคน ขนำด 250 มล. และพี อีที ขนำด 490 มล., 515 มล., 1 ลิ ตร และ 1.6 ลิ ตร
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
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

แบบแสดงรายการข้
อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2563
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุ
รกิิจ
บริ ษั ท ในเครื อได้ สิ น้ สุด ลงในปี นี ้ อย่ ำงไรก็ ตำม บริ ษั ท ยังคงเป็ นผู้ ผ ลิ ตและจ ำหน่ ำยในแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ขวดแก้ 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.

พ.ศ. 2563

เครื่ องดื่ม “เอส เพลย์ ” ออกรสชำติใหม่ เอสเพลย์ ฮันนี่ เลมอน ขนำด 360 มล. 515 มล. 1 ลิตร
และ 1.6 ลิตร ในเดือนพฤศจิกำยน
เครื่ องดื่ม “โออิชิ” ออกรสชำติใหม่ โออิชิ แอปเปิ ลฮันนี่ ชำเขียวที่ผสำนควำมอร่ อยของแอปเปิ ล
ญี่ ปุ่น อำโอโมริ (Aomori) กับนำ้ ผึง้ เฮียกขะมิทสึแท้ จำกเมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่น ได้ อย่ำง
ลงตัว และ โออิชิ แอปเปิ ลฮันนี่ไลท์ สูตรไม่มีน ้ำตำล 0% แคลอรี่
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

แบบแสดงรายการข้
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุ
รกิิจ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
ส ำหรั บ กลุ่มชำพรี เมี่ย ม ออกเครื่ องดื่ม “โออิชิ โกลด์ เกี ย วคุโระ” ชำเกี ย วคุโระ น ำนวัตกรรม
กำรผลิตชำเกียวคุโระของโออิชิทำให้ ได้ ชำที่ให้ ประโยชน์ จำกสำรคำเทชิน มีคุณสมบัติเด่นช่วย
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
ต้ ำนอนุมลู อิสระ และแอล-ธีอะนีน ที่ช่วยให้ ร้ ู สกึ ผ่อนคลำย
สนอกจำกนี
ำหรั บ กลุ่ม้ ยัชำพรี
เมีน่ยค้มำออกเครื
องดื่ อมสุ“โออิ
ระ” ”ชำเกี
น ำนวั
กรรม2
งออกสิ
ทำงเลือ่ กเพื
ขภำพชิ โกลด์
“โออิชิเกีกรียนวคุที โไลท์
ชำเขียยวคุ
วสูโตระรไม่
มีนำ้ ตตำล
กำรผลิ
ยวคุนโระของโออิ
ิทำให้้ำผึไ้งผสมมะนำว
ด้ ชำที่ให้ ประโยชน์ จำกสำรคำเทชิน มีคุณสมบัติเด่นช่วย
รสชำติ ตได้ชำเกี
แก่ รสต้
ตำรับ และ ชรสน
ต้ ำดตั
นอนุวมสิลู นอิค้สำใหม่
ระ และแอล-ธี
ยให้ ร้ ู สกึ ผ่อหนึ
นคลำย
เปิ
เ ครื่ อ งดือ่ มะนีวี บนู สทีท์่ช่ว(V-boost)
่ ง เดี ย วในตลำดที่ มี ส่ ว นผสมของ “เบต้ ำ
นอกจำกนี
งออกสิ
ค้ ำทำงเลื
กเพื
” ชำเขี ยคืวสู
ตรไม่มมรสมะนำว
ีนำ้ ตำล 2
กลูแคน” น้ ยัำเข้
ำจำกนUSA
มีวิตอำมิ
นซี่ อสสุูงขถึภำพ
ง 120“โออิ
มิลลิชิ กกรีรั มนทีมีไลท์
2 รสชำติ
อ รสส้
รสชำติ
ได้ แก่ รสต้้ำผลไม้
นตำรัแบท้และ
รสน ้ำผึ
มีสว่ นผสมของน
น ้ำตำลน้
อย้งผสมมะนำว
แคลอรี่ ต่ำ พร้ อมได้ รับเครื่ องหมำยทำงเลือกเพื่อสุขภำพ

เปิ ดตั ว สิอนหุค้้ นำใหม่
เ ครื่ ม่ อบริ
งดื่ ษ
ม วีัทบู ส ท์ (V-boost) หนึ่ ง เดี ย วในตลำดที่ มี ส่ ว นผสมของ “เบต้ ำ
1.3 โครงสร้ างการถื
ของกลุ
กลูแคน” นำเข้ ำจำก USA มีวิตำมินซีสูงถึง 120 มิลลิกรั ม มี 2 รสชำติ คือ รสส้ ม รสมะนำว
างกลุอ่มยบริแคลอรี
ษัท เสริ่ ตม่ำสุพร้
ข จำอ�มได้
กัด ร(มหาชน)
มีสว่ นผสมของน ้ำผลไม้ แโครงสร้
ท้ น ้ำตำลน้
ับเครื่ องหมำยทำงเลือกเพื่อสุขภำพ
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้ว

266

ล้านบาท

100%

99.99%

99.99%

40%

10%

Great Brands Limited

บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จำ�กัด

บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

บริษัท เพ็ทฟอร์ม
(ไทยแลนด์) จำ�กัด

บริษัท เดอะเพ็ท จำ�กัด

ทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้ว
1 ล้านเหรีญฮ่องกง
บริหารตราสินค้า

ทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้ว
10 ล้านบาท
บริการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้ว
600 ล้านบาท
บริหารการลงทุน

99.99%

การลงทุนในบริษัทย่ อยและบริ
ษัทร่ วม
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้ว
690 ล้านบาท
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่ม

ทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้ว
75 ล้านบาท
ผลิตและจำ�หน่ายหลอดพลาสติก
เพื่อทำ�ขวดพีอีทีและฝาพลาสติก

ทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้ว
70 ล้านบาท
ผลิตและจำ�หน่ายขวดพลาสติก
และขวดพีอีที

99.99%
บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้ว
200 ล้านบาท
ผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่ม

ณ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 บริ ษัทที่บริ ษัทถือหุ้นทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมในสัดส่วนเกินกว่ำร้ อยละ 10 ของ
หุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมดทั
้
งในและต่
้
ำงประเทศ มีจำนวนทังสิ
้ ้น 7 บริ ษัท ดังนี ้

การลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

ณ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 บริ ษัทที่บริ ษัทถือหุ้นทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมในสัดส่วนเกินกว่ำร้ อยละ 10 ของ
หุ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ วทังหมดทั
้
งในและต่
้
ำงประเทศ มีจำนวนทังสิ
้ ้น 7 บริ ษัท ดังนี ้

52

9

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2563
แบบแสดงรายการข้
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุ
รกิิจ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2563
1) บริษัทย่ อยทางตรง
1) บริษัทย่ อยทางตรง
บริ ษัท/รายละเอียดสถานที่ตงั ้

สัดส่ วน
ชนิด

จานวนหุ้น

จานวนหุ้น
การถือหุ้น
ส่ส่ ววนน
ประเภทธุรกิจ ของหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชาระแล้ ว
(หุ้น) ที่ถือ (หุ้น) สัสัดด(%)
กรรมการ
ชนิ
ด
จ
านวนหุ
้
น
ชนิ
ด
จ
านวนหุ
้
น
บริบริิ
ษัท/รายละเอี
ดสถานที
่ตงงัั ้้ ตั้้�ง
านวนหุ
การถืออหุหุสัั้้ นนดส่่วน
ยดสถานที่่�
ประเภทน
ชนิิญด 600,000,000
ทุุน 600,000,000
ทุุนชำำ�ระแล้้ว 60,000,000
จำำ�นวนหุ้้�
จำำ�นวนหุ้้�นการถื
บริ
ยยข ดสถานที
จจานวนหุ
้้ นน น
1. ษบริัทษั/รายละเอี
ษัทัท/รายละเอีี
โฮลดิ
้งส์ จ่ตำกั
ด บริ หำรกำรลงทุ
สำมั
99.99 1. นำยสมชำย บุกรรมการ
ลสุข
สำำเสริ�นัมักสุงานใหญ่่
ธุุรกิิรรจกิกิจจ ของหุ
ของหุ้้�
จดทะเบีี
(หุ้้�้้ นนน))) 59,999,998
านักกงานใหญ่
งานใหญ่
ประเภทธุ
ของหุ
้ นน น ทุทุนนจดทะเบี
จดทะเบี
ยนนยน ทุทุนนชชาระแล้
าระแล้ วว
(หุ
ที่่ถถือือที่่�ถืื(หุ
(หุอ้้ นน(หุ้้�
) น) (%)
(%)การถืือหุ้้�น
กรรมการ
สสานั
ประเภทธุ
้
ย
(หุ
ที
)
กรรมการ
(“SSH”) เลขที่ 90 อำคำร
บำท
บำท
ั นภักดี
(%) 2. นำยฐำปน สิริวฒ
ซีบริ
ด
บ
ั
เบิ
้ลยู
ทำวเวอร์
ชั
้นที
่
313.
นำยอวยชั
ย
ตั
น
ทโอภำส
1.1. บริ
ษ
ั
ท
เสริ
ม
สุ
ข
โฮลดิ
้งส์
จ
ำกั
ด
บริ
ห
ำรกำรลงทุ
น
สำมั
ญ
600,000,000
600,000,000
60,000,000
59,999,998
99.99
1.
นำยสมชำย
บุ
ล
1.
ษ
ั
ท
เสริ
ม
สุ
ข
โฮลดิ
้งส์
จ
ำกั
ด
บริ
ห
ำรกำรลงทุ
น
สำมั
ญ
600,000,000
600,000,000
60,000,000
59,999,998
99.99
1.
นำยสมชำย
บุ
ล
สุสุขข ลสุุข
บริิหาร
สามััญ
600,000,000 600,000,000
60,000,000 59,999,998
99.99
1. นายสมชาย บุุ
บริิษััท เสริิมสุุข โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
32
ถนนรั
ช
ดำภิ
เ
ษก
แขวง
4.
นำยสิ
ท
ธิ
ช
ย
ั
ชั
ย
เกรี
(“SSH”)
เลขที
่
90
อำคำร
บำท
บำท
2.
นำยฐำปน
สิ
ร
ิ
ว
ฒ
ั
กกดีดีนภัักดีี
การลงทุุ
น
บาท
บาท
2.
นายฐาปน สิิ
ริยิวังไกร
ัฒ
(“SSH”)
เลขที่่
�
90
(“SSH”) เลขที่ 90 อำคำร
บำท
บำท
2. นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภั
นภั
3.
นายอวยชัั
ย ตั
น
ั
ทโอภาส
บ
เบิ้้�
ล
ยูู
ทาวเวอร์์
์
ห้ซีซีอาคารซีีดัั
วดดยขวำง
เขตห้
ว
ยขวำง
5.
นำยฐิ
ต
ว
ิ
ฒ
ุ
ิ
บุ
ล
สุ
ข
เบิ ้ลยู
้ลยู ทำวเวอร์
ทำวเวอร์ ชัชั ้นที
้นที่่ 31313. นำยอวยชั
นำยอวยชัยย ตัตันนทโอภำส
ทโอภำส
บบัั เบิ
3.
4. นายสิิทธิิชััย ชั(1)ัยเกรีียงไกร
ชั้้�นที่่� 31-32 ถนนรััชดาภิิเษก 
กรุ
งถนนรั
เทพมหำนคร
6.
นำยโฆษิ
งห์ ยยงไกร
32
ถนนรั
ดำภิเเเขตห้้
ษก10310
แขวง
4. นำยสิ
นำยสิ
ทธิธิชชตยยัั สุติชัชัขิวุยยสิุฒิ์์เกรี
เกรี
งไกร
32
ชชดำภิ
ษก
แขวง
4.
5. ทนายฐิิ
� บุุลสุุข
แขวงห้้
วยขวาง
วยขวาง
์
โทรศั
พท์ 0-2783-9000
ห้ห้กรุุววยขวำง
เขตห้
ว
ยขวำง
5.
นำยฐิ
ต
ว
ิ
ฒ
ุ
ิ
บุ
ล
สุ
ข
์
6.
นายโฆษิิ
ต
 สุุ
ข
สิิ
งยขวำง
เทพมหานคร 10310
เขตห้ วยขวำง
5. นำยฐิ ติวฒ
ุ ิ บุลสุข งห์์(1)
(1)
โทรศัั
พ
ท์์
0-2783-9000
(1)
กรุ
ง
เทพมหำนคร
10310
6.
นำยโฆษิ
2. บริ
ษ
ั
ท
เสริ
ม
สุ
ข
เทรนนิ
ง
่
จ
ำกั
ด
บริ
ก
ำรพั
ฒ
นำ
สำมั
ญ
10,000,000
10,000,000
1,000,000
999,980
99.99
1.
นำยฐำปน
ั งงห์ห์นภั
กดี
กรุ งเทพมหำนคร 10310
6. นำยโฆษิ ตต สิสุสุรขขิ วสิสิฒ
(2)
โทรศั
0-2783-9000
(“SST”)
อำคำร
บำท
บำท
ย ตันทโอภำส
0-2783-9000
บริิการพััฒนา
สามััญ
10,000,000
10,000,000
1,000,000
999,980
99.992. นำยอวยชั
1. นายฐาปน สิิ
ริิวััฒนภัักดีี
2. โทรศั
บริิษััทพพท์ท์เสริิเลขที
มสุุข่ 90
เทรนนิ่่�
ง จำำ�กััด บุคลำกรและ
บาท 10,000,000
2. ทนายอวยชัั
ย ตั
(“SST”)
ดษษบั ััททเบิเสริ
้ลยูเลขที่่
ชั ่ง่ง้นทีจจ่ ำกั
31-ดด องค์
รบุุคฒ
ธิชยั สิสิชัรริิ ววยฒ
2.
มมทำวเวอร์
สุสุขข� 90เทรนนิ
บริ
นำ
สำมั
10,000,000
999,980
99.99
1.
นำยฐำปน
ัั เกรี
นภั
กกทโอภาส
ดีดี (2)
2. ซีบริ
บริ
เสริ
เทรนนิ
ำกั
บริ กกกำรพั
ำรพั
ฒลากร
นำ
สำมัญ
ญ
10,000,000
10,000,000บาท 1,000,000
1,000,000
999,980
99.99 3.
1. นำยสิ
นำยฐำปน
ฒ
นภัยันงไกร
(3)ัยเกรีียงไกร
และองค์์
กร
อาคารซีีดัั
บ
เบิ้้�
ล
ยูู
ทาวเวอร์์
3.
นายสิิ
ท
ธิิ
ชั
ย ชั
ั
32
ถนนรัเลขที
ชดำภิ่่ 90
เษกอำคำร
แขวง
4.
ตยยสุตัตัขนนสิทโอภำส
งห์ (3)(2)(2)
(“SST”)
บุคลำกรและ
บำท
บำท
2.
นำยอวยชั
(“SST”)
เลขที
90
อำคำร
บำท
บำท
2. นำยโฆษิ
นำยอวยชั
ชั้้�นที่่� 31-32
ถนนรัั
ชดา
ภิิเษก  บุคลำกรและ
4. นายโฆษิิ
ตทโอภำส
 สุุขสิิงห์์
เขตห้
วยขวำง
5.
นำยนิ
ิพธิธิชชฒ
ั ยยัั น์ธิชัชัิพัพุยยัฒเกรี
ฒน์์ทอง
เบิ ว้ลยู
้ลยูยขวาง
ทำวเวอร์
้นที่่ 3131- องค์
องค์กกรร
3. นำยสิ
นำยสิ
เกรี
งไกร
ซีห้ซีแขวงห้้
ดดวยขวำง
บบัั เบิ
ทำวเวอร์
ชัชัวยขวาง
้นที
3.
ยยงไกร
เขตห้้
5. ททธนายนิิ
 พุ
ุฒทอง
(3) (4) (4)
กรุ
เทพมหำนคร
6.
นำงสำวเรวดี
32
ถนนรั
ดำภิเเษก
ษก10310
แขวง
4. นำยโฆษิ
นำยโฆษิ
กรุุงงถนนรั
เทพมหานคร 10310
6. นางสาวเรวดีี ใช้้
32
ชชดำภิ
แขวง
4.
ตต สุสุขขใช้สิสิงงเห์ห์หตุ(3)ผเลหตุุผล
0-2783-9000
โทรศั
พพท์ท์์ 0-2783-9000
ห้ห้โทรศัั
ววยขวำง
เขตห้
5.
ัั น์น์ พุพุฒ
ยขวำง
เขตห้ ววยขวำง
ยขวำง
5. นำยนิ
นำยนิธธิิพพฒ
ฒ
ฒทอง
ทอง
(4)
(4)
กรุ
เทพมหำนคร
10310
6. นำงสำวเรวดี
นำงสำวเรวดี
ใช้
หตุ
3.3. กรุ
Great
Brands
Limited
บริ หำรตรำสิ
นค้ ำ
สำมั
ญญ
1,000,000
100.00
1.
นำยฐำปน
สิรใช้
ิ วฒ
ั เเหตุ
นภั
กลลดีนภัั
งงเทพมหำนคร
10310
Great
Brands Limited
บริิหาร
สามัั
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000
100.006.
1. นายฐาปน สิิ
ริิวัผผัฒ
กดีี
(“GB”)
Room
901-2,
ตราสิินค้้า
2. ทนายสิิ
ัย ชัยัยงไกร
เกรีียงไกร
โทรศั
0-2783-9000
(“GB”)
901-2,
เหรี ยญฮ่อเหรีียญ
งกง เหรี ยญฮ่อเหรีียญ
งกง
2. นำยสิ
ธิชยั ทชัธิิยชัเกรี
โทรศั
พพท์ท์Room
0-2783-9000
Silvercord, Tower
Tower 1,1, 30
ฮ่่องกง
ฮ่่องกง
3.พิษดร. พิิ
 วิิเชีียรสรรค์์
ณุ วิสิสิษเชีรรณุุิิ ววยฒ
3.
Great
Brands
Limited
บริ หำรตรำสินค้ ำ
สำมั
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
100.00
1.
นำยฐำปน
ัั รสรรค์
นภั
กดีดี
3. Silvercord,
Great
Brands
Limited
สำมัญ
ญ
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
100.00 3.
1. ดร.
นำยฐำปน
ฒ
นภั
30 Canton
Road,
Tsim Sha Tsui,บริ หำรตรำสินค้ ำ
4. นายลีี แมน
คง ก(แอนดี้้�
 ลีี)
Canton
Road,
Tsim
Sha
4.
นำยลี
แมน
คง
(แอนดี
(“GB”)
Room
901-2,
เหรี ยยญฮ่
ญฮ่อองกง
งกง เหรี
เหรี ยยญฮ่
ญฮ่อองกง
งกง
2. นำยสิ
นำยสิ
เกรี
งไกร
Kowloon,
Hong901-2,
Kong
5. ททนายโฆษิิ
 สุุขยยสิิงไกร
งห์์้ ลี(5))
(“GB”)
Room
เหรี
2.
ธิธิชชยยัั ชัชัยยตเกรี
Tsui,
Kowloon,
Hong
Kong
5.
นำยโฆษิ
ง จุห์ลุ(5)พาณิิชยกรรม(6
Silvercord,
Tower
1, 30
30
3. ดร.
ดร. 6.พิพิษษนายกฤษณ์์
ณุตวิวิสุเเชีชีขยยสิรสรรค์
รสรรค์
Silvercord,
Tower
1,
3.
ณุ
6.
จุลพำณิ
Canton
4.
นำยลี
(แอนดี
้้ ลีลี)) (6)
Canton Road,
Road, Tsim
Tsim Sha
Sha
4. นำยกฤษณ์
นำยลี แมน
แมน คง
คง
(แอนดีชยกรรม
(5)
Tsui,
5.
Tsui, Kowloon,
Kowloon, Hong
Hong Kong
Kong
5. นำยโฆษิ
นำยโฆษิ ตต สุสุขขสิสิงงห์ห์(5)
6. นำยกฤษณ์
นำยกฤษณ์ จุจุลลพำณิ
พำณิชชยกรรม
ยกรรม(6)(6)
6.
สานักงานใหญ่

2) บริษัทย่ อยทางอ้ อม

2) บริษัทย่ อยทางอ้ อม
บริ ษัท/รายละเอียดสถานที่ตงั ้

สัดส่ วน
ชนิด

จานวนหุ้น

้น น
ประเภท
ชนิิด
ทุุน
ทุุนชำำ�ระแล้้ว จานวนหุ
จำำ�นวนหุ้้�
จำำ�นวนหุ้้�นการถือหุสัั้ นดส่่วน
กรรมการ
ส่ส่ ววการถืื
นน อหุ้้�น
ธุุรกิิจรกิจ ของหุ
ของหุ้้�
จดทะเบีี
(หุ้้�้ น) ที่ถือ (หุ
ที่่�ถืื้ นอ) (หุ้้�น) สัสัดด(%)
ประเภทธุ
้ น น ทุนจดทะเบี
ยนยน ทุนชาระแล้ ว
(หุ
กรรมการ
ชนิ
จานวนหุ
ชนิดด
านวนหุ้้ นน การถือหุ้น(%)
บริ ษษัทัท/รายละเอี
/รายละเอียดสถานที่่ตตงงัั ้้
จจานวนหุ
านวนหุ้้ นน จ68,958,615
บริ
การถือ99.99
หุ้น 1. นำยสมชำย บุลสุข
สามัญ
689,586,150 689,586,150 68,958,615
1. บริ ษัท เสริ มสุยข ดสถานที
เบเวอร์ เรจ จำกัด ผลิตและ
ผลิิตและรรกิกิจจ ของหุ
689,586,150
689,586,150
68,958,615
68,958,615
99.99
1. นายสมชาย บุุ
ษััท เสริิมสุุข เบเวอร์์เรจ จำำ�กััด ประเภทธุ
านับริิ
กงานใหญ่
งานใหญ่
ประเภทธุ
ของหุสามัั
้ นน ญ ทุทุนนจดทะเบี
จดทะเบี
ย
น
ทุ
น
ช
าระแล้
ว
(หุ
้
น
)
ที
่
ถ
อ
ื
(หุ
้
น
)
(%)
กรรมการ ลสุุข
สส1.านั
ก
้
ย
น
ทุ
น
ช
าระแล้
ว
(หุ
้
น
)
ที
่
ถ
อ
ื
(หุ
้
น
)
(%)
กรรมการ
บาทบาท
บาทบาท
(“SSB”)
เลขที� ่ 90
90 อำคำร
จำหน่จำำ�ำหน่่
ย าย
2. นำยฐำปน
สิริวฒ
ั นภั
กดีนภัักดีี
2. นายฐาปน สิิ
ริิวััฒ
(“SSB”) เลขที่่
เครื่่
อ
�
งดื่่
ม
�
3.
นายอวยชัั
ย ตั
น
ั
อาคารซีีดัั
บ
เบิ้้�
ล
ยูู
ทาวเวอร์์
สามัญ
ญ
689,586,150 689,586,150
689,586,150 68,958,615
68,958,615 68,958,615
68,958,615
99.99 1.
ซีบริดษษบั ััททเบิเสริ
้ลยู มมทำวเวอร์
ชั ้นที
เครื
งดื่ม
3.
นำยอวยชั
1. บริ
เสริ
เบเวอร์
รจ่ 31-32
ำกัดด ผลิ
ผลิตต่ อและ
และ
1. นำยสมชำย
นำยสมชำยย ตับุบุนลลทโอภำส
สามั
689,586,150
99.99
1.
สุสุขข เบเวอร์
เเรจ
จจำกั
สุสุขข ทโอภาส
4.
นายสิิ
ท
ธิิ
ชั
ัย ชัยัยงไกร
ชั้้
น
�
ที่่
�
31-32
ถนนรัั
ชดา
ภิิ
เ
ษก 
บาท
บาท
ถนนรั
ชดำภิ
เษก่่ 90
แขวงห้
วยขวำง จจำหน่
4.
ทธิชยั สิชัริวยฒ
(“SSB”)
เลขที
อำคำร
2.
นำยฐำปน
ัั เกรี
นภักกเกรีียงไกร
ดี
บาท
บาท
(“SSB”)
เลขที
90
อำคำร
ำหน่ำำยย
2. นำยสิ
นำยฐำปน
5. นายฐิิสิติริวุิ วุฒิ์์ฒ
� บุนภั
ุลสุุขดี
แขวงห้้วยขวาง
เขตห้้
วยขวาง
์
เขตห้
ว
ยขวำง
กรุ
ง
เทพมหำนคร
5.
นำยฐิ
ต
ว
ิ
ฒ
ุ
ิ
บุ
ล
สุ
ข
ซีซีกรุุดดบบงัั เทพมหานคร 10310
เบิ
้ลยู
ทำวเวอร์
ชั
้นที
่
31-32
เครื
่
อ
งดื
ม
่
3.
นำยอวยชั
ย
ตั
น
ทโอภำส
เบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชั ้นที่ 31-32 เครื่ องดื่ม
3. นำยอวยชั
ย ตันตทโอภำส
6. นายโฆษิิ
 สุุขสิิงห์์(7)
โทรศัั
พ
ท์์
0-2783-9000
10310
6.
นำยโฆษิ
งห์(7)ยยงไกร
ถนนรัชชดำภิ
ดำภิเเษก
ษก แขวงห้
แขวงห้ ววยขวำง
ยขวำง
4. นำยสิ
นำยสิททธิธิชชตยยัั สุชัชัขยยสิเกรี
เกรี
งไกร
ถนนรั
4.
โทรศั
ท์ 0-2783-9000
เขตห้พววยขวำง
ยขวำง
กรุ งงเทพมหำนคร
เทพมหำนคร
5. นำยฐิ
นำยฐิ ตติวิวฒ
ฒ
เขตห้
กรุ
5.
ุุ ิ์ิ์ บุบุลลสุสุขข
สามั
ญญ 200,000,000
99.99
10310
6.
นำยโฆษิ
ตต สุสุบุขขสิสิลงงสุห์ห์ข(7)(7)ลสุุข
2.2. บริ
งดื�ม่ แรงเยอร์์
แรงเยอร์ (2008)
(2008) ผลิตผลิิ
และ
ตและ
สามัั
200,000,000 200,000,000
200,000,000 20,000,000
20,000,000 19,999,980
19,999,980
99.991.
1. นายสมชาย บุุ
บริิษษััทั เครื
เครื่่่ อ� งดื่่
10310
6. นำยสมชำย
นำยโฆษิ
2. นายฐาปน สิิ
ริิวััฒ
จำำำกั
�กััดด พพ(“WRY”)
(“WRY”)
เลขที่่
บาทบาท
บาทบาท
0-2783-9000
จโทรศั
เลขที� 90
่ 90 อำคำร จำหน่จำำ�ำหน่่
ย าย
2. นำยฐำปน
สิริวฒ
ั นภั
กดีนภัักดีี
โทรศั
ท์ท์ 0-2783-9000
เครื่่�องดื่่�ม
3. นายอวยชััย ตัันทโอภาส
อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์
สามัญ
ญ
200,000,000 200,000,000
200,000,000 20,000,000
20,000,000 19,999,980
19,999,980
99.99 1.
ซีบริ
้ลยู่่ ออทำวเวอร์
่ (2008)
31-32 ผลิ
เครื
งดื่ม
3.
นำยอวยชั
2. บริ
ษบั ที่่ััททเบิ
เครื
งดื
แรงเยอร์
(2008)
ผลิตต่ อและ
และ
1. นำยสมชำย
นำยสมชำย
สามั
200,000,000
99.99
2.
เครื
งดื
่ม่มแรงเยอร์
สุสุัย ชั
ขข ัยเกรีียงไกร
4. นายสิิย ทตับุบุธิินลลชัทโอภำส
ชั้้ด�นษ
� 31-32
ถนนรัั
ชดาชัภิิ้นทีเษก 
บาท
บาท
ถนนรั
ช
ดำภิ
เ
ษก
แขวงห้
ว
ยขวำง
4.
นำยสิ
ท
ธิ
ช
ย
ั
ชั
ย
เกรี
จจแขวงห้้
ำกั
ด
(“WRY”)
เลขที
่
90
อำคำร
จ
ำหน่
ำ
ย
2.
นำยฐำปน
สิ
ร
ิ
ว
ฒ
ั
กกขดีดี
บาท
บาท
5.
นายฐิิ
ติ
วุ
ิ
ฒิ์์
ุ
 บุ
�
ุลยสุุงไกร
ว
ยขวาง
เขตห้้
ว
ยขวาง
ำกัด (“WRY”) เลขที่ 90 อำคำร จำหน่ำย
2. นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภั
นภั
6.
นายโฆษิิ
ต
 สุุ
ข
สิิ
งห์์(8)
กรุุ
ง
เทพมหานคร 10310
์
เขตห้
ว
ยขวำง
กรุ
ง
เทพมหำนคร
5.
นำยฐิ
ต
ว
ิ
ฒ
ุ
ิ
บุ
ล
สุ
ข
เบิ ้ลยู
้ลยู ทำวเวอร์
ทำวเวอร์ ชัชั ้นที
้นที่่ 31-32
31-32 เครื
เครื่่ อองดื
งดื่ม่ม
3. นำยอวยชั
นำยอวยชัยย ตัตันนทโอภำส
ทโอภำส
ซีซีดดบบัั เบิ
3.
โทรศััพท์์ 0-2783-9000
10310
6.
นำยโฆษิ
งห์(8)ยยงไกร
ถนนรัชชดำภิ
ดำภิเเษก
ษก แขวงห้
แขวงห้ ววยขวำง
ยขวำง
4. นำยสิ
นำยสิททธิธิชชตยยัั สุชัชัขยยสิเกรี
เกรี
งไกร
ถนนรั
4.
์
โทรศั
พ
ท์
0-2783-9000
เขตห้
ว
ยขวำง
กรุ
ง
เทพมหำนคร
5.
นำยฐิ
ต
ว
ิ
ฒ
ุ
ิ
บุ
ล
สุ
ข
์
เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร
5. นำยฐิ ติวฒ
ุ ิ บุลสุข
(8)
10310
6.
10310
6. นำยโฆษิ
นำยโฆษิ ตต สุสุขขสิสิงงห์ห์(8)
โทรศัพพท์ท์ 0-2783-9000
0-2783-9000
โทรศั

บริิษััท/รายละเอีียดสถานที่่�ตั้้�ง

สำำ�นัักงานใหญ่่
สานักงานใหญ่

10
10
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มสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563
แบบแสดงรายการข้บริอษมูัทลเสริ(แบบ
56-2) ประจาปี 2563
แบบแสดงรายการข้
แบบแสดงรายการข้ ออมูมูลล (แบบ
(แบบ 56-1)
56-1) ประจ
ประจาปี
าปี 2563
2563
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2563

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุ
รกิิจ
3) บริษัทร่ วม
3)
3) บริ
บริษษััททร่ร่ ววมม
บริษัทยดสถานที
ร่ วม ่ตงั้
บริ3)
ษัท/รายละเอี

สัดส่ วน
ชนิด

จานวนหุ้น

จานวนหุ้น
การถือหุ้น
สั(%)
ดส่ วน
ประเภทธุรกิจ ของหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชาระแล้ ว
(หุ้น) ที่ถือ (หุ้น)
กรรมการ
สัดส่ วน
ชนิด
จานวนหุ้น
สั
ด
ส่
ว
น
ชนิดญ
้ น การถือ40.00
บริ ษบริัทษ/รายละเอี
่ตงั ้ ) ผลิตและจัด
จานวนหุ้น จานวนหุ
หุ้น
สามั
75,000,000 75,000,000
7,500,000
3,000,000
ัท เพ็ทฟอร์ยยมดสถานที
(ไทยแลนด์
ย
บริบริิ
ษัท/รายละเอี
ดสถานที
่ตงั ้ ตั้้�ง
จานวนหุ
้ น นจานวนหุ
อหุสัั้ นดส่่ว1.น นำยอำลก โลเฮีกรรมการ
ชนิดชนิิ
้ น) นการถื
ั/รายละเอี
ท/รายละเอีี
ย
ดสถานที่่�
ประเภท
ด
ทุุ
น
ทุุ
น
ชำำ
�
ระแล้้
ว
จำำ
�
นวนหุ้้�
จำำ
�
นวนหุ้้�
สบริานัษกัทษังานใหญ่
ประเภทธุ
ร
กิ
จ
ของหุ
้
น
ทุ
น
จดทะเบี
ย
น
ทุ
น
ช
าระแล้
ว
(หุ
้
น
)
ที
่
ถ
อ
ื
(หุ
้
น
(%)
กรรมการ
ย
ดสถานที
่
ต
ง
ั
้
จ
านวนหุ
้
น
การถื
อ
หุ
้
น
บาท
บาท
สานัจำกั
กงานใหญ่
้ น น ทุนจดทะเบี
ยนยนทุนชาระแล้ ว
(หุ
ด (“เพ็
ม”) เลขที่ 85 จประเภทธุ
ำหน่ำธุุยหลอด
กุมำร์ อำกำวำล
สำำ�นัทักฟอร์
งานใหญ่่
รกิิจรกิจ ของหุ
ของหุ้้�
จดทะเบีี
(หุ้้�้ นน)) ที่ถือ (หุ
ที่่�ถืื้ นอ) (หุ้้�น) (%)การถืือ2.หุ้้�นนำยดีลิปกรรมการ
สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ ของหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนชาระแล้ ว
(หุ้น) ที่ถือ (หุ้น)
(%) (%)
กรรมการ
หมู
ำโขลง) พลำสติ
กเพืด่อ
ทธิชยั โลเฮี
ชัยเกรี
สามัญ
75,000,000 75,000,000
7,500,000
3,000,000
40.00 3.1. นำยสิ
บริ่ทษี่ ั11
ท เพ็ถนน
ทฟอร์บำงงำ-ท่
ม (ไทยแลนด์
ผลิตและจั
นำยอำลก
ย ยงไกร
สามัญ
75,000,000 75,000,000
7,500,000
3,000,000
40.00 1. นำยอำลก โลเฮีย
บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) ผลิตและจัด
บาท
บาท
ำบลเขำสมอคอน
อ
ำเภอท่
ำ
วุ
้
ง
ท
ำขวดพี
อ
ท
ี
ี
4.
นำยโฆษิ
ต
สุ
ข
สิ
ง
สามัั
ญ
75,000,000
75,000,000
7,500,000
3,000,000
40.00
1.
นายอาลก โลเฮีีย
ผลิิ
ต
และ
บริิตษัจบริ
ัทำกัษเพ็็ดัทท(“เพ็
ฟอร์์
ม
(ไทยแลนด์์
)
จำำ
�
กัั
ด 
สามั
ญ
75,000,000
75,000,000
7,500,000
3,000,000
40.00
ท
ฟอร์
ม
”)
เลขที
่
85
จ
ำหน่
ำ
ยหลอด
2.
นำยดี
ล
ป
ิ
กุ
ม
ำร์
อ
เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) ผลิตและจัด
1. นำยอำลก โลเฮียห์ำกำวำล
บาท
บาท
จทำกัฟอร์์
ด (“เพ็
ทฟอร์
ม”) เลขที
่ 85 จำหน่
ำ�ยหลอด
2. นำยดี
ิป กุมำร์ป กุุอำกำวำล
บาท
บาท
2.ทลลนายดีีลิิ
มาร์์
อากาวาล
จัั
ด
จำำ
หน่่
าย
(“เพ็็
ม
”)
เลขที่่
�
85 หมู่่�ที่่
�
11
บาท
บาท
จัหมู
หวั่ทดี่ 11
ลพบุ
รที 15180
5.3.
ลยสุอเกรี
ขำกำวำล
ถนน
บำงงำ-ท่
ำโขลง
พลำสติ
กเพื่อ
นำยสิ
ยงไกร
จงำกั
(“เพ็
ฟอร์
ม”) เลขที
่ 85 และฝำ
จำหน่ำยหลอด
2. นำยสมชำย
นำยดี
ิปธิชกุยั มบุชัำร์
หมู่ที่ 11 ถนน
กเพื่อ ก
3. นำยสิ
ธิชยั ทชัธิิยชัเกรี
3.ทนายสิิ
ัย ชัยัยงไกร
เกรีียงไกร 
หลอดพลาสติิ
ถนนบางงา-ท่่
าโขลงบำงงำ-ท่ำโขลง พลำสติ
โทรศั
ท์ 036-489-164-5
ก�อกอทำำเพืีท�่อี
6.3.
กทนายโฆษิิ
รีธิยชต์ แก้
ตหมูำบลเขำสมอคอน
อำเภอท่
ำวุ้ง พลำสติ
ทำขวดพี
4. นำยศุ
นำยโฆษิ
สิตเกรี
ง สุุห์ญขยสิิงไกร
่ทพี่ 11
ถนน บำงงำ-ท่
ำโขลง
พลำสติ
นำยสิ
ยั สุชัขวยเจริ
4.
เพื่่
ตำำ�บลเขาสมอคอน อำำ
�
เภอท่่
าวุ้้�
ง
ตำบลเขำสมอคอน อำเภอท่ำวุ้ง ทำขวดพีอีที
4. นำยโฆษิ ต สุขสิงห์ งห์์
7.5.
รำต โลเฮี
จัตงำบลเขำสมอคอน
ดลพบุ
รี 15180อำเภอท่ำวุ้ง และฝำ
นำยสมชำย
5.จิตนายสมชาย บุุ
ขวดพีีอีีทีี 
จัังหวัั
ดหวั
ลพบุุ
รีี 15180
ทำขวดพี
อีที
4. นำงสุ
นำยโฆษิ
สุบุขสิลยงสุห์ข ลสุุข
จังพหวั
ด0-3648-9164-5
ลพบุรี 15180
และฝำและ
5. นำยสมชำย
บุลสุ์ แก้้
ข
6.
นายศุุ
โทรศัั
ท์์
์
8.
นำยฐิ
ต
ว
ิ
ฒ
ุ
ิ
บุ
ลบุวสุลเจริ
ขสุขญวเจริิญ
โทรศั
036-489-164-5
พลำสติ
6.
กรี ย์ แก้กรีีย์
จังหวัพดท์ลพบุ
รี 15180
และฝำ ก
5. นำยศุ
นำยสมชำย
โทรศัพท์ 036-489-164-5
พลำสติ
ก ก
6. นำยศุ
รี ย์ แก้จิิตวรา โลเฮีีย
เจริ ญ
7.กนางสุุ
ฝาพลาสติิ
9.7.
วำเจริ
นำงสุ
ย� บุญุลสุุข
โทรศัพท์ 036-489-164-5
พลำสติก
6. นำยสุ
นำยศุนจกิลิตรีรำ
ยมำร์
์ แก้โลเฮี
ติิวุวุฒิ์์
7. นำงสุ8.จนายฐิิ
ิตรำ โลเฮี
ย
10.
8.
นำยฐิ
ฒ
ุ ิ์ โลเฮี
บุนินำรำยณ์
ลิ สุมาร์์
7. นำยปรำโมด
นำงสุ9.จตนายสุุ
ิติวรำ
ยข วาดเู บย์
์
8. นำยฐิ ติวฒ
ุ ิ บุลสุข
10.
นายปราโมด นารายณ์์
ดููเบย์์
์
9. นำยฐิ
นำยสุตนิวลฒ
8.
ุ มำร์
ิ บุลวสุำข
9. นำยสุนิล มำร์ วำ
10.
ดเู บย์
9. นำยปรำโมด
นำยสุนิล มำร์นำรำยณ์
วำ
10. นำยปรำโมด นำรำยณ์ดเู บย์
4) บริษัทที่เกี่ยวข้ องอื่น
10. นำยปรำโมด นำรำยณ์ดเู บย์
สัดส่ วน
4)
บริ
ษ
ั
ท
ที
่
เ
กี
่
ย
วข้
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้
น
บริษัทยดสถานที
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กรรมการ
สัดส่ วน
ชนิด
จานวนหุ้น
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หมายเหตุ

หมายเหตุ
(1)
เมื ่อวันที ่ 5 ตุลาคม 2563 นายโฆษิ ต สุขสิ งห์ ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท SSH แทน
หมายเหตุ
หมายเหตุ
นายเลสเตอร์
ตัน เต็ก2563
ชวน กรรมการที
ล่ าออก รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท SSH แทน
(1)
(1) เมื
เมื ่่ออวัวันนทีที ่่ 55 ตุตุลลาคม
าคม 2563 นายโฆษิ
นายโฆษิ ตต สุสุขขสิสิ งงห์ห์ ได้
ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท SSH แทน
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ับการแต่
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SSTแทน
นายเลสเตอร์
นายเลสเตอร์ ตัตันน เต็
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(2) เมื อ่ วันที ่ 7 ตุลาคม 2563 นายอวยชัย ตันทโอภาส
ทโอภาส ได้รรับับการแต่
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SST
(2) นายเลสเตอร์
เมื อ่ วันที ่ 7 ตุลตัาคม
2563
นายอวยชั
ย ล่ ตัาออก
นทโอภาส ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั SST
น
เต็
ก
ชวน
กรรมการที
(3)
(3) เมื
เมื ่่ออวัวันนทีที ่่ 77 ตุตุลลาคม
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รศรี วกรรมการที
านิ ช กรรมการที
(4)
(4) เมื
เมื ่อ่อวัวันนทีที ่่ 11 กุกุมมภาพั
ภาพันนธ์ธ์ 2563
2563 นางสาวเรวดี
นางสาวเรวดี ใช้
ใช้เเหตุ
หตุผผลล ได้
ได้รรัับบการแต่
การแต่งงตัตังง้้ ให้
ให้ดดารงต
ารงตาแหน่
าแหน่งงกรรมการบริ
กรรมการบริ ษษัทัท SST
SST
(4) เมื ่อวันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเรวดี ใช้เหตุผล ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท SST
แทนนางสาวนั
แทนนางสาวนันนทกา
ทกา วัวัตตรศรี
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

แบบแสดงรายการข้
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุ
รกิิจ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2563
(5) เมื อ่ วันที ่ 1 ตุลาคม 2563 นายโฆษิ ต สุขสิ งห์ ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั GB
(6) เมื ่ อ วัน ที ่ 1 ตุล าคม 2563 นายกฤษณ์ จุ ล พาณิ ช ยกรรม ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ
บริ ษทั GB
(7) เมื ่อวันที ่ 5 ตุลาคม 2563 นายโฆษิ ต สุขสิ งห์ ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท SSB แทน
นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน กรรมการที ล่ าออก
(8) เมื ่อวันที ่ 5 ตุลาคม 2563 นายโฆษิ ต สุขสิ งห์ ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท WRY แทน
นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน กรรมการที ล่ าออก

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษัทเป็ นหนึง่ ในกลุ่มบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทใหญ่ของบริ ษัท
โดยส่วนหนึง่ ของนโยบำยในกำรลงทุนหรื อดำเนินธุรกิจของบริ ษัทนันมี
้ ควำมพยำยำมให้ ธุรกิจนันครอบคลุ
้
มวงจร
หรื อห่วงโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain) ของธุรกิจนัน้ ๆ ให้ มำกที่สดุ ดังนัน้ จึงทำให้ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทใน
เครื อหลำยส่วนงำนอำจมีลกั ษณะที่เกี่ยวเนื่องหรื อส่งเสริ มให้ เกิดควำมต่อเนื่องของธุรกิจของบริ ษัทในเครื อ โดย
กำรดำเนินธุรกิจกับบริ ษัทในเครื อหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้
1. บริษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์ ) จากัด : บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) ถือหุ้น 40%
ประกอบธุรกิจ :

ผลิต และจำหน่ำยขวด PET และฝำพลำสติก

ควำมสัมพันธ์ :

บริ ษัทมีกำรสัง่ ซื ้อขวด PET และฝำพลำสติก โดยมีสดั ส่วนกำรสัง่ ซื ้อ ดังนี ้
ฝำพลำสติกสัดส่วนร้ อยละ 50 ของยอดสัง่ ซื ้อ
ขวด PET สัดส่วนร้ อยละ 52 ของยอดสัง่ ซื ้อ

แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ : บริ ษัทพิจำรณำโครงสร้ ำงรำคำ และเปรี ยบเทียบรำคำกับรำคำในท้ องตลำด โดยสัง่ ซื ้อ
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
2. บริษัท ไทย เบเวอร์ เรจ แคน จากัด : บริษัทในกลุ่ม TCC ถือหุ้น
ประกอบธุรกิจ:

ผลิตและจำหน่ำยกระป๋ องอะลูมิเนียม

ควำมสัมพันธ์:

บริ ษั ท มี ก ำรใช้ ก ระป๋ องอะลูมิ เ นี ย มเป็ นบรรจุ ภัณ ฑ์ จึ ง มี ก ำรสั่ง ซื อ้ กระป๋ อง และ
ฝำอะลูมิเนียมในสัดส่วนร้ 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
12
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

แบบแสดงรายการข้
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุ
รกิิจ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2563
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 อาคเนย์ แคปปิ ตอล จากัด : บริษัทในกลุ่ม TCC ถือหุ้น
ประกอบธุรกิจ:

ให้ บริ กำรเช่ำยำนพำหนะ

ควำมสัมพันธ์:

บริ ษัทมีกำรทำสัญญำเช่ำยำนพำหนะ

แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ:

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

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

ผู้แ ทนจำหน่ำยและผู้ จัด จำหน่ำยสินค้ ำสำเร็ จรู ป รั บ จ้ ำงผลิตสิ นค้ ำประเภทนำ้ ดื่ม
รวมถึ ง เป็ นตัว แทนในกำรน ำเข้ ำหั ว เชื อ้ และส่ ว นผสมในกำรผลิ ต น ำ้ อัด ลมจำก
ต่ำงประเทศ

ควำมสัมพันธ์:

บริ ษัทจ้ ำงผลิตสินค้ ำประเภทน ้ำดื่ม และสัง่ ซื ้อหัวน ้ำเชื ้อในกำรผลิตน ้ำอัดลมในสัดส่วน
ร้ อยละ 19 และร้ อยละ 100 ของยอดสัง่ ซื ้อทังหมด
้
นอกจำกนี ้บริ ษัทซื ้อขวด PET และ
เป็ นตัวกลำงในกำรจัดกำรด้ ำนกำรตลำดระหว่ำงบริ 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

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

ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ำยเครื่ องดื่ม

ควำมสัมพันธ์:

บริ ษัทจ้ ำงผลิตสินค้ ำประเภทน ้ำดื่มในสัดส่วนร้ อยละ 4 และจัดจำหน่ำยเครื่ องดื่ม
ชำเขียว “โออิชิ” แบบคืนขวด และแบบไม่คืนขวด
บริ ษัทพิจำรณำโครงสร้ ำงรำคำ และเปรี ยบเทียบรำคำกับรำคำสัง่ ซื ้อในอดีต โดยสัง่ ซื ้อ
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 1 ปี

แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ:
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

แบบแสดงรายการข้
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุ
รกิิจ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
7. บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จากัด : บริษัทย่ อยทางตรงของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ:

ผู้จดั จำหน่ำยเบียร์ สุรำ และเครื่ องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

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
8. บริษัท ภิรมย์ สุรางค์ จากัด : บริษัทย่ อยทางตรงของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ:

ตัวแทนจำหน่ำยเบียร์ สุรำ และเครื่ องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ควำมสัมพันธ์:

บริ ษัทแต่งตังเป็
้ นผู้จดั จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทกุ ประเภทของบริ ษัทฯ

แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ: บริ ษัทพิจำรณำโครงสร้ ำงรำคำ และเปรี ยบเทียบรำคำกับรำคำสัง่ ซื ้อในอดีต โดยสัง่ ซื อ้
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 1 ปี
9. 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 โดยสัง่ ซื ้อ
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 1 ปี
10. 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 16

แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ: บริ ษัทพิจำรณำโครงสร้ ำงรำคำ และเปรี ยบเทียบรำคำกับรำคำสัง่ ซื ้อในอดีต โดยสัง่ ซื ้อ
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 1 ปี
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

แบบแสดงรายการข้
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุ
รกิิจ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
11. บริ ษั ท แคชแวน แมนเนจเม้ นท์ จากัด : บริ ษั ทย่ อยทางตรงของบริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน)
ประกอบธุรกิจ:

ผู้จดั จำหน่ำยเบียร์ สุรำ และเครื่ องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์

ควำมสัมพันธ์:

บริ ษัทขำยสินค้ 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 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
13. บริษัท เบฟเทค จากัด : บริษัทย่ อยทางตรงของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ:

ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ผลิตจำกพลำสติกและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง

ควำมสัมพันธ์:

บริ ษัทจ้ ำงผลิตสินค้ ำประเภทน ้ำดื่มในสัดส่วนร้ อยละ 2

แนวทำงกำรสัง่ ซื ้อ: บริ ษัทพิจำรณำโครงสร้ ำงรำคำ และเปรี ยบเทียบรำคำกับรำคำสัง่ ซื ้อในอดีต โดยสัง่ ซื ้อ
เป็ น Volume และคงรำคำในช่วงเวลำที่ตกลงกันประมำณ 1 ปี
14. 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
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจาปี 2563

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้

ประเภทรายได้ *

2563

หน่วย : ล้ ำนบำท
2561

2562

รายได้

%

รายได้ *

%

รายได้

%

รำยได้ จำกกำรขำยเครื่ องดื่ม
ประเภทอัดลม
รำยได้ จำกกำรขำยเครื่ องดื่ม
ประเภทไม่อดั ลม

4,615

42.48

5,208

45.01

4,548

42.03

6,250

57.52

6,363

54.99

6,272

57.97

รวม

10,865

100.00

11,571

100.00

10,820

100.00

*มีการจัดประเภทรายการบางรายการใหม่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพือ่ ให้สอดคล้องกับการนาเสนองบการเงินปี 2563

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
สินค้ ำและบริ กำรของบริ ษัทสำมำรถแบ่งตำมกำรดำเนินกำร ดังนี ้
1. การผลิตและจัดจาหน่ ายนา้ ดื่ม
น ้ำดื่มภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “คริ สตัล”
2. การผลิตและจัดจาหน่ ายเครื่ องดื่มไม่ อัดลม
ชำเขียวพร้ อมดื่มชนิดคืนขวด รสน ้ำผึ ้งผสมมะนำวและรสลิ ้นจี่ ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “โออิชิ”
เครื่ องดื่มบำรุ งกำลัง ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “แรงเจอร์ ”
เครื่ องดื่มเกลือแร่ ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “พำวเวอร์ พลัส”
เครื่ องดื่มเพื่อสุขภำพ ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “วีบสู ท์”
3. การผลิตและจัดจาหน่ ายเครื่ องดื่มอัดลม
เครื่ องดื่มอัดลม ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “เอส”
เครื่ องดื่มอัดลมเพื่อสุขภำพ ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “100 พลัส”
เครื่ องดื่มอัดลม ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “ซำสี่”
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4. ผู้จัดจาหน่ ายเครื่ องดื่ม
ชำเขียวพร้ อมดื่มชนิดกระป๋ องและขวดพีอีที ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “โออิชิ”
น ้ำโซดำ ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “Rock Mountain”
เครื่ องดื่มสมุนไพรสูตรจับเลี ้ยงพร้ อมดื่ม ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “จับใจ”

2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) นโยบายการแข่ งขันและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
กลุม่ เป้ำหมำย
บริ ษัทเน้ นกำรแข่งขันในตลำดเครื่ องดื่มสำหรับผู้บริ โภคทัว่ ไป โดยมีกลุม่ ลูกค้ ำเป็ นกลุม่ ร้ ำนค้ ำและร้ ำนอำหำร
ตังแต่
้ ระดับเล็กจนถึงขนำดใหญ่ รวมกว่ำ 240,000 แห่ง ทัว่ ประเทศ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมุง่ ดำเนินงำนภำยใต้ แนวคิด
Growing Sustainably, Rising Towards Digital Future อันได้ แก่
1. Brands & Reach: สร้ ำงโอกำสในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และตรำสินค้ ำใหม่ ที่ตอบโจทย์ผ้ บู ริ โภค พัฒนำ
ช่องทำงกำรขำยและจัดจำหน่ำยที่ทรงประสิทธิ ภำพ โดยกำรปรั บเปลี่ยนวิถีกำรทำงำนสู่รูปแบบดิจิ ทลั
เพื่อจัดส่งสินค้ ำให้ ถงึ มือผู้บริ โภคได้ อย่ำงทันที
2. Production and Supply Chain Excellence: เสริ มควำมแข็งแกร่ งของกำรเชื่ อมต่อรำกฐำนกำรผลิต
ของบริ ษัท กับเครื อข่ำยโลจิ สติกส์ ขนำดใหญ่ ข องกลุ่มไทยเบฟฯ เข้ ำด้ วยกัน พร้ อมทัง้ นำเทคโนโลยี
ปั ญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มำใช้ วิเครำะห์และพัฒนำระบบกำรผลิตและกระจำยสินค้ ำ
3. Sustainability: ใส่ใจในกำรบริ หำรและพัฒนำห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำ (Value Chain) เริ่ มตังแต่
้ กำรจัดซื ้อวัตถุดิบ
ตลอดจนกำรบริ หำรจัดกำรบรรจุภณ
ั ฑ์หลังจำกกำรบริ โภค เพื่อตอบโจทย์ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
ไม่ว่ำในด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำร สิ่งแวดล้ อม ทรั พยำกรธรรมชำติ สังคม ชุมชน รวมทัง้ กำรมีส่ว นร่ วมใน
กำรผลักดันและพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้ เข้ มแข็ง ตลอดจนส่งเสริ มกำรพัฒนำบุ คลำกร และสร้ ำง
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนในทุกมิติ
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ผู้จัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
บริ ษัทดำเนิ นกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ต่ำง ๆ เพื่ อให้ กระจำยสินค้ ำไปยังร้ ำนค้ ำ ร้ ำนอำหำร สู่ผ้ ูบริ โภค
ทัว่ ประเทศ ด้ วยศักยภำพของบริ ษัทผ่ำนรถขำยมำกกว่ำ 900 คัน
(ข) ภาวะการตลาดและการแข่ งขัน
เครื่ องดื่มอัดลม “เอส”
ในปี 2563 เครื่ องดื่มอัดลม “เอส โคล่ำ” มีกลยุทธ์ ผลักดันยอดขำย ผ่ำนแคมเปญ “เอสโคล่ำเท่ำนัน้ คูอ่ ำหำร
สุด ซี ด้ ” ที่ เน้ น กระตุ้น ให้ เกิ ดกำรเลื อกดื่ม “เอส โคล่ำ ” ประเภทขวดแก้ ว (non-returnable glass bottle) และ
เลือกใช้ พรี เซ็นเตอร์ 3 ซูเปอร์ สตำร์ พระเอกแถวหน้ ำของไทย คือ บอย – ปกรณ์ ฉัตรบริ รักษ์ เกรท – วริ นทร
ปั ญหกำญจน์ และ อำเล็ก – ธี รเดช เมธำวรำยุทธ นอกจำกนี ้ ยังมีกิจกรรมทรู๊ ปเอสโคล่ำ ที่ นำพรี เซ็นเตอร์ บุก
ร้ ำนอำหำรทัว่ ประเทศ เพื่อสร้ ำงกระแสกำรพูดถึงตรำสินค้ ำและเพิ่มกำรเข้ ำถึงกลุม่ ผู้บริ โภคในทุกพื ้นที่
ต่อเนื่ องในช่วงซัมเมอร์ กับแคมเปญโปรโมชั่น “เอสโคล่ำ เสิร์ฟโชคทุกมือ้ ให้ ทุกวันสุดซี ้ด” ที่ ช่วยกระตุ้น
กำรเติบโตของยอดขำย ด้ วยกองทัพของรำงวัลกว่ำ 513 รำงวัล นำทัพรำงวัลใหญ่ คือ รถยนต์เมอร์ เซเดส-เบนซ์
GLA “เอส เพลย์ ” ยังคงเดินหน้ ำตอกย ้ำควำมเป็ นผู้นำด้ ำนนวัตกรรมของตลำดน ้ำอัดลมสี ด้ วยกำรออกรสชำติ
ใหม่ ภำยใต้ คอนเซปต์ ม๊ อคเทล หอมซ่ำ ปำร์ ตี ้ได้ ทกุ ที่ ได้ แก่ เอสเพลย์ กำมิกำเซ่ และ เอสเพลย์ พิงค์บอมบ์ อีกทัง้
ยังดึงนักแสดงวัยรุ่ นมำแรงที่สดุ แห่งปี มำเป็ นพรี เซนเตอร์ คือ ไอซ์ – พำริ ส อินทรโกมำลย์สตุ และ น้ องเจน – รมิดำ
จีรนรภัทร
นา้ ดื่ม “คริสตัล”
ในปี 2563 คริ สตัลเดินหน้ ำตอกยำ้ ผู้นำตลำดนำ้ ดื่ม คุณภำพพร้ อมขับเคลื่อนกำรเติบโตอย่ำงยั่งยื น ด้ วย
แคมเปญ “Crystal Moment ช่ วงเวลาคุณภาพ นา้ ดื่มต้ องคุณภาพ” พร้ อมเพิ่มระดับกำรสื่อสำรของแบรนด์ใน
เชิงไลฟ์สไตล์มำกขึน้ เพื่อเข้ ำถึงผู้บริ โภคที่หลำกหลำย ซึ่งคริ สตัลพร้ อมอยู่เคียงคู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริ โภค
ทังช่
้ วงเวลำของมื ้ออร่ อย ช่วงเวลำทำงำน ช่วงเวลำแห่งควำมสุข ช่วงเวลำกำรดูแลสุขภำพ และช่วงเวลำคุณภำพ
ที่สำคัญในชีวิตอื่น ๆ ผ่ำนภำพยนตร์ โฆษณำชุดใหม่ “ช่วงเวลำคุณภำพ น ้ำดื่มต้ องคุณภำพ” โดยมี “นำย ณภัทร”
แบรนด์แอมบำสเดอร์ น ้ำดื่มคริ สตัล มำถ่ำยทอดควำมประทับใจในแต่ละช่วงเวลำคุณภำพผ่ำนเรื่ องรำวของผู้คนที่
ได้ พบเจอมำกมำย
ในปี นี ้ คริ สตัลได้ สร้ ำงควำมตื่นเต้ นให้ ตลำดน ้ำดื่มด้ วยกำรออกแบบฉลำกลำยลิมิเต็ดเอดิชนั่ เป็ นกำรร่ วมงำน
ระหว่ำงคริ สตัลและศิลปิ นไทยร่ วมสมัยเป็ นครัง้ แรก โดยร่ วมกับศิลปิ น 2 เจเนอเรชัน “ครู โต” ม.ล.จิรำธร จิรประวัติ
และหลำนชำย คุณจิระ จิรประวัติ ศิลปิ นและนักออกแบบเจ้ ำของชิน้ งำนศิลปะสไตล์ป๊อบอำร์ ตสุดสร้ ำงสรรค์
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ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ลิมิเต็ด เอดิชนั่ 3 แบบเพื่อสื่อถึงช่วงเวลำคุณภำพในชีวิตประจำวันของทุกผู้คน ที่ไม่ว่ำจะอยู่
ในโมเมนต์หรื อควำมรู้ สกึ และสถำนกำรณ์ใด น ้ำดื่มคุณภำพ คริ สตัล ก็พร้ อมเติมเต็มและอยู่เคียงข้ ำงเสมอ
นอกจำกนี ้ คริ สตัลยังคงสื่อสำรควำมเป็ นผู้นำอย่ำงยัง่ ยืนตำมแนวคิด “Crystal CARE” ที่ดำเนินธุรกิจด้ วย
ควำมรั บผิ ดชอบ ใส่ใจในทุกขัน้ ตอนและทุกกระบวนกำรสร้ ำงสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่กำรใช้ วัตถุดิบ กำรผลิต
กำรนำส่งถึงมือผู้บริ โภค รวมถึงกำรจัดกำรบรรจุภณ
ั ฑ์ หลังกำรบริ โภคเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยได้ จดั
แคมเปญส่งท้ ำยปี “ Art for Life” ประกอบด้ วยภำพยนตร์ โฆษณำชุด “เพื่อนใหม่” พร้ อมสร้ ำงควำมคึกคักด้ วยกำร
ร่ วมงำนกับ‘ยุรี เกนสำคู’ ศิลปิ นคลื่นลูกใหม่ของวงกำรศิลปะร่ วมสมัย หนึ่งในศิลปิ นที่ร่วมจัดแสดงผลงำนในงำน
BAB 2020 มำตีควำมและสร้ ำงแรงบันดำลใจในกำรสร้ ำงสรรค์ Illustration Crystal x Yuree ซึง่ สื่อสำรถึงกำรอยู่
ร่ วมกันอย่ำงมีคุณภำพและใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้ อมอย่ำงยั่งยืน โดยพัฒนำออกมำเป็ นชิน้ งำนต่ำง ๆ อำทิ ฉลำก
ลิมิเต็ดเอดิชนั่ ฟิ ลเตอร์ สำหรับแอพลิเคชัน่ ไอจี (IG Photo Filter) และอีกมำกมำย
เครื่ องดื่มชาเขียว “โออิชิ”
นอกเหนือจำกที่บริ ษัทได้ เป็ นผู้จัดจำหน่ำยชำเขียวพร้ อมดื่ม ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ “โออิชิ” ให้ กับบริ ษัท
โออิชิ เทรดดิ ้ง จำกัด บริ ษัทยังได้ สิทธิ ในกำรผลิตชำเขี ยว “โออิชิ” ชนิดคืนขวด และจัดจำหน่ำยชำเขียว “โออิชิ”
ในช่องทำงร้ ำนค้ ำ โรงภำพยนตร์ และร้ ำนอำหำรทั่วไป ขณะที่มีกำรแข่งขันในตลำดที่สูงขึน้ ยอดขำยโออิชิยังคง
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
ในปี 2563 โออิชิ ก รี นที ผู้น ำตลำดชำเขี ย วพร้ อมดื่ม สร้ ำงกำรเติบโตให้ กับกลุ่มผลิตภัณ ฑ์ ด้ วยกำรออก
แคมเปญ โออิชิ ฮันนี่เลมอน ที่ชจู ดุ ขำยคือใช้ น ้ำผึ ้งเฮียกขะมิทสึจำกฮอกไกโด รวมทังออกผลิ
้
ตภัณฑ์ใหม่ โออิชิ ฮัน
นี่ ดับเบิ ล้ เลมอน โดยมีทัง้ บรรจุภัณฑ์ แบบขวดพลำสติกและขวดแก้ วแบบคืนขวด โดยใช้ ศิลปิ นขวัญใจวัยรุ่ น
BNK48 จำนวน 16 คน เป็ นพรี เซนเตอร์ ของแคมเปญ รวมทังออกสิ
้
นค้ ำในกลุ่มชำพรี เมี่ยม โออิชิโกลด์ 3 รสชำติ
ได้ แก่ โออิชิโกลด์เก็นไมฉะ สูตรไม่มีน ้ำตำล โออิชิโกลด์เก็นไมฉะ สูตรดีไลท์ หวำนน้ อย และโออิชิโกลด์คำบูเซฉะ
สูตรไม่มีน ้ำตำล โดยใช้ ศิลปิ นชื่อดัง เป๊ ก ผลิตโชค อำยนบุตร เป็ นพรี เซนเตอร์ ของแคมเปญ
นอกจำกนี ้ยังจัดแคมเปญซัมเมอร์ โปรโมชัน่ “โออิชิ รถสุดฮิพ ทริ ปสุดโอ” ที่ผลักดันให้ โออิชิครองแชมป์ชำเขียว
ได้ อย่ำงแข็งแกร่ ง โดยมีควำมพิเศษตรงที่ ลูกค้ ำโออิชิทงในและต่
ั้
ำงประเทศ สำมำรถส่งรหัสเลือกลุ้นของรำงวัลได้
ตำมควำมต้ องกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ทัง้ นี ้ โออิชิได้ สร้ ำงกำรรับรู้ แคมเปญผ่ำนพรี เซนเตอร์ กลุ่ม GMM Teen
Idol จำนวน 10 คน ที่มีฐำนแฟนคลับจำนวนมำกทังในและต่
้
ำงประเทศ พร้ อมสื่อสนับสนุนต่ำง ๆ ตลอดแคมเปญ
เพื่อสร้ ำงยอดขำยในช่วงซัมเมอร์ และเสริ มควำมแข็งแกร่ งของแบรนด์ให้ มำกขึน้ อีกทัง้ ยังมีแคมเปญเผื่ อช่ วย
ผลักดันสินค้ ำขนำดใหม่ คือ โออิชิแบบขวด 350 มล. และ โออิชิแบบกล่อง ขนำด 180 มล. ในแคมเปญ โออิชิ 350
มล.ใหม่ แจกใหญ่ ให้ โชคทอง ฉลองรถแรง โดยให้ ลกู ค้ ำสำมำรถตัดฉลำกบรรจุภณ
ั ฑ์ และส่งเข้ ำร่ วมชิงรำงวัลได้
มำกมำย
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เครื่ องดื่ม “100 พลัส”
ในปี 2563 เครื่ องดื่ม 100 พลัส ยังคงเดินหน้ ำตอบรับกระแสกำรใส่ใจในสุขภำพของผู้บริ โภค เน้ นสื่อสำรถึง
ควำมซ่ำที่ มีประโยชน์ ผ่ำนศิลปิ นนักกิ จกรรมอย่ำงตูน – อำทิ วรำห์ คงมำลัย เพื่ อตอกยำ้ ภำพลักษณ์ กำรเป็ น
“เครื่ องดื่มอัดลม ทำงเลือกสุขภำพ” อย่ำงต่อเนื่อง
นอกจำกนี ้ 100 พลัส ยังเดินหน้ ำให้ กำรสนับสนุนกิจกรรมทำงด้ ำนกีฬำ อำทิ กำรแข่งขันวิ่ง ขี่จกั รยำน เป็ นต้ น
เพื่อสร้ ำงกำรรับรู้ และกำรทดลองดื่มกับกลุม่ เป้ำหมำยผู้รักสุขภำพ
เครื่ องดื่ม “แรงเจอร์ ”
เครื่ องดื่ม “แรงเจอร์ ” เปิ ดตัว “แรงเจอร์ โฉมใหม่ ” ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มชูกำลังที่ตอบโจทย์ควำมต้ องกำรของ
กลุ่มคนวัยทำงำนรุ่ นใหม่ที่ต้องใช้ ชีวิตแบบใส่สดุ แรงในทุก ๆ วัน ด้ วยรสชำติใหม่ที่หอมอร่ อยขึ ้นแบบไม่มีน ้ำตำล
เพิ่มวิตำมินซีที่ช่วยต้ ำนอนุมลู อิสระและทำให้ ร้ ู สกึ สดชื่น พร้ อมด้ วยวิตำมินบี 6 และวิตำมินบี 12 ที่ช่วยบำรุ งระบบ
ประสำทและสมอง แรงเจอร์ โฉมใหม่ มำพร้ อมกับฉลำกบรรจุภัณฑ์ ดีไซน์ ใหม่ที่โดดเด่นด้ วยไอคอนหน้ ำเสือ
เน้ นกำรสื่อสำรผ่ำนแคมเปญออนไลน์ “แรงเจอร์ ใส่สุดแรง” เพื่ อสื่อถึงกำรปลดปล่อยพลังให้ เต็มที่ เพื่ อพร้ อม
ทะยำนไปข้ ำงหน้ ำ และเต็มที่กบั ทุกบทบำทในชีวิตไม่วำ่ จะเป็ นกำรทำงำนและใช้ ชีวิตประจำวัน
นอกจำกนี ้ ยังนำร่ องทำกำรตลำดลอยัลตีโ้ ปรแกรมเพื่ อ สร้ ำงควำมจดจำและควำมภักดีต่อ แบรนด์ ผ่ำน
แพลตฟอร์ มไลน์ออฟฟิ เชียล @rangerpoints สำหรับกำรสะสมคะแนน “แรงเจอร์ พอยท์”
เครื่ องดื่มวีบูสท์
จำกกระแสรั กสุขภำพและควำมต้ องกำรมีโภชนำกำรที่ดีขึน้ ทำให้ ผ้ ูบริ โภคส่วนใหญ่เลือกบริ โภคเครื่ องดื่ม
และอำหำรเพื่อสุขภำพ อำทิ เครื่ องดื่มมีปริ มำณน ้ำตำลน้ อย เครื่ องดื่มไม่มีน ้ำตำล และเครื่ องดื่มแคลอรี่ ต่ำ ธุรกิจ
เครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ดำเนินกำรเชิ งรุ กด้ วยกำรคิดค้ นและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ใหม่ โดยเครื่ องดื่มวีบูสท์
(V-boost) เป็ นเครื่ องดื่มฟั งก์ ชันนอล (Functional drink) ผสมวิตำมิน ที่สร้ ำงภูมิค้ มุ กันถึง 2 เท่ำ ด้ วยส่วนผสม
ของวิตำมินซี 200% และเบต้ ำกลูแคนจำกสหรั ฐอเมริ กำ ช่วยในกำรทำงำนของเซลล์เม็ดเลือดขำวในกำรดักจับ
และกำจัดเชื ้อโรคและไวรัสต่ำง ๆ ที่เข้ ำสูร่ ่ ำงกำย มำในรสชำติยอดนิยม รสส้ ม และรสเลมอน ที่มีสว่ นผสมของน ้ำ
ผลไม้ แท้ ๆ น ้ำตำลน้ อย แคลอรี่ ต่ำเพียง 30 Kcal. ได้ รับเครื่ องหมำยทำงเลือกสุขภำพ

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และการบริการ
วัตถุดิบสำคัญในกำรผลิตจัดหำจำกแหล่งต่ำงๆ ดังนี ้
- หัว น ำ้ เชื อ้ เอสโคล่ ำ เอสเพลย์ แ ละเอสซู ก ำร์ ฟ รี จัด ซื อ้ จำกบริ ษั ท ไทยดริ ง้ ค์ จ ำกัด ซึ่ง เป็ นบริ ษัท ที่
เกี่ยวข้ องกันและเป็ นตัวแทนในกำรนำเข้ ำหัวน ้ำเชื ้อจำกต่ำงประเทศ
20
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- หัวน ้ำเชื ้อ 100 Plus จัดซื ้อจำกบริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและเป็ นตัวแทนในกำร
นำเข้ ำหัวน ้ำเชื ้อจำกต่ำงประเทศ
- หัวน ้ำเชื ้อเครื่ องดื่มบำรุ งกำลังแรงเจอร์ และพำวเวอร์ พลัส จัดซื ้อจำกตัวแทนจำหน่ำยในประเทศ ซึง่ เป็ น
ผู้นำเข้ ำหัวน ้ำเชื ้อจำกต่ำงประเทศ
- หัวน ้ำเชื ้อชำเขียวโออิชิชนิดคืนขวด จัดซื ้อจำกบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นผู้ผลิตในประเทศ
- สิ น ค้ ำที่ บ ริ ษั ท เป็ นผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ย ได้ แก่ ชำเชี ย วโออิ ชิ เครื่ องดื่ ม สมุ น ไพรจั บ ใจ และน ำ้ โซดำ
Rock Mountain
- หัวน ้ำเชื ้อเครื่ องดื่ม V-boost จัดซื ้อจำกตัวแทนจำหน่ำยในประเทศ
- วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ อื่น ๆ ที่ใช้ ในกระบวนกำรผลิตเป็ นกำรจัดซื ้อจำกผู้จดั จำหน่ำยในประเทศ เช่น
น ้ำตำลเหลว (Liquid Sugar) ฟรุ กโตสไซรัป (Fructose Syrup) ขวดแก้ ว ขวด PET กระป๋ องอะลูมิเนียม
ฝำจุกจีบ ฝำจุกเกลียว ก๊ ำซคำร์ บอนไดออกไซด์ เคมีภณ
ั ฑ์ ลังพลำสติก และถำดกระดำษ เป็ นต้ น
นอกจำกหัวน ำ้ เชื อ้ ที่ ใ ช้ ใ นกำรผลิตเครื่ องดื่มที่ จัดซื อ้ จำกเจ้ ำของผลิตภัณ ฑ์ ตัวแทนผู้น ำเข้ ำ และผู้ผ ลิต
โดยตรงแล้ ว กำรซื ้อวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์อื่น บริ ษัทจัดหำจำกผู้จำหน่ำยประมำณ 3-4 รำย เพื่อให้ มีวตั ถุดิบและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เพียงพอกับควำมต้ องกำรในรำคำที่เหมำะสม
บริษัท เสริมสุข จากัด ( มหาชน ) มีโรงงานผลิตสินค้ าเพื่อจาหน่ าย 5 แห่ ง ดังนี ้
1) โรงงานปทุมธานี

ตังอยู
้ ่เลขที่ 63 หมูท่ ี่ 3 ตำบลบำงแขยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี

2) โรงงานนครราชสีมา

ตังอยู
้ ่เลขที่ 211 หมูท่ ี่ 4 ตำบลปรุ ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ

3) โรงงานนครสวรรค์

ตังอยู
้ ่เลขที่ 72 ซอยวัดจอมคีรีนำคพรต ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์

4) โรงงานสุราษฎร์ ธานี

ตังอยู
้ ่เลขที่ 111 หมูท่ ี่ 5 ตำบลท่ำโรงช้ ำง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี

5) โรงงานชลบุรี

ตังอยู
้ ่เลขที่ 700/369 หมูท่ ี่ 6 ตำบลหนองไม้ แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นอกเหนื อจำกโรงงำนทัง้ 5 แห่ง ข้ ำงต้ น บริ ษัทยังมีบริ ษัทในเครื อ ซึ่งดำเนิ นธุรกิ จโดยกำรผลิตสินค้ ำเพื่อ
จำหน่ำยอีก 2 แห่ง คือ
1. บริษัท เสริมสุข เบเวอร์ เรจ จากัด
ตังอยู
้ ่ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/368 หมูท่ ี่ 6 ตำบลหนองไม้ แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
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2. บริษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จากัด
ตังอยู
้ ่เลขที่ 63 หมูท่ ี่ 3 ถนนพระประโทน-บ้ ำนแพ้ ว ตำบลถนนขำด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

3. ปั จจัยความเสี่ยง
กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท มีปั จ จัย ควำมเสี่ ย งทัง้ ปั จ จัย ภำยนอกและปั จ จัย ภำยใน ซึ่ง อำจส่ง ผลกระทบต่อ
ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริ ษัท ซึง่ สรุ ปได้ ดังนี ้

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
มีปัจจัยควำมเสี่ยงหลำยด้ ำนที่สง่ ผลต่อกำรเติบโตของธุรกิจและกำรสร้ ำงกำไรอย่ำงต่อเนื่อง

3.1.1 ราคาและความเพียงพอของปริมาณวัตถุดบิ และบรรจุภัณฑ์
นา้ ตาลเหลว (Liquid Sugar)
ในปี ที่ผ่ำนมำรำคำน ้ำตำลยังมีรำคำใกล้ เคียงกับปี ก่อนหน้ ำ แต่จำกสภำพอำกำศที่
แปรปรวนส่งผลกระทบต่อควำมเพียงพอของปริ มำณนำ้ ตำลเหลวที่ใช้ ในกำรผลิต
อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทได้ ยืนยันปริ มำณและจองนำ้ ตำลเหลวกับผู้ขำยไว้ แล้ ว เพื่อให้
เพียงพอกับเป้ำหมำยยอดขำยที่บริ ษัทกำหนดไว้ ในแต่ละปี
ฟรุ กโตสไซรั ป (Fructose Syrup)
ในปี ที่ ผ่ำนมำรำคำฟรุ กโตสไซรั ป ยังมีรำคำใกล้ เคียงกับปี ก่ อนหน้ ำ ปั จจัยเสี่ยง
เช่นเดียวกับนำ้ ตำลเหลว โดยสภำพอำกำศที่ แปรปรวนส่งผลกระทบต่อควำม
เพียงพอของปริ มำณที่ใช้ ในกำรผลิต อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทได้ ยืนยันปริ มำณควำม
ต้ องกำรและจองฟรุ กโตสไซรั ป กับผู้ขำยเพื่ อให้ เพี ยงพอกับเป้ำหมำยยอดขำยที่
บริ ษัทกำหนดไว้ ในแต่ละปี
ขวดพีอีที
ผลจำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์แบบไม่คืนขวด (Non-Returnable
Bottle) ท ำให้ ร ำคำขวด กลำยเป็ นต้ น ทุน หลัก อีก ประเภทหนึ่งของบริ ษัท โดย
วัต ถุดิบ หลัก ในกำรผลิตขวดคือ PET Resin ที่ มีควำมผัน ผวนขึน้ ลง ตำมรำคำ
น ำ้ มัน ดิ บ และสถำนกำรณ์ ต ลำดโลก แต่ ปี ที่ ผ่ ำ นมำ รำคำ PET Resin มี ก ำร
ปรั บตัวลดลง ทำงบริ ษัทได้ มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ และ Lock รำคำซื ้อ Resin
ให้ เพียงพอต่อควำมต้ องกำร ในช่วงเวลำที่เหมำะสม ทำให้ ปีที่ผ่ำนมำ ต้ นทุนขวด
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PET มีรำคำต่ำกว่ำปี ก่อนหน้ ำ และทำงบริ ษัทยังได้ มีกำรพัฒนำร่ วมกับผู้ผลิตขวด
ทำให้ ขวดมีน ้ำหนักลดลง เพื่อลดกำรใช้ Resin แต่ยงั คงใช้ งำนได้ ดี

กระป๋องอะลูมิเนียม
เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีกำรเจรจำรำคำ และปริ มำณซื ้อขำยกับผู้ขำยล่วงหน้ ำตลอดทังปี
้
โดยปี ที่ ผ่ำนมำอะลูมิเนี ยม มีรำคำขึน้ -ลงในกรอบแคบ ๆ โดยบริ ษัทสำมำรถยืน
รำคำซื อ้ ขำยตลอดทั ง้ ปี ได้ ในรำคำที่ ต่ ำ กว่ ำ ปี ก่ อ นหน้ ำ สำมำรถลดต้ นทุ น
บรรจุภณ
ั ฑ์ได้
นอกจำกน ้ำตำลเหลว ฟรุ กโตสไซรัป ขวดพีอีที และกระป๋ องอลูมิเนียมดังกล่ำวข้ ำงต้ น ยังมีบรรจุภณ
ั ฑ์อื่น
ได้ แก่ ฝำจุกจีบ และฝำพลำสติก ที่บริ ษัทมีกำรเจรจำโดยกำรรวมปริ มำณกำรใช้ กบั บริ ษัทในกลุม่ ที่ใช้ สินค้ ำ
ประเภทเดียวกัน เพื่อเพิ่มอำนำจกำรต่อรอง ทำให้ ได้ รำคำที่ถกู ลงเช่นกัน

3.1.2 ค่ าแรง
ค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนพนักงำนยังคงเป็ นปั จจัยสำคัญที่บริ ษัทพยำยำมควบคุม ติดตำม โดยเฉพำะสถำนกำรณ์ ที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะทำงเศรษฐกิจ กำรตลำดที่มีควำมผันผวนอย่ำงรวดเร็ ว กำรขำยที่มีกำรแข่งขันและ
กำรแย่งชิงส่วนแบ่งทำงด้ ำนกำรตลำดอย่ำงรุ นแรง รวมถึงกำรขำดแคลนแรงงำนโดยเฉพำะพืน้ ที่ในเขตนิคม
อุตสำหกรรม หรื อพืน้ ที่ใกล้ เคียงยังคงเป็ นปั ญหำสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ประกอบกับค่ำแรงที่
ปรับตัวสูงขึ ้น จำกกำรที่กระทรวงแรงงำนได้ ประกำศอัตรำค่ำจ้ ำงขันต
้ ่ำ (ฉบับที่ 10) เพื่อปรับอัตรำค่ำจ้ ำงขันต
้ ่ำ
ทั่วประเทศ โดยมีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 รวมถึงกำรปรั บอัตรำค่ำจ้ ำงตำมมำตรฐำนฝี มือ
แรงงำน มีผลวันที่ 1 พฤษภำคม 2563 นัน้ ทำให้ ต้นทุนทำงด้ ำนแรงงำนเพิ่มสูงขึ ้น บริ ษัทจึงได้ พยำยำมควบคุม
กำรใช้ แรงงำนอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและใช้ แรงงำนเท่ ำ ที่ จ ำเป็ นเพื่ อ ช่ ว ยในกำรควบคุ ม ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย ใน
ขณะเดียวกัน ก็ได้ มีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรทำงำน ปรั บเปลี่ยนกระบวนกำรทำงำน รวมถึงปรั บโครงสร้ ำงกำร
บริ หำรงำนเพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภำพในกำรทำงำนสูงสุด ตลอดจนพยำยำมในทุกวิถีทำงที่จะควบคุมและลด
ค่ำใช้ จ่ำยทำงด้ ำนแรงงำน

3.1.3 อัตราภาษีสรรพสามิต
ภำษี สรรพสำมิตเป็ นอีกหนึง่ ต้ นทุนหลัก โดยเป็ นปั จจัยภำยนอกซึง่ กำกับดูแลโดยภำครัฐ ซึง่ อัตรำภำษี
ยังคงชำระในอัตรำเดิมที่จดั เก็บภำษี จำกฐำนรำคำขำยปลีกแนะนำและภำษี ควำมหวำนจำกปริ มำณส่วนผสม
น ้ำตำลในสินค้ ำนัน้ ต่อเนื่องในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ
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3.1.4 ราคานา้ มันเชือ้ เพลิง
รำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิงเป็ นต้ นทุนหลักสำหรับกำรกระจำยสินค้ ำ ซึง่ รำคำน ้ำมันดีเซล มีรำคำเฉลี่ยใกล้ เคียง
กับปี ที่ผ่ำนมำ แต่บริ ษัทมีกำรลดกำรใช้ น ้ำมันอย่ำงต่อเนื่อง ดังต่อไปนี ้
1. ในไตรมำสแรกของปี 2563 นี ้ บริ ษัทได้ ดำเนินกำรนำพลังงำนน ้ำมันทำงเลือกมำใช้ สำหรับรถลำเลียงและ
รถบรรทุกขำย ทัง้ หมดของบริ ษัท นั่นคือนำ้ มันดีเซล B10 โดยเริ่ มกำรใช้ งำนแทนนำ้ มันดีเซลปกติเดิม
ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2563 ซึ่งจำกรำคำที่ต่ำกว่ำเมื่อเทียบกับ ดีเซลปกติ ทำให้ บริ ษัท สำมำรถลด
ต้ นทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงในส่วนนี ้ได้
2. ปรับเปลี่ยนรู ปแบบรถขำยสินค้ ำใหม่ ให้ เหมำะสมกับสภำพกำรขำยในแต่ละภูมิภำค ทังก
้ ำลังของรถที่จะ
นำมำประกอบกับตู้ช่วงท้ ำย รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงวัส ดุอุปกรณ์ 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 ที่ผ่ ำนมำ พบว่ำประสิทธิภำพ
กำรจัดกำร ทำงด้ ำนกำรขนส่งของบริ ษัท มีศกั ยภำพที่เพิ่มสูงขึน้ ในขณะที่อตั รำกำรใช้ พลังงำนนำ้ มัน
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 ษัทจึงมีแนวทำงใน
กำรดำเนินธุรกิจกับบทบำทกำรเป็ นผู้ผลิตและจำหน่ำยเครื่ องดื่มและอำหำรครบวงจรชันน
้ ำของประเทศไทย
ด้ วยภำรกิ จหลัก คือ กำรผลักดันบริ ษัทให้ มีก ำรเติบ โตที่ ยั่งยื น ซึ่งเกิ ดจำกกำรเพิ่ มกำรกระจำยสิน ค้ ำให้
ครอบคลุมทุกพื ้นที่ทวั่ ประเทศ กำรเพิ่มยอดขำยให้ เติบโต กำรเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด และผลักดันแบรนด์
หลักให้ ก้ำวขึ ้นเป็ นแบรนด์ชนน
ั ้ ำครองใจผู้บริ โภคในประเทศไทย พร้ อมมุ่งสร้ ำงควำมแข็งแรงให้ บริ ษัทด้ วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มเพื่อสุขภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้บริ โภค บริ ษัทจึงได้ มีกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ ไปอีกระดับหนึ่ง เพื่อเป็ นทำงเลือกให้ กับผู้บริ โภคที่ใส่ใจในสุขภำพและกำรออกกำลังกำย ซึ่งใน
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ปั จจุบนั ลูกค้ ำมีควำมต้ องกำรผลิตภัณฑ์ที่มีน ้ำตำลน้ อยและมีสำรอำหำรที่ให้ ประโยชน์มำกขึ ้น บริ ษัทจึงได้
ตอบโจทย์ควำมต้ องกำรตลำดด้ วยผลิตภัณฑ์สตู รที่มีน ้ำตำลน้ อย รวมถึงลดปริ มำณน ้ำตำลในผลิตภัณฑ์ที่มี
อยู่เดิม และในระยะยำวบริ ษัทยังคงมุง่ มัน่ ทุ่มเทให้ กบั ลูกค้ ำ และพร้ อมเป็ นส่วนหนึง่ ของกำรดูแลสุขภำพ และ
เป็ นส่วนหนึง่ ของกำรดูแลด้ ำนโภชนำกำรของลูกค้ ำด้ วย
ในปี 2563 ทัว่ โลกต้ องเผชิญกับสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) สร้ างผลกระทบในหลายด้ านทัง้
เศรษฐกิจ สังคมและวิถีการใช้ ชีวิตของผู้คน ทาให้ บริ ษัทได้ มีการปรั บตัวรั บมือโจทย์ ความท้ าทายหลังเกิ ด
วิกฤตไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึง่ ทาให้ พฤติกรรมของผู้บริ โภคเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ ช่องทางการขายหลัก
ไม่สามารถทาได้ โจทย์ใหม่ของธุรกิจคือการนาเสนอสินค้ าเพื่อสุขภาพและพัฒนาการขายผ่านช่องทางดิจิทลั
โดยในช่วงที่หลายคนต้ องปฏิบตั ิงานจากที่บ้าน บริ ษัทได้ เริ่ มจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้ างการรับรู้ ระหว่าง
แบรนด์และผู้บริ โภคผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ให้ บริ การสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านทางออนไลน์และจัดส่ง
ถึง บ้ าน เติ มความสุข ให้ ผ้ ูบริ โภคด้ วยการส่ง รถขายสินค้ า ออกบริ ก ารประชาชนนานา้ ดื่มคุณภาพเข้ าถึง
ผู้บริ โภคในชุมชน และการร่ วมมือกับพาร์ ทเนอร์ ชิพเพื่อจัดกิจกรรมกระตุ้นการขายสินค้ าในสถานีรถไฟฟ้า
ใต้ ดิน MRT ทัง้ 8 สถานี เพื่อผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์ให้ เติบโต
นอกจากนี บ้ ริ ษัท ได้ วางกลยุท ธ์ ส ร้ างสรรค์ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ใ หม่ และพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ตอบโจทย์ ค วาม
ต้ องการผู้บริ โภคโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พร้ อมมองหาช่องทางการขายรู ปแบบใหม่เพื่อส่งสินค้ าถึง
มือผู้บริ โภคโดยตรงในช่องทางออนไลน์ ขณะเดียวกันในช่องทางหลักยังคงความเข้ มแข็งและรักษามาตรฐาน
เดิม และเตรี ยมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น รวมถึงการนาเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ เพื่อบริ หารจัดการงานขายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี ที่ผ่านมาบริ ษัท ได้ มีการพัฒนางานขายเพื่อตอบโจทย์เรื่ องดิจิทลั ทรานส์ฟอร์ ม
เมชัน ในรู ป แบบแอพพลิ เ คชัน ‘เสริ ม สุ ข แฟมิ ล่ ี ’ เพื่ อ ให้ สื่ อ สารกับ ร้ านค้ า ได้ ง่ า ย สะดวก และเกิ ด
ประสิทธิ ภาพสูงสุด และจะพัฒนารู ปแบบการทางานบนดิจิทัลแพลตฟอร์ มให้ มากยิ่ งขึน้ เพื่ อ ตอบโจทย์
พฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลง และรับมือกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต

3.1.6 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมาตรการการจัดเก็บภาษี
จำกมำตรกำรกำรจัดเก็บภำษี สรรพสำมิตสำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มทังในส่
้ วนของมูลค่ำและปริ มำณ
ควำมหวำน โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ เดือนกันยำยน 2560 ที่ผ่ำนมำ ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ กฎหมำยใหม่ดงั กล่ำว
นอกจำกกำรประเมินภำษี ตำมอัตรำที่กำหนดบนฐำนรำคำขำยปลีกแนะนำ ยังต้ องประเมินภำระภำษี ตำมค่ำ
ควำมหวำนต่อลิตร โดยภำระภำษี ในส่วนของค่ำควำมหวำนจะปรับขึ ้นเป็ นขันบั
้ นไดทุก 2 ปี จนถึงปี 2566 แต่
อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริ ษัทเสริ มสุขได้ กำหนดแผนกลยุทธ์ และมำตรกำรรองรับผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ จำกกำร
จัดเก็บภำษี สรรพสำมิตดังกล่ำวไว้ เป็ นกำรล่วงหน้ ำอย่ำงรัดกุม เช่น กำรวิจยั และพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ โดยมุ่งเน้ นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้ องกำรและกระแสควำมนิยมของผู้บริ โภค
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รวมถึงกำรบริ หำรจัดกำรต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเป็ นกำรบรรเทำผลกระทบจำก
กำรจัดเก็บภำษี สรรพสำมิตดังกล่ำวได้ ในระดับหนึง่

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
กำรผลิตเครื่ องดื่มมีปัจจัยหลักในด้ ำนกำรลงทุนในเครื่ องจักรกำรผลิต และวัตถุดิบที่สำคัญคือ แหล่งนำ้ ซึง่
เป็ นวัตถุดิบหลักในอุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่ องดื่ม เพื่อเป็ นกำรกระจำยควำมเสี่ยงของกำรจัดหำแหล่งน ้ำเพื่อใช้
ในกำรผลิตและลดภำระกำรลงทุนของบริ ษัท บริ ษัทได้ ร่วมมือกับบริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จำกัด และบริ ษัทในเครื อไทย
เบฟเวอเรจ ในกำรผลิตน ้ำดื่มคริ สตัลในโรงงำนต่ำง ๆ ทัว่ ประเทศ โดยบริ ษัทได้ สร้ ำงระบบกำรควบคุมคุณภำพที่
สร้ ำงควำมมัน่ ใจได้ ว่ำนำ้ ดื่มคริ สตัลมีมำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ นอกจำกนีบ้ ริ ษัทยังได้ ร่วมมือกับคู่ค้ำและ
บริ ษัทในเครื อไทยเบฟเวอเรจ ในกำรผลิตขวดน ้ำดื่มเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของกำรผลิตนำ้ ดื่มคริ สตัลที่เพิ่มขึ ้น
อย่ำงมำกเพื่อรองรับควำมต้ องกำรของผู้บริ โภค
ทัง้ นี ้ จำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภคในกำรเลือกซื ้อสินค้ ำนำ้ อัดลมประเภทขวด PET เพิ่มขึน้
บริ ษัท ได้ เตรี ย มควำมพร้ อมในกำรขยำยกำลัง กำรผลิต ของนำ้ อัด ลมประเภทขวด PET เพิ่ มขึน้ และปรั บปรุ ง
ประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของตลำดที่ขยำยตัวขึ ้นได้
สำยกำรผลิตทุกสำยกำรผลิตของบริ ษัทได้ รับกำรรั บรองระบบคุณภำพและควำมปลอดภัย เช่น ระบบกำร
จัดกำรสุขำภิ บำลอำหำรและควำมปลอดภัยด้ ำนอำหำรต่อผู้บริ โภค หรื อ GMP & HACCP ระบบกำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยอำหำร (ISO22000) ระบบ FSSC22000 และระบบ NSF ซึง่ รับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์น ้ำดื่มตำม
มำตรฐำน US. FDA เพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมมั่ น ใจในประสิ ท ธิ ภ ำพของกำรบริ หำรจั ด กำรด้ ำนคุ ณ ภำพและ
ควำมปลอดภั ย ของสิ น ค้ ำ นอกจำกนี ใ้ นปี 2563 บริ ษั ท ยั ง ได้ รั บ กำรรั บ รองระบบจั ด กำรสิ่ ง แวดล้ อม
ISO14001:2015 ครอบคลุมทุก โรงงำน เพื่ อสร้ ำงสรรค์ แ ละเสริ มสร้ ำงกำรผลิตที่ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและ
ควำมยัง่ ยืนของธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่
บริ ษัทได้ เล็งเห็นควำมเสี่ยงในกำรผลิตสินค้ ำโดยได้ พิจำรณำแนวทำงป้องกันควำมเสี่ยงใน 4 มิติ คือ พนักงำน
เครื่ องจักร วัตถุดิบ และระบบควบคุมกำรผลิต โดยได้ เตรี ยมควำมพร้ อมก่อนกำรออกสินค้ ำใหม่ในตลำดไว้ อย่ำง
ครบถ้ วน สินค้ ำที่มีกำรออกใหม่ในปี ที่ผ่ำนมำสำมำรถสร้ ำงยอดขำยและกำรตอบรับจำกผู้บริ โภคได้ อย่ำงน่ำพอใจ

3.3 ความเสี่ยงด้ านการบริหารและการจัดการ
1. คณะกรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร พนักงำนทุกคน และทุกหน่วยงำนเป็ นเจ้ ำของควำมเสี่ยง มีหน้ ำที่รับผิดชอบ
ดำเนินกำรประเมิน ติดตำม และสนับสนุนกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ
26
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2. ทุกหน่วยงำนของบริ ษัท ต้ องมีกระบวนกำรบริ หำรและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง อีกทังกำรประเมิ
้
นผลและกำร
ติดตำมอย่ำงเป็ นระบบและต่อเนื่อง โดยต้ องมีกำรปรั บปรุ งกระบวนกำรให้ เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงธุรกิจอย่ำงสม่ำเสมออย่ำงน้ อยปี ละครัง้
3. กำหนดให้ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของแผนงำนประจำปี ของทุกฝ่ ำย โดยพิจำรณำควำมเสี่ยง
ทังหมดครอบคลุ
้
มทัว่ ทังองค์
้ กร โดยคำนึงถึงปั จจัยเสี่ยงทังภำยในและภำยนอกองค์
้
กร รวมทังก
้ ำหนดให้ มี
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม
4. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง มีหน้ ำที่ประเมินกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและเสนอควำมเห็น
ต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
5. สร้ ำงวัฒนธรรมองค์กรให้ เกิดควำมเข้ ำใจร่ วมกันและมี จิตสำนึกในเรื่ องควำมเสี่ยง สร้ ำงฐำนองค์ควำมรู้
เพื่อให้ พนักงำนทุกระดับสำมำรถศึกษำ ค้ นคว้ ำข้ อมูล แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำ
และปรับปรุ งกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้ เป็ นกลไกที่มีประสิทธิภำพในกำรบริ หำรเชิงกลยุทธ์

3.4 ความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
3.4.1 การให้ สินเชื่อและการเรียกชาระหนี ้
บริ ษัท มีก ำรด ำเนิ น นโยบำยกำรให้ สิน เชื่ อที่ รัดกุม มี ก ำรติดตำมเร่ งรั ดกำรช ำระหนี จ้ ำกลูก หนี อ้ ย่ำง
สม่ ำ เสมอ และหำสำเหตุข องลูก หนี ท้ ี่ ค้ ำ งช ำระทุ ก ๆ เดื อ น และกำรตรวจสอบดูแ ลอย่ ำ งใกล้ ชิ ด จำก
ฝ่ ำยบริ หำร มีกำรทบทวนวงเงินลูกค้ ำอย่ำงต่อเนื่อง และในช่วงภำวะเศรษฐกิจ ชะลอตัว โดยเฉพำะช่วงกำร
แพร่ ระบำดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริ ษัทได้ เพิ่มควำมระมัดระวังในกำรให้ สินเชื่อให้ รัดกุมมำกยิ่งขึ ้น
และติดตำมกำรชำระเงินของลูกหนี ้อย่ำงใกล้ ชิด

3.4.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศอำจจะส่งผลกระทบต่อ กำรซือ้ เครื่ องจักร
อะไหล่ และอุปกรณ์ จำกต่ำงประเทศเป็ นครั ง้ ครำว กลุ่มบริ ษัทได้ มีกำรพิจำรณำกำรประยุกต์ใช้ เครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน (Derivatives) เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงในกำรเข้ ำทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละช่วงเวลำ

3.4.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ในระหว่ำงปี 2563 บริ ษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะสันและระยะยำวใด
้
ๆ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ มีกำรพิจำรณำ
และคำนึงถึงควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี ้ยในตลำดก่อนกำรตัดสินใจเข้ ำทำธุรกรรม
ใด ๆ
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3.5 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ อสิทธิหรื อการลงทุนของผู้ถือหลักทรั พย์
3.5.1 ความเสี่ยงจากการมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอานาจกาหนดนโยบายการบริหาร
ณ วันที่ 4 ธันวำคม 2563 บริ ษัท โซ วอเตอร์ จำกัด ถือหุ้นในบริ ษัทจำนวน 171,954,804 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
64.67 ของทุนชำระแล้ ว ด้ วยสถำนะดังกลว่ำทำให้ บริ ษัท โซ วอเตอร์ จำกัด สำมำรถควบคุมมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในเรื่ องต่ำง ๆ ได้ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรแต่งตังกรรมกำร
้
หรื อกำรขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่
ของที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น ตลอดจนเรื่ องที่ กฎหมำยหรื อข้ อบังคับ บริ ษัทก ำนดให้ ต้องได้ รั บเสีย ง 3 ใน 4 ของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรำยอื่นของบริ ษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียง
เพื่อถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่เสนอได้
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใสและเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริ ษัทได้ จดั โครงสร้ ำงกำรบริ หำรจัดกำรซึ่งประกอบไปด้ วยบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และได้ กำหนด
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่อย่ำงชัดเจน รวมถึง มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมกำร
อิสระที่ไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท 3 ท่ำน เพื่อทำหน้ ำที่ในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรำยย่อยได้ เพียงพอ ซึง่ ทำให้ เกิดกำรถ่วงดุลอำนำจในกำรบริ หำรจัดกำรในระดับที่
เหมำะสมและสำมำรถตรวจสอบได้

3.5.2 ความเสี่ยงจากการที่จานวนหุ้นของบริ ษัทที่ซือ้ ขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย (“Free float”) ค่ อนข้ างต่ า ส่ งผลกระทบต่ อสภาพคล่ องในการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ณ วัน ที่ 26 กุ ม ภำพัน ธ์ 2563 บริ ษั ท มี สัด ส่ว นกำรถื อ หุ้น ของผู้ถื อ หุ้ น รำยย่ อ ยคิ ด เป็ นร้ อยละ 14.19
ซึง่ อำจทำให้ มีสภำพคล่องในกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ไม่มำกนัก ผู้ถือหุ้นจึงมีควำมเสี่ยงที่อำจไม่สำมำรถขำยหุ้น
ของบริ ษัทได้ ทนั ทีในรำคำที่ต้องกำร
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทจะติดตำมและดำรงสภำพคล่องของ Free float ให้ มีควำมเหมำะสมต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

3.6 ความเสี่ยงอื่น ๆ
นอกจำกปั จจัยที่ได้ กล่ำวข้ ำงต้ น ในปี 2563 ได้ เกิดกำรแพร่ ระบำดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) รั ฐบำล
ไทยได้ ด ำเนิ น กำรเพื่ อ ควบคุม กำรระบำด โดยประกำศเคอร์ ฟิ วห้ ำ มประชำชนออกนอกเคหสถำนในยำม
ค่ำคืน และขอควำมร่ วมมือประชำชนให้ อยู่บ้ำน งดกำรเดินทำงที่ไม่จำเป็ นในเวลำกลำงวัน ประกำศปิ ดสถำน
ประกอบกำรบำงประเภท เช่น ห้ ำงสรรพสินค้ ำ ร้ ำนอำหำร สถำนศึกษำ สนำมมวย สถำนที่จัดประชุม เป็ นต้ น
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำรดำเนินชีวิตประจำวัน
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ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
บริ ษัท ตระหนักถึงควำมรุ นแรงของกำรแพร่ ระบำดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ด้ ำนกำรปฏิบตั ิงำนของ
พนักงำน ได้ กำหนดมำตรกำรในทำงำน ให้ พนักงำนทำงำนที่บ้ำน (Work From Home) และเมื่อกลับเข้ ำทำงำน
ตำมปกติ พนักงำนต้ องเข้ ำรับกำรตรวจหำเชื ้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยพนักงำน
ก่อนเข้ ำทำงำนประจำวันอย่ำงต่อเนื่องเป็ นประจำ
ด้ ำนกำรบริ กำรประชำชน เนื่องจำกภำครัฐ มีกำรขอควำมร่ วมมือประชำชนให้ อยู่บ้ำน งดกำรเดินทำง บริ ษัท
จึงอำนวยควำมสะดวก โดยเปิ ดช่องทำงกำรขำย ขำยตรงถึงมือผู้บริ โภคโดยรถขำยตำมชุมชน ซึ่งเป็ นกำรเพิ่ม
ยอดขำยในช่ว งที่ ผ่ำนมำ ด้ ำนกำรควบคุมค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ชะลอกำรลงทุน ในส่วนงำนที่ ยังไม่มีควำมจำเป็ น
เร่ งด่วน และมอบหมำยให้ แต่ละส่วนงำนมีกำรควบคุมค่ำใช้ จ่ำย ซึง่ สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนและใช้
เป็ นหลักกำรในกำรทำงำนต่อมำ

4. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่

เลขที่ 90 อำคำรซี ดับ เบิ ล้ ยู ทำวเวอร์ ชั น้ ที่ 31-32 ถนนรั ช ดำภิ เ ษก
แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 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: บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหำนคร 10400
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โทรศัพท์

0-2009-9000

โทรสำร

0-2009-9991
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ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
ข) ผู้แทนถือหุ้นกู้:

- ไม่มี -

ค) ผู้สอบบัญชี:

นำงสำวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง
นำยเอกสิทธ์ ชูธรรมสถิตย์
นำงสำวกนกอร ภูริปัญญวำนิช

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4409
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4195
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 10512

บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 1 อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ ชัน้ 50 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร
กรุ งเทพมหำนคร 10120

ง) ที่ปรึกษำกฎหมำย:

โทรศัพท์

0-2677-2000

โทรสำร

0-2677-2222

บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพำร์ ทเนอร์ ส จำกัด
540 อำคำรเมอร์ คิวรี่ ทำวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์

0-2264-8000

โทรสำร

0-2657-2222

จ) ที่ปรึกษำหรื อผู้จดั กำรภำยใต้ สญ
ั ญำจัดกำร :
ฉ) นักลงทุนสัมพันธ์ :

- ไม่มี -

ติดต่อ นำงสำวโศรดำ ลิปตสุวรรณ
เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชันที
้ ่ 31-32 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง
เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์

0-2783-9000

E-mail:

Investorrelations@sermsukplc.com
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ข้้อมููลหลัักทรััพย์์และผู้้�ถืือหุ้้�น

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

5. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
5.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ทุน - หุ้นสามัญ
ส ำหรั บปี สิ น้ สุ ดวันที่ 30 กั นยำยน 2563 บริ ษั ทมี ทุ นจดทะเบี ยน 265,900,484 บำท แบ่ งเป็ นหุ้ นสำมัญ
265,900,484 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท และมีทุนเรี ยกชำระแล้ ว 265,900,484 บำท บริ ษัทไม่มีกำรออกหุ้น
ประเภทอื่นที่มีสิทธิ หรื อเงื่อนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ ทัง้ นี ห้ ้ ุนสำมัญทัง้ จำนวนของบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2 ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ก ำหนดรำยชื่ อผู้ถื อหุ้นที่ มีสิ ทธิ เข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวันที่ 4 ธันวำคม 2563
(Record Date) เพื่อเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น
(หุ้น)

1. บริ ษัท โซ วอเตอร์ จำกัด

171,954,804

64.67

2. บริ ษัท เอสเอส เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด

56,199,807

21.14

3. DBS BANK LTD

12,500,000

4.70

4. BANK OF SINGAPORE LIMITED – THB SEG AC

10,800,000

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

275,000

0.10

9. บริ ษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด

214,900

0.08

10. บริ ษัท ธนำทิพย์ จำกัด

187,500

0.07

5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED – Client Account
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สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
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นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

5.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ นื
บริ ษัทไม่ได้ ออกหลักทรัพย์ที่เป็ นหลักทรัพย์แปลงสภำพ หรื อตรำสำรหนี ้ให้ กบั บุคคลภำยนอก

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 นผลแบ่งตำมจำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำ ๆ กัน

-

คณะกรรมกำรอำจจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลระหว่ ำ งกำลให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ได้ เ ป็ นครั ง้ ครำวเมื่ อ เห็ น ว่ ำ บริ ษั ท มี
ผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนัน้ และรำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป

-

กำรจ่ำยเงินปั นผล ให้ กระทำภำยใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมกำรลงมติแล้ วแต่
กรณี ทัง้ นี ้ ให้ แ จ้ ง เป็ นหนัง สื อ ไปยังผู้ถื อ หุ้น และให้ โ ฆษณำคำบอกกล่ำ วกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลนัน้ ใน
หนังสือพิมพ์ภำษำไทยติดต่อกัน 3 วันด้ วย

-

ในกรณีที่บริ ษัทยังจ่ำยหุ้นไม่ครบตำมจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ ว บริ ษัท
จะจ่ำยเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบำงส่วนโดยออกเป็ นหุ้นสำมัญใหม่แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

-

บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 40 จำกกำไรสุทธิของ
งบกำรเงินรวม(1) ในแต่ละงวดบัญชี หลังจำกหักสำรองตำมกฎหมำยและขำดทุนสะสมยกมำแล้ ว (ถ้ ำมี)
ทัง้ นี ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำว จะขึน้ อยู่กับกระแสเงินสด แผนกำรลงทุน เงื่อนไข และข้ อกำหนดใน
สัญญำต่ำง ๆ ที่บริ ษัทผูกพันอยู่ รวมถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่น ๆ ในอนำคต

หมายเหตุ
เมื ่อวันที ่ 18 พฤศจิ กายน 2563 ที ่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มี มติ อนุมตั ิ การเปลี ่ยนแปลงนโยบายการ
จ่ ายเงิ นปั นผลจากเดิ ม “มี นโยบายจ่ ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 40 จากกาไรสุทธิ ของงบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการ…” เป็ น “มี นโยบายจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 จากกาไรสุทธิ ของงบการเงิ นรวม…”
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โครงสร้้างการจััดการ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

7. โครงสร้ างการจัดการ
ณ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมกำรทังหมด
้
6 ชุด คือ
คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมยั่งยื นและ
ควำมเสี่ ย ง คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำร ดัง มี
รำยละเอียดต่อไปนี ้

7.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 15 คน ดังนี ้
รายชื่อ(1)
1. นำยสมชำย บุลสุข (2)
2. นำยสุจินต์ หวัง่ หลี

ั น์ พีชำนนท์
3. นำยโชติพฒ

(3)

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1
กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 2

ั นภักดี (4)
4. นำยฐำปน สิริวฒ

รองประธำนกรรมกำรคนที่ 3
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
(5)
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 4
5. นำยอวยชัย ตันทโอภำส
รองประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรคนที่ 1
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
6. ศำสตรำจำรย์ ดร. คุณหญิงสุชำดำ กีระนันทน์ กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
กรรมกำรอิสระ
7. ศำสตรำจำรย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม
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8. นำงศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

9. นำยปรำโมทย์ พรประภำ (6)

10. นำยสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

11. นำยศักดิ์ชยั ธนบุญชัย

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
กรรมกำร
รองประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรคนที่ 2
กรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
กรรมกำร

12. นำยรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

กรรมกำร

13. นำยฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข

กรรมกำร
รองประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรคนที่ 3
กรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
กรรมกำร

14. นำงต้ องใจ ธนะชำนันท์
15. นำยโฆษิ ต สุขสิงห์ (7)

กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง

หมายเหตุ
(1) เมื ่อวันที ่ 23 มกราคม 2560 นายโพธิ พงษ์ ล่าซา เข้ารับตาแหน่งประธานกิ ตติ มศักดิ์
(2) เมื ่อวันที ่ 30 มกราคม 2563 นายสมชาย บุลสุข ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิ จการ
(3) เมื ่อวันที ่ 30 มกราคม 2563 นายโชติ พฒ
ั น์ พีชานนท์ ได้พน้ จากตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
และตาแหน่งกรรมการกากับดูแลกิ จการสืบเนือ่ งจากมี การปรับเปลีย่ นโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย
(4) เมื ่อวันที ่ 30 มกราคม 2563 นายฐาปน สิ ริวฒ
ั นภักดี ได้พน้ จากตาแหน่ง กรรมการกากับดูแลกิ จการสืบเนือ่ งจากมี
การปรับเปลีย่ นโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย
(5) เมื ่อวันที ่ 30 มกราคม 2563 นายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการกากับดูแลกิ จการ
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(6) เมื ่อวันที ่ 30 มกราคม 2563 นายปราโมทย์ พรประภา ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่าตอบแทน
(7) เมื ่อวันที ่ 1 ตุลาคม 2563 นายโฆษิ ต สุขสิ งห์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการ กรรมการบริ หารความยัง่ ยืน
และความเสีย่ ง กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ แทนนายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน กรรมการทีล่ าออก

ชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (ข้ อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563)
(1) นำยสมชำย บุลสุข นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี นำยฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข นำยศักดิ์ชยั ธนบุญชัย นำยโฆษิ ต สุขสิงห์
คนใดคนหนึ่ง ในห้ ำ คนนี ล้ งลำยมื อ ชื่ อ ร่ ว มกับ นำยโชติ พัฒ น์ พี ช ำนนท์ นำยรั ง สรรค์ ธรรมมณี วงศ์
นำยสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร นำยอวยชัย ตันทโอภำส คนใดคนหนึง่ ในสี่คนนี ้ รวมเป็ นสองคนลงลำยมือชื่อ
ร่ วมกันและประทับตรำสำคัญของบริ ษัท
(2) นำยสมชำย บุลสุข นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี นำยฐิ ติวุฒ์ิ บุลสุข นำยศักดิ์ชัย ธนบุญชัย นำยโชติพัฒน์
พี ช ำนนท์ นำยรั ง สรรค์ ธรรมมณี ว งศ์ นำยสิ ท ธิ ชัย ชัย เกรี ย งไกร นำยโฆษิ ต สุข สิ ง ห์ นำยอวยชัย
ตันทโอภำส สองในเก้ ำคนนี ้ ลงลำยมือชื่ อร่ วมกันและประทับตรำสำคัญของบริ ษัทในเอกสำรคำขอ
อนุญ ำต หรื อกำรยื่ น เอกสำรกับ กรมสรรพำกร กรมศุล กำกร กรมพัฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ ำของกระทรวง
พำณิชย์ กองงำนคนต่ำงด้ ำว สำนักงำนตรวจคนเข้ ำเมือง กรมพัฒนำฝี มือแรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรม
กระทรวงสำธำรณสุข และหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรยื่นแบบแสดงรำยงำนภำษี อำกร
เอกสำรน ำเข้ ำและส่ง ออก และแก้ ไ ขเอกสำรที่ เกี่ ย วกับทะเบี ย นบริ ษัท กำรต่ออำยุวีซ่ำ และกำรขอ
ใบอนุญำตทำงำน และใบอนุญำตที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท
บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิงำนด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวัง ใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ ที่มีในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ เสีย ลูกค้ ำและสังคม
โดยรวมและเพื่อประโยชน์ ของบริ ษัทในกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงมัน่ คงและยั่งยืน โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมี
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี ้
1) กำหนดทิศทำง เป้ำหมำยและนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ มีควำมเหมำะสมสอดคล้ อง
กับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั
2) มอบหมำยหน้ ำที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบให้ ค ณะกรรมกำรชุด ย่ อ ย คณะผู้บ ริ ห ำร ฝ่ ำยจัด กำรให้
ปฏิ บั ติ ง ำนในด้ ำนต่ ำ ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องภำยใต้ กรอบของกฎหมำย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อบั ง คั บ
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

78

40

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

โครงสร้้างการจััดการ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

3) ให้ ค ำแนะน ำและกำรก ำกั บ ดู แ ลบริ ษั ท ให้ มี ก ำรด ำเนิ น งำนอยู่ ภ ำยใต้ กรอบของกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงเคร่ งครัด
4) พิจำรณำควำมเหมำะสม ให้ คำแนะนำ กำหนด และอนุมตั ิวิสยั ทัศน์หรื อกลยุทธ์
5) ติดตำมและดูแลให้ มีกำรนำกลยุทธ์ ของบริ ษัทไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตำม ควบคุมดูแลกำรบริ หำร
และกำรดำเนินงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ แผนงำนและเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ให้
เป็ นไปโดยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงสม่ำเสมอ
6) ติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับ
ต่ำง ๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7) พิจำรณำ กำหนด และจัดให้ มีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี กำรตรวจสอบภำยใน กำร
ควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและเชื่อถือได้ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัท
เป็ นไปด้ วยควำมถูกต้ อง โปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ ภำยใต้ ข้อก ำหนดของกฎหมำย กฎ
ระเบียบและข้ อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
8) จัดให้ มีกำรเปิ ดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่มีควำมหลำกหลำย และข้ อมูลกรรมกำร อำทิ
อำยุ เพศ ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สัดส่วนกำรถือหุ้น จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร และ
กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ในรำยงำนประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
9) จัดให้ กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำรที่โปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ ได้ คณะกรรมกำรที่
มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
10) รับผิดชอบและดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียม
ตลอดจนกำรปกป้องและรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเป็ นธรรม
และเท่ำเทียม ทังมี
้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนและทันเวลำ
11) ไม่ประกอบกิจกำรหรื อเข้ ำเป็ นหุ้นส่วนหรื อกรรมกำรในกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำร
แข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
12) กรณีที่กรรมกำรอำจมีควำมขัดแย้ งหรื อมีสว่ นได้ เสียทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(ตำมข้ อบังคับบริ ษัท กฎหมำย และตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกำศกำหนด) ในเรื่ องใด
กรรมกำรผู้นนไม่
ั ้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ
13) กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่หรื อกำรอนุมตั ิกิจกำรใดที่กฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมกำรต้ องปฏิ บัติต ำมมติที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น ภำยใต้ ห ลัก เกณฑ์ แ ละเงื่ อนไขต่ำง ๆ ที่ ก ฎหมำย
กำหนด
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14) แต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัทคนหนึง่ หรื อหลำยคน เป็ นรองประธำนกรรมกำรได้ ตำมควำมเหมำะสม
15) แต่งตังกรรมกำรหรื
้
อผู้บริ หำรของบริ ษัทจำนวนหนึง่ ให้ เป็ นกรรมกำรบริ หำรเพื่อดำเนินกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดหรื อหลำยอย่ำงแทนคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ โดยในกำรดำเนิ นกำรนัน้ จะต้ องอยู่ภำยใต้
ขอบเขตอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ ข องผู้รั บ มอบ
อำนำจดังกล่ำวไว้ อย่ำงชัดเจน
16) แต่งตังคณะกรรมกำรชุ
้
ดย่อยเพื่อปฏิบตั ิงำนสนับสนุนกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัทได้
โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจในกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร
ชุดย่อยได้ ตำมที่จำเป็ นหรื อเห็นสมควร
17) แต่งตังกรรมกำรคนหนึ
้
่งทำหน้ ำที่กรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อปฏิบัติหน้ ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัท
ก ำหนด โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท มีอำนำจในกำรแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ ของ
กรรมกำรผู้จดั กำรได้ ตำมที่จำเป็ นหรื อเห็นสมควร ตลอดจนติดตำมดูแลให้ กรรมกำรผู้จดั กำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยและนำกลยุทธ์ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ
18) สนับสนุนและส่งเสริ มกำรสร้ ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และพัฒนำผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อให้ เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจ
ควบคู่ไปกับกำรสร้ ำงคุณประโยชน์ ต่อลูกค้ ำหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องและมีควำมรั บผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม
19) กำกับดูแลให้ มีกำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริ หำร และกำรพิจำรณำด้ ำนกำรพัฒนำทักษะและ
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
20) ติดตำมดูแลควำมเพี ย งพอของสภำพคล่องทำงกำรเงิ นและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ ทัง้ นี ้
ในกำรแต่งตังให้
้ ผ้ ใู ดกระทำกำรแทน จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ หรื อมอบอำนำจช่วง
ให้ ผ้ ูที่ได้ รับแต่งตังหรื
้ อได้ รับมอบอำนำจนัน้ สำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใด (ตำมกฎหมำย ข้ อบังคับบริ ษัท
สำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกำศกำหนด) กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ยกเว้ น เป็ นกำรอนุมตั ิกำร
เข้ ำทำรำยกำรที่ เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ พิจำรณำอนุมัติไ ว้
ทังนี
้ ้ ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องดังกล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
ประธำนกรรมกำรบริ ษัทมีบทบำทและหน้ ำที่ที่สำคัญ ดังนี ้
1. ก ำกั บ ติ ด ตำม และดู แ ลให้ มั่ น ใจได้ ว่ ำ กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ข องคณะกรรมกำรเป็ นไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
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2. ทำหน้ ำที่ประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี ้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีกำรลงคะแนนเสียงเท่ำกัน
4. ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนด
การปฐมนิเทศ
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดให้ มีกำรปฐมนิ เทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เพื่ อให้ กรรมกำรใหม่รับทรำบควำม
คำดหวังที่บริ ษัทมีต่อบทบำท หน้ ำที่ ควำมรั บผิดชอบของกรรมกำรบริ ษัท นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรกำกับ
ดูแ ลกิ จ กำรของบริ ษั ท ตลอดจนสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจในธุ ร กิ จ กลยุ ท ธ์ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แผนธุ ร กิ จ และกำร
ดำเนินกำรต่ำง ๆ ของบริ ษัท รวมถึงกำรเยี่ยมชมหน่วยปฏิบตั ิกำรด้ ำนต่ำง ๆ ของบริ ษัท เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมใน
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำรบริ ษัท
การพัฒนากรรมการ
บริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมกำรของบริ ษัททุกคนเข้ ำร่ วมกำรสัมมนำในหลักสูตรกำรอบรม
ต่ำง ๆ ที่เป็ นประโยชน์และเกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ ซึง่ จัดขึ ้นโดยสมำคมส่งเสริ มกรรมกำรบริ ษัทไทย (Thai
Institute of Directors Association หรื อ IOD) ตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รวมถึ ง องค์ ก รอิ ส ระหรื อ
หน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริ มควำมรู้ และเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ อนุมตั ิจดั ตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำร ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมกำร 6 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี ้
1. นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี

ประธำน

2. นำยอวยชัย ตันทโอภำส

รองประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรคนที่ 1

3. นำยสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

รองประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรคนที่ 2

4. นำยฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข

รองประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรคนที่ 3

5. นำยโฆษิ ต สุขสิงห์

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
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2. มี อ ำนำจจัด 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 กำหนดงบประมำณสำหรั บประกอบธุรกิจประจำปี และ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ และดำเนินกำรตำม
แผนทำงธุ ร กิ จ และกลยุท ธ์ ทำงธุ รกิ จโดยสอดคล้ องกับนโยบำย และแนวทำงธุ รกิ จที่ ได้ แถลงต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัท
4. ควบคุมดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตำมนโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย
แผนกำรดำเนินงำน กลยุทธ์ ทำงธุรกิจ งบประมำณ และอำนำจบริ หำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้ รับอนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื ้อต่อสภำพธุรกิจ
5. มีอำนำจดำเนินกิจกำรเกี่ยวข้ องกับกำรบริ หำรทัว่ ไปของบริ ษัทโดยให้ ครอบคลุมทุกรำยละเอียดของ
กำรคัดเลือก กำรฝึ กอบรม กำรว่ำจ้ ำง และกำรเลิกจ้ ำงของพนักงำนบริ ษัทยกเว้ นตำแหน่งตั ง้ แต่
กรรมกำรผู้จดั กำรขึ ้นไป
6. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ ำทำธุรกรรมและดำเนินกำรต่ำง ๆ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดังนี ้
6.1 อนุมตั ิกำรกู้หรื อขอสินเชื่อใด ๆ จำกสถำบันกำรเงิน รวมตลอดถึงกำรเข้ ำเป็ นผู้ค ้ำประกัน หรื อ
กำรชำระเงิน หรื อใช้ จ่ำยเพื่อธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริ ษัทเช่น กำรจ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน
เพื่อขยำยสำขำและเพื่อกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ เป็ นต้ น
6.2 อนุมตั ิกำรกู้ หรื อให้ ก้ กู บั บริ ษัทในเครื อของ บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) เฉพำะที่บริ ษัทถือหุ้น
ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 90 และให้ มีอำนำจมอบอำนำจให้ กรรมกำรผู้จัดกำร หรื อผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
และผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงินสองคนลงนำมร่ วมกัน เพื่ออนุมตั ิและดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
6.3 อนุมตั ิงบประมำณประจำปี ของบริ ษัทย่อย
ทังนี
้ ้ อำนำจในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่ระบุข้ำงต้ นให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไข ดังนี ้
(1) กรณี สั่งซื อ้ วัตถุดิบหลัก ให้ คณะกรรมกำรบริ หำรอนุมัติ ได้ ไม่เกิ นครั ง้ ละ 2,000,000,000 บำท
(สองพันล้ ำนบำทถ้ วน)
(2) กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจำกกำรสัง่ ซื ้อวัตถุดิบหลัก ให้ คณะกรรมกำรบริ หำรอนุมตั ิได้ ไม่เกินครั ง้ ละ
200,000,000 บำท (สองร้ อยล้ ำนบำทถ้ วน) หรื อจ ำนวนเที ย บเท่ ำ หรื อเป็ นไปตำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย ยกเว้ น กำรตัดจำหน่ำยทรั พย์ สินให้ คณะกรรมกำรบริ หำร
อนุมัติได้ ไม่เกิ น ครั ง้ ละ 50,000,000 บำท (ห้ ำสิบล้ ำนบำทถ้ วน) หรื อกำรจ่ำยเงิ นค่ำรั บรอง

82

44

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

โครงสร้้างการจััดการ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

กำรกุศล และสินค้ ำเผยแพร่ ให้ คณะกรรมกำรบริ หำรอนุมัติได้ ไม่เกินครั ง้ ละ 3,000,000 บำท
(สำมล้ ำนบำทถ้ วน)
7. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกกับสถำบันกำรเงินในประเทศ รวมทังกำรก
้
ำหนดอำนำจ
สัง่ จ่ำยเงินจำกบัญชีเงินฝำกทังหลำยของบริ
้
ษัท
8. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิงบประมำณกำรขึน้ เงินเดือนหรื อปรับระดับเงินเดือนพนักงำนประจำปี และ
กำรจ่ำยเงิ นรำงวัลประจำปี (เงิ นโบนัส) ให้ แก่พนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ยกเว้ นตำแหน่ ง
กรรมกำรผู้จดั กำรขึ ้นไป
9. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิกำรสัง่ จ่ำยเงินตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด
10. มีอำนำจคัดเลือก ว่ำจ้ ำง เลิกจ้ ำง เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทำงวินัย โยกย้ ำย ปรับระดับ ขึ ้นเงินเดือน ปรับ
อัตรำเงินเดือน กำหนดโบนัส สวัสดิกำร หรื อสิทธิประโยชน์อย่ำงอื่น ตลอดจนพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
ประกำรอื่นของพนักงำนของบริ ษัทในตำแหน่งไม่สูงกว่ำตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร และให้ มีอำนำจ
มอบหมำยให้ กรรมกำรผู้จดั กำร หรื อผู้ได้ รับมอบหมำยให้ ทำกำรแทนบริ ษัทเป็ นผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน
บริ ษัทในกำรลงนำมในสัญญำจ้ ำงที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ภำยใต้ งบประมำณที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริ ษัท
11. อนุมตั ิกำรแต่งตังผู
้ ้ แทนบริ ษัทเข้ ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร และ/หรื ออนุกรรมกำรในบริ ษัทย่อย เพื่อ
ควบคุมดูแลกำรบริ หำรงำนต่ำงๆ ตำมที่ได้ รับอนุมตั ิจำกบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพและได้ รับ
ประโยชน์สงู สุด
12. ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
อนึ่ง กำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น จะต้ องไม่มีลัก ษณะเป็ นกำรอนุมัติกำรเข้ ำทำรำยกำรที่ ทำให้
คณะกรรมกำรบริ หำร หรื อผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ หำร สำมำรถอนุมตั ิกำรเข้ ำทำรำยกำรที่ตน
หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง หรื อมีส่วนได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใด (ตำมข้ อบังคับ
บริ ษัทและตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย ประกำศกำหนด) กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ิกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เป็ นไปตำม
นโยบำย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำอนุมตั ิไว้ ทังนี
้ ้ กรรมกำรบริ หำรที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ อง
ดังกล่ำว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจในกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำรได้ ตำมที่จำเป็ นหรื อเห็นสมควร
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร 12 ครัง้
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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 ที่ เกี่ ยวข้ อง
ควบคุม ดูแลกำรปฏิบตั ิของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทเพื่อ
เสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจำรณำควำมถูกต้ องและเหมำะสมในกำรจัดทำรำยงำนกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้ อมูล รวมทัง้
กำรทำรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทในกิจกำรที่ได้ รับมอบหมำย
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ประชุมปกติ 4 ครัง้ เพื่อดูแลและสอบทำน
งำนด้ ำนต่ำง ๆ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ ควำมเพี ยงพอและประสิทธิ ผลของระบบกำรควบคุมภำยใน
แผนกำรตรวจสอบภำยใน สอบทำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรแก้ ไขตำมข้ อสังเกต และเสนอแนะแนว
ทำงแก้ ไขในรำยงำนกำรตรวจสอบในประเด็นที่มีนยั สำคัญ ดูแลให้ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม สอบทำน
งบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี ร่ วมกับฝ่ ำยจัดกำร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภำยใน โดยให้
ควำมสำคัญกับควำมถูกต้ องตำมที่ควร ของงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป และกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่ำงเพียงพอของงบกำรเงิน รวมถึงกำรให้ ควำมเห็นเมื่อมีรำยกำรเกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจจะเกิ ด
ควำมทับซ้ อนทำงผลประโยชน์ สอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดกฎหมำย
สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal
Audit) ที่เหมำะสมและประสิทธิ ผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้
ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตังโยกย้
้
ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใด
ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ กำรตรวจสอบภำยใน และพิ จ ำรณำคัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตัง้ ผู้ ส อบบัญ ชี ร วมทัง้ เสนอ
ค่ำตอบแทน ตลอดจนพิจำรณำถอดถอนผู้สอบบัญชี
ทัง้ นี ้ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ศำสตรำจำรย์ ดร. คุณหญิ งสุชำดำ กี ระนันทน์ รวมทัง้ นำยสุจินต์
หวัง่ หลี และนำงศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ เป็ นผู้มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริ ษัท
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คณะกรรมการบริ หารความยั่งยืนและความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ อนุมัติจัด ตัง้ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมยั่งยื น และควำมเสี่ ย ง ซึ่งประกอบด้ วย
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. นำยโฆษิ ต สุขสิงห์

กรรมกำร

คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมยั่ง ยื น และควำมเสี่ ย งจะประกอบด้ วยกรรมกำรโดยต ำแหน่ ง อีก 6 ท่ ำน คื อ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรั พยำกรบุคคล ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยขำย ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำด
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรผลิต และรักษำกำรผู้อำนวยกำรฝ่ ำยซัพพลำยเชน
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 องค์กร 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 2563 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง 4 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ อนุมตั ิจดั ตังคณะกรรมกำรสรรหำและพิ
้
จำรณำค่ำตอบแทน ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมกำร
3 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี ้
1. นำยสุจินต์ หวัง่ หลี

ประธำน

2. นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมกำร
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3. นำยปรำโมทย์ พรประภำ

กรรมกำร

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบสำคัญ ดังนี ้
 พิจำรณำ แนะนำ ให้ คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริ ษัทเกี่ยวกับองค์ประกอบ และวำระกำรดำรง
ตำแหน่งของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงคุณสมบัติ กำรแต่งตัง้ กำรถอดถอน
โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ
 แนะนำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมกำรบริ ษัท
 เสนอรำยชื่อกลุม่ บุคคลเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัทในแต่ละปี ต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำร
 แนะนำผลตอบแทนของประธำนและกรรมกำรของคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมถึง
- พิจำรณำกำรจ่ำยเงินบำเหน็จใด ๆ ให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัท
- พิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริ ษัทในรู ปค่ำตอบแทนรำยปี /รำยไตรมำส/รำยเดือน
รวมถึงเบี ้ยประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ อนุมตั ิจัดตังคณะกรรมกำรก
้
ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งประกอบด้ วยกรรมกำร 3 ท่ำน ดัง
รำยชื่อต่อไปนี ้
1. นำยสมชำย บุลสุข

ประธำน

2. นำยอวยชัย ตันทโอภำส

กรรมกำร

3. นำยปรำโมทย์ พรประภำ

กรรมกำร

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบสำคัญ ดังนี ้
 พัฒนำและให้ คำแนะนำคณะกรรมกำรเกี่ยวกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
โดยดำเนินกำรตรวจสอบทุกปี
 ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำบริ ษัทมีกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงดำเนินกำร
จัดกำรและให้ คำแนะนำเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีภำยในบริ ษัท
 ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญอิสระเมื่อมีเหตุจำเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยบริ ษัทเป็ นผู้ออกค่ำใช้ จ่ำย
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7.2 ผู้บริหาร
กำรเปิ ดเผยรำยชื่อและตำแหน่งของผู้บริ หำร
บริ ษัทมีผ้ บู ริ หำรจำนวน 10 ท่ำน ดังนี ้ (ข้ อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อ(1)
นำยโฆษิ ต สุขสิงห์ (2)
นำงปรำงณี ไชยพิเดช
นำยเทพศิริ เพ็งเที่ยง (3)
นำยธำนี พรพิสทุ ธิ์ศกั ดิ์ (4)
นำยขวัญชัย มหำพรประจักษ์
นำงสำวเรวดี ใช้ เหตุผล (5)
นำยนิธิพฒ
ั น์ พุฒทอง
นำยพงศ์วิทย์ สุเมธเมธำชัย (6)
นำยทศพล มณีรัตน์ (7)
นำยวินิจ ถวิลไพบูลย์ (8)

ตาแหน่ ง

กรรมกำรผู้จดั กำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำด
รักษำกำรผู้อำนวยกำรฝ่ ำยซัพพลำยเชน
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรผลิต
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยขำย
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
ผู้อำนวยกำรกลุม่ สนับสนุนกำรขำย
รักษำกำรผู้อำนวยกำรขำย ภำค 1, 2, 3, 4
ผู้อำนวยกำรขำย ภำค 5, 6, 7, 8

หมายเหตุ
(1) เมื ่ อ วันที ่ 1 ตุลาคม 2563 นายพิ บูลย์ วรวัฒน์ พ้นจากต าแหน่ งผู้อานวยการโครงการพิ เศษและผู้อ านวยการกลุ่ม
สนับสนุนการขาย
(2) เมื ่อวันที ่ 1 ตุลาคม 2563 นายโฆษิ ต สุขสิ งห์ ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการ กรรมการบริ หารความ
ยัง่ ยืนและความเสีย่ ง กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ แทนนายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน กรรมการทีล่ าออก
(3) เมื ่อวันที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายเทพศิ ริ เพ็งเทีย่ ง ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายซัพ
พลายเชน
(4) เมื ่ อ วัน ที ่ 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2563 นายธานี พรพิ สุ ท ธิ์ ศัก ดิ์ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ
ฝ่ ายการผลิ ต
(5) เมื ่อวันที ่ 1 ตุลาคม 2563 นางสาวเรวดี ใช้เหตุผล ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิ น
(6) เมื ่อวันที ่ 3 กรกฎาคม 2563 นายพงศ์วิทย์ สุเมธเมธาชัย ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการกลุ่มสนับสนุน
การขายแทนนายพิ บูลย์ วรวัฒน์
(7) เมื ่อวันที ่ 3 กรกฎาคม 2563 นายทศพล มณีรตั น์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรักษาการผูอ้ านวยการขายภาค 1,
2, 3, 4
(8) เมื ่อวันที ่ 3 กรกฎาคม 2563 นายวิ นิจ ถวิ ลไพบูลย์ ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการขายภาค 5, 6,
7, 8
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แผนภาพโครงสร้ างการบริหารจัดการภายในบริษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
โฆษิต สุขสิงห์
กรรมกำรผู้จดั กำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
ดวงกมล พรสุขสว่ำง
ผู้จดั กำร
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน

ฝ่ ำยกำรตลำด
ปรำงณี ไชยพิเดช
ผู้อำนวยกำร
ฝ่ ำยกำรตลำด

ฝ่ ำยซัพพลำยเชน
เทพศิริ เพ็งเที่ยง
รักษำกำรผู้อำนวยกำร
ฝ่ ำยซัพพลำยเชน

ฝ่ ำยกำรผลิต
ธำนี พรพิสทุ ธิ์ศกั ดิ์
ผู้อำนวยกำร
ฝ่ ำยกำรผลิต

ฝ่ ำยขำย
ขวัญชัย มหำพรประจักษ์
ผู้อำนวยกำร
ฝ่ ำยขำย

ฝ่ ำยกำรเงิน
เรวดี ใช้ เหตุผล
ผู้อำนวยกำร
ฝ่ ำยกำรเงิน

ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
นิธิพฒ
ั น์ พุฒทอง
ผู้อำนวยกำร
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

พงศ์วิทย์ สุเมธเมธำชัย
ผู้อำนวยกำรกลุม่
สนับสนุนกำรขำย

ทศพล มณีรัตน์
รักษำกำรผู้อำนวยกำรขำย
ภำค 1 / 2 / 3 / 4

วินิจ ถวิลไพบูลย์
ผู้อำนวยกำรขำย
ภำค 5 / 6 / 7 / 8
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สำนักกฎหมำย
และงำนกำกับดูแล
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนัก
กฎหมำยและงำนกำกับดูแล

ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้จดั กำร
ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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7.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ มีมติแต่งตัง้ นำยกฤษณ์ จุลพำณิชยกรรม ซึง่ เป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และได้ ผ่ำน
กำรฝึ กอบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของ
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 องอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริ หารรวมทัง้ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ชื่อ-นามสกุล(1)
30 ก.ย. 63
-

1. นำยสมชำย บุลสุข
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
2. นำยสุจินต์ หวัง่ หลี
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
3. นำยโชติพฒ
ั น์ พีชำนนท์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
4. นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
5. นำยอวยชัย ตันทโอภำส
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
6. ศำสตรำจำรย์ ดร. คุณหญิงสุชำดำ กีระนันทน์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
51
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-

เพิ่ม (ลด)
-
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ชื่อ-นามสกุล(1)
30 ก.ย. 63
-

7. ศำสตรำจำรย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
8. นำงศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
9. นำยปรำโมทย์ พรประภำ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
10. นำยสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
11. นำยศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
12. นำยรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
13. นำยฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
14. นำงต้ องใจ ธนะชำนันท์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
15. นำยเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน(2)
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
16. นำยพรหมสรรค์ อำยนบุตร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
17. นำงปรำงณี ไชยพิเดช
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
18. นำยเทพศิริ เพ็งเที่ยง(3)
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
19. นำยธำนี พรพิสทุ ธิ์ศกั ดิ(4)์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
20. นำยขวัญชัย มหำพรประจักษ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

90

52

หุ้นสามัญ (หุ้น)
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-

เพิ่ม (ลด)
-
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ชื่อ-นามสกุล(1)
30 ก.ย. 63
-

21. นำงสำวเรวดี ใช้ เหตุผล(5)
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
22. นำยนิธิพฒ
ั น์ พุฒทอง
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
23. นำยพงศ์วิทย์ สุเมธเมธำชัย(6)
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
24. นำยทศพล มณีรัตน์(7)
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
25. นำยวินิจ ถวิลไพบูลย์(8)
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

หุ้นสามัญ (หุ้น)
30 ก.ย. 62
-

เพิ่ม (ลด)
-

หมายเหตุ
(1) เมื ่อวันที ่ 1 ตุลาคม 2563 2563 นายพิ บูลย์ วรวัฒน์ พ้นจากตาแหน่งผูอ้ านวยการโครงการพิ เศษและผูอ้ านวยการกลุ่ม
สนับสนุนการขาย
(2) เมื ่อวันที ่ 1 ตุลาคม 2563 นายโฆษิ ต สุขสิ งห์ ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการ กรรมการบริ หารความ
ยัง่ ยืนและความเสีย่ ง กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ แทนนายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน กรรมการทีล่ าออก
(3) เมื ่อวันที ่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายเทพศิ ริ เพ็งเทีย่ ง ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรักษาการผูอ้ านวยการฝ่ ายซัพ
พลายเชน
(4) เมื ่ อ วัน ที ่ 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2563 นายธานี พรพิ สุ ท ธิ์ ศัก ดิ์ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ
ฝ่ ายการผลิ ต
(5) เมื ่อวันที ่ 1 ตุลาคม 2563 นางสาวเรวดี ใช้เหตุผล ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิ น
(6) เมื ่อวันที ่ 3 กรกฎาคม 2563 นายพงศ์วิทย์ สุเมธเมธาชัย ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการกลุ่มสนับสนุน
การขายแทนนายพิ บูลย์ วรวัฒน์
(7) เมื ่อวันที ่ 3 กรกฎาคม 2563 นายทศพล มณีรตั น์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรักษาการผูอ้ านวยการขายภาค 1,
2, 3, 4
(8) เมื ่อวันที ่ 3 กรกฎาคม 2563 นายวิ นิจ ถวิ ลไพบูลย์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการขายภาค 5, 6, 7, 8
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

โครงสร้้างการจััดการ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

7.4 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
7.4.1 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรประกอบด้ วยค่ำตอบแทนรำยปี ค่ำเบีย้ ประชุม และเงินบำเหน็จกรรมกำร
ซึง่ อนุมตั ิโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ค่ าตอบแทน

ปี 2563
จานวน
(หน่ วย : คน)

ค่ำตอบแทนรำยปี
ค่ำเบี ้ยประชุม
บำเหน็จกรรมกำร
รวม
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ปี 2562

จานวนเงินรวม
(หน่ วย : บาท)
2,160,000
1,730,000
3,890,000

15

54

จานวน
(หน่ วย : คน)

15

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

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

โครงสร้้างการจััดการ
ค่ าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่ อย

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2562 (ปี ที่ผ่านมา)

รายปี

เบีย้ ประชุม/ครั ง้

รายปี

เบีย้ ประชุม/ครั ง้

240,000

40,000

240,000

40,000

รองประธำนฯ

180,000

30,000

180,000

30,000



กรรมกำร
2. คณะกรรมการบริหาร
 ประธำนฯ

120,000

20,000

120,000

20,000



80,000
60,000

25,000
20,000

80,000
60,000

25,000
20,000

40,000

15,000

40,000

15,000

160,000

50,000

160,000

50,000

กรรมกำร
80,000
3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
 ประธำนฯ
80,000

25,000

80,000

25,000

25,000

80,000

25,000

กรรมกำร
40,000
3.3 คณะกรรมการบริ หารความยั่งยืนและความเสี่ยง
 ประธำนฯ
80,000

15,000

40,000

15,000

25,000

80,000

25,000

60,000

20,000

60,000

20,000

กรรมกำร
40,000
3.4 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
 ประธำนฯ
80,000

15,000

40,000

15,000

25,000

80,000

25,000

15,000

40,000

15,000

1. คณะกรรมการ
 ประธำนฯ


รองประธำนฯ

กรรมกำร
3. คณะกรรมการชุดย่ อย
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธำนฯ








รองประธำนฯ





กรรมกำร

4. ค่ าบาเหน็จกรรมการ
5. สิทธิประโยชน์ อ่ นื ใด

40,000

ไม่มี

ไม่มี
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ประธำนกรรมกำร
ประทำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1 และกรรมกำร
อิสระ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 2
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 3
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 4
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรคนที่ 1
กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมยัง่ ยืนและ
ควำมเสี่ยง
กรรมกำรอิสระ

นำยสมชำย บุลสุข(1)

ศำสตรำจำรย์พิเศษ เรวัต
ฉ่ำเฉลิม

ศำสตรำจำรย์ ดร. คุณหญิง
สุชำดำ กีระนันทน์

นำยอวยชัย ตันทโอภำส(4)

นำยโชติพฒ
ั น์ พีชำนนท์(2)
นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี(3)

นำยสุจินต์ หวัง่ หลี

ตำแหน่ง

120,000

120,000

180,000

180,000
180,000

180,000

240,000

ค่ำตอบ
แทนรำยปี
กรรมกำร

100,000

100,000

150,000

150,000
150,000

120,000

200,000

เบี ้ยประชุม
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-

-

-

-

-

-

บำเหน็จ

-

360,000

-

-

180,000

-

-

-

-

25,000
70,000

130,000

-

-

180,000

-

85,000

-

-

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
สรรหำและ
บริหำรควำมยัง่ ยืน
พิจำรณำ
และควำมเสี่ยง
ค่ำตอบแทน

-

-

75,000

25,000
45,000

-

135,000

คณะกรรมกำร
กำกับดูแล
กิจกำร

-

-

300,000

305,000

-

-

คณะ
กรรมกำร
บริหำร

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

ค่ าตอบแทนรวมกรรมการ ประจาปี 2563 (สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

รำยชื่อ

โครงสร้้างการจััดการ

220,000

760,000

705,000

380,000
835,000

610,000

575,000

รวม

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

นำงต้ องใจ ธนะชำนันท์
นำยเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน(6)

นำยศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
นำยรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
นำยฐิ ติวฒ
ุ ์ิ บุลสุข

นำยสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร

นำยปรำโมทย์ พรประภำ(5)

นำงศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

รำยชื่อ

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรคนที่ 2
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง
รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรคนที่ 3
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยง

ตำแหน่ง

โครงสร้้างการจััดการ

120,000
120,000

120,000
120,000
120,000

120,000

120,000

120,000

ค่ำตอบ
แทนรำยปี
กรรมกำร

100,000
80,000

100,000
100,000
100,000

100,000

80,000

100,000

เบี ้ยประชุม
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-

-

-

-

-

บำเหน็จ

-

-

-

-

180,000

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

-

-

-

45,000

-

85,000

100,000

100,000

85,000

100,000

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
สรรหำและ
บริหำรควำมยัง่ ยืน
พิจำรณำ
และควำมเสี่ยง
ค่ำตอบแทน

-

-

-

85,000

-

คณะกรรมกำร
กำกับดูแล
กิจกำร

220,000

280,000

300,000

-

-

คณะ
กรรมกำร
บริหำร

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

7,385,000

220,000
505,000

220,000
220,000
600,000

620,000

415,000

500,000

รวม

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

โครงสร้้างการจััดการ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

หมายเหตุ
(1) เมื ่อวันที ่ 30 มกราคม 2563 นายสมชาย บุลสุข ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิ จการ
(2) เมื ่ อ วัน ที ่ 30 มกราคม 2563 นายโชติ พ ัฒ น์ พี ช านนท์ ได้ พ้น จากต าแหน่ ง กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและตาแหน่งกรรมการกากับดูแลกิ จการสืบเนือ่ งจากมี การปรับเปลี ่ยนโครงสร้างของคณะกรรมการ
ชุดย่อย
(3) เมื ่ อ วัน ที ่ 30 มกราคม 2563 นายฐาปน สิ ริ วัฒ นภัก ดี ได้ พ้ น จากต าแหน่ ง กรรมการก ากับ ดู แ ลกิ จการ
สืบเนือ่ งจากมี การปรับเปลีย่ นโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย
(4) เมื ่อวันที ่ 30 มกราคม 2563 นายอวยชัย ตันทโอภาส ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการกากับดูแลกิ จการ
(5) เมื ่อวันที ่ 30 มกราคม 2563 นายปราโมทย์ พรประภา ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่าตอบแทน
(6) เมื ่อวันที ่ 1 ตุลาคม 2563 นายโฆษิ ต สุขสิ งห์ ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการ กรรมการบริ หารความ
ยัง่ ยืนและความเสีย่ ง กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ แทนนายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน กรรมการทีล่ าออก

ข. ค่ำตอบแทนผู้บริ หำรระดับสูง
ค่ าตอบแทน

เงินเดือน

ปี 2563
จานวน
จานวนเงินรวม
(คน)
(หน่ วย : บาท)
41,109,386.00

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

7,433,297.15

4,736,621.75

บำเหน็จ/โบนัส
10*

รวม

48,542,683.15

8

50,345,373.46

7.4.2 ค่ าตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
ค่ าตอบแทน

ปี 2563
จานวน
(คน)

กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
รวม

ปี 2562

จานวนเงินรวม
(หน่ วย : บาท)
1,183,468.00

10*

1,183,468.00

หมายเหตุ : มี การเปลีย่ นแปลงจานวนผูบ้ ริ หารจาก 8 คน เป็ น 10 คน
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จานวน
(คน)

58

จานวนเงินรวม
(หน่ วย : บาท)
1,586,389.40

8

1,586,389.40

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

โครงสร้้างการจััดการ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

7.5 บุคลากร
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) มีพนักงำนประจำ จำนวนทัง้ สิ ้น 5,432 คน
โดยในปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทมีกำรจ่ำยผลตอบแทนแก่พนักงำนรวมทัง้ บริ ษัทจำนวน 2,003 ล้ ำนบำท โดยมี
จำนวนพนักงำนแต่ละสำยงำน มีดงั นี ้


ฝ่ ำยผลิต

867 คน



ฝ่ ำยสนับสนุน

335 คน



ฝ่ ำยซัพพลำยเชน

406 คน



ฝ่ ำยขำยและสนับสนุนกำรขำย

3,824 คน

สัดส่ วนพนักงานแยกตามเพศ ดังนี ้
จาแนกตามเพศ
ชำย
หญิง
รวม

จานวนพนักงาน
4,839
593
5,432

% จาแนกตามเพศ
89%
11%
100%

หมายเหตุ
ระหว่างวันที ่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 บริ ษัทมี ข้อพิ พาทกับพนักงาน จานวน 1 ราย โดยพนักงาน
ได้ฟ้องร้องบริ ษัทว่าเลิ กจ้างไม่เป็ นธรรม ทุนทรัพย์ ฟ้องร้องประมาณ 6.68 ล้านบาท ปั จจุบนั คดี ความดังกล่าวบริ ษัท
ชนะคดีในศาลชัน้ ต้นและคดีสิ้นสุดแล้ว เนือ่ งจากพนักงานไม่ยืน่ อุทธรณ์ภายในระยะเวลาการยืน่ อุทธรณ์

7.5.1 นโยบายด้ านค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
บริ ษัทถือว่ำพนักงำนมีส่วนสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรช่วยผลักดันให้ องค์กรเติบโต และบรรลุเป้ำหมำย
ที่กำหนดได้ ดังนันบริ
้ ษัทจึงให้ ควำมสำคัญกับนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และกำรดูแลพนักงำนผ่ำน
กำรให้ สวัสดิกำรต่ำง ๆ เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำ บริ ษัทสำมำรถสร้ ำงแรงจูงใจ และสำมำรถรักษำพนักงำน
ที่มีควำมสำมำรถ มีผลกำรปฏิบตั ิงำนที่ดีไว้ กบั บริ ษัทได้
แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจ่ ายค่ าตอบแทน
บริ ษัทมีกำรทบทวนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่พนักงำนอย่ ำงสม่ำเสมอ เพื่ อให้ มั่นใจว่ำกำรจ่ ำย
ค่ำตอบแทนของบริ ษัท สำมำรถแข่งขันได้ กับบริ ษัทที่เทียบเคียง รวมถึงยังมีกำรประสำนร่ วมกับบริ ษัท
ย่อย เพื่อให้ นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนมีควำมสอดคล้ องไปในทิศทำงเดียวกัน นอกจำกนี ้บริ ษัทยังให้
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ควำมสำคัญกับกำรให้ ค่ำตอบแทนที่คำนึงถึงขีดควำมสำมำรถของพนักงำน โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้
โอกำสที่ เ ท่ ำ เที ย มกัน ทุ ก คน เปิ ดโอกำสให้ พ นัก งำนแสดงควำมสำมำรถอย่ ำ งเต็ ม ที่ โดยมี ก ำรจัด
ผลตอบแทนให้ มี ค วำมเหมำะสม และสร้ ำงแรงกระตุ้น ในกำรท ำงำน ทัง้ ในรู ป แบบของเงิ น เดื อ น
เงินรำงวัล ค่ำล่วงเวลำ รวมถึงค่ำตอบแทนจูงใจในรู ปแบบอื่น ๆ เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดควำมก้ ำวหน้ ำในสำย
อำชีพ และร่ วมสร้ ำงให้ องค์กรเติบโตไปอย่ำงยัง่ ยืน
การจัดสวัสดิการแก่ พนักงาน
บริ ษัทมีกำรกำหนดให้ พนักงำนได้ รับสวัสดิกำรมำอย่ ำงต่อเนื่ อง รวมถึงส่งเสริ มให้ พนักงำนมี
สภำวะควำมเป็ นอยู่ในกำรทำงำนที่ดี ดังนี ้
1. กำรปรับปรุ ง และสร้ ำงสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนที่ดี ถูกสุขลักษณะ และมีควำมปลอดภัย
2. กำรเปิ ดโอกำสให้ พนักงำนได้ รับกำรฝึ กอบรม เรี ยนรู้ เพิ่ มพูนทักษะต่ำง ๆ เพื่ อให้ เกิ ดกำร
พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ
3. สวั ส ดิ ก ำรเรื่ อ งของกำรดู แ ลสุ ข ภำพพนั ก งำน โดยพนั ก งำนได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นกำรเบิ ก ค่ ำ
รักษำพยำบำล ทังกรณี
้
ที่เป็ นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ครอบคลุมถึงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
4. มีกำรจัดสรร และอำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำนให้ แก่พนักงำน ในเรื่ องของรถ รั บ -ส่ง
พนักงำน และห้ องพยำบำล (สำหรับส่วนของโรงงำน)
5. สวั ส ดิ ก ำรด้ ำนกองทุ น ซึ่ ง ได้ แก่ กองทุ น ส ำรองเลี ย้ งชี พ กองทุ น เงิ น ทดแทน กองทุ น
ประกันสังคม รวมถึงกองทุนฌำปนกิจสงเครำะห์

7.5.2 นโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ส ำหรั บโยบำยควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำรท ำงำน เพื่ อให้ บรรลุ ซึ่ ง
แนวนโยบำยดังกล่ำว บริ ษัทได้ ดำเนินกำร ดังนี ้
1. มุ่งมัน่ ดำเนินกำรตำมกฎหมำย ข้ อกำหนดและกฎระเบียบด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนอย่ำงเคร่ งครัด
2. กำรดำเนินงำนควำมปลอดภัยฯ ถือเป็ นหน้ ำที่รับผิดชอบโดยตรงของพนักงำน ผู้รับเหมำ ผู้มีสว่ น
ร่ วมในกิจกรรมของบริ ษัททุกคน เพื่อให้ เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน
3. มุง่ มัน่ ดำเนินงำนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ำหมำยด้ ำนควำมปลอดภัยฯ อย่ำงจริ งจัง
4. สนับสนุนเครื่ องมือ อุปกรณ์ ทรัพยำกรที่จำเป็ นอย่ำงเพียงพอเพื่อปรับปรุ งพัฒนำกำรจัดกำรด้ ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ดำเนินกำรตรวจติดตำม ประเมินผล และปรั บปรุ งกำรจัดกำรด้ ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
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8. การกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ให้ ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรบริ หำรจัดกำรให้ มีระบบกำรกำกับ
ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี ซึ่ง เป็ นสิ่ ง สะท้ อนให้ เห็ น ถึง ระบบกำรบริ ห ำรจัดกำรที่ มีป ระสิ ทธิ ภ ำพ เป็ นธรรมและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ อีกทัง้ บริ ษัทยังมีควำมมุ่งมัน่ ตังใจที
้ ่จะพัฒนำและยกระดับกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทอย่ำง
สม่ำเสมอให้ ดียิ่ง ๆ ขึน้ ไป โดยในกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัทนัน้ ได้ ยึดถือแนวทำงปฏิบัติสำหรับ
กรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) และคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทให้ อยู่ภำยใต้ ข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ กำรกำกับดูแลกิจกำร ระเบียบและกฎเกณฑ์ ต่ำง ๆ ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สานักงาน
ก.ล.ต.”) หรื อหน่วยงำนอื่นใดอย่ำงเคร่ งครั ดเสมอมำ โดยบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทในกำรเพิ่มมูลค่ำองค์กรและกำรสร้ ำงผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะ
ยำว ตลอดจนกำรสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสียและผู้เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทตระหนักดีว่ำกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็ นรำกฐำนที่สำคัญในกำรพัฒนำองค์กรให้ เจริ ญก้ ำวหน้ ำอย่ำง
มีประสิทธิภำพ มัน่ คงและยัง่ ยืน คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้ สอดคล้ อง
กับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของสำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึง่ อ้ ำงอิงจำกหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่เป็ น
สำกลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) และคณะกรรมกำรบริ ษัทได้
มีกำรทบทวนและปรั บปรุ งกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอยู่เสมอ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ และสภำวกำรณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนในเรื่ องดังกล่ำวมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
โดยเมื่อเดือนมกรำคม 2563 คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำทบทวนงำนด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร เพื่อให้ มี
ควำมคล่ อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในกำรบริ หำรจั ด กำรมำกยิ่ ง ขึ น้ จึ ง ได้ ปรั บ เปลี่ ย นคณะกรรมกำร
ชุดย่อย 2 ชุด ได้ แก่ 1. คณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำร และ 2. คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยปรั บเปลี่ยนคณะกรรมกำรใหม่เป็ น 1. คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร และ 2. คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำกำรปฏิบตั ิงำนด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรให้ ประสบผลสำเร็ จได้ นนั ้
จะต้ องได้ รับควำมร่ วมมือและกำรยึดถือปฏิบตั ิร่วมกันทังองค์
้ กร คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงกำหนดแนวนโยบำยต่ำง
ๆ ให้ ผ้ ูบริ หำร พนักงำน และบุคลำกรทุกคนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยปฏิบตั ิตำมอย่ำงถูกต้ องตำมจริ ยธรรม กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับต่ำง ๆ และนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท รวมถึงจัดให้ มีกำรสื่อสำร สร้ ำงควำม
เข้ ำใจ และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนในด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ กำร
ดำเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ใู ห้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มี
ส่วนได้ เสียและผู้เกี่ยวข้ องได้ อันจะส่งผลให้ องค์กรมีมลู ค่ำเพิ่มขึ ้นและสำมำรถพัฒนำเติบโตอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน
ต่อไป
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8.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษั ท มี ค วำมเชื่ อ มั่น ว่ ำ ระบบและกระบวนกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี เ ป็ นส่ วนส ำคัญ ที่ จ ะน ำมำซึ่ง
ควำมส ำเร็ จ ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ คณะกรรมกำรบริ ษัท จึง ได้ ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำร เพื่ อ
ควบคุมดูแลให้ กำรบริ หำรจัดกำรงำนของบริ ษัทเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลที่ดี โดยนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำรนันครอบคลุ
้
มเรื่ องต่ำง ๆ ดังนี ้
- จัดให้ มีระบบในกำรสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียว่ำจะได้ รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็ น
ธรรมและเท่ำเทียมกันทุกฝ่ ำย
- กำกับ ดูแล ฝ่ ำยบริ หำรให้ ปฏิบตั ิงำนตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ภำยใต้ กรอบข้ อกำหนดของกฎหมำย และจริ ยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น
- ก ำกับ ดูแ ล กำรปฏิ บัติง ำนของฝ่ ำยบริ ห ำรให้ เป็ นไปด้ วยควำมโปร่ ง ใส ซื่ อสั ตย์ สุจ ริ ต สำมำรถ
ตรวจสอบได้ และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำย
- จัด ให้ มีระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน ให้ มีควำมเหมำะสมกำรปฏิ บัติงำนเป็ นไปตำม
กฎหมำย
- กำหนดข้ อประพฤติปฏิบตั ิสำหรับกำรประกอบธุรกิจเพื่อให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนใช้ เป็ น
แนวทำงยึดถือปฏิบตั ิได้ อย่ำงถูกต้ อง เหมำะสมควบคูก่ บั คุณธรรมและจริ ยธรรม
บริ ษัทตระหนักดีว่ำกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็ นรำกฐำนที่สำคัญในกำรพัฒนำองค์กรให้ เจริ ญก้ ำวหน้ ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มัน่ คงและยัง่ ยืน บริ ษัทจึงได้ ดำเนินกิจกำรภำยใต้ กรอบนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ ดีของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับหลักกำรกำกับดูแลกิ จ กำรที่ ดีข องสำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. ซึ่งอ้ ำงอิง
หลั ก กำรที่ เ ป็ นสำกลของ Organization for Economic CO-operation and Development (OECD) ที่
ประกอบด้ วย 5 หมวดหลักอย่ำงเคร่ งครัดตลอดมำ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิของผู้ถือหุ้น
กำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
บทบำทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่ งใส
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กำหนดให้ เผยแพร่ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำย
รับทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.sermsukplc.com ในหัวข้ อ “รู้ จกั เสริ มสุข” หัวข้ อย่อย “กำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี”
โดยในปี 2563 บริ ษัทได้ ดำเนินกิจกำรภำยใต้ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีดงั กล่ำวข้ ำงต้ นในแต่ละ
หมวดโดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
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8.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทตระหนักดีว่ำผู้ถือหุ้นเป็ นผู้มีสิทธิในควำมเป็ นเจ้ ำของบริ ษัท โดยกำรควบคุมบริ ษัทผ่ำนกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่ อให้ ทำหน้ ำที่ แทนตน บริ ษัทจึงให้ ควำมสำคัญต่อสิทธิ ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่ ำง
เท่ำเทียมกัน ไม่วำ่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย ผู้ลงทุนต่ำงชำติ หรื อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน และ
ไม่กระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรลิดรอนสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนของผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นในกำรใช้ สิทธิ ของตนในเรื่ องต่ำง ๆ ได้ อย่ำงเต็มที่ ตำมสิทธิ ที่มีอ ยู่โดยชอบด้ วยกฎหมำยและกฎเกณฑ์
ต่ำง ๆ

1. การปกป้องสิทธิผ้ ูถือหุ้น
บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น กำรคุ้มครองและส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุกรำยให้ ได้ รับและใช้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนของตนตำมกฎหมำย
กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ ต่ำง ๆ ของบริ ษัท อย่ ำงเหมำะสมที่ เ ป็ นธรรมและเท่ ำ เที ย มกัน ให้ ส อดคล้ อ งกับ
ข้ อบังคับ กฎเกณฑ์ ระเบียบของสำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่ำง
ยิ่ง โดยเฉพำะสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำนของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ กำรซื ้อขำยหุ้น กำรโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของ
กิจกำร กำรได้ รับข้ อมูลข่ำวสำรของบริ ษัทอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ ำร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิ ออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี กำรจัดสรรผลกำไรกำรจ่ำยเงินปั นผล กำหนดค่ำตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี และกำรพิจำรณำเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท กำรกำหนดหรื อกำรแก้ ไขข้ อบังคับและ
หนังสือบริ คณห์สนธิ กำรลดทุนหรื อเพิ่มทุน และกำรอนุมตั ิรำยกำรพิเศษ เป็ นต้ น
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วำมเคำรพต่ อ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น และปกป้ องสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รำย
คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงไม่มีกำรกำหนดนโยบำยในลักษณะที่เป็ นกำรกีดกันหรื อสร้ ำงอุปสรรคให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นในกำรใช้ สิทธิของตน และไม่มีแนวนโยบำยในกำรทำข้ อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นรำยอื่นด้ วย

2. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของ
บริ ษัทหรื อตำมรอบระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด สำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นจะเป็ นกำรประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษัทจะเรี ยกประชุมตำมที่ เห็นสมควร โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมี
แนวนโยบำยในกำรสนับสนุนและจัดให้ มีกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่ช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำย รวมถึงผู้ลงทุนสถำบันเข้ ำร่ วมประชุมและใช้ สิทธิอ อกเสียง
ลงคะแนนด้ วย นอกจำกนี ้ บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรกำหนดวัน เวลำ และ สถำนที่ประชุมให้ มีควำม
เหมำะสมและสะดวกในกำรเข้ ำร่ วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรำย รวมถึงเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถเสนอ
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วำระกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและวิธีกำรที่บริ ษัท
หรื อกฎเกณฑ์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด และได้ เผยแพร่ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทำง ช่วงเวลำ
ให้ ผ้ ูถือหุ้นทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ ของบริ ษัทและแจ้ งผลกำรเสนอวำระกำรประชุมให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทรำบ
ทำงเว็บไซต์ของ ตลท. โดยในกำรประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทได้ จดั ทำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวำระกำรประชุม
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงชัดเจน พร้ อมเอกสำรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของแต่
ละวำระกำรประชุมทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ซึ่งได้ มีกำรจัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำทำง
ไปรษณี ย์ และได้ มีกำรเผยแพร่ หนัง สือเชิญประชุมดังกล่ำวแจ้ งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำบนเว็บไซต์
ของบริ ษัทและหนังสือพิมพ์ รำยวันอีกด้ วย ทัง้ นี ้ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมีข้อมูลและระยะเวลำที่เพียงพอต่อกำร
พิจำรณำตัดสินใจในแต่ละวำระได้ ตรงตำมเจตนำรมณ์ อย่ำงแท้ จริ ง นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังเปิ ดโอกำสให้
ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยสำมำรถส่งคำถำมที่ต้องกำรให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เป็ น
กำรล่วงหน้ ำ โดยกำรส่งคำถำมล่วงหน้ ำนันมำตำมช่
้
องทำงต่ำง ๆ ตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกำหนด และใน
ระหว่ำงกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถสอบถำม เสนอแนะ หรื อแสดงข้ อคิดเห็น
ในวำระที่ เ กี่ ย วข้ องได้ อี ก ทั ง้ ภำยหลั ง กำรประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นบริ ษั ท ได้ จั ด ท ำรำยงำนกำรประชุ ม
ผู้ถือหุ้นที่ถกู ต้ องครบถ้ วนและสำมำรถตรวจสอบได้
โดยในปี 2563 บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกรำคม 2563 เวลำ
09.30 น. ณ ห้ องแอทธินี คริ สตัล ฮออล์แกรนด์ฮอลล์ บี (ชัน้ 3 ฝั่ งแอทธินี ทำวเวอร์ ) โรงแรม ดิ แอทธินี
โฮเทล แบงค็ อ ก อะ ลั ก ซ์ ชู รี คอลเล็ ค ชั่ น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุ งเทพมหำนคร โดยในระหว่ำงปี บริ ษัทไม่มีกำรจัดให้ มีกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริ ษัทได้ ดำเนินกำร ดังนี ้

ก่ อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัท เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ู ถื อหุ้น เสนอวำระกำรประชุ มสำมัญ ผู้ ถื อหุ้น และเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อ
พิจำรณำเข้ ำรับกำรสรรหำเป็ นกรรมกำรของบริ ษัทเป็ นกำรล่วงหน้ ำ แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดเสนอ
วำระกำรประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ ำรับกำรสรรหำเป็ นกรรมกำรของบริ ษัท
2. บริ ษัทได้ แจ้ งกำหนดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็ นกำรล่วงหน้ ำ โดยเผยแพร่ ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของ ตลท. เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถจัดสรรเวลำในกำรเข้ ำร่ วมประชุมได้
3. บริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือเชิ ญประชุ มสำมัญผู้ถื อหุ้นให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำทำงไปรษณี ย์
ก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 21 วัน ซึง่ หนังสือเชิญประชุมนันได้
้ ระบุวำระกำรประชุม ข้ อเท็จจริ ง
และเหตุผล ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทและข้ อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวำระกำรประชุม
ในแต่ละวำระไว้ อย่ำงละเอียด เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีข้อมูลและระยะเวลำที่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ
ตัดสินใจในแต่ละวำระได้ ตรงตำมเจตนำรมณ์อย่ำงแท้ จริ ง
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4. บริ ษัทได้ ประกำศโฆษณำหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รำยวันติดต่อกันเป็ น
เวลำ 3 วัน เพื่อแจ้ งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 21 วัน
5. บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมให้
ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
6. บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่กฎหมำยกำหนดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม โดยมีคำอธิบำย วิธีกำรและเอกสำรที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องจัดเตรี ยมให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ เพื่อใช้ ใน
กำรเข้ ำร่ วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น อันเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ ำ
ร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นหรื อแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระท่ำนใดท่ำนหนึ่ง
ตำมที่ ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ ำร่ วมกำรประชุมและออกเสียงแทน
ตนเองได้
7. สำหรั บวำระกำรเลือกตัง้ กรรมกำร บริ ษัทได้ ระบุข้อมูลส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำร
ทำงำน จำนวนบริ ษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง ประเภทกรรมกำรที่
เสนอและกำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี ที่ผ่ำนมำอย่ำงครบถ้ วน รวมถึงแสดงนโยบำย หลักเกณฑ์และ
แนวทำงในกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำร เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้นด้ วย
8. บริ ษัทได้ จัดให้ มีกระบวนกำรกำหนดค่ำตอบแทนที่เป็ นธรรมและโปร่ งใส โดยคณะกรรมกำร
บริ ษัทได้ ทำกำรเสนอกำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อผู้ถือหุ้น พร้ อมแสดงนโยบำย
หลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนดังกล่ำว เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ เป็ นข้ อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรู ปแบบไม่ว่ำจะเป็ นรู ปแบบค่ำตอบแทน
ประจำ ค่ำตอบแทนที่เป็ นเบี ้ยประชุมและค่ำตอบแทนที่เป็ นบำเหน็จ ซึง่ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้
แยกกำรนำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นรำยคณะและรำยตำแหน่ง
9. บริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ ผ้ ูลงทุนสถำบันสำมำรถเข้ ำร่ วมกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริ ษัทได้ ติดต่อ
ประสำนงำนกับนักลงทุนสถำบันต่ำง ๆ ที่ต้องกำรเข้ ำร่ วมประชุมให้ จดั ส่งเอกสำรกำรเข้ ำร่ วม
ประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ ำ เพื่อที่บริ ษัทจะได้ ตรวจสอบควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์ของเอกสำร
กำรเข้ ำร่ วมประชุมก่อนวัน ประชุมในกำรกำรอำนวยควำมสะดวกและลดระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบเอกสำรในวันประชุม
10. บริ ษัทได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถจัดส่งคำถำมที่ต้องกำรให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทชี ้แจงใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวำระกำรประชุมได้ เป็ นกำรล่วงหน้ ำตำมช่องทำง ดังนี ้
- ทำงอีเมล : ssc-comsec@sermsukplc.com
- ทำงโทรศัพท์ : 0-2783-9000 ต่อ 9315
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- ทำงไปรษณี ย์ : บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) ส่วนงำนเลขำนุกำรบริ ษัท เลขที่ 90
อำคำรซีดบั เบิ ้ลยู ทำวเวอร์ ชัน้ 31-32 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุ งเทพมหำนคร 10310

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีแนวนโยบำยและเจตนำรมณ์ ที่ชดั เจนในกำรส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำย รวมถึง
ผู้ลงทุนสถำบันเข้ ำร่ วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นที่บริ ษัทจัดให้ มีขึ ้น และสำมำรถออกเสียงลงคะแนนใน
กำรประชุมผู้ถื อหุ้น ได้ ต ำมสิ ท ธิ ที่ ต นมี โดยบริ ษัท ได้ จัด กำรประชุมสำมัญ ผู้ถื อหุ้ นอย่ ำงโปร่ ง ใสและ
สำมำรถตรวจสอบได้ ทังไม่
้ กระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถำบัน และได้
เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถำม แสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมได้ ตำมสมควรและเหมำะสม นอกจำกนี ้
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรต่ำง ๆ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นดังนี ้
1. บริ ษัท ได้ จัดเตรี ย มบุคลำกร ระบบและเทคโนโลยี ต่ำง ๆ ส ำหรั บ อำนวยควำมสะดวกให้ แก่
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในขันตอนกำรตรวจสอบเอกสำรกำรเข้
้
ำร่ วมประชุม กำรลงทะเบียน
เข้ ำร่ วมกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ สะดวกรวดเร็ ว และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยใน
กำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทได้ ใช้ บริ กำรระบบกำรจัดประชุม ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ควิดแลบ จำกัด ตังแต่
้ ขนั ้ ตอนกำรลงทะเบียน กำรนับคะแนน และกำรประมวลผลข้ อมูล เพื่อ
ควำมชัดเจน ถูกต้ อง โปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
2. บริ ษัทได้ จดั พิมพ์ บัตรลงคะแนนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สำหรั บใช้ ในกำรออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมเมื่อมีกำรลงทะเบียนเข้ ำร่ วมกำรประชุม
3. บริ ษัทให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสำมำรถเข้ ำร่ วมกำรประชุมได้ ภำยหลังที่กำรประชุมได้
เริ่ มดำเนินกำรไปแล้ ว และให้ สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนได้ ในวำระที่ตนอยู่ด้วยในระหว่ำง
กำรพิจำรณำและยังไม่มีกำรลงมติ
4. ก่อนเริ่ มดำเนินกำรประชุม บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทรำบถึงหลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรเข้ ำร่ วม
ประชุม กำรมอบฉันทะ กำรใช้ บัตรลงคะแนนเสียง รวมถึงอธิ บำยหลักเกณฑ์ วิธีกำรออกเสียง
ลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบด้ วย
5. บริ ษัทให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
6. บริ ษัทได้ จดั ให้ มีบคุ คลอิสระเป็ นผู้ตรวจสอบควำมถูกต้ องของกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุม
ผู้ถือหุ้น ได้ แก่ นำงสำวอริ ษำ ทวีปัญญำยศ ซึ่งเป็ นตัวแทนของ บริ ษัท วี ระวงค์, ชินวัฒน์ และ
พำร์ ทเนอร์ ส จำกัด ที่ปรึ กษำกฎหมำย และผู้ถือหุ้นอีก 2 คนเป็ นพยำน โดยบริ ษัทได้ เปิ ดเผย
เรื่ องดังกล่ำวไว้ ในรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นด้ วย
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7. บริ ษัทดำเนินกำรประชุมตำมวำระกำรประชุมที่กำหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม โดยรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับแต่ละวำระกำรประชุมบริ ษัทได้ แจ้ งแก่ผ้ ูถือหุ้นทรำบแล้ วในหนังสื อเชิ ญ
ประชุม
8. ในวำระพิ จ ำรณำเลื อกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่ง ออกจำกต ำแหน่ง ตำมวำระนัน้ บริ ษัท
กำหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
9. กรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัททุกท่ำน รวมทัง้ ประธำนกรรมกำรบริ ษัท และ
ประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะได้ เข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อชี ้แจงและ
ตอบข้ อซักถำมตลอดจนรับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจำกผู้ถือหุ้น นอกจำกนี ้ ผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทได้ เข้ ำร่ วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในครัง้ ดังกล่ำวด้ วยเช่นกัน
10. บริ ษัทไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสำคัญโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบ
ล่วงหน้ ำ
11. บริ ษั ท ได้ เปิ ดโอกำสให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นทุ ก รำยอย่ ำ งเป็ นธรรมและเท่ ำ เที ย มกั น ในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และกำรตังค
้ ำถำมใด ๆ ต่อที่ประชุมได้ ตำมควำมเหมำะสม

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัทได้ จดั ทำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้ องและครบถ้ วน อันประกอบด้ วยรำยละเอียด
จำนวนองค์ ประชุม จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้ ำ
ประชุมแทนผู้ถือหุ้น รำยชื่อและตำแหน่งของกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรชุดย่อย ผู้บริ หำรระดับสูง
และผู้สอบบัญชีที่เข้ ำร่ วมประชุม รวมถึงรำยชื่อและตำแหน่งของกรรมกำรที่ไม่เข้ ำร่ วมประชุม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรลงคะแนน กำรใช้ บตั รลงคะแนน กำรนับคะแนน ผลกำรลงคะแนนเสียงใน
แต่ล ะวำระกำรประชุม ทั ง้ เห็ น ด้ วย ไม่เห็ น ด้ วยและงดออกเสี ยง พร้ อมทัง้ บัน ทึกข้ อซักถำม
คำชี ้แจง ข้ อคิดเห็น ที่สำคัญ และข้ อมูลใด ๆ ตำมที่กฎหมำย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
กำหนด ทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ
2. บริ ษัทได้ เปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลกำรลงคะแนนเสียงภำยในวันทำกำรถัดไป ผ่ำน
ระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษัท และจัดส่งสำเนำรำยงำน
กำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้
3. บริ ษัทจัดให้ มีระบบกำรจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ดีที่สำมำรถตรวจสอบและอ้ ำงอิงได้
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยในกำรดูแลและปกป้องสิทธิ ของผู้ถือหุ้น เพื่ อ
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท และสอดคล้ องกับข้ อปฏิบตั ิตำม
กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ ของ ตลท. และส ำนัก งำน ก.ล.ต. รวมถึ ง กฎหมำยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อี ก ทัง้
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คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักและให้ ควำมสำคัญถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำกำรใด ๆ อันเป็ น
กำรละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึง่ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษัทไม่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยน
ใด ๆ เกี่ยวกับกำรไม่เคำรพหรื อลิดรอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้น อัน เป็ นกำรแสดงให้ เห็นว่ำ แนวนโยบำยหรื อ
แนวทำงปฏิบตั ิที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดไว้ มีประสิทธิ ภำพในกำรดูแลจัดกำรเรื่ องดังกล่ำวอย่ำง
เหมำะสม

การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเที ยมและเป็ นธรรม ไม่ว่ำจะเป็ น
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย ผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนต่ำงชำติ จึงกำหนดแนวนโยบำยในกำรดูแล
ปกป้องและสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยได้ รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน ดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัท เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ู ถื อหุ้น เสนอวำระกำรประชุ มสำมั ญ ผู้ ถื อหุ้น และเสนอชื่ อบุคคลเพื่ อ
พิ จ ำรณำเข้ ำรั บ กำรสรรหำเป็ นกรรมกำรของบริ ษัท เป็ นกำรล่วงหน้ ำก่ อนวัน ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ตำมหลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและวิธีกำรที่ บริ ษัท หรื อกฎเกณฑ์ หรื อกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ อง
ก ำหนด รวมถึงเผยแพร่ ร ำยละเอียดหลักเกณฑ์ ช่ องทำง ช่ วงเวลำให้ แ ก่ ผ้ ูถือหุ้นทรำบผ่ำน
เว็บ ไซต์ ข องบริ ษัท พร้ อมทัง้ แจ้ งผลกำรเสนอวำระกำรประชุ มและชื่ อบุ ค คลเพื่ อ พิ จ ำรณำ
เข้ ำรั บกำรสรรหำเป็ นกรรมกำรของบริ ษัทให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ ของบริ ษัท และ
เว็บไซต์ของ ตลท.
2. บริ ษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น 2 ภำษำ ทัง้
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
3. บริ ษัทได้ แจ้ งกำหนดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็ นกำรล่วงหน้ ำ โดยเผยแพร่ ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของ ตลท. เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยสำมำรถจัดสรรเวลำในกำรเข้ ำร่ วมประชุมได้
4. บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมให้
ผู้ถือหุ้นทุกรำยทรำบล่วงหน้ ำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
5. บริ ษั ท ได้ จัด ส่ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ทุ ก รำยทรำบล่ว งหน้ ำ ทำง
ไปรษณีย์ก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 21 วัน

6. บริ ษัทได้ ประกำศโฆษณำหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รำยวันติดต่อกันเป็ น
เวลำ 3 วัน เพื่อแจ้ งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยทรำบล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 21 วัน
7. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง บริ ษัทได้ จดั ให้ มีหนังสือมอบฉัน ทะใน
รู ปแบบที่ ผ้ ูถือหุ้นสำมำรถกำหนดแนวทำงในกำรออกเสียงลงคะแนนได้ โดยบริ ษัทได้ จัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกรำยพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นที่
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ไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะให้ กบั บุคคลอื่นเข้ ำร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ ระบุถึงเอกสำรหรื อหลักฐำน ขัน้ ตอนในกำรมอบ
ฉันทะให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยทรำบอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นจัดเตรี ยมเอกสำรสำหรับให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะเข้ ำร่ วมประชุมแทนตนได้ อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์ อันจะทำให้ ไม่เกิดปั ญหำในกำร
เข้ ำร่ วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่ อนไขในกำรมอบฉันทะได้
กำหนดขึ ้นภำยใต้ ข้อกำหนดของกฎหมำย ซึง่ ไม่มีกำรกำหนดมำตรกำรใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดควำม
ยุ่งยำกแก่ผ้ ูถือหุ้นทุก รำยในกำรมอบฉันทะ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรำยสำมำรถ
มอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึง่ ของบริ ษัทที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว
เพื่อรักษำสิทธิของตนได้ อีกด้ วย
8. บริ ษัท ได้ จัด เตรี ย มบัต รออกเสี ย งลงคะแนนให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้น ทุก รำยในกำรเข้ ำร่ วมกำรประชุม
ผู้ถือหุ้น และบริ ษัทได้ จดั ให้ มีบุคคลอิสระเป็ นผู้ตรวจสอบควำมถูกต้ องของกำรนับคะแนนเสียง
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น และมีผ้ ถู ือหุ้นอีก 2 คน เป็ นพยำน โดยบริ ษัทได้ เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวไว้ ใน
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นด้ วย
9. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
10. คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัททุกท่ำนทำกำรเปิ ดเผยข้ อมู ล
และรำยงำนเกี่ ย วกั บ ส่ ว นได้ เสี ย ของตนและผู้ เกี่ ย วข้ อง ตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อกฎเกณฑ์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
สำมำรถพิจำรณำธุรกรรมของบริ ษัทที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์และสำมำรถตัดสินใจ
เพื่ อประโยชน์ ของบริ ษัท โดยรวมได้ ทัง้ นี ้ กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทที่มีส่วนได้ เสียกับ
ธุรกรรมที่ทำกับบริ ษัทจะไม่มีสว่ นร่ วมในกำรตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่ำว
11. คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดมำตรกำรและแจ้ งให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัททรำบ
อย่ำงชัดเจนและเข้ ำใจถึงบทบำทหน้ ำที่ ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรั พย์ ในบริ ษัทของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
หลักทรั พย์ ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมหน้ ำที่ ที่กฎหมำยกำหนด และได้ จัดให้ มีกำรเปิ ดเผยกำร
ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรบริ ษัท และผู้บริ หำรไว้ ในรำยงำนประจำปี 2563
12. คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดมำตรกำรและแจ้ งให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัททรำบอย่ำง
ชัดเจนเกี่ยวกับกำรห้ ำมกรรมกำรและผู้บริ หำรในกำรนำข้ อมูลภำยในที่มีสำระสำคัญของบริ ษัท
(Insider Trading Measures) ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้ เพื่ อแสวงหำผลประโยชน์
ส่ ว นตัว หรื อ ผู้ อื่ น (Abusive self-dealing) ซึ่ ง รวมถึ ง กำรซื อ้ ขำยหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท โดย
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ทรำบข้ อมูลภำยในที่เกี่ยวข้ อง
ด้ วย โดยได้ กำหนดช่วงเวลำห้ ำมซื ้อขำยหลักทรัพย์ (Closed Window) ไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนมี
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กำรเปิ ดเผยรำยงำนด้ ำนกำรเงิน นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ กำหนดโทษสำหรับผู้ที่นำข้ อมูลภำยในของ
บริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ใส่วนตัวหรื อผู้อื่นไว้ ในจรรยำบรรณกลุม่ บริ ษัทเสริ มสุขและในระเบียบ
ของบริ ษัทโดยมีโทษตังแต่
้ กำรตักเตือนด้ วยวำจำจนถึงขันให้
้ ออกจำกงำน โดยรำยละเอียดใน
เรื่ องกำรดูแลกำรใช้ ข้อมูลภำยในได้ แสดงไว้ ในเรื่ องกำรใช้ ข้อมูลภำยในของหมวดกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลและควำมโปร่ งใสของรำยงำนกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีนี ้
13. คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรถื อครอง
หลักทรั พย์ และกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ ของบริ ษัทต่อสำนักเลขำนุกำรบริ ษัท เพื่อนำส่งต่อไปยัง
สำนักงำน ก.ล.ต. แล้ วแต่กรณี ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
กำหนดไว้ ทกุ ครัง้
14. ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยต้ องกระทำรำยกำรระหว่ำงกันเสมือนกำร
ตกลงทำรำยกำรกับบุค คลหรื อนิ ติบุคคลภำยนอก ภำยใต้ เงื่ อนไขกำรค้ ำทั่วไป (Fair and at
arm's length) โดยค ำนึ ง ถึ ง รำคำตำมธุ ร กิ จ ปกติ ห รื อ เป็ นรำคำอ้ ำ งอิ ง กับ รำคำตลำด และ
คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสำคัญ รวมถึงคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำกับดูแลให้ มีกำร
ปฏิ บั ติ ต ำมหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และกำรเปิ ดเผยข้ อมู ล รำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท
จดทะเบียนอย่ำงเคร่ งครัดด้ วย
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ ก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำย ระเบี ย บ และ
ข้ อบังคับของ ตลท. และสำนักงำน ก.ล.ต. และทบทวนสอบทำนกำรปฏิ บัติตำมหลักกำรกำกับดูแ ล
กิจกำรอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยมัน่ ใจว่ำจะได้ รับกำรปฏิบตั ิจำกบริ ษัทและสำมำรถใช้ สิทธิที่
ตนมีอยู่ได้ อย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน
สำหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษัทไม่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนใด ๆ เกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบตั ิต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน รวมถึงไม่มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันและกำรซื ้อขำยสินทรัพย์ที่
ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนดและกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรใช้
ข้ อมู ล ภำยในของกรรมกำรและผู้ บริ ห ำร อัน แสดงให้ เห็ น ว่ ำ แนวนโยบำยหรื อ แนวทำงปฏิ บั ติ ที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดไว้ มีประสิทธิภำพในกำรดูแลจัดกำรเรื่ องดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม

การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญและคำนึงสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) ของบริ ษัททุกกลุ่มทัง้
ภำยในและภำยนอกเป็ นอย่ำงยิ่ง โดยบริ ษัทตระหนักดีว่ำผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัททุกรำยจะต้ องได้ รับกำร
ดูแลจำกบริ ษัทอย่ำงดีตำมสิทธิที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียมีอยู่ตำมกฎหมำย คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ กำหนดให้ มี
กระบวนกำรส่งเสริ มให้ เกิ ดควำมร่ วมมือระหว่ำงบริ ษัทกับผู้มีส่วนได้ เสียในกำรสร้ ำงควำมมั่นคงและ
ยัง่ ยืนของกิจกำร รวมถึงคณะกรรมกำรบริ ษัทมีนโยบำยในกำรให้ ควำมสำคัญที่เท่ำเทียมกัน และควบคู่
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กันไประหว่ำงควำมสำเร็ จตำมเป้ำหมำย รู ปแบบและวิธีกำรที่ใช้ ในกำรให้ ได้ มำซึง่ ควำมสำเร็ จนัน้ ๆ และ
เพื่ อ ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยดั ง กล่ ำ ว คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ จั ด ท ำจรรยำบรรณกลุ่ ม บริ ษั ท
เสริ มสุข เพื่อให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนรับทรำบถึงมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิที่บริ ษัทคำดหวัง
นับตังแต่
้ กำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ ำ ผู้บริ โภค คูค่ ้ ำ ผู้ขำยหรื อผู้ให้ บริ กำร เจ้ ำหนี ้ ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้ อม โดยได้ เปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อ “รู้ จกั เสริ มสุข” หัวข้ อย่อย “เกี่ยวกับเรำ”
หัวข้ อย่อยรอง “จรรยำบรรณ” และคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดให้ มีกลไกและกระบวนกำรที่จะติดตำม
ดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัดและต่อเนื่อง
นอกจำกนี ้ บริ ษัทตระหนักดีวำ่ ผลกำรดำเนินงำนที่ดีของบริ ษัทเกิดจำกกำรที่ได้ รับกำรสนับสนุนจำก
ผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ำง ๆ คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ กำหนดนโยบำยในกำรส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิด
ควำมร่ วมมือระหว่ำงบริ ษัทกับผู้มีส่วนได้ เสียในกำรสร้ ำงสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และให้ ควำมคุ้มครอง
ดูแลและสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียว่ำ ผู้มีส่วนได้ เสียทุกรำยจะได้ รับกำรคุ้มครองและปฏิบตั ิ
ด้ วยดี โดยบริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ซึง่ สรุ ปสำระสำคัญได้ ดังนี ้

1. ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรอบคอบและโปร่ งใส กำหนดเป้ำหมำยในกำรเพิ่ม
ยอดขำย ก ำไรและเสริ ม สร้ ำงสถำนะทำงกำรเงิ น ให้ มั่น คง รวมถึ ง มุ่ ง เน้ นกำรท ำงำนอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพเพื่อผลประกอบกำรที่ดีขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องมัน่ คง โดยบริ ษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ
ในกำรเพิ่มผลตอบแทนจำกกำรลงทุนและรำยงำนผลประกอบกำรและกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่ำงทัว่ ถึง
บริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถำบันในกำร
เข้ ำร่ วมกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทคัดเลือกสถำนที่จดั กำรประชุมซึง่ มีระบบขนส่งมวลชนเข้ ำถึง
และเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถเดินทำงเข้ ำร่ วมกำรประชุมได้ อย่ำงสะดวก บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นจัดส่งเอกสำรลงทะเบียนเข้ ำร่ วมกำรประชุมล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบเอกสำรในวันประชุมและบริ ษัทจัดช่ องทำงกำรลงทะเบี ยน ณ สถำนที่ จัดกำรประชุม
สำหรับผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดำและนักลงทุนสถำบัน โดยบริ ษัทได้ นำระบบบำร์ โค้ ด (Barcode)
มำใช้ ในกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง เพื่อช่วยให้ ขนตอนกำรลงทะเบี
ั้
ยนและกำรประมวลผล
กำรลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่ำงรวดเร็ วยิ่งขึ ้น และได้ จดั เตรี ยมอำกรแสตมป์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในกำรมอบ
ฉันทะ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

2. พนักงาน
พนักงาน : บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญและใส่ใจในคุณค่ำของพนักงำนและพนักงำนจ้ ำง
เหมำ ซึ่งเป็ นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจของ
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บริ ษัท โดยมีเจตนำรมณ์ ม่งุ มัน่ และพัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ ำนควำมปลอดภัยอำ
ชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนอย่ำงจริ งจัง เพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพ
อย่ำงยั่งยืน ยกระดับคุณภำพชีวิตที่ ดี และนำองค์กรสู่ควำมเป็ นเลิศ บริ ษัท จึง
มุง่ มัน่ ดำเนินกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงที่นำไปสูก่ ำรสูญเสียชีวิต กำรบำดเจ็บ และกำร
เจ็บป่ วยอันเนื่องมำจำกกำรทำงำน อันส่งผลต่อกำรหยุดชะงักและควำมต่อเนื่ อง
ทำงธุรกิจ
บริ ษัทได้ ดำเนินกำรตำมนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำร
ท ำ ง ำ น (Occupational Health and Safety Policy) ต ำ ม ห ลั ก ข อ ง ร ะ บ บ ก ำ ร จั ด ก ำร
ควำมปลอดภัยสำกล และปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรด้ ำนควำมปลอดภัยด้ วย กฎควำมปลอดภัย
10 ประกำร (10 Safety Rules) เพื่ อสร้ ำงแนวปฏิ บัติแ ละทัศนคติ ที่ดี “คิ ดปลอดภัย ท ำงำน
ปลอดภัย ไร้ อบุ ตั ิเหตุ” ดังนี ้

บริ ษั ท ก ำหนดเป้ ำหมำยและก ำหนดตัว ชี ว้ ัด ผลปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นควำมปลอดภั ย ให้ กั บ
พนักงำนระดับต่ำง ๆ เพื่อปลูกฝั งให้ ควำมปลอดภัยเป็ นเป้ำหมำยของทุกคนอย่ำงแท้ จริ ง อีกทัง้
ยังสนับสนุนเครื่ องมืออุปกรณ์ และทรั พยำกรที่จำเป็ นอย่ำงเพียงพอ เน้ นมำตรกำรค้ นหำและ
ประเมินจุดเสี่ ยงเพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุ รวมถึงตรวจวัดสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนอย่ ำง
ต่อเนื่อง มุ่งเน้ นปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับมำตรฐำนและข้ อกำหนดกฎหมำยด้ ำนควำมปลอดภัยฯ
อย่ำงเคร่ งครัด เพื่อควำมปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนและผู้รับเหมำ โดย
ในปี 2563 มีอตั รำกำรเกิดอุบตั ิเหตุ และกำรเจ็บป่ วยอันเนื่องมำจำกกำรทำงำน ดังนี ้
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รำยต่อหนึง่ ล้ ำนชัว่ โมงทำงำน

อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงานของพนักงาน ปี 2559 - 2563

โรงงำนผลิต

ฝ่ ำยขำย

รวมทังหมด
้

อัตรำควำมถี่ของกำรบำดเจ็บขัน้ หยุดงำน ภำพรวมในส่วนของโรงงำนผลิตและฝ่ ำยขำย
(LTIFR : Lost Time Injury Frequency Rate) = 5.8 ppm. ซึ่งมีแนวโน้ มลดลงตำมลำดับ ใน
ส่วนของอัตรำกำรบำดเจ็บถึงขัน้ หยุดงำนของผู้รับเหมำเป็ นศูนย์ รวมถึงอัตรำกำรเจ็บป่ วย
เนื่องจำกกำรทำงำน (ODR : Occupational Health Disease form work) เป็ นศูนย์
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ยั ง ตระหนัก และให้ ค วำมส ำคัญ ต่ อ พนั ก งำนในด้ ำ นของกำรรั บ ฟั ง
ควำมคิดเห็น ข้ อร้ องเรี ยน และกำรจัดสวัสดิกำร ค่ำตอบแทนต่ำง ๆ รวมถึงกำรเสริ มสร้ ำงควำมรู้
และโอกำสกำรเติบโตในหน้ ำที่กำรงำนของพนักงำน ดังนี ้
 สิทธิเกี่ยวกับกำรจ้ ำงงำนที่เป็ นธรรม ตำมหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีนโยบำยเลือกปฏิบตั ิ
และให้ ควำมเสมอภำคด้ ำนส่งเสริ มอำชีพ บริ ษัทกำหนดนโยบำยกำรจ้ ำงงำนที่ไม่จำกัด
เชื อ้ ชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ สัญชำติ และควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง รวมทัง้ กำรให้
ควำมสำคัญกับกำรคัดเลือกพนักงำนภำยในกลุ่มบริ ษัท เพื่ อให้ ควำมสำคัญในกำร
เติ บ โตภำยในองค์ ก ร เมื่ อ พนัก งำนมี ค วำมพร้ อมทัง้ ในด้ ำ นควำมรู้ ทัก ษะและมี
ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับตำแหน่งงำนว่ำงนัน้ ๆ (โอกำสไร้ ขีดจำกัด)
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 บริ ษัท ให้ ก ำรดูแ ลและปฏิ บัติ ต่อพนัก งำน ทุก คนอย่ ำงเป็ นธรรม ให้ ผ ลตอบแทนที่
เหมำะสมของสภำพ ลัก ษณะงำนและผลกำรปฏิ บัติง ำนของพนักงำนประกอบกับ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยของบริ ษัท รวมถึง กำรอนุญำตให้ ลำงำน กำรโอนย้ ำย เลื่อน
ตำแหน่ง
 บริ ษัทเล็งเห็นควำมสำคัญของกำรสื่อสำรสองทำงระหว่ำงบริ ษัทกับพนักงำน จึงจัดให้
มีช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่ อรั บฟั งควำมคิดเห็นต่ำง ๆ จำกพนักงำนโดยตรง ผ่ำนกำร
ประชุมหน่วยงำน กำรประชุมบริ ษัท (Townhall Conference) กำรเดินสำยผู้บริ หำรพบ
พนักงำน กำรประชุมสหภำพแรงงำน กำรประชุมคณะกรรมกำรลูกจ้ ำง คณะกรรมกำร
สวัสดิกำร รวมถึงบริ ษัทได้ ออกระเบี ยบข้ อบัง คับ เกี่ ย วกับกำรรั บเรื่ องร้ องเรี ย นหรื อ
เบำะแสต่ำง ๆ และกำรให้ ควำมคุ้มครองแก่พนักงำนผู้แจ้ งเบำะแสเพื่อให้ สอดคล้ อง
และเป็ นไปตำมนโยบำยกำรบริ หำรจัดกำรเรื่ องร้ องเรี ยน
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พัฒนำศักยภำพของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เช่น กำรอบรม กำรสอนงำน
กำรทำให้ ดเู ป็ นตัวอย่ำง กำรให้ ริเริ่ มทำโครงกำรที่ท้ำทำยควำมสำมำรถ โดยบริ ษัทจะ
พิ จ ำรณำเลื อกวิ ธี ก ำรที่ เหมำะสมกับ ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของพนัก งำน เพื่ อ
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรเรี ย นรู้ ของพนัก งำน จนเกิ ด กำรน ำควำมรู้ มำบู ร ณำกำรให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ ตัวพนักงำน



สวัสดิกำรตอบสนองควำมต้ องกำรของพนักงำน ได้ แก่ ค่ำรั กษำพยำบำลพนักงำน
กำรประกันชีวิตและประกันสุขภำพพนักงำน กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ค่ำบำรุ งกำรศึกษำ
บุตรพนักงำน สวัสดิกำรยืมเงินกรณีผ้ ปู ่ วยใน เป็ นต้ น และให้ ควำมสำคัญในกำรดูแล
ควำมปลอดภัยพนักงำน โดยจัดให้ มีกำรซ้ อมหนีไฟ จัดให้ มีระบบป้องกันภัย กิจกรรม
ด้ ำนควำมปลอดภัย



กำรจัดกำรสำธำรณูปโภคและสภำพแวดล้ อมภำยในบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่ อง เช่น กำร
จัดระบบกำรให้ บริ กำรด้ ำนโรงอำหำรที่ ถูกสุขนำมัย จัดที่ พักพนักงำนที่ มีควำมเป็ น
ระเบี ย บ สะอำดและปลอดภัย จัด ให้ มี ล๊ อ คเกอร์ ที่ เ ป็ นมำตรฐำนทัง้ ในที่ พั ก และ
โรงอำหำร ห้ องน ำ้ ที่ ส ะอำดและเพี ย งพอกับ จ ำนวนพนัก งำน กำรบริ ก ำรรถรั บ -ส่ง
พนัก งำนที่ มี ค วำมปลอดภัย ห้ อ งพยำบำลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพพร้ อมบุ ค คลำกรทำง
กำรแพทย์ ที่ถูก ต้ องตำมกฎหมำย รวมทัง้ กำรปรั บปรุ งภูมิทัศน์ และสภำพแวดล้ อม
ภำยในโรงงำนให้ มีควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย สะอำด และน่ำอยู่อย่ำงสม่ำเสมอ
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3. ลูกค้ า
บริ ษัทตระหนักถึงสิทธิของลูกค้ ำและผู้บริ โภคในอันที่จะได้ รับและเข้ ำถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภำพ
ปลอดภัยในรำคำที่เหมำะสม รวมทังกำรตอบแทนในรู
้
ปแบบของรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยที่บริ ษัทจัด
ขึ ้นเป็ นระยะ ๆ บริ ษัทมีศนู ย์ลกู ค้ ำสัมพันธ์และมีระบบรับฟั ง ตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ ำเกี่ยวกับ
สินค้ ำและกำรบริ กำรของบริ ษัทและดำเนินกำรแก้ ไขอย่ำงรวดเร็ ว

4. คู่ค้า ผู้ขายหรื อผู้ให้ บริการ
บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ มีกำรแข่งขันกันอย่ำงยุติธรรมและเต็มกำลังในกำรนำเสนอสินค้ ำหรื อกำร
ให้ บริ กำรแก่บริ ษัท โดยบริ ษัทจะเลือกรับสินค้ ำหรื อบริ กำรจำกผู้ขำย หรื อผู้ให้ บริ กำรบนพื ้นฐำนของ
คุณภำพสินค้ ำ รำคำ กำรให้ บริ กำร ประสิทธิภำพและค่ำใช้ จ่ำยที่สอดคล้ องกันในด้ ำนของคู่แข่งขัน
บริ ษัทยึดมัน่ ต่อกำรดำเนินกำรค้ ำแบบเสรี และมีนโยบำยแข่งขันบนพื ้นฐำนของควำมยุติธรรม

5. เจ้ าหนี ้
บริ ษัทปฏิบัติต่อเจ้ ำหนีท้ ุกกลุ่มอย่ำงเป็ นธรรม มีควำมรั บผิดชอบและโปร่ งใส โดยปฏิบัติตำม
เงื่อนไขข้ อกำหนดเรื่ องหลักประกันและข้ อตกลงในสัญญำที่ให้ ไว้ กับเจ้ ำหนีต้ ่ำง ๆ ตลอดจนไม่ ใช้
วิธีกำรที่ ไม่สุจริ ต ปกปิ ดข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งอันจะทำให้ เจ้ ำหนี เ้ กิ ดควำมเสียหำย รวมถึงมีกำร
บริ หำรสภำพคล่องทำงกำรเงินที่เหมำะสม เพื่อให้ สำมำรถชำระคืนหนี ้แก่เจ้ ำหนี ้ได้ ตำมเงื่อนไขและ
ตรงตำมกำหนดเวลำ กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งต้ องรี บแจ้ งให้ เจ้ ำหนีท้ รำบ
ล่วงหน้ ำ เพื่อร่ วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ ไข

6. ชุมชน
บริ ษัทตระหนักถึงหน้ ำที่ของกำรมีสว่ นร่ วมและกำรพัฒนำชุมชน ด้ วยกำรดำเนินงำนด้ ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม อันเห็นได้ จำกกำรดำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ร่ วมกับชุมชนและสังคม
อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริ ษัทได้ เข้ ำร่ วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงำนที่
ทำงกลุ่มบริ ษัทได้ ตงอยู
ั ้ ่ เช่น กำรให้ เครื่ องดื่มสนับสนุนงำนของชุมชน วันเด็ก และกำรมอบนำ้ ดื่ม
ให้ กับ ชุมชนที่ ได้ รับ อุท กภัย เป็ นต้ น ซึ่งสะท้ อนให้ เห็ นว่ำบริ ษัท มีค วำมรั บผิ ด ชอบต่อสัง คมตำม
มำตรฐำนกรมโรงงำนอุตสำหกรรมของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อชุมชน ซึง่ ทำให้ เกิดกำรยอมรับ
เชื่อมัน่ และไว้ วำงใจจำกชุมชนในกำรประกอบกิจกำร นำไปสู่กำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงโรงงำน ชุมชน
และสิ่งแวดล้ อมอย่ำงยัง่ ยืน

7. คู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทมีแนวนโยบำยที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ ำ โดยไม่ละเมิดควำมลับหรื อล่วงรู้ ควำมลับ
ทำงกำรค้ ำของคูแ่ ข่งขันด้ วยวิธีฉ้อฉล และประพฤติปฏิบตั ิตำมกรอบ กติกำกำรแข่งขันสำกล รวมทัง้
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ปฏิ บัติ ต่ อ คู่แ ข่ ง ทำงกำรค้ ำ ด้ ว ยควำมเป็ นธรรม ไม่ ใ ช้ วิ ธี ก ำรที่ ไ ม่ สุจ ริ ต และไม่ ท ำลำยชื่ อ เสี ย ง
ของคูแ่ ข่งขันทำงกำรค้ ำด้ วยวิธีกำรใด ๆ

8. สังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทเล็งเห็นควำมจำเป็ นในกำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทได้ รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม ISO14001:2015 ครบทุกโรงงำนของบริ ษัท นอกจำกนี บ้ ริ ษัทได้ นำ
หลั ก กำร Clean Technology และ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มำประยุ ก ต์ ใ ช้ ตลอดกำร
ประกอบกิ จ กำรผลิ ต และจั ด จ ำหน่ ำ ยเครื่ อ งดื่ ม ของบริ ษั ท ภำยใต้ กลยุ ท ธ์ Sermsuk Green
Dimensions ซึ่งประกอบด้ วย 5 มิติ คือ นำ้ บรรจุภัณฑ์ พลังงำน สภำพแวดล้ อมในโรงงำน และ
ทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี ้ทำงบริ ษัทยังได้ ให้ กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสถำบั นกำรจัดกำร
บรรจุภณ
ั ฑ์และรี ไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้ อม สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยและได้ สนับสนุนกิจกรรม
กับ ทำงบริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) ในกำรประเมิน ควำมยั่ง ยื น DJSI (Dow Jones
Sustainability Indices) ซึ่ง เป็ นดัช นี ที่ ใ ช้ ป ระเมิน ประสิ ท ธิ ผ ลกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ตำมแนวทำงกำร
พัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษัทชันน
้ ำระดับโลก รวมทังกำรขยำยผลไปสู
้
ส่ ำธำรณชนภำยนอกด้ วยกำร
เป็ นโรงงำนต้ นแบบในกำรดูแลรั กษำสิ่งแวดล้ อมให้ กับสังคมและผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม เพื่อ
ร่ วมขับเคลื่อนสังคมไทยในกำรดูแลรั กษำสิ่งแวดล้ อม และเพื่ อเป้ำหมำยกำรเป็ นบริ ษัทที่ เติบ โต
เคียงคูส่ ิ่งแวดล้ อมที่ดีอย่ำงยัง่ ยืนของสังคมไทยตลอดไป
สิ น้ สุ ด ณ วั น ที่ 30 กั น ยำยน 2563 บริ ษั ท ไม่ มี ก ำรปฏิ บั ติ ฝ่ ำฝื นกฎหมำยด้ ำนแรงงำน
กำรจ้ ำงงำน กำรแข่งขันทำงกำรค้ ำและสิ่งแวดล้ อมแต่อย่ำงใด
นอกเหนื อ จำกแนวทำงกำรด ำเนิ น กำรดัง กล่ ำ วข้ ำงต้ น คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ ก ำ หนด
แนวทำงกำรด ำเนิ น กำรในด้ ำนอื่น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ ควำมรั บผิ ด ชอบต่อสัง คมและกำรดูแลและ
ปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้

แนวทางดาเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทเคำรพในสิทธิมนุษยชนของพนักงำนและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น ๆ โดยบริ ษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลใด ๆ ที่มีควำมแตกต่ำงทำงแนวคิด เชื ้อชำติ สัญชำติ ผิว ศำสนำ เพศ ควำมพึงพอใจทำงเพศ
วัฒ นธรรมหรื อ สถำนภำพอื่ น ใดที่ ถื อ เป็ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมถึ ง จะน ำแนวทำงปฏิ บัติ ด้ ำนสิ ท ธิ
มนุษยชนที่เหมำะสมมำปรับใช้ กบั องค์กรและจะไม่เกี่ยวข้ องหรื อให้ กำรสนับสนุนหรื อมีสว่ นร่ วมใด ๆ
กับบุคคลและกิ จกรรมที่ มีควำมเกี่ ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชนด้ วย รวมถึงบริ ษัทจัดให้ มี
ช่องทำงในกำรแจ้ งเหตุกำรณ์ ละเมิดสิทธิ มนุษยชนไว้ ด้วย โดยช่องทำงดังกล่ำวอยู่ภำยใต้ หัวข้ อ
แนวทำงกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อเบำะแส โดยข้ อร้ องเรี ยนจะถูกจัดเก็บเป็ น
ควำมลับ
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แนวทางดาเนินการเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญา
ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ นัน้ บริ ษั ท ตระหนัก และให้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรสร้ ำงสรรค์ แ ละพัฒ นำ
ทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำของบริ ษั ท อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ว่ ำ จะเป็ นเครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ และสิ ท ธิ บัตร
เนื่องจำกสิ่งเหล่ำนี ้ถือเป็ นทรัพย์ สินอย่ำงหนึ่งของบริ ษัท ซึ่งสำมำรถสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ แก่บริ ษัทได้
โดยบริ ษัทได้ จดทะเบียนเครื่ องหมำยกำรค้ ำทังในและต่
้
ำงประเทศ เพื่อรั กษำและปกป้องสิทธิ ของ
บริ ษัท
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ โดยบริ ษัทมีแนวทำง
ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำว เช่น พนักงำนทุกคนจะต้ องลงนำมในบันทึกข้ อตกลงกำรไม่
กระท ำผิ ดเกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ และกำรไม่ล ะเมิดทรั พย์ สินทำงปั ญ ญำ ซึ่ง บริ ษัทมีก ำรกำหนด
นโยบำยกำรใช้ งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มบริ ษัท และได้ มีกำรตรวจสอบกำรใช้ ระบบ
โปรแกรมซอฟท์ แวร์ กำรทำงำนของพนักงำน เพื่อป้องกันกำรใช้ ซอฟท์ แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรื อไม่
เกี่ยวข้ องกับกำรทำงำนอยู่เป็ นประจำ

แนวทางดาเนินการเกี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
นโยบายการต่ อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น : บริ ษัทมีนโยบำยในกำรส่งเสริ มและสนับสนุนกำรต่อต้ ำน
กำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กำรให้ สินบนหรื อคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ และให้ ควำมร่ วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ
ในด้ ำนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตำมควำมเหมำะสม บริ ษัทได้ กำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร
และพนักงำนทุกคนของบริ ษัทต้ องไม่เข้ ำไปมีส่วนร่ วมในกำรทุริตคอร์ รัปชัน่ กำรให้ หรื อรับสินบนจำก
เจ้ ำหน้ ำที่ของรั ฐและเอกชน ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อม ซึ่งบริ ษัทได้ ดำเนินธุรกิจด้ วยควำมโปร่ งใส
ยึดมัน่ ในควำมถูกต้ อง โดยจัดให้ มีนโยบำยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรม
และปลูกฝั งให้ ผ้ ูบริ หำรและพนักงำนปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ยืนหยัดที่จะ
ไม่ใช้ กลวิธีกำรทุจริ ตใด ๆ เพื่อหำผลประโยชน์ ไม่สนับสนุนให้ มีกำรสร้ ำงควำมสำเร็ จของงำนภำยใต้
กำรทำงำนที่ไม่โปร่ งใสหรื อไม่สจุ ริ ต
แนวปฏิบัติเพื่อต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น : บริ ษัทมีแนวทำงกำรปฏิบตั ิเพื่อต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
1) บริ ษัทมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน สำนักกฎหมำยและงำนกำกับดูแล คอยตรวจสอบ กำกับดูแล
ติดตำม ให้ ข้อเสนอแนะ ในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ รวมถึงควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ในกลุม่ งำนต่ำง ๆ ของบริ ษัท
2) บริ ษัทมีช่องทำงในกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อเบำะแส ซึง่ มีรำยละเอียดปรำกฏตำมหัวข้ อด้ ำนล่ำง
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3) เมื่ อ พบข้ อบกพร่ อ งหรื อ ผิ ด พลำดในกำรด ำเนิ น งำนของพนั ก งำน หน่ ว ยงำนต้ นสั ง กั ด
ฝ่ ำยทรั พยำกรบุคคล พร้ อมทัง้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ เช่น สำนักกฎหมำยและงำนกำกับ
ดูแล ร่ วมกันตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทำงวินัย รวมทัง้ กำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ อง (หำกมี)
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รั ปชั่น : บริ ษัทมี
แนวทำง ดังต่อไปนี ้
1) ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ทำหน้ ำที่ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน โดยดำเนินกำรตรวจสอบตำม
แผนกำรตรวจสอบประจำปี ที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผล
กำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2) ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน สำนักกฎหมำยและงำนกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ เช่น
ฝ่ ำยขำย ฝ่ ำยกำรเงิน ฝ่ ำยทรั พยำกรบุคคล ฝ่ ำยกำรผลิต ฝ่ ำยซัพพลำยเชน ทบทวนนโยบำย
และมำตรกำรกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยนำเสนอผลกำรดำเนินกำรให้
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร และ คณะกรรมกำรบริ ษัท ตำมลำดับ
การฝึ กอบรมพนักงานเพื่อให้ ความรู้ เกี่ยวกับมาตรการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น : บริ ษัท
โดยฝ่ ำยทรั พ ยำกรบุค คลได้ จัด ให้ มี ก ำรสื่ อ สำรมำตรกำรกำรปฏิ บัติ ง ำนเพื่ อ ป้ องกัน กำรทุจ ริ ต
คอร์ รัปชั่นผ่ำนกำรเดินสำยสื่อสำรกับ พนักงำนรำยสำขำ ตลอดจนกำรสื่อสำรผ่ำนระบบ video
conference และกำรติดประกำศมำตรกำรต่ำง ๆ ในบอร์ ดข่ำวสำรในสำขำ

แนวทางดาเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้ องเรียนหรื อเบาะแส
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีมำตรกำรกำกับดูแลและกำหนดช่องทำงสำหรับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำยทังภำยใน
้
และภำยนอก ซึ่งรวมถึงพนักงำนในกำรร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบำะแสต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ กำรกระทำที่สงสัยว่ำมีกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยำบรรณ หรื อนโยบำย
ต่ำง ๆ กำรละเมิดกฎหมำยและกำรปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม กำรกระทำใด ๆ ที่อำจก่อให้ เกิดควำมเสียหำย
แก่บริ ษัท กำรบกพร่ องด้ ำนสินค้ ำหรื อบริ กำร รวมถึงข้ อเสนอแนะ ข้ อร้ องเรี ยนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัท อีกทังยั
้ งได้ กำหนดมำตรกำรคุ้มครองและรักษำควำมลับของผู้ร้องเรี ยน ดังนี ้
1. ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยน

ทำงโทรศัพท์ :

116

หัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ที่หมำยเลข 0-2783-9000 ต่อ 9040
หัวหน้ ำสำนักกฎหมำย งำนกำกับดูแล และเลขำนุกำรบริ ษัท
ที่หมำยเลข 0-2783-9000 ต่อ 9019
78

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

ทำงอีเมล :

SSC-ComSec@sermsukplc.com
ส่วนงำนเลขำนุกำรบริ ษัท
SSC-whistleblowing@sermsukplc.com
สำนักกฎหมำย ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล และฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
SSC-CGC@sermsukplc.com
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ทำงไปรษณีย์ : คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน)
ที่ อยู่ 90 อำคำร ซี ดับ เบิ ล้ ยู ทำวเวอร์ ชัน้ ที่ 31-32 ถนนรั ช ดำภิ เษก
แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร

2. กระบวนการดาเนินการรั บเรื่ องร้ องเรี ยน

กรณี บริ ษัทได้ รับเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน บริ ษัทจะดำเนินกำรรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล
บริ หำรจัดกำรและตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยนหรื อเบำะแส หำกมีมูลควำมจริ ง จะนำเสนอผลกำร
ตรวจสอบให้ กรรมกำรผู้จัดกำร ประธำนกรรมกำรบริ ห ำร คณะกรรมกำรกำกับ ดูแลกิ จ กำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษัท แล้ วแต่กรณี โดยภำยหลังกำรพิ จำรณำ
ด ำเนิ น กำร แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง ตำมข้ อร้ องเรี ย นหรื อ เบำะแสที่ ไ ด้ รั บ แล้ ว บริ ษั ท จะแจ้ ง ผลกำร
ดำเนิ นกำรให้ ผ้ ูร้องเรี ยนหรื อผู้แจ้ ง เบำะแสที่ บริ ษัทสำมำรถติด ต่อได้ ทรำบตำมขัน้ ตอนและ
ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม
3. มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็ นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบำะแสรวมถึงผู้ที่ให้ ควำมร่ วมมือในกำร
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง บริ ษัทจะไม่เปิ ดเผยชื่อที่อยู่ ภำพ หรื อข้ อมูลอื่นใดของผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้แจ้ ง
เบำะแสและผู้ให้ ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริ งรวมถึงกำหนดมำตรกำรคุ้มครองใน
กรณี ที่ผ้ ูนัน้ เห็นว่ำตนอำจได้ รับควำมไม่ปลอดภัยหรื ออำจเกิ ดควำมเดื อดร้ อนเสียหำย โดย
ผู้ได้ รับควำมเดือดร้ อนเสียหำยจะได้ รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้ วยกระบวนกำรที่มีควำม
เหมำะสมและเป็ นธรรมเว้ น แต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมที่ ก ฎหมำยและหน่ วยงำนก ำกับ ดูแ ลที่
เกี่ยวข้ องกำหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กำหนดแนวนโยบำยและมีควำมมุง่ มัน่ ตังใจในกำรปฏิ
้
บตั ิตำมข้ อกำหนดของ
กฎหมำย กฎ ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำยว่ำ สิทธิ
ของผู้มีส่วนได้ เสียนัน้ จะได้ รับกำรปฏิ บัติดูแลอย่ำงดีที่สดุ จำกบริ ษัทด้ วยควำมเป็ นธรรมและ
เท่ำเทียม
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การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทำงกำรเงินและ
ข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน รวมถึงข้ อมูลอื่นที่สำคัญอันอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ ของ
บริ ษัท โดยกำรเปิ ดเผยข้ อมูลนันเป็
้ นไปด้ วยควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลำ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
และสำมำรถสร้ ำงควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น และผู้มี ส่ว นได้ เสี ย ทุก รำยอย่ ำ งเป็ นธรรมและ
เท่ำเทียม บริ ษัทจึงได้ กำหนดแนวทำงในกำรเปิ ดเผยข้ อมูล ซึง่ ครอบคลุมกำรสื่อสำรทุกช่องทำงของ
บริ ษัทตำมที่ ตลท. กำหนด ดังนี ้
1.1 คณะกรรมกำรบริ ษัทดูแลรั บผิ ดชอบกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและสำรสนเทศของบริ ษัท รวมถึง
รำยงำนทำงกำรเงินข้ อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงินและสำรสนเทศเรื่ องอื่น ๆ ตำมเกณฑ์ ที่
กฎหมำย สำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด ให้ มีควำมถูกต้ อง ชัดเจน ครบถ้ วน โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ ด้ วยภำษำที่กระชับ เข้ ำใจง่ำย มีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญ ทังด้
้ ำนบวก
และด้ ำนลบและผ่ำนกำรพิ จำรณำกลั่น กรองตำมขัน้ ตอนที่ กำหนด โดยค ำนึง ถึง ควำม
จำเป็ นในกำรรักษำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับทำงธุรกิจ กลยุทธ์ ในกำรดำเนินธุรกิจหรื อข้ อมูลที่
หำกเปิ ดเผยแล้ วอำจทำให้ เสียประโยชน์ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ วย
1.2 ในกำรให้ ควำมเห็นชอบกำรเปิ ดเผยข้ อมูล คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ คำนึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
โดยในกรณีที่เป็ นรำยงำนทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำถึงผลกำรประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีในรำยงำนทำงกำรเงิน
และข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ ระบบควบคุมภำยใน
1.3 คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ดแู ลให้ บคุ ลำกรที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดทำและเปิ ดเผยข้ อมูล มีควำมรู้
ทักษะและประสบกำรณ์ ที่เหมำะสมกับหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบและมีจำนวนเพียงพอ โดย
บุค ลำกรดังกล่ำวหมำยรวมถึงผู้บ ริ ห ำรสูง สุดสำยงำนบัญ ชี แ ละกำรเงิ น ผู้จัด ท ำบัญ ชี
ผู้ตรวจสอบภำยใน เลขำนุกำรบริ ษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
1.4 คณะกรรมกำรบริ ษัทดูแลรั บผิดชอบกำกับดูแล ให้ รำยงำนข้ อมูลและผลกำรปฏิบัติงำน
ต่ ำ ง ๆ ตำมแบบแสดงรำยกำรข้ อมู ล ประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี
(แบบ 56-2) เป็ นไปอย่ำงครบถ้ วน ถูกต้ อง และตรงตำมกรอบระยะเวลำตำมที่กฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ ต่ำง ๆ ของสำนักงำน ก.ล.ต. ตลท. หรื อหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้ องกำหนดรวมถึง
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ รับ
ข้ อมูลอย่ำงถูกต้ องและเท่ำเทียมกัน
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1.5 คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทที่จดั ทำขึ ้น โดยจัด
ให้ มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่
กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจำปี 2563 พร้ อมทังก
้ ำกับดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรมี
กำรจัดทำงบกำรเงิ น และข้ อมูลทำงกำรเงิ นให้ ถูกต้ องครบถ้ วนภำยใต้ หลัก กำรบัญ ชี ที่
รับรองทัว่ ไป และเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม
รำชูปถัมภ์ โดยเลือกใช้ นโยบำยบัญชีที่เหมำะสม และถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอรวมถึงกำร
ใช้ ดลุ ยพินิจอย่ำงระมัดระวัง ตลอดจนกำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลในกำรจัดทำ และ
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ รับแต่งตังจำกที
้
่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสำหรั บงบกำรเงินปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน
2563 โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมีควำมรู้ มีควำมชำนำญในวิชำชีพ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน มี
ควำมเป็ นอิสระและไม่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ จึงมัน่ ใจได้ วำ่ งบกำรเงินของบริ ษัทมี
ควำมถูกต้ องและน่ำเชื่อถือ สำหรับบริ ษัทย่อยบำงบริ ษัทในต่ำงประเทศที่มิได้ แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีจำกสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับบริ ษัทอันเนื่องมำจำกข้ อจำกัดบำงประกำร แต่บริ ษัท
มีข้อกำหนดและมำตรกำรดำเนินกำรที่เหมำะสมเพื่อให้ สำมำรถจัดทำงบกำรเงินรวมได้ ทนั
ตำมกำหนดเวลำ ซึ่งในปี ที่ ผ่ำนมำบริ ษัทสำมำรถจัดทำและนำส่งงบกำรเงิ นรวมและงบ
กำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรต่อหน่ วยงำนกำกับ ดูแ ลที่ เกี่ ย วข้ องได้ อย่ ำงครบถ้ วนและภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดเวลำทุกประกำร
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทยังได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน
ที่ดีทำให้ บริ ษัทสำมำรถดำเนินงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ มีรำยงำนข้ อมูลทำงกำรเงินที่
ถูกต้ อง เชื่อถือได้ และ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอ เหมำะสมตำมหลักกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป รวมทัง้ ประเมินควำมเหมำะสมของหลักกำรบัญชีที่ใช้ ในรำยงำนทำงกำรเงิน จึงได้
แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่ อท ำหน้ ำที่ ส อบทำนผลกำรตรวจสอบ รำยงำนทำง
กำรเงิน และ สอบทำนว่ำฝ่ ำยบริ หำรได้ กำหนดให้ มีกำรควบคุมภำยใน รวมถึงกำรควบคุม
ภำยในของระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่ เ พี ย งพอเหมำะสม และแนวทำงกำรสื่ อ สำร
ควำมสำคัญของกำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ยงทั่วทังบริ
้ ษั ท และควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ ย วกับ เรื่ อ งนี ไ้ ด้ ป รำกฎในรำยงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งได้ แสดงในรำยงำนประจำปี 2563 และผู้สอบบัญชี ได้ แสดงควำมเห็นต่องบ
กำรเงิ น ว่ำ งบกำรเงิ น ของบริ ษัทและบริ ษัท ย่อย ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2563 อย่ ำงไม่มี
เงื่อนไขและรำยงำนที่มีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้
1.6 บริ ษัทได้ กำหนดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้ ำที่ติดต่อ สื่ อสำรและให้
ข้ อมูลกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ เสีย นักลงทุนสถำบัน รวมทัง้ นักวิเครำะห์ ที่เกี่ ยวข้ องอย่ ำง
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ถู ก ต้ อ งเหมำะสม เป็ นธรรม เท่ ำ เที ย มกั น และทั น เวลำ โดยเปิ ดเผยช่ อ งทำงในกำร
ติดต่อสื่อสำรกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อ “นักลงทุน” รวมถึงจัดให้ มี
หน่วยงำนที่ทำหน้ ำที่ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ กิจกรรมกำรดำเนิ นงำนและโครงกำรต่ำง ๆ
ของบริ ษัทต่อสื่อมวลชนเพื่อให้ สำธำรณชนได้ รับข้ อมูลที่สำคัญของบริ ษัทอย่ำงถูกต้ อง
1.7 บริ ษัทได้ จดั ให้ มีช่องทำงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลซึง่ เป็ นช่องทำงที่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย
และสำธำรณชนทัว่ ไปสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลได้ โดยง่ำย อย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม ในกำร
รับทรำบข้ อมูลของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทได้ มีกำรเผยแพร่ ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ทังรู้ ปแบบภำษำไทย
และภำษำอังกฤษผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึ่งเป็ นช่องทำงหนึ่งที่สำคัญในกำรเผยแพร่
ข้ อมูลต่ำง ๆ ของบริ ษัท เพื่อให้ นกั ลงทุนและผู้สนใจทัว่ ไปสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลของบริ ษัทได้
อย่ำงถูกต้ อง รวดเร็ วและเท่ำเทียมกัน ทังนี
้ ้ รู ปแบบข้ อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
อำจมีควำมแตกต่ำงกับข้ อมูลที่ได้ รำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. หรื อหน่วยงำน
อื่นที่เกี่ยวข้ องกำหนด เนื่องจำกข้ อจำกัดทำงเทคโนโลยีบำงประกำร แต่เนื ้อหำของข้ อมูลใน
ส่วนสำระสำคัญไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.8 คณะกรรมกำรบริ ษัทดูแ ลให้ ฝ่ ำยจัด กำร มีแ ผนในกำรแก้ ไขปั ญ หำ หรื อมีก ลไกอื่นที่ จะ
สำมำรถแก้ ไ ขปั ญ หำทำงกำรเงิ น ได้ ภำยใต้ ก ำรคำนึง ถึง สิ ท ธิ ข องผู้มีส่วนได้ เสีย มีก ำร
ติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำรและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำง
สม่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรควรร่ วมกันหำทำงแก้ ไขโดยเร็ วหำกเริ่ มมี
สัญญำณบ่งชี ้ถึงปั ญหำสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้
1.9 บริ ษัทจัดให้ มีกำรแถลงข่ำวเกี่ยวกับผลประกอบกำรและทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจ จำนวน 1
ครัง้ พร้ อมผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัทในเครื อ ในงำน Thailand Sustainability Expo 2020
พร้ อมทัง้ จัดให้ มีกำรพบปะกับนักลงทุน นักวิเครำะห์และผู้ที่สนใจเป็ นรำยตัวโดยเจ้ ำหน้ ำที่
ที่ ได้ รับมอบหมำยในกำรให้ ข้อมูลข่ำวสำรที่พึงเปิ ดเผยได้ แก่นักลงทุน นักวิเครำะห์ และ
ผู้สนใจเมื่อมีกำรร้ องขอ
ส ำหรั บ ข้ อ มูล ต่ ำ ง ๆ นัน้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ยัง ได้ ก ำกับ ดูแ ลให้ มี ร ะบบกำรรั ก ษำควำม
ปลอดภั ย ของข้ อมู ล ซึ่ ง รวมถึ ง กำรก ำหนดนโยบำยและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นกำรรั ก ษำควำมลั บ
(confidentiality) กำรรั กษำควำมน่ำเชื่อถือ (integrity) และควำมพร้ อมใช้ ของข้ อมูล (availability)
รวมทัง้ กำรจัด กำรข้ อมูล ที่ อำจมีผ ลกระทบต่ อ รำคำหลัก ทรั พ ย์ (market sensitive information)
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรควรดู แ ลให้ กรรมกำร ผู้ บริ ห ำรระดับ สู ง และพนั ก งำน ตลอดจน
บุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้ อง ปฏิบตั ิตำมระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้ อมูลด้ วย
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2. การดูแลการใช้ ข้อมูลภายในและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2.1 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรดูแลกำรใช้ ข้อมูลภำยในเป็ นอย่ำงยิ่ ง โดยบริ ษัทกำหนดให้
กรรมกำร ผู้บ ริ ห ำร และพนัก งำนของบริ ษัท ต้ องเก็ บ รั ก ษำข้ อ มูล ควำมลับ ของบริ ษัท อย่ ำ ง
เคร่ งครัด โดยเฉพำะข้ อมูลภำยในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะหรื อข้ อมูลใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรดำเนินธุรกิจหรื อมูลค่ำหุ้น และกำหนดห้ ำมกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทนำ
ข้ อมูลที่ได้ จำกกำรเป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำรหรื อพนักงำนของบริ ษัทไปแสวงหำประโยชน์ส่วนตัว
หรื อผู้อื่นโดยไม่ชอบ รวมถึงบริ ษัทมีกำรจำกัดกำรรั บรู้ ข้ อมูลที่สำคัญได้ เฉพำะกรรมกำรและ
ผู้บริ หำรระดับสูงที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทเท่ำนัน้
บริ ษั ท ได้ ก ำหนดให้ ผ้ ู บ ริ ห ำรรำยงำนกำรถื อ หลัก ทรั พ ย์ และกำรเปลี่ ย นแปลงกำรถื อ
หลัก ทรั พ ย์ ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่ ง พระรำชบัญ ญัติ หลักทรั พ ย์ และตลำด
หลักทรั พย์ พ.ศ.2535 รวมถึงบริ ษัทได้ มีกำรกำหนดนโยบำยอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อักษรห้ ำม
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัท ซึง่ อยู่ในหน่วยงำนที่รับทรำบข้ อมูลภำยใน รวมถึงคู่
สมรสหรื อบุคคลที่อยู่กินด้ วยกันฉันสำมีภรรยำและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ซื ้อขำยหลักทรัพย์
ของบริ ษัทก่อนกำรประกำศงบกำรเงิ นต่อสำธำรณชนไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน หำกผู้บริ หำรหรื อ
พนักงำนคนใดกระทำผิดวินยั จะต้ องได้ รับโทษ ซึง่ มีตงแต่
ั ้ กำรตักเตือนจนถึงกำรเลิกจ้ ำงรวมถึง
กำรดำเนินคดีตำมกฎหมำย โดยได้ จัดทำประกำศและแจ้ งให้ กรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำน
ของบริ ษัททรำบเป็ นกำรล่วงหน้ ำด้ วยทุกครัง้
บริ ษัทได้ มีกำรกำหนดระยะเวลำที่ไม่ควรซื ้อขำยหลักทรัพย์ก่อนกำรประกำศงบกำรเงินรำย
ไตรมำสและรำยปี ซึง่ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทมีนโยบำยให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูงแจ้ งต่อเลขำนุกำรบริ ษัทเกี่ ยวกับกำร
ซื ้อขำยหุ้นของบริ ษัทของตนเอง 1 วันล่วงหน้ ำก่อนทำกำรซื ้อขำย
ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้ อมูล
ในกำรเสนอข้ อมูลต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ เสนอข้ อมูลที่ ครบถ้ วน โดยมีเนื อ้ หำจำเป็ นต่อกำร
ตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริ ษัท นอกจำกนี ้ กำรรำยงำนกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผล
กำรดำเนินงำน ได้ ดำเนินกำรตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน กำรจัดทำบัญชีของบริ ษัททำตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบและสอบทำน
จำกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ พร้ อมจัดให้ มีกรอบกำร
กำกับดูแลและกำรบริ หำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของ
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กิจกำร รวมทัง้ ดูแลให้ มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ ในกำรเพิ่ มโอกำสทำงธุรกิจและพัฒนำกำร
ดำเนินงำน กำรบริ หำรควำมเสี่ยง เพื่อให้ กิจกำรสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของบริ ษัท
แนวปฏิบัติ
1. มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดสรรและบริ หำรทรัพยำกรด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่เพียงพอต่อกำร
ดำเนินธุรกิจ และกำรกำหนดแนวทำงเพื่อรองรับในกรณีที่มีควำมต้ องกำรใช้ ทรัพยำกรมำกกว่ำ
ควำมต้ องกำรที่กำหนดไว้ เช่น กำรจัดหำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำรองเพื่อรองรับควำมต้ องกำรใน
กรณีฉกุ เฉิน
2. มีก ำรให้ ค วำมรู้ เกี่ ย วกับ เทคโนโลยี แ ละดิ จิ ทัล ที่ เกี่ ย วข้ องในชี วิตประจ ำวัน กำรสร้ ำงควำม
ตระหนักรู้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรใช้ สื่อสังคมออนไลน์ให้ กบั พนักงำนอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกำร
แจ้ งข่ำวสำรผ่ำนระบบอีเมล์กำรอบรมต่ำง ๆ เพื่อให้ พนักงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในกำรใช้ งำน
เทคโนโลยี อย่ำงถูกต้ องที่ไม่ละเมิดต่อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง และมีควำมปลอดภัยของข้ อมูลเพื่อ
ป้องกันกำรถูกคุกคำมทำงไซเบอร์ รวมถึงคุณและโทษจำกกำรใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ที่จะส่งผล
กระทบต่อสังคม
3. ดูแลให้ มีกำรบริ หำรและจัดกำรควำมเสี่ยงด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ วย
3.1 บริ ษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ หรื อลิขสิทธิ์ โดย
บริ ษัทมีแนวทำงในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำว เช่น พนักงำนทุกคนจะต้ องลงนำม
ในบัน ทึก ข้ อ ตกลงกำรไม่ ก ระท ำผิ ด เกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ และกำรไม่ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น
ทำงปั ญญำ บริ ษัทมีกำรกำหนดนโยบำยกำรใช้ งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่ม
บริ ษัท และได้ มีกำรตรวจสอบกำรใช้ ระบบโปรแกรมซอฟท์แวร์ กำรทำงำนของพนักงำน เพื่อ
ป้องกันกำรใช้ ซอฟท์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรื อไม่เกี่ยวข้ องกับกำรทำงำน
ในส่วนของระบบเครื่ องแม่ข่ำย (Server) มีกำรตรวจสอบสิทธิกำรใช้ งำนและลิขสิทธิ์กำรใช้
งำนโปรแกรมต่ำง ๆ รวมถึงดำเนินกำรต่ออำยุกำรใช้ งำนทุกปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำระบบทังหมด
้
ของกลุม่ บริ ษัทเสริ มสุขมีกำรใช้ โปรแกรมที่ถกู ต้ องตำมกฎหมำยเท่ำนัน้
3.2 กำรสร้ ำงระบบดูแ ลควำมปลอดภัย ตัง้ แต่ เ ครื่ อ งแม่ ข่ ำ ย ระบบเครื อ ข่ ำ ย จนถึ ง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรถูกโจมตีจำกบุคคลภำยนอก
3.2.1 ระดับเครื อข่ำยมีกำรสร้ ำงไฟร์ วอลล์ (Firewall) เพื่อป้องกันและตรวจสอบให้ มีกำร
รับส่งข้ อมูลในช่องทำงที่กำหนดกับปลำยทำงที่อนุญำตเท่ำนัน้
3.2.2 ระดั บ อุ ป กรณ์ มี ก ำรติ ด ตั ง้ โปรแกรมตรวจจั บ ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องและมีกำรเชื่อมต่อมำที่ส่วนกลำงเพื่อสำมำรถควบคุมและ
แก้ ไขเครื่ องที่มีปัญหำได้ อย่ำงถูกต้ องและรวดเร็ ว พร้ อมทัง้ ยังสำมำรถหำสำเหตุ
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ของกำรถูกคุกคำมเพื่ อแก้ ปัญหำที่ ต้นเหตุและป้องกันกำรเกิ ดปั ญหำซำ้ ในครั ง้
ต่อไป
4. มีนโยบำยและมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศที่เหมำะสม
4.1 กำรกำหนดสิทธิ กำรใช้ งำนระบบต่ำง ๆ ของพนักงำนเพื่อกำรจำแนกชันควำมลั
้
บและกำร
จัดกำรข้ อมูล เพื่ อให้ กำรเข้ ำถึงข้ อมูลเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ ในกำรใช้ ง ำนและตำมควำม
จำเป็ น อันจะเป็ นกำรป้องกันกำรเข้ ำถึงข้ อมูล ที่เป็ นควำมลับและกำรจำรกรรมข้ อมูลได้
อย่ำงเป็ นระบบรวมถึงกำหนดให้ มีระบบกำรบันทึกกำรเข้ ำใช้ งำนเพื่อให้ สำมำรถตรวจสอบ
กำรเข้ ำถึงข้ อมูลในระบบต่ำง ๆ ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.2 กำรเก็บข้ อมูลสำคัญที่ศนู ย์ข้อมูล (Data Center) ที่ได้ มำตรฐำน ISO27001 เพื่อสร้ ำงควำม
มัน่ ใจด้ ำนควำมปลอดภัยของข้ อมูล ส่งผลให้ ธุรกิจยังสำมำรถดำเนินกำรได้ อย่ำงต่อเนื่อง
4.3 กำรเก็บข้ อมูลกำรใช้ งำนเครื อข่ำยตำมข้ อบังคับของพระรำชบัญญัติ ว่ำด้ วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และมีกำรกำกับดูแลกำรเข้ ำถึงเว็บไซต์ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำร
ถูกจำรกรรมข้ อมูล หรื อกระทำผิดกฎหมำย
4.4 กำรเพิ่ มระบบบันทึกและติดตำมกำรแก้ ไขปั ญหำของเครื่ องคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ ที่
เกี่ ย วข้ องกับระบบสำรสนเทศ เพื่ อให้ ห น่วยงำนที่ ดูแลเรื่ องดัง กล่ำวสำมำรถสื่อสำรกับ
ผู้ใช้ งำนและแก้ ไขปั ญหำต่ำง ๆ ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2.2 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรของบริ ษัทได้ ให้ ควำมระมัดระวังถึงควำมขัดแย้ ง ทำง
ผลประโยชน์ ที่อำจเกิดขึน้ เป็ นอย่ำงยิ่ ง โดยได้ ปฏิ บัติตำมกฎและแนวทำงของคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พ ย์ อย่ ำงเคร่ งครั ด โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ งกำรป้ องกัน ควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ กับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ
จำกกำรประกอบธุ รกิ จ หรื อกำรมีส่วนได้ เสีย จำกกำรปฏิ บัติง ำนในหน้ ำที่ ให้ ก รรมกำรและ
ผู้บริ หำรของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิและต้ องรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียของตนตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์
ต่ำง ๆ และตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดอย่ำงเคร่ งครัด ในกรณีที่กรรมกำรท่ำนใดมีสว่ นได้
ส่วนเสียในรำยกำรหรื อวำระกำรประชุมใด กรรมกำรท่ำนนันจะไม่
้
ร่วมพิจำรณำวำระกำรประชุม
นัน้ ๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่ องดังกล่ำว ทังนี
้ ้ เพื่อควำมโปร่ งใสในกำรปฏิบตั ิงำน บริ ษัทมี
กำรกำหนดให้ มีกำรควบคุมดูแลไม่ให้ ผ้ ูบ ริ หำรและผู้ที่เกี่ยวข้ องนำทรัพย์ สินหรื อข้ อมูลภำยใน
ของบริ ษัทไปใช้ ประโยชน์สว่ นตัวหรื อผู้อื่นโดยไม่ชอบ
รวมถึงมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ น และ
ควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจว่ำจ้ ำงผู้เชี่ยวชำญอิสระ เป็ นผู้ให้
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ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันเพื่อนำไปประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริ ษัท
หรื อผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณีไป และเพื่อเป็ นกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ ้น
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรป้องกันมิให้ กรรมกำร และ
พนัก งำนของบริ ษั ท แสวงหำผลประโยชน์ ส่ว นตน โดยก ำหนดให้ ก รรมกำร และพนัก งำน
หลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กับ
บริ ษัท
นอกจำกนี ้ เพื่อเป็ นกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยใน
กำรดูแลรำยกำรที่ อำจก่อให้ เกิ ดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ไว้ อย่ำงชัดเจน โดยในกรณี ที่
กรรมกำรบริ ษัทที่มีส่วนได้ เสียในวำระใด ๆ กรรมกำรท่ำนนันจะไม่
้
มีสิทธิ ออกเสียง หรื อมีส่วน
ร่ วมในกำรพิจำรณำวำระดังกล่ำวรวมทังก
้ ำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริ หำรและผู้ที่
เกี่ยวข้ องนำข้ อมูลภำยในของบริ ษัทไปใช้ ประโยชน์สว่ นตัวด้ วย
สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ไม่พบว่ำที่หน่วยงำนกำกับดูแลใดได้ ดำเนินกำรกับบริ ษัท
ในเรื่ องกำรประกำศหรื อกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเหตุกำรณ์ สำคัญที่ไม่ถกู ต้ อง และไม่มีกำรสัง่ ให้ แก้ ไข
งบกำรเงินแต่อย่ำงใด นอกจำกนี ้ บริ ษัทไม่มีกำรส่งรำยงำนทำงกำรเงินทังรำยไตรมำสและรำยปี
้
ล่ำช้ ำ และไม่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนใด ๆ เกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิดในเรื่ องกำรใช้ ข้อมูลภำยในของ
กรรมกำรและผู้บ ริ ห ำรหรื อ กำรปฏิ บัติ ที่ ไ ม่ ถูก ต้ อ งเกี่ ย วกับ กำรดูแ ลเรื่ อ งควำมขัด แย้ ง ทำง
ผลประโยชน์ อันเป็ นกำรแสดงให้ เห็น ว่ำแนวนโยบำยหรื อแนวทำงปฏิบตั ิที่คณะกรรมกำรบริ ษัท
ได้ กำหนดไว้ นนมี
ั ้ ประสิทธิภำพในกำรดูแลจัดกำรเรื่ องดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม

ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญในกำรกำกับดูแลให้ กำรบริ หำรจัดกำรงำน
ของบริ ษัทเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยและก่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ผ้ ูถือหุ้น ขณะเดียวกันคณะกรรมกำร
บริ ษัทยังได้ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำย โดยในกำรกำหนดโครงสร้ ำง คุณสมบัติและ
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัทที่เหมำะสมนัน้ ย่อมเป็ นประโยชน์ตอ่ ประสิทธิภำพในกำร
ปฏิ บัติงำน ซึ่งบุคคลที่ จะได้ รับแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมกำรบริ ษัทนัน้ ต้ องเป็ นผู้มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ และวิสยั ทัศน์ ทังยั
้ งต้ องมีควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนสำมำรถอุทิศเวลำ
ให้ กบั บริ ษัทได้ เพื่อที่จะสำมำรถปฏิบตั ิงำนในฐำนะกรรมกำรบริ ษัทได้ อย่ำงเต็ม ที่และมีควำมเป็ นอิสระ
ในกำรตัดสินใจ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทได้
จัดให้ มีคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ทำหน้ ำที่ศึกษำ พิจำรณำ กลัน่ กรองและปฏิบัติงำนสนับสนุนกำร
ปฏิ บัติ ง ำนของคณะกรรมกำรบริ ษั ท ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกยิ่ ง ขึ น้ และเพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนของ
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิ ภำพ คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงกำหนดโครงสร้ ำง
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กรอบกำรทำงำนและอำนำจหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย
ต่ำง ๆ ไว้ ดงั นี ้

1. โครงสร้ างและองค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมกำรที่ มี วัย วุ ฒิ คุ ณ วุ ฒิ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ
มีประสบกำรณ์ และวิสัยทัศน์ มีควำมซื่อสัตย์ สุจริ ตและมีคุณสมบัติตำมที่ กฎหมำยกำหนด เป็ น
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน ตำมที่ข้อบังคับของบริ ษัทกำหนดไว้
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 คณะกรรมกำรของบริ ษัท ทัง้ หมด 15 ท่ำน ประกอบด้ วยกรรมกำร
อิสระจำนวน 1 ใน 3 โดยประธำนกรรมกำรไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
และไม่ ไ ด้ เป็ นพนัก งำนหรื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรของบริ ษั ท เพื่ อ เป็ นกำรถ่ ว งดุล และตรวจสอบกำร
บริ หำรงำน ทัง้ นี ้ บริ ษัทมีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบในกำรปฏิ บัติงำนของ
คณะกรรมกำร และฝ่ ำยจัดกำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจนในกำรอนุมตั ิรำยกำรที่มีควำมสำคัญ บริ ษัท
กำหนดนโยบำยว่ำต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรหรื อผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ บริ ษัทตระหนักถึงควำมจำเป็ นในกำรกำหนดสัดส่วนของกรรมกำรภำยนอกและกรรมกำร
อิสระเพื่อเป็ นกำรถ่วงดุล ของจำนวนกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร สำหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
2563 คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมกำรบริ หำร 5 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร 5
ท่ำนและกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน โดยรำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรบริ ษัท ปรำกฏตำมโครงสร้ ำง
กำรจัดกำรในรำยงำนประจำปี 2563
ทัง้ นี ้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทมีคุณสมบัติเกี่ ยวกับควำมเป็ นอิสระ ตำมข้ อกำหนดของ
กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง รำยละเอียดคุณสมบัติ
กรรมกำรอิสระปรำกฏตำมโครงสร้ ำงกำรจัดกำรในรำยงำนประจำปี 2563

2. การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุดย่อยด้ วย
กระบวนกำรที่ชัดเจน โปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ำตอบแทนท ำหน้ ำที่ พิ จ ำรณำสรรหำกรรมกำรบริ ษั ท และ
กรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทนได้ กำหนดหลักเกณฑ์ และ
นโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุดย่อย พิ จำรณำควำมเหมำะสมของจำนวน
โครงสร้ ำง องค์ประกอบของคณะกรรมกำรดังกล่ำวและกำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรให้ เหมำะสม
และเป็ นไปตำมที่ กฎหมำยบริ ษัทมหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์
กฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องและข้ อบังคับของบริ ษัทกำหนดไว้ เพื่อพิจำรณำสรรหำ คัดเลือกบุคคลผู้ที่มี
คุณวุฒิและวัยวุฒิ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ กำรทำงำนที่ เกี่ ยวข้ อง โดยมีกำร
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พิจำรณำประกอบกับควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำน ทักษะและวิชำชีพที่บริ ษัทยังขำดอยู่ รวมถึงควำม
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทมำใช้ เป็ นเกณฑ์ กำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำร
บริ ษัทและกรรมกำรชุดย่อยด้ วย
เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ คดั เลือกบุคคลที่เหมำะสมกับกำรได้ รับกำร
แต่งตังให้
้ เป็ นกรรมกำรบริ ษัทหรื อกรรมกำรชุดย่อยแล้ ว จะมีกำรนำเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัทหรื อกรรมกำรชุดย่อยนันต่
้ อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อที่ประชุ ม
ผู้ถื อหุ้น แล้ วแต่กรณี โดยในกำรเสนอนัน้ จะมีกำรแสดงละเอียดที่ เพี ยงพอ เพื่ อประโยชน์ ในกำร
ตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้ถื อหุ้นแล้ วแต่กรณี ทัง้ นี ้ กำรแต่งตัง้ กรรมกำรบริ ษัท โดย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ข้อบังคับของบริ ษัทและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
กำหนดไว้

3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิงำนด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวัง ใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ ที่มีในกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ให้ เป็ นไปเพื่ อประโยชน์ สูงสุดต่อถื อหุ้น ผู้มีส่วนได้ เสี ย
ลูกค้ ำและสังคมโดยรวมและเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทในกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน โดย
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี ้
1) กำหนดทิศทำง เป้ำหมำยและนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ มีควำมเหมำะสม
สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั
2) มอบหมำยหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบให้ คณะกรรมกำรชุดย่อย คณะผู้บริ หำร ฝ่ ำยจัดกำร
ให้ ปฏิบตั ิงำนในด้ ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องภำยใต้ กรอบของกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3) ให้ คำแนะนำและกำรกำกับดูแลบริ ษัทให้ มีกำรดำเนินงำนอยู่ภำยใต้ ก รอบของกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำง
เคร่ งครัด
4) พิจำรณำควำมเหมำะสม ให้ คำแนะนำ กำหนด และอนุมตั ิวิสยั ทัศน์หรื อกลยุทธ์
5) ติดตำมและดูแลให้ มีกำรนำกลยุทธ์ ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ ตลอดจนติดตำม ควบคุมดูแลกำร
บริ หำรและกำรดำเนินงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ แผนงำนและเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้ ให้ เป็ นไปโดยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงสม่ำเสมอ
6) ติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้ อบังคับต่ำง ๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7) พิจำรณำ กำหนด และจัดให้ มีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี กำรตรวจสอบภำยใน
กำรควบคุ ม ภำยในและกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งที่ เ หมำะสมและเชื่ อ ถื อ ได้ เพื่ อ ให้ กำร
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ดำเนิ นงำนของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยควำมถูกต้ อง โปร่ งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ ภำยใต้
ข้ อกำหนดของกฎหมำย กฎ ระเบียบและข้ อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
8) จัด ให้ มี ก ำรเปิ ดเผยองค์ ป ระกอบของคณะกรรมกำรที่ มีค วำมหลำกหลำย และข้ อมูล
กรรมกำร อำทิ อำยุ เพศ ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สัดส่ วนกำรถือหุ้น จำนวนปี ที่
ดำรงตำแหน่งกรรมกำร และกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ในรำยงำน
ประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
9) จัด ให้ ก ำรสรรหำและคัด เลื อกกรรมกำรมีก ระบวนกำรที่ โปร่ ง ใสและชัด เจน เพื่ อให้ ไ ด้
คณะกรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
10) รับผิดชอบและดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเป็ นธรรมและ
เท่ ำเที ย ม ตลอดจนกำรปกป้ องและรั ก ษำผลประโยชน์ ข องผู้ถื อหุ้น และผู้มีส่ วนได้ เ สี ย
ทุกฝ่ ำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ ำเที ย ม ทัง้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูล อย่ ำงถูก ต้ องครบถ้ วนและ
ทันเวลำ
11) ไม่ประกอบกิจกำรหรื อเข้ ำเป็ นหุ้นส่วนหรื อกรรมกำรในกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและ
เป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
12) กรณี ที่กรรมกำรอำจมีควำมขัดแย้ งหรื อมีส่วนได้ เสียทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย (ตำมข้ อบังคับบริ ษัท กฎหมำย และตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกำศ
กำหนด) ในเรื่ องใด กรรมกำรผู้นนไม่
ั ้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ๆ
13) กำรปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ห รื อกำรอนุมัติ กิ จ กำรใดที่ ก ฎหมำยก ำหนดให้ ต้ องได้ รั บ อนุมัติ จ ำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมกำรต้ องปฏิบตั ิตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภำยใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ต่ำง ๆ ที่กฎหมำยกำหนด
14) แต่ ง ตัง้ กรรมกำรบริ ษั ท คนหนึ่ง หรื อหลำยคน เป็ นรองประธำนกรรมกำรได้ ต ำมควำม
เหมำะสม
15) แต่งตังกรรมกำรหรื
้
อผู้บริ หำรของบริ ษัทจำนวนหนึ่งให้ เป็ นกรรมกำรบริ หำรเพื่อดำเนินกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรื อหลำยอย่ำงแทนคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ โดยในกำรดำเนินกำรนัน้
จะต้ องอยู่ภ ำยใต้ ข อบเขตอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมีก ำรก ำหนดขอบเขต
อำนำจหน้ ำที่ของผู้รับมอบอำนำจดังกล่ำวไว้ อย่ำงชัดเจน
16) แต่งตังคณะกรรมกำรชุ
้
ดย่อยเพื่อปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร
บริ ษัทได้ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจในกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนำจหน้ ำที่
ของคณะกรรมกำรชุดย่อยได้ ตำมที่จำเป็ นหรื อเห็นสมควร
17) แต่งตังกรรมกำรคนหนึ
้
่งทำหน้ ำที่กรรมกำรผู้จดั กำร เพื่อปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่คณะกรรมกำร
บริ ษัทกำหนด โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจในกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนำจ
หน้ ำที่ ข องกรรมกำรผู้จัด กำรได้ ต ำมที่ จ ำเป็ นหรื อเห็ น สมควร ตลอดจนติ ด ตำมดูแ ลให้
กรรมกำรผู้จดั กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยและนำกลยุทธ์ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ
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18) สนับสนุนและส่งเสริ มกำรสร้ ำงผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ และพัฒนำผลิตภัณฑ์ เดิม เพื่ อให้ เกิ ด
มูลค่ำแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับกำรสร้ ำงคุณประโยชน์ ต่อลูกค้ ำหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องและมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
19) กำกับดูแลให้ มีกำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริ หำร และกำรพิจำรณำด้ ำนกำรพัฒนำ
ทักษะและค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
20) ติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่อ งทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้
ทัง้ นี ้ ในกำรแต่งตังให้
้ ผ้ ูใดกระทำกำรแทน จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ หรื อ
มอบอำนำจช่วงให้ ผ้ ูที่ได้ รับแต่งตังหรื
้ อได้ รับมอบอำนำจนัน้ สำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ ตน
หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใด
(ตำมกฎหมำย ข้ อบังคับบริ ษัท สำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกำศกำหนด) กับบริ ษัท
หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ยกเว้ น เป็ นกำรอนุ มัติ ก ำรเข้ ำ ท ำรำยกำรที่ เ ป็ นไปตำมนโยบำยและ
หลัก เกณฑ์ ที่ คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ พิ จ ำรณำอนุมัติ ไ ว้ ทัง้ นี ้ ผู้ที่ มีส่วนได้ เสี ย ในเรื่ อ ง
ดังกล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้

4. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
ประธำนกรรมกำรบริ ษัทมีบทบำทและหน้ ำที่ที่สำคัญ ดังนี ้
1) กำกับ ติดตำม และดูแลให้ มนั่ ใจได้ ว่ำ กำรปฏิบัติหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2) ทำหน้ ำที่ประธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น
3) เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้ ำดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีกำรลงคะแนนเสียง
เท่ำกัน
4) ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนด
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดให้ มีกำรประชุมปกติเป็ นประจำทุกไตรมำส เพื่ อพิ จำรณำงบ
กำรเงิน กำรวำงนโยบำยและกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน และสำมำรถกำหนดให้ มีกำรประชุม
พิเศษเพิ่มเติมได้ ตำมควำมจำเป็ น โดยเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำหนดกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษั ท และคณะกรรมกำรชุด ย่ อ ยไว้ เ ป็ นกำรล่ ว งหน้ ำ ตลอดทัง้ ปี และได้ แ จ้ งให้
กรรมกำรบริ ษัททุกท่ำนได้ ทรำบถึงกำหนดกำรประชุมดังกล่ำว เพื่อให้ กรรมกำรทุกท่ำนได้ จัดสรร
เวลำเพื่อมำเข้ ำร่ วมประชุมได้ ครบถ้ วนทุกครัง้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ประธำนกรรมกำร
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แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
บริ ษัท หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้ อมทังเอกสำร
้
กำรประชุ
นเพี ยงพอให้ แ ก่กรรมกำรบริ ษัท แต่ลดะท่
นล่งวสืงหน้
ำงน้ม อพร้ย อ7มทั
วันงเอกสำร
บริ
ษัท หรื อมทีผู่ ค้ ทรบถ้
ี่ได้ รับวมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะจั
ส่งำหนั
อเชิญำอย่
ประชุ
้ ก่อนวัน
ประชุม เว้ มนแต่
ีเหตุวจนเพี
ำเป็ ยนเร่
งด่วนเพื
กษำสิทธิหษรื อั ทประโยชน์
ของบริ
ษัทำอย่
จะแจ้
กำรประชุ
ที่ คมรบถ้
งพอให้
แ ก่่ อกรัรรมกำรบริ
แต่ละท่ ำนล่
วงหน้
ำงน้งนัอดยประชุ
7 วันมก่โดยวิ
อนวันธี
อื่นและก
ประชุ
มให้นเร่เร็งวด่กว่วนเพื
ำนันก็
้ ่ อรัไกด้ษำสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งนัดประชุมโดยวิธี
ประชุ
ม เว้ำหนดวั
นแต่มนีเหตุ
จำเป็
อื่นและก
ำหนดวันประชุ
มให้ เร็ วกว่ำนันก็
้ ได้ษัทแต่ละครั ง้ ต้ องมีกรรมกำรบริ ษัทมำประชุมไม่น้อยกว่ำ
โดยในกำรประชุ
มคณะกรรมกำรบริ

กึ่งหนึโดยในกำรประชุ
่งของจำนวนกรรมกำรบริ
ษัททัง้ หมดจึ
งจะครบเป็
ประชุม ประธำนกรรมกำรบริ
ั ททำำ
มคณะกรรมกำรบริ
ษัทแต่
ละครั ง้ ต้ อนองค์
งมีกรรมกำรบริ
ษัทมำประชุมไม่น้อษยกว่
ำที่่งปของจ
ระธำนในที
่ประชุมคณะกรรมกำรบริ
ในกรณีทนองค์
ี่ประธำนกรรมกำรบริ
ษัทไม่อยู่ในที่ปษระชุ
กึหน้่งหนึ
ำนวนกรรมกำรบริ
ษัททัง้ หมดจึษงัทจะครบเป็
ประชุม ประธำนกรรมกำรบริ
ั ททมำ
หรื อำไม่
ำมำรถปฏิบ่ปตั ระชุ
ิหน้มำคณะกรรมกำรบริ
ที่ได้ ให้ รองประธำนกรรมกำรเป็
ประธำน หำกไม่มีรษองประธำนกรรมกำร
หน้
ที่ปสระธำนในที
ษัท ในกรณีที่ปนระธำนกรรมกำรบริ
ัทไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื ออไม่
มีแสต่ำมำรถปฏิ
ไม่สำมำรถปฏิ
ด้ ให้ กรรมกำรบริ ษัทเลืนอประธำน
กกรรมกำรคนหนึ
ที่มำประชุมให้ เป็ น
หรื
บตั ิหน้บำัตทีิห่ได้น้ใำห้ทีร่ ไองประธำนกรรมกำรเป็
หำกไม่มีร่งองประธำนกรรมกำร
ประธำนในที
ระชุม บัติหน้ ำที่ ได้ ให้ กรรมกำรบริ ษัทเลือกกรรมกำรคนหนึ่งที่มำประชุมให้ เป็ น
หรื
อมีแต่ไม่ส่ปำมำรถปฏิ
ประธำนในที
่ประชุม ษัทกำหนดให้ เลขำนุกำรบริ ษัททำหน้ ำที่ บันทึกกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์
คณะกรรมกำรบริ
อักษรคณะกรรมกำรบริ
และหลังจำกที่ผษ่ำั ทนกำรรั
บรองจำกคณะกรรมกำรบริ
กจัดเก็กษณ์
บไว้
กำหนดให้
เลขำนุกำรบริ ษัททำหน้ษัำททีรำยงำนกำรประชุ
่ บันทึกกำรประชุมมเป็จะถู
นลำยลั
ำหรับกรรมกำรบริ
ษัท และผู
้ เกี่ยวข้ องสำมำรถตรวจสอบได้
ภำยในเวลำทำกำรของบริ
ัท บไว้
อัพร้กอษรมสและหลั
งจำกที่ผ่ำนกำรรั
บรองจำกคณะกรรมกำรบริ
ษัท รำยงำนกำรประชุ
มจะถูกจัษดเก็
พร้ อมสำหรับกรรมกำรบริ ษัท และผู้เกี่ยวข้ องสำมำรถตรวจสอบได้ ภำยในเวลำทำกำรของบริ ษัท
การประชุมคณะกรรมการชุดย่ อย

การประชุมคณะกรรมการชุดย่ อย
กำรประชุมคณะกรรมกำรชุด ย่ อยได้ มีกำรกำหนดกำรประชุมไว้ เป็ นกำรล่วงหน้ ำทัง้ ปี และ
สำมำรถก
ำหนดกำรประชุ
มเพิ่มเติดมย่ได้อตยได้
ำมควำมจ
น รวมถึงมีกำรจั
นทึกและจั
กำรประชุ
มคณะกรรมกำรชุ
มีกำรกำเป็
ำหนดกำรประชุ
มไว้ดเทป็ำบั
นกำรล่
วงหน้ดำททัำรำยงำน
ง้ ปี และ
กำรประชุำหนดกำรประชุ
มไว้ ทุกครั ง้ ด้ วยโดยจ
ง้ กำรจัดประชุ
และรำยละเอี
ดกำรเข้
ำร่ วมประชุ
มของ
สำมำรถก
มเพิ่มเติำนวนครั
มได้ ตำมควำมจ
ำเป็ น มรวมถึ
งมีกำรจัดทยำบั
นทึกและจั
ดทำรำยงำน
กรรมกำรบริ
ดย่อยของกรรมกำร
บริมษและรำยละเอี
ั ทแต่ละท่ำน ณ
วันที่ 30ำร่กัวนมประชุ
ยำยนม2563
กำรประชุ
มไว้ษทั ทุกและกรรมกำรชุ
ครั ง้ ด้ วยโดยจำนวนครั
ง้ กำรจัดประชุ
ยดกำรเข้
ของ
สรุ ปได้ ดงั นี ้ ษัทและกรรมกำรชุดย่อยของกรรมกำร บริ ษัทแต่ละท่ำน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
กรรมกำรบริ

สรุ ปได้ ดงั นี ้

รำยชื่อกรรมกำร
รำยชื่อกรรมกำร

นำยสมชำย บุลสุข
นำยสุจินต์ หวับุงล่ หลี
นำยสมชำย
สุข

นำยโชติ
ั หวั
น์ ง่ พีหลี
ชำนนท์
นำยสุ
จินพต์ฒ
นำยโชติพฒ
ั น์ พีชำนนท์

ข้ อมูลการเข้ าร่ วมการประชุมของกรรมการบริษัท
าร่ วมประชุ
ม / การประชุ
มทัง้ หมด (ครัษง้ )ัท
ข้ การเข้
อมูลการเข้
าร่ วมการประชุ
มของกรรมการบริ

คณะ การเข้ าร่คณะ
คณะ มทัง้ หมด
คณะ (ครั ง้ ) คณะ
วมประชุม / การประชุ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
บริ ษัท
ตรวจสอบ
สรรหำ
บริ หำร
กกรรมกำร
ำกับดูแล
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
และ
ควำมยั
ง่ ยืน กำกั
กิจบกำร
บริ ษัท
ตรวจสอบ
สรรหำ
บริ หำร
ดูแล
พิจและ
ำรณำ
และควำม
ควำมยั
ง่ ยืน
กิจกำร
ค่พิำตอบแทน
เสี่ยง
จำรณำ
และควำม
5/5
3/3
ค่ำตอบแทน
เสี-่ยง
4/5
4/4
2/2
5/5
3/3
5/5
1/1
1/1
4/5
4/4
2/2
5/5

-

91 1/1
91

-

1/1

คณะ
กรรมกำร
คณะ
บริ หำร
กรรมกำร
บริ หำร

คณะ
กรรมกำรบริ
คณะ ษัท
เข้ ำประชุมษัท
กรรมกำรบริ
สำมั
ประจมำปี
เข้ ญ
ำประชุ
หุ้น ำปี
สำมัผูญ้ ถือประจ

-

ผู้ถือหุ้น
1/1
1/1

-

1/1

-

1/1
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นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี
นำยอวยชัย ตันทโอภำส
ศำสตรำจำรย์ ดร. คุณหญิง
สุชำดำ กีระนันทน์
ศำสตรำจำรย์พิเศษ
เรวัต ฉ่ำเฉลิม
นำงศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
นำยปรำโมทย์ พรประภำ
นำยสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
นำยศักดิช์ ยั ธนบุญชัย

5/5
5/5

-

2/2
-

3/4
-

1/1
3/3

9/12
12/12

1/1
1/1

5/5

4/4

-

4/4

-

-

1/1

5/5

-

-

-

-

-

1/1

5/5
4/5
5/5
5/5

4/4
-

1/1
-

4/4
3/4
4/4

3/4
-

12/12

1/1
1/1
1/1

-

-

-

-

-

1/1

นำยรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์

5/5

-

-

-

-

-

1/1

นำยฐิ ติวฒ
ุ ์ิ บุลสุข

5/5

-

-

4/4

-

11/12

1/1

นำงต้ องใจ ธนะชำนันท์

5/5

-

-

-

-

-

1/1

นำยเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน

4/5

-

-

3/4

-

12/12

1/1

ทัง้ นี ้ ในปี 2563 บริ ษัท ได้ มีก ำรจัด ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท (เฉพำะกรรมกำรที่ ไ ม่ เ ป็ น
ผู้บริ หำร) เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในวันอังคำรที่ 11 สิงหำคม 2563

6. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นชอบต่อกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย
แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริ ษัท โดยกำหนดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงน้ อย
ไตรมำสละ 1 ครั ง้ เพื่อติดตำมผลดำเนินงำนของบริ ษัท และรั บทรำบกำรดำเนินกำรที่สำคัญของ
ฝ่ ำยจัดกำร รวมถึงได้ จัดให้ มีกลไกในกำรกำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้บริ หำรว่ำเป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ทังระยะสั
้
นและระยะยำว
้
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่เหมำะสมและสอดคล้ องกับกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงทบทวนอยู่เสมอเพื่อให้ วิสยั ทัศน์และพันธกิจของกลุม่ บริ ษัทมีควำมเหมำะสม
และสอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ และสภำวะเศรษฐกิจปั จจุบนั โดยเปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ใน
หัวข้ อ “รู้ จกั เสริ มสุข” หัวข้ อย่อย “เกี่ยวกับเรำ” หัวข้ อย่อยรอง “วิสยั ทัศน์และพันธกิจ” ดังนี ้
วิสัยทัศน์
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยเครื่ องดื่มและอำหำรครบวงจรที่มีคณ
ุ ภำพและกำรบริ กำรที่เป็ นเลิศ
รวมถึงผลตอบแทนที่ดีกบั ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
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พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพที่ดีที่สดุ ให้ กบั ผู้บริ โภค
สรรหำโอกำสในกำรเจำะตลำดและขยำยช่องทำงกำรจำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
พัฒนำระบบปฏิบตั ิกำรองค์กรและบุคลำกรให้ มีประสิทธิภำพสูงสุด
พัฒนำเครื อข่ำยกำรกระจำยและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ รวมทังควำมร่
้
วมมือของบริ ษัทกับ
ร้ ำนค้ ำตัวแทนจำหน่ำยทัว่ ประเทศให้ แข็งแกร่ ง

นอกจำกนี ้ กลุม่ บริ ษัทได้ กำหนด "วิสยั ทัศน์ 2025" ซึง่ ประกอบด้ วยกลยุทธ์หลัก 8 ประกำร
ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กำรเติบโตอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Growth)
ควำมหลำกหลำยของตลำดและผลิตภัณฑ์ (Diversity)
กำรสร้ ำงตรำสินค้ ำที่ตรงใจผู้บริ โภค (Brand)
กำรขำยและกำรกระจำยสินค้ ำที่เข้ มแข็งและครอบคลุม (Reach) และ
ควำมเป็ นมืออำชีพ (Professionalism)
สรรค์สร้ ำงควำมสำมำรถ (Build)
เสริ มแกร่ งควำมเป็ นหนึง่ (Strengthen)
สุดพลังศักยภำพไทยเบฟ (Unlock)

ซึง่ วิสยั ทัศน์ดงั กล่ำวเป็ นแนวทำง แผนและเป้ำหมำยธุรกิจระยะยำวเพื่อให้ ทกุ กลุ่มธุรกิจภำยใต้
กลุ่มบริ ษัท ใช้ เป็ นแนวทำงเพื่ อให้ ก ำรด ำเนิ น กำรและกำรก ำหนดเป้ ำหมำยทำงธุ ร กิ จ เป็ นไปใน
แนวทำงเดียวกัน อันเป็ นกำรสร้ ำงควำมแข็งแกร่ ง กำรจัดสรร และบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรร่ วมกัน
อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ ำงผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้ กับ
ผู้ถือหุ้นของแต่ละกลุ่มบริ ษัท รวมถึงเป็ นกำรสร้ ำงโอกำสให้ แก่บุคลำกรภำยใต้ กลุ่มบริ ษัท ในกำร
พัฒนำศักยภำพและโอกำสที่ดีในกำรทำงำนอีกด้ วย

7. การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
บริ ษัทกำหนดแนวนโยบำยในกำรจัด โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรของบริ ษัททัง้ กรรมกำรอิส ระ
กรรมกำรที่ เป็ นผู้บริ หำร และกรรมกำรที่ไม่ใช่ผ้ ูบริ หำรอย่ำงเหมำะสม เพื่ อให้ กำรปฏิ บัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีนโยบำยส่งเสริ มให้ กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำรมีกำรประชุมร่ วมกันอย่ำง
น้ อยปี ละหนึ่งครั ง้ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรหรื อผู้บริ หำรเข้ ำร่ วมประชุมเพื่ อเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรที่
ไม่เป็ นผู้บริ หำรได้ อภิปรำย หำรื อประเด็นปั ญหำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจ หรื อเรื่ องอื่น
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ใดตำมที่ เห็นสมควร โดยในกำรประชุมให้ กรรมกำรที่ ไม่เป็ นผู้บริ หำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ น
ประธำนในที่ประชุม
ในปี 2563 กรรมกำรที่ ไม่เป็ นผู้บริ หำร (Non Executive Director) ได้ ประชุมร่ วมกันโดยไม่มี
ฝ่ ำยจัดกำรและผู้บริ หำรเข้ ำร่ วมประชุมจำนวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2563

8. การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรผู้จัดกำรของบริ ษัท เป็ นคนละบุคคลกัน เพื่ อแบ่งแยก
หน้ ำที่ ใ นกำรก ำกับ ดูแ ลและหน้ ำที่ ใ นกำรบริ ห ำรจัด กำรออกจำกกัน อย่ ำงชัด เจน โดยประธำน
กรรมกำรทำหน้ ำที่เป็ นผู้นำคณะกรรมกำรบริ ษัท ในกำรพิจำรณำและให้ ควำมเห็นชอบในนโยบำย
ภำพรวม เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบำยกำกับดูแลกิจกำร ในขณะที่กรรมกำรผู้จดั กำร
เป็ นผู้ น ำคณะผู้ บริ ห ำรและฝ่ ำยจั ด กำร มี ห น้ ำที่ ใ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรบริ ษั ท ตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดไว้

9. วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรบริ ษัทซึง่ อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ ออก
จำกตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริ ษัททังหมด
้
ถ้ ำจำนวนกรรมกำรบริ ษัทแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนที่ใกล้ ท่ีสุดกับอัตรำส่วนหนึ่งในสำม ทัง้ นี ้ กรรมกำร
บริ ษัทที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวอำจได้ รับกำรเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
แต่งตังให้
้ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ยกเว้ น กรรมกำรอิสระที่ไม่ควรมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันเกินกว่ำ 3 วำระ หรื อ 9 ปี เว้ นแต่กรรมกำรอิสระท่ำนใดมีควำมเหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่ง
นำนกว่ำนันคณะกรรมกำรบริ
้
ษัทอำจพิจำรณำควำมเป็ นอิสระ ควำมเหมำะสม ประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ และชี ้แจงเหตุผลพร้ อมผลกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเลือก
กรรมกำรอิสระที่ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระติด ต่อกันเกิ น กว่ำ 3 วำระ หรื อ 9 ปี ดัง กล่ำวเป็ น
กรรมกำรอิสระของบริ ษัทต่อไปได้
นอกจำกกำรพ้ นจำกตำแหน่ง ตำมวำระแล้ ว กรรมกำรบริ ษัท จะพ้ นจำกต ำแหน่ง ตำมเหตุที่
กฎหมำยหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทกำหนดไว้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทว่ำงลงเพรำะเหตุ
อื่ น นอกจำกถึ ง ครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท เลื อ กบุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ไม่ต้องห้ ำมตำมกฎหมำยเข้ ำเป็ นกรรมกำรบริ ษัทแทน เว้ นแต่วำระของกรรมกำร บริ ษัทจะเหลือน้ อย
กว่ำสองเดือน โดยกรรมกำรบริ ษัทที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ จะมีวำระกำรดำรงตำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่ยงั
เหลื อ อยู่ ข องกรรมกำรบริ ษั ท ซึ่ ง ตนแทน ทั ง้ นี ้ กำรแต่ ง ตั ง้ ดั ง กล่ ำวต้ องผ่ ำ นมติ อ นุ มั ติ ข อง
คณะกรรมกำรบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนกรรมกำรบริ ษัทที่ยงั เหลืออยู่
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10. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททำกำรประเมินตนเอง ซึง่ จัดทำแบบประเมินเป็ น 3
ลักษณะ คือ
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริ ษัททังคณะ
้
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ และ
3) แบบประเมินของคณะกรรมกำรชุดย่อยรำยบุคคล และกำหนดให้ มีกำรประเมินอย่ำงน้ อยปี
ละ 1 ครัง้ โดยมีหลักเกณฑ์กำรประเมินสอดคล้ องกับตัวอย่ำงแบบประเมินตนเองของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) อันประกอบด้ วย 5 หัวข้ อหลัก ได้ แก่
1. โครงสร้ ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2. บทบำท หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร
4. ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยจัดกำร และ
5. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริ หำร
เพื่อให้ กรรมกำรบริ ษัทใช้ ในกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท ตังแต่
้ ปี 2559
เป็ นต้ นไป โดยในกำรทำกำรประเมินเลขำนุกำรบริ ษัทและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละ
คณะ (แล้ วแต่กรณี ) จะทำกำรจัดส่งแบบประเมินกำรปฏิ บัติงำนทัง้ แบบรำยคณะและรำยบุคคล
ให้ แก่ กรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุดย่อยทุกท่ำนเพื่อทำกำรประเมิน และกรรมกำรแต่ละท่ำนจะ
นำส่งแบบประเมิน กลับมำยังเลขำนุกำรบริ ษัทและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ล ะคณะ
(แล้ ว แต่ ก รณี ) เพื่ อ ท ำกำรรวบรวมประมวลผลส ำหรั บ น ำไปพัฒ นำปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพกำร
ดำเนินงำนและจัดเก็บไว้ เป็ นข้ อมูลต่อไป
ทัง้ นีใ้ นปี 2563 คณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะได้ มีกำรประเมินกำร
ปฏิบตั ิงำนทังแบบรำยคณะและรำยบุ
้
คคล
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ มีนโยบำยให้ กรรมกำรผู้จัดกำรทำกำรประเมินตนเอง โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562-2563 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ได้ อนุมตั ิแบบประเมินกำร
ปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผู้จดั กำรและกำหนดให้ มีกำรประเมินอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยมีหลักเกณฑ์
กำรประเมิ น สอดคล้ อ งกับ ตัว อย่ ำ งแบบประเมิ น ตนเองของตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(“ตลท.”) อันประกอบด้ วย 10 หัวข้ อหลัก ได้ แก่
1. ควำมเป็ นผู้นำ
2. กำรกำหนดกลยุทธ์
3. กำรปฏิบตั ิตำมกลยุทธ์
4. กำรวำงแผนและผลปฏิบตั ิทำงกำรเงิน
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5. ควำมสัมพันธ์กบั คณะกรรมกำร
6. ควำมสัมพันธ์กบั ภำยนอก
7. กำรบริ หำรงำนและควำมสัมพันธ์กบั บุคลำกร
8. กำรสืบทอดตำแหน่ง
9. ควำมรู้ ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริ กำร
10. คุณลักษณะส่วนตัว
เพื่อให้ กรรมกำรผู้จดั กำรใช้ ในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของตนเอง ตังแต่
้ ปี 2563 เป็ นต้ นไป
โดยในกำรทำกำรประเมินนัน้ เลขำนุกำรบริ ษัทจะทำกำรจัดส่งแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนให้ แ ก่
กรรมกำรผู้จัด กำรเพื่ อท ำกำรประเมิน และกรรมกำรผู้จัด กำรจะน ำส่ง แบบประเมิน กลับ มำยัง
เลขำนุกำรบริ ษัท เพื่ อทำกำรรวบรวมประมวลผลสำหรั บนำไปพัฒนำปรั บปรุ งประสิทธิ ภำพกำร
ดำเนินงำนและจัดเก็บไว้ เป็ นข้ อมูลต่อไป
ทังนี
้ ้ ในปี 2563 กรรมกำรผู้จดั กำรได้ มีกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนแล้ ว
11. การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทจัดให้ มีระบบกำรพิจำรณำและกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัท ภำยใต้
กระบวนกำรที่เหมำะสมและสำมำรถตรวจสอบได้ อนั จะสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นผู้
พิ จ ำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุด ย่ อยทุก รู ป แบบ ทัง้ ในรู ป แบบของ
ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำตอบแทนที่เป็ นเบีย้ ประชุมและบำเหน็จกรรมกำร รวมถึงค่ำตอบแทนใน
รู ปแบบอื่น ๆ (ถ้ ำหำกมี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสม
ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิตำมลำดับต่อไป
ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริ ษัทในทุกรู ปแบบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนจะพิจำรณำเปรี ยบเทียบอ้ ำงอิงจำกบริ ษัทในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้ เคียง
กัน โดยค่ำตอบแทนจะต้ องมีควำมเหมำะสมและสอดคล้ องกับภำระหน้ ำที่ ผลกำรปฏิบตั ิงำนและ
ควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำยรวมถึงสำมำรถจูงใจให้ กรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัติ และควำมสำมำรถ
มำเป็ นกรรมกำรของบริ ษัทหรื อปฏิ บัติหน้ ำที่ ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและทิ ศทำงธุรกิ จที่
บริ ษัทกำหนดไว้ ได้
12. การปฐมนิเทศ
คณะกรรมกำรบริ ษัท ก ำหนดให้ มีก ำรปฐมนิ เทศกรรมกำรใหม่ทุก คน เพื่ อให้ ก รรมกำรใหม่
รั บทรำบควำมคำดหวังที่บริ ษัทมีต่อบทบำท หน้ ำที่ ควำมรั บผิดชอบของกรรมกำรบริ ษัท นโยบำย
และแนวปฏิ บัติ ใ นกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรของบริ ษัท ตลอดจนสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในธุ ร กิ จ
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กลยุท ธ์ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แผนธุ ร กิ จ และกำรด ำเนิ น กำรต่ำง ๆ ของบริ ษัท รวมถึง กำรเยี่ ย มชมหน่ ว ย
ปฏิบตั ิกำรด้ ำนต่ำง ๆ ของบริ ษัท เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำรบริ ษัท
13. การพัฒนากรรมการบริษัท
บริ ษัท มีน โยบำยส่งเสริ มและสนับ สนุน ให้ ก รรมกำรของบริ ษัท ทุก คนเข้ ำร่ วมกำรสัมมนำใน
หลักสูตรกำรอบรม ต่ำง ๆ ที่เป็ นประโยชน์และเกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบัติหน้ ำที่ ซึ่งจัดขึน้ โดยสมำคม
ส่งเสริ มกรรมกำรบริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรื อ IOD) ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงองค์กรอิสระหรื อหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริ มควำมรู้ และเป็ นประโยชน์ตอ่
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น
14. แผนการสืบทอดตาแหน่ ง
บริ ษัทจัดให้ มีกำรจัดทำและติดตำมควำมคืบหน้ ำของแผนกำรสืบทอดตำแหน่งที่ ครอบคลุม
ต ำแหน่ ง กรรมกำรผู้ จัด กำรและผู้ บ ริ ห ำรระดับ สูง เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ ำ บริ ษั ท มี ผ้ ู บ ริ ห ำรที่ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ อนั สำมำรถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนำคต และจัดให้ มี
กำรทบทวนและรำยงำนแผนกำรสืบทอดตำแหน่งตำมควำมเหมำะสม ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มและ
เตรี ยมควำมพร้ อมแก่ผ้ บู ริ หำรระดับสูงในกำรสืบทอดงำนหรื อตำแหน่งที่สำคัญของบริ ษัท บริ ษัทจะ
จัดให้ มีผ้ ูบริ หำรระดับสูงเริ่ มเข้ ำรั บกำรอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หรื อ Director Accreditation Program (DAP) ซึง่ จัดโดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association หรื อ IOD) เพื่อสร้ ำงควำมเข้ ำใจในหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ
หน้ ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบของกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียน ซึ่งนอกจำกจะเป็ นกำรเตรี ยมควำม
พร้ อมแล้ ว ยังเป็ นประโยชน์แก่ผ้ บู ริ หำรในกำรสนับสนุนคณะกรรมกำรบริ ษัทด้ วย

15. การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริ หาร
ระดับสูง
บริ ษัทได้ กำหนดให้ กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริ หำรระดับสูง สำมำรถดำรงตำแหน่งกรรมกำรใน
บริ ษัทอื่นซึ่งบริ ษัทมีกำรลงทุนหรื อร่ วมลงทุนในบริ ษัทนัน้ หรื อในบริ ษัทที่คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นชอบ
เพื่อให้ เกิดประโยชน์ในกำรบริ หำรกิจกำร ให้ สอดคล้ องกับนโยบำยบริ ษัท ทังนี
้ ้กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ในบริ ษัทอื่นนัน้ ต้ องไม่กระทบต่อหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบที่ปฏิบตั ิอยู่ในบริ ษัท
16. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั ง้ นำยกฤษณ์ จุ ล พำณิ ช ยกรรม ซึ่ ง เป็ นผู้ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ และได้ ผ่ำนกำรฝึ กอบรมจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD) ใน
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หลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของเลขำนุกำรบริ ษัท เป็ นเลขำนุกำรบริ ษัท เพื่อทำหน้ ำที่ให้
เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 ดังนี ้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

เป็ นศูนย์กลำงในกำรจัดทำ/เก็บรักษำเอกสำร
จัดทำทะเบียนกรรมกำร
จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
รำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียของกรรมกำรและผู้บริ หำร
ประสำนงำนให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมมติของคณะกรรมกำรบริ ษัท
ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกฎหมำย ประกำศต่ำง ๆ
เรื่ องอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

17. คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกำรชุ
้
ดย่อยจำนวน 5 ชุด เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแล
กำรปฏิ บั ติ ง ำนของบริ ษั ท ได้ แก่ 1) คณะกรรมกำรบริ หำร 2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
3) คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมยั่ ง ยื น และควำมเสี่ ย ง 4) คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทน และ 5) คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติ กำรประชุม วำระ
กำรก ำหนดต ำแหน่ ง ขอบเขตหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมกำรชุด ย่ อยแต่ล ะชุด
จะเป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดไว้ ในกฎบัตร หรื อคำสัง่ แต่งตังคณะกรรมกำรชุ
้
ดนัน้ ๆ
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดให้ มีกำรเปิ ดเผยรำยละเอียดโครงสร้ ำง องค์ประกอบ
บทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ กำรปฏิบตั ิงำน กำรเข้ ำร่ วมกำรประชุม จำนวนค่ำตอบแทนของ
คณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะอนุกรรมกำร รวมถึงกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัทไว้ ใน
โครงสร้ ำงกำรจัดกำรในรำยงำนประจำปี 2563
18. การสื่ อ สารและส่ งเสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การและ

จรรยาบรรณของบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริ มให้ เกิดควำม
รับรู้ ควำมเข้ ำใจ และควำมร่ วมมือของทุกคนในองค์กร ในอันที่จะยึดถือและปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณของบริ ษัทอย่ำงเคร่ งครั ด เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และควำม
มุง่ หมำยในกำรพัฒนำและยกระดับกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงกำหนด
นโยบำยให้ มีกำรสื่อสำรให้ พนักงำนทรำบถึงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณของ
บริ ษัทอย่ำงต่อเนื่อง โดยบรรจุเป็ นหลักสูตรกำรปฐมนิเทศสำหรับพนักงำนเข้ ำใหม่ ซึง่ ในวันเริ่ มงำน
วันแรกพนักงำนจะได้ รับกำรชี ้แจงและทำควำมเข้ ำใจเพื่อยึดถือและนำไปปฏิบตั ิ และได้ สื่อสำรให้
ทรำบถึงนโยบำยกำรกำกับดูแลและจรรยำบรรณในทุกช่องทำง เช่น บอร์ ดประชำสัมพันธ์ ประจำ
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สำนักงำนใหญ่ โรงงำนและสำนักงำนสำขำต่ำง ๆ ของบริ ษัทและบนเว็บไซต์ของบริ ษัท รวมถึงจัดให้
มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มควำมรู้ ควำมเข้ ำใจและกระบวนกำรในกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยและ
จรรยำบรรณของบริ ษั ท อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและพัฒ นำให้ ก ำรปฏิ บั ติ ต ำม
หลักเกณฑ์ตำ่ ง ๆ เป็ นแนวทำงหรื อควำมมุง่ หมำยเดียวกันทังองค์
้ กร
19. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในที่ ครอบคลุมทุกด้ ำน
เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษัทเป็ นไปตำมเป้ำหมำย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงได้ จดั
ให้ มีกลไกกำรตรวจสอบ กำรถ่วงดุลที่มีประสิทธิ ภำพอย่ำงเพียงพอในกำรปกป้องดูแลเงินทุนของ
ผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริ ษัท กำหนดลำดับชันของกำรอนุ
้
มตั ิ และควำมรับผิดชอบของผู้บริ หำร
และพนักงำน กำหนดระเบี ยบกำรปฏิ บัติงำนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อักษร กำหนดให้ มีหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในเพื่ อทำหน้ ำที่ ตรวจสอบกำรปฏิ บัติงำนของทุกหน่วยงำนให้ เป็ นไปอย่ำงถูกต้ อง
รัดกุม ป้องกันกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และเพื่อให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่บริ ษัทกำหนด
รวมทัง้ ยังมีคณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ ำ ที่ กำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนและกำรบริ หำรงำนของ
บริ ษัท เพื่ อให้ บ ริ ษัท มีร ะบบกำรควบคุมภำยในที่ มีป ระสิ ทธิ ภ ำพ มีร ะบบรำยงำนทำงกำรเงิ นที่
น่ ำเชื่ อถื อ โดยพิ จ ำรณำจำกผลกำรปฏิ บัติ งำนที่ ไ ด้ รับ รำยงำนโดยตรงจำกหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในของบริ ษัท
บริ ษัทได้ สง่ เสริ มและสนับสนุนให้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิงำน
ด้ ำนตรวจสอบ และถ่วงดุลได้ อย่ำงเต็มที่ โดยให้ ขึน้ ตรงและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ กำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษัทได้ ดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ อย่ำงเคร่ งครั ดและ
มีประสิทธิภำพ โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบที่เกิดขึ ้นในแต่ละครัง้ หัวหน้ ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในได้ ร ำยงำนผลกำรตรวจสอบที่ ส ำคัญ ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบรั บ ทรำบ
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีก ำรส่ง รำยงำนควำมเห็นและข้ อเสนอแนะให้ ฝ่ำยบริ หำร
รั บ ทรำบว่ ำ ควรปรั บ ปรุ ง ในด้ ำ นใดบ้ ำ ง รวมถึ ง เป็ นหน่ ว ยงำนที่ ส นับ สนุ น กำร ปฏิ บัติ ง ำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ ย วกับ เรื่ อ งร้ องเรี ย นและกำรแจ้ ง เบำะแสทัง้ จำกบุ ค คลภำยในและ
ภำยนอกบริ ษัทด้ วย
20. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรบริ หำรและจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ อัน
อำจจะเกิ ดขึน้ กับบริ ษัท โดยได้ จัดให้ มีคณะกรรมกำรบริ หำรควำมควำมเสี่ยง ซึ่งต่อมำที่ ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งเป็ นคณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมยั่ง ยื น และควำมเสี่ ย ง เพื่ อให้
99

137

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

สำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนให้ มีควำมครอบคลุมและรอบ
ด้ ำนมำกยิ่งขึ ้นโดยคณะกรรมกำรบริ หำรควำมยัง่ ยืนและควำมเสี่ยงยังคงประกอบด้ วยกรรมกำรและ
ผู้บริ หำรครอบคลุมทุกหน่วยงำนที่สำคัญของบริ ษัท เพื่อรับผิดชอบด้ ำนกำรประเมิน และกำรบริ หำร
จัด กำรควำมเสี่ ย งของทัง้ องค์ ก ร ซึ่ง คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมยั่ง ยื น และควำมเสี่ ย งจะร่ ว ม
ปรึ กษำหำรื อ เพื่ อประเมินปั จจัยควำมเสี่ยงหลัก ควำมเสี่ยงรอง และควำมเสี่ยงที่ ไม่มีนัยสำคัญ
พร้ อมแนะนำแนวทำงแก้ ไขวิธีกำรบริ หำรจัดกำร หรื อบรรเทำผลกระทบจำกปั จจัยควำมเสี่ยงประเภท
ต่ำง ๆ และมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ ำกำรดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็ น
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัททุกไตรมำสและในรำยงำนประจำปี ด้ วย
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดเป็ นนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณ
กลุ่มบริ ษัทเสริ มสุข เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของ
บริ ษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจะทบทวนและปรั บปรุ งหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรอยู่เสมอ โดย
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกำรก
้
ำกับดูแลกิจกำร เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริ ษัทในด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร ซึง่ คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรได้ ทบทวนและ
ปรับปรุ งนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ให้ เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงซึง่ อำจเกิดจำกกำรดำเนิน
ธุรกิจ สภำพแวดล้ อม สถำนกำรณ์ รวมทังกฎระเบี
้
ยบและข้ อบังคับต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปด้ วย ซึง่
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อ “รู้ จกั เสริ มสุข” หัวข้ อย่อย
“กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี” และจรรยำบรรณกุลม่ บริ ษัทเสริ มสุขได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ใน
หัวข้ อ “รู้ จกั เสริ มสุข” หัวข้ อย่อย” “เกี่ยวกับเรำ” หัวข้ อย่อยรอง “จรรยำบรรณ”
ณ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบรำยงำนจำกคณะกรรมกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร ซึง่ ได้ ทบทวน ประเมินนโยบำยและกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรกับ
หลัก CG Code รวมถึงได้ ทบทวนเรื่ องที่ต้องปรับปรุ งและได้ พิจำรณำและกำหนดแนวทำงดำเนินกำร
ที่เหมำะสมเพียงพอ และควำมสอดคล้ องกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กร ทังนี
้ ้
บริ ษัทยังคงมีกรณีที่สำคัญที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี ้

ข้ อที่ยังไม่ ได้ ปฏิบัติ
1. ดำรงสัดส่วนกำรกระจำยหุ้นรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ
ร้ อยละ 15 ของทุนชำระแล้ ว

เหตุผล
บริ ษัทยังคงมุง่ มัน่ ในกำรหำแนวทำงที่เหมำะสม
เพื่อให้ มีกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยเพื่อให้ เป็ นไป
ตำมเกณฑ์ ตลท.
2. คณะกรรมกำรควรใช้ บริ ษัทที่ปรึกษำ
คณะกรรมกำรสรรหำซึ่ง ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ
(Professional Search Firm) หรื อฐำนข้ อมูลกรรมกำร เป็ นผู้พิจำรณำนำเสนอบุคคลที่มีควำมเหมำะสม เพื่อ
(Director Pool) ในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่
เข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท ตำม
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ข้ อที่ยังไม่ ได้ ปฏิบัติ

เหตุผล
หลัก เกณฑ์ ข องคณะกรรมกำรบริ ษั ท ซึ่ ง ที่ ผ่ ำ นมำ
คณะกรรมกำรสรรหำสำมำรถน ำเสนอบุ ค คลที่ มี
คุ ณ สมบั ติ และประสบกำรณ์ ที่ เ หมำะสมต่ อ กำร
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัทได้ เป็ นอย่ำงดี
3. คณะกรรมกำรกำรประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็ น
คณะกรรมกำรบริ ษั ทประกอบด้ วยกรรมกำร
อิสระมำกกว่ำร้ อยละ 50
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค วำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ ที่ ห ลำกหลำย โดยประกอบด้ วย
กรรมกำรอิส ระจ ำนวน 5 คนจำกจ ำนวนกรรมกำร
บริ ษัททังหมด
้
15 คน แม้ สดั ส่วนของจำนวนกรรมกำร
อิสระอำจไม่ถงึ ร้ อยละ 50 แต่คณะกรรมกำรบริ ษัทยัง
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนมอบนโยบำย
ควบคุมรวมถึงกำกับดูแลบริ ษัทได้ เป็ นอย่ำงดี
4. กรรมกำรอิสระควรมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง
บริ ษั ท ได้ มี ก ำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ ง ของ
ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วำระ หรื อ 9 ปี นับจำกวันดำรง
กรรมกำรอิสระไว้ ว่ำไม่ควรมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งครัง้ แรก
ติดต่อกันเกินกว่ำ 3 วำระ หรื อ 9 ปี แต่ในกำรพิจำรณำ
เลื อกตัง้ กรรมกำรอิสระนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้
พิจำรณำโดยคำนึงถึงควำมเป็ นอิสระ ควำมเหมำะสม
และประสิทธิ ภำพในกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของกรรมกำร
อิสระรำยบุคคลเป็ นสำคัญ ทัง้ บริ ษัทได้ ชีแ้ จงเหตุผล
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้นในกำรเลือกตัง้
กรรมกำรอิสระทุกครั ง้ โดยกรรมกำรอิสระของบริ ษัท
ทุกท่ำนเป็ นผู้มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสมในกำร
ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรอิ ส ระอย่ ำ งครบถ้ วนแม้
กรรมกำรอิสระบำงท่ำนจะมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง
เกินกว่ำ 9 ปี ก็ตำม
5. คณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยกำรจำกัดจำนวน แม้ ว่ำกรรมกำรบำงท่ ำนด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรใน
บริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนดำรงตำแหน่ง บริ ษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริ ษัท กรรมกำรทุกท่ำนยังคง
กรรมกำรได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท
สำมำรถจัดสรรเวลำในกำรปฏิบัติหน้ ำที่ให้ กับบริ ษัท
ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยเกี่ ยวกับองค์ ประชุมขัน้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีกำรกำหนด
ต่ ำ ณ ข ณ ะ ที่ ก ร รม ก ำรจ ะล งม ติ ใ นที่ ประชุ ม
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ข้ อที่ยังไม่ ได้ ปฏิบัติ
เหตุผล
คณะกรรมกำรว่ำ ต้ องมี อยู่ไ ม่น้ อ ยกว่ ำ 2 ใน 3 ของ องค์ ป ระชุมทัง้ ในกำรเข้ ำร่ วมประชุมและกำรลงมติ
จำนวนกรรมกำรทังหมด
้
เป็ นไปตำมที่ ข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องกำหนด

9. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
9.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษัทได้ ยึดมัน่ ในหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีนโยบำยและกำรดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับควำม
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ เกิดกำรพัฒนำด้ ำนสิ่งแวดล้ อม สังคม และเศรษฐกิจอย่ำงยัง่ ยืน ภำยใต้ แนวคิด “เสริ ม
สุข เติมสุข ทุกโอกำส” ตำมหลักกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้ อ ดังนี ้

1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษั ท ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ภำยใต้ ค วำมถู ก ต้ อ งตำมบทบัญ ญั ติ ท ำงกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้ อ ก ำหนดที่
เกี่ยวข้ อง ตลอดจนกำรมีหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ สว่ นเสี ยเชื่อมัน่ ว่ำกำรดำเนินงำน
มีประสิทธิภำพ โปร่ งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ บริ ษัทจึงได้ จดั ทำจรรยำบรรณในกำรปฏิบตั ิงำน บริ ษัท
เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน โดยผู้บริ หำรและพนักงำน
ทุก คนของกลุ่มบริ ษัท ต้ องถื อปฏิ บัติ อย่ ำงเคร่ ง ครั ด และได้ จัด ท ำขัน้ ตอนกำรปฏิ บัติ ง ำน (Standard
Operation Procedure) ของฝ่ ำยขำย เพื่อให้ พนักงำนที่เกี่ยวข้ องนำไปปฏิบตั ิได้ ถกู ต้ องชัดเจน

2. นโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต ตลอดจนกำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ โดยได้ กำหนด
ไว้ ใน “จรรยำบรรณในกำรปฏิบตั ิงำน บริ ษัท เสริ มสุข จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย” ได้ แก่

2.1 ของกานัลและเงินช่ วยเหลือในการดาเนินธุรกิจ
กำรตัดสินใจทำงธุรกิจของบริ ษัทจะยึดหลักกำรในเรื่ องของควำมถูกต้ องและชอบธรรม ดังนัน้
บริ ษัทจะหลีกเลี่ยงกำรให้ หรื อเสนอสิ่งของที่ มีมูลค่ำใดต่อลูกค้ ำ หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม เพื่ อจูง ใจ หรื อเป็ นรำงวัล ส ำหรั บ กำรกระท ำใด ๆ ที่ ไ ม่ถูก ต้ อง รวมทั ง้ จะ
หลีกเลี่ยงกำรให้ ในลักษณะใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ ทำงธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้ เกิดภำพลักษณ์ ที่ไม่ดีกับ
บริ ษัท
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อย่ำงไรก็ตำมพนักงำนอำจจะมีกำรเลี ้ยงรั บรอง หรื อให้ ของกำนัลแก่ลูกค้ ำ หรื อผู้ที่จะมำเป็ น
ลู ก ค้ ำได้ ตำมควำมเหมำะสมในบำงกรณี แ ละโอกำส โดยกำรให้ ของก ำนั ล จะต้ องมี ค วำม
สมเหตุสมผลและไม่ขดั กับกฎหมำย
บริ ษัทได้ เข้ ำร่ วมเป็ นสมำชิกหอกำรค้ ำไทย สมำคมบริ ษัทจดทะเบียน และสภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็ นหนึ่งในองค์กรชัน้ นำที่ร่วมโครงกำรแนวร่ วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่ อ ต้ ำนกำรทุ จ ริ ต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
“CAC”) ที่ ไ ด้ รั บ กำรสนับ สนุ น กำรจัด ท ำโดยรั ฐ บำลและส ำนัก งำนคณะกรรมกำรป้ องกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)
อนึ่ง บริ ษัทมีนโยบำยที่ชดั เจนและสนับสนุนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต กำรให้ สินบน หรื อคอร์ รัปชัน่
ไม่ว่ำกรณี ใ ด ๆ และให้ ค วำมร่ วมมื อ หรื อเข้ ำร่ วมกับ หน่ วยงำนต่ำง ๆ ในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชั่นตำมควำมเหมำะสม พร้ อมกันนี บ้ ริ ษัทได้ กำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน
ทุกคนของบริ ษัทต้ องไม่เข้ ำไปมีสว่ นร่ วมในกำรคอร์ รัปชัน่ กำรให้ หรื อรับสินบนจำกเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
และเอกชน ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม เพื่อให้ ได้ มำ หรื อคงไว้ ซงึ่ ธุรกิจ หรื อข้ อได้ เปรี ยบทำงกำรแข่งขัน
หรื อใช้ ประโยชน์ จำกกำรบริ จ ำค และกำรทำสำธำณกุศลเพื่ อประโยชน์ หรื อสนับสนุน กำรทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ อย่ำงเด็ดขำด
พร้ อมกันนี ้ ได้ จัดให้ มีกำรสื่อสำรและให้ ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้ มีกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
และกำรติดตำมผลกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต กำรให้ สินบน หรื อคอร์ รัปชัน่ ของ
บริ ษัท อย่ ำงต่อเนื่ องและเหมำะสม เพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่ำกำรด ำเนิ นธุรกิ จของบริ ษัท จะเป็ นไปตำม
เจตนำรมณ์ในเรื่ องดังกล่ำว

2.2 การขัดแย้ งทางผลประโยชน์
นอกจำกบริ ษัทจะให้ ควำมสำคัญต่อเรื่ องควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ของคณะกรรมกำรบริ ษัท
และผู้บริ หำรตำมที่กล่ำวไปในหัวข้ อ “9. กำรกำกับดูแลกิจกำร” แล้ ว บริ ษัทยังมีนโยบำยเกี่ยวกับกำร
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ของบริ ษัทที่ใช้ สำหรับพนักงำนอีกด้ วย โดยบริ ษัทได้ ห้ำมพนักงำนประกอบ
ธุรกิจ หรื อกำรกระทำใด ๆ อันจะเป็ นกำรขัดแย้ งและ/หรื อแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัททัง้ ในทำงตรง
และทำงอ้ อม และห้ ำมพนักงำนดำเนินธุรกรรมใด ๆ ในนำมบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อยในเครื อ หรื อบริ ษัท
ร่ วมทุนของบริ ษัททังในทำงตรงและทำงอ้
้
อม เพื่อเอื ้อประโยชน์ให้ กบั ตนเอง ครอบครัว หรื อพวกพ้ อง
ตัวอย่ำงของควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่จะต้ องเปิ ดเผย มีดงั ต่อไปนี ้


กำรมีผลประโยชน์ ของตนเองและ/หรื อครอบครั วเข้ ำมำเกี่ ย วข้ องกับกำรทำธุรกรรมกับ
บริ ษัท อำทิ
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- กำรมีผลประโยชน์ร่วมกับคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำ ผู้ให้ บริ กำร (Supplier) หรื อลูกค้ ำของบริ ษัท
- กำรมีผลประโยชน์ร่วมกับองค์กร หรื อหน่วยงำนที่มีควำมประสงค์จะทำธุรกิจกับบริ ษัท
- กำรเข้ ำร่ วมลงทุนในกิจกำรที่บริ ษัทแสดงควำมสนใจที่จะลงทุน


กำรรั บของกำนัล ควำมช่วยเหลือ เช่น กู้เงิน รั บบริ กำรพิเศษ รั บชำระหนี ้แทน หรื อรั บกำร
ปฏิบตั ิเป็ นพิเศษไม่ว่ำในลักษณะใดจำกบุคคล หรื อองค์กรซึง่ ทำหรื อประสงค์ที่จะทำธุรกิจ
กับ บริ ษัท หรื อที่ เป็ นกำรแข่ งขัน กับ บริ ษัท เว้ น แต่ใ นกรณี ที่ ก ำรรั บ ของก ำนัล หรื อควำม
ช่วยเหลือดังกล่ำวเข้ ำข่ำย ดังต่อไปนี ้
ก. สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิของกำรประกอบธุรกิจที่ดี
ข. ไม่ถือว่ำเป็ นกำรจูงใจทำงธุรกิจ
ค. มีมลู ค่ำเล็กน้ อย หรื อเหมำะสมกับสถำนภำพของพนักงำน
ง. ไม่ทำลำยภำพลักษณ์ ที่ดีของบริ ษัทหำกมีกำรเปิ ดเผยถึงธุรกรรมดังกล่ำวต่อบุคคล
ทัว่ ไป
จ. รับทำงำน หรื อให้ คำปรึกษำแนะนำแก่บุคคล คณะบุคคล หรื อห้ ำงร้ ำนนิติบคุ คลอื่นที่มี
ธุรกิจเดียวกัน หรื อเข้ ำไปเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทโดยได้ รับผลประโยชน์ตอบแทน
ไม่วำ่ จะเป็ นรู ปตัวเงินหรื อวัตถุสิ่งของ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทดำเนินธุรกิจโดยเคำรพสิทธิ มนุษยชนของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียไม่ว่ำจะเป็ นผู้ถือหุ้น พนักงำน
ลูกค้ ำ ผู้บริ โภค คู่ค้ำ ผู้ขำยหรื อผู้ให้ บริ กำร เจ้ ำหนี ้ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนคู่แข่ง โดย
บริ ษัทยึดมัน่ ต่อหลักกำรสำกลทำงด้ ำนสิทธิมนุษยชน และจรรยำบรรณในกำรปฏิบตั ิงำนที่บริ ษัทกำหนด
ไว้ อย่ำงเคร่ งครัด โดยบริ ษัทตระหนักและให้ ควำมสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำน ไม่ว่ำ
บุคคลผู้มีสว่ นได้ เสียเหล่ำนันจะมี
้
ควำมแตกต่ำงหลำกหลำย ตังแต่
้ ควำมแตกต่ำงด้ ำนอำยุ เพศ เชื ้อชำติ
สัญชำติ กำรศึกษำ ศำสนำ กำรเมือง ฐำนะทำงสังคมเพื่อให้ กำรอยู่ร่วมกันดำเนินไปอย่ำงเรี ยบร้ อยและ
สงบสุข โดยบริ ษัท ไม่ก ระท ำกำรใด ๆ อัน เป็ นกำรข่ มเหงหรื อละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุค คลที่ ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย
เหล่ำนันมี
้ สิทธิตำมหลักกฎหมำยและตำมหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็ นสำกล

4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ในกำรดำเนิ นธุรกิ จบริ ษัทถื อว่ำพนัก งำนเป็ นทรั พยำกรบุคคลที่ สำคัญที่ สุด นอกจำกกำรพัฒ นำ
พนั ก งำนเพื่ อ เพิ่ ม ควำมรู้ ทั ก ษะและควำมสำมำรถในกำรปฏิ บั ติ ง ำนแล้ ว สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท เน้ น และให้
ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงมำก คือกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้ วยควำมเป็ นธรรมในทุก ๆ ด้ ำน เช่น กำรจ้ ำงงำน
ด้ วยควำมเป็ นธรรมตำมค่ำของงำนที่ปฏิบตั ิ โดยกำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้ สอดคล้ อง
กับกฎหมำยและสภำพกำรจ้ ำงงำนของตลำดแรงงำน กำรตอบแทนกำรทำงำนหรื อให้ รำงวัลในกำร
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ทำงำนตำมระดับผลงำนที่ทำได้ กำรมอบหมำยงำนอย่ำงเป็ นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ กำรเปิ ดโอกำสให้
พนักงำนได้ มีโอกำสเติบโตในบริ ษัทตำมควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล กำรเปิ ดโอกำสให้ มีส่วนร่ วมใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงได้ อย่ำงเสรี และสร้ ำงสรรค์ในฐำนะที่เป็ นปั จเจกบุคคลที่ทดั เทียมกันใน
องค์ ก ร และเพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ ำ พนัก งำนจะได้ รั บ กำรปฏิ บัติ ต่ อ โดยอย่ ำ งเป็ นธรรม บริ ษั ท ได้ ก ำหน ด
กระบวนกำรที่ ชัดเจนเป็ นลำยลักษณ์ อักษรไว้ ในระเบียบข้ อบังคับในกำรทำงำนของบริ ษัทพนักงำนมี
อิสระที่จะร้ องเรี ยนในเรื่ องต่ำง ๆ ที่คิดว่ำไม่ได้ รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นธรรมหรื อเท่ำเทียมกัน ไม่วำ่ จะผ่ำน
ทำงผู้บงั คับบัญชำโดยตรง ผ่ำนคณะกรรมกำรลูกจ้ ำง หรื อผ่ำนทำงกระบวนกำรเรี ยกร้ องควำมเป็ นธรรม
โดยกำรยื่ น เรื่ องร้ องทุก ข์ ที่ส ำมำรถยื่ นข้ ำมระดับ หรื อยื่ น ต่อฝ่ ำยทรั พยำกรบุค คลได้ โดยตรง และข้ อ
เรี ยกร้ องที่ยื่นมำนันจะได้
้
รับกำรใส่ใจและตอบกลับ ตลอดจนแก้ ปัญหำดังกล่ำวโดยเร็ วที่สดุ

5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทเคำรพต่อสิทธิของผู้บริ โภค โดยให้ ควำมสำคัญและมุ่งมัน่ สร้ ำงควำมพึงพอใจให้ กบั ผู้บริ โภค
ด้ วยควำมรั บ ผิ ด ชอบสูง สุด ทัง้ ในด้ ำนสิ น ค้ ำที่ มีคุณ ภำพสูง รำคำคุ้มค่ำ และบริ ก ำรที่ ร วดเร็ วและมี
ประสิทธิ ภำพ ตลอดจนมุ่งมัน่ พัฒนำและนำเสนอสินค้ ำทำงเลือกใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำร
และสร้ ำงสัมพันธภำพอันดี อย่ำงยั่งยืนต่อผู้บริ โภค นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีช่องทำงต่ำง ๆ เพื่อให้ ลูกค้ ำ
สำมำรถค้ นหำข้ อมู ล ติ ด ต่ อ ทำงธุ ร กิ จ และแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน ได้ แก่ เว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท
www.sermsukplc.com และ Call Center 02-975-5585

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรดูแลรักษำและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมโดยบริ ษัทมีนโยบำยสิ่งแวดล้ อมเป็ น
แนวทำงในกำรดำเนินงำน เพื่อป้องกัน บรรเทำ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมตลอดกระบวนกำรผลิต
และขยำยผลสู่ ส ำธำรณชน ผ่ ำ นกำรด ำเนิ น งำนในหลำกหลำยมิ ติ โดยบริ ษั ท ได้ รั บ กำรรั บ รอง
มำตรฐำนสำกลระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม ISO14001:2015 ครบทุกโรงงำนของบริ ษัท และยังเป็ น
องค์ กรชัน้ นำในกำรขับเคลื่อนสังคมไทยให้ เกิ ดควำมตระหนักและดูแลรั กษำสิ่งแวดล้ อมอย่ำงยั่งยืน
เพื่อให้ มีกำรดำเนินโครงกำรที่เป็ นรู ปธรรมและวัดผลได้ ชดั เจน บริ ษัทจึงได้ ขบั เคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ ำน
สิ่ งแวดล้ อมผ่ ำนกลยุ ทธ์ Sermsuk Green Dimensions ซึ่งประกอบด้ วยกำรด ำเนิ น งำน 5 มิ ติ คื อ น ำ้
บรรจุภณ
ั ฑ์ พลังงำน สภำพแวดล้ อมในโรงงำน และทรัพยำกรมนุษย์

7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทดำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและจริ ยธรรม และยังเป็ นสมำชิกที่ดีของสังคม โดยกำรมีสว่ น
ร่ วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคมรำยรอบโรงงำนและทั่วประเทศ ตลอดจนผู้ด้อยโอกำสให้ มีค วำม
เป็ นอยู่ท่ีดีขึ ้น ผ่ำนกำรดำเนินโครงกำรสำธำรณประโยชน์ ด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็ นรู ปธรรมอย่ำงต่อเนื่อง ได้ แก่
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กำรมีส่วนร่ วมของชุมชน กำรศึกษำและวัฒนธรรม กำรสร้ ำงงำนและกำรพัฒนำทักษะ กำรพัฒนำและ
เข้ ำถึงเทคโนโลยี กำรสร้ ำงรำยได้ และส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน สุขภำพ และกำรลงทุนด้ ำนสังคม
บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ พนักงำนได้ มีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกำรดำเนิน
กิจกรรมโครงกำร “จิตอำสำ” ต่ำง ๆ เพื่อให้ เกิดกำรมีสว่ นร่ วม และสร้ ำงจิตสำนึกในกำรบำเพ็ญประโยชน์
สำธำรณะ เป็ นกำรเสริ มสร้ ำงควำมเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนและสังคม และให้ เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและ
ยัง่ ยืนต่อไป

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทได้ ขบั เคลื่อนกำรดำเนินธุรกิจด้ วยกำรนำนวัตกรรมด้ ำนต่ำง ๆ พร้ อมทังเผยแพร่
้
ไปสู่ภำยนอก
เพื่ อกำรเป็ นแบบอย่ ำงที่ ดีข องผู้ดำเนิ นธุร กิ จด้ วยควำมรั บผิ ดชอบต่อสังคม โดยในปี 2563 บริ ษัทได้
ร่ วมกับศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ ำนกลยุทธ์ ธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ
ศูนย์ วิจัยและให้ ค ำปรึ กษำแห่ งมหำวิ ทยำลัยธรรมศำสตร์ น ำร่ องกำรประเมิน คำร์ บ อนฟุตพริ น้ ท์ ของ
ผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ “นำ้ อัดลมบรรจุขวดแก้ ว” ซึ่งเป็ นครัง้ แรกของประเทศไทยที่มีกำรประเมิน
คำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ของผลิตภัณฑ์ประเภทขวดแก้ วดังกล่ำว ซึง่ ค่ำปริ มำณกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกที่ได้
จำกกำรประเมิน จะเป็ นค่ำมำตรฐำนและเป็ นข้ อมูลทำงวิชำกำรสำหรับค่ำกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกของ
ประเทศไทยต่อไป

9.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
1. กระบวนการจัดทารายงาน
บริ ษัทมีกำรจัดทำรำยงำนควำมรั บผิ ดชอบต่อสังคมผนวกอยู่ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท เป็ น
ประจำทุกปี โดยบริ ษัทดำเนินกำรวิเครำะห์และจัดลำดับผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholders) ที่มีควำมสัมพันธ์
ทังภำยในและภำยนอกองค์
้
กร ผ่ำนกระบวนกำรบ่งชี ้ผู้มีสว่ นได้ เสีย กำรจัดทำทะเบียนผู้มีสว่ นได้ เสีย กำร
ประเมินผลประโยชน์ และผลกระทบ และกำรจัดลำดับควำมสำคัญของผู้มีส่วนได้ เสีย โดยพิ จำรณำ
ขอบเขตควำมสัมพันธ์กบั กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริ กำรของบริ ษัทตลอดทังห่
้ วงโซ่คณ
ุ ค่ำ (Value Chain)
ด้ วยควำมเคำรพต่อผลประโยชน์และควำมต้ องกำรของผู้มีสว่ นได้ เสียกับกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน ตลอดจน
กำรพิจำรณำผลกระทบจำกกำรตัดสินใจ หรื อกำรดำเนินกิจกรรมของบริ ษัทในมุมมองของผู้มีสว่ นได้ เสีย
กำรรำยงำนข้ อมูลด้ ำนสิ่งแวดล้ อมและควำมปลอดภัย บริ ษัทได้ ดำเนิ นกำรรำยงำนและเปิ ดเผย
ข้ อมูลอ้ ำงอิงตำมมำตรฐำน GRI ซึง่ รำยงำนข้ อมูลปี 2563 (1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) ได้ รับ
กำรทวนสอบและรับรองจำก บจ. Lloyd’s Register
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2. การดาเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่บริษัทได้ เปิ ดเผยไว้
บริ ษัทมีนโยบำยควำมรั บผิ ดชอบต่อสังคมเป็ นลำยลักษณ์ อักษร และได้ สื่อสำรให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย
ตลอดจนสำธำรณชนทรำบ และบริ ษัทได้ สื่อสำรกำรดำเนิ นงำนด้ ำนควำมรั บผิ ดชอบต่อสังคม ให้ กับ
พนักงำนของบริ ษัทเพื่อกำรมีส่วนร่ วมของพนักงำนซึง่ กำรดำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษั ท
สอดคล้ องกับหลักกำรควำมรั บผิดชอบต่อสังคม คือ หลักกำรควำมรั บผิดชอบที่ตรวจสอบได้ หลักกำร
ควำมโปร่ ง ใส หลัก กำรปฏิ บัติ อย่ ำงมีจ ริ ย ธรรม หลัก กำรยอมรั บ ถึง ผลประโยชน์ ข องผู้มีส่วนได้ เ สี ย
หลักกำรเคำรพต่อหลักนิติธรรม หลักกำรเคำรพต่อแนวปฏิบัติสำกล หลักกำรเคำรพต่อสิทธิ มนุ ษยชน
โดยบูรณำกำรลงในนโยบำยเรื่ องต่ำง ๆ ของบริ ษัทเพื่อนำไปสู่กำรปฏิบตั ิด้วยแนวทำงที่เหมำะสม พร้ อม
กำรทบทวนและทวนสอบให้ เ กิ ด กำรพัฒ นำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ ำ บริ ษั ท มี ก ำรด ำเนิ น งำน
สอดคล้ องกับหลักกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม
โดยบริ ษัท มีก ำรแต่ง ตัง้ คณะท ำงำนโครงกำรควำมรั บ ผิ ดชอบต่ อสัง คม ซึ่ง เป็ นคณะผู้แ ทนจำก
ทุกหน่วยงำนภำยในบริ ษัทเพื่อให้ เกิดกำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นรู ปธรรม พร้ อมมีกำรติดตำม กำรทบทวนและ
ทวนสอบอย่ำงต่อเนื่องเกิดเป็ นผลลัพธ์ (Outcome) ที่สำมำรถชีว้ ดั ได้ ในประเด็นกำรดำเนินงำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคมทังจำกภำยในองค์
้
กร (CSR in process) และสูส่ งั คมภำยนอก (CSR after process)

9.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทไม่มีกำรดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม

9.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ด้ านเศรษฐกิจ
1. เปิ ดสำยกำรผลิตผลิตภัณฑ์ วี -บูสท์ ณ โรงงำนเครื่ องดื่มแรงเยอร์
2. ขยำยกำลัง กำรผลิต นำ้ ดื่ม ที่ จ ัง หวัด อุบ ลรำชธำนี ผสำนนวัต กรรมล่ำ สุด จำกประเทศเยอรมนี
และเทคโนโลยี อัตโนมัติจ ำกเบฟเทค
3. น ้ำดื่มคริ สตัลรั บรำงวัล No.1 Brand Thailand 2019-2020 ประเภท Natural Water
4. ปรั บโฉมเครื่ องดื่มชูกำลังแรงเจอร์ ด้ วยสโลแกน “ใส่สุดแรง”

ด้ านสังคม
1. กำรปรั บตัวและรั บมือกับสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ระบำดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
2. เสริ มสุข 5 โรงงำน พัฒนำยกระดับมำตรฐำน FSSC22000 v.5.0 & ISO22000:2018
3. น ้ำดื่มคริ สตัล สนับสนุนงำนบำงกอก อำร์ ต เบี ยนนำเล่ 2020 (BAB 2020)
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4. โครงกำรจ้ ำ งงำนคนพิ ก ำรสนับ สนุน ภำรกิ จ กองอำนวยกำรรั ก ษำควำมมั่น คงภำยในภำค 2
และเครื อไทยเบฟ
5. กิ จกรรม Safety Day ตอกย ้ำมำตรฐำนควำมปลอดภัย ในโรงงำนนครรำชสี มำ
6. โครงกำรขับขี่ ปลอดภัย รั ก ษำวินัยจรำจร 2020
7. วันครอบครั วเสริ มสุข
8. “เสริ มสุข เติมสุขภำพ” โครงกำรเพื่ อสุขภำพของพนักงำน
9. กำรดำเนินงำนด้ ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ วยกำรฝึ กอบรม (Training)

ด้ านสิ่ งแวดล้ อม
1. เสริ มสุข ภำคภูมิใจได้ รับ กำรรั บรองมำตรฐำนสำกลระบบกำรจัด กำรสิ่ งแวดล้ อ ม ISO14001:2015
ครบ 7 โรงงำน
2. เสริ มสุขรั บ เครื่ องหมำยลดคำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ ครบถ้ วน 3 เครื่ องหมำย ทัง้ 7 โรงงำน
3. ตอกย ้ำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อมอย่ำงยั่งยื น ผ่ ำนเสื อ้ ยูนิฟ อร์ มพนักงำนโฉมใหม่ ที่ ผลิ ตมำจำก
เส้ นใย upcycling
4. เสริ มสุข โรงงำนสุรำษฎร์ ธ ำนี ตอกย ้ำกำรบริ ห ำรกำรผลิต ด้ วยหลักควำมรั บผิ ดชอบต่อสังคม
และกำรดำเนิ นงำนอย่ ำงยั่งยื น
5. น ้ำดื่มคริ สตัล จัดแสดงแนวคิ ด CARE ร่ วมผลักดัน อนำคตที่ ยั่งยื นของประเทศไทย พร้ อม
สนับสนุนคนรุ่ นใหม่ร้ ู ใช้ ร้ ู คุณ ค่ำทรั พ ยำกร ในงำน TSX Thailand Sustainability Expo 2020

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
10.1 ความเห็นเกี่ยวข้ องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัทมีควำมเห็นว่ำ
บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ และมีประสิทธิ ภำพ งบกำรเงินของบริ ษัทถูกต้ องตำม
ควรและเป็ นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและรำยกำรที่เกี่ยวข้ องกันมีควำมชัดเจน
เพียงพอและกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมข้ อกำหนด กฎหมำย และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง

10.2 ความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรื อผู้สอบบัญชี
ไม่มีควำมเห็นที่แตกต่ำงกันเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน ตำมรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำม
เอกสำรแนบท้ ำยรำยกำรข้ อมูลประจำปี
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10.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
1) ชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษัท
นำงสำวดวงกมล พรสุขสว่ำง ผู้จดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
หมำยเหตุ : นำงสำวดวงกมล พรสุขสว่ำง ได้ รับตำแหน่งผู้จดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2562
2) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
เห็นว่ำมีคณ
ุ วุฒิและประสบกำรณ์เหมำะสมเพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้ ำที่ดงั กล่ำว
3) กำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ำยผู้ดำรงตำแหน่ง
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน

11. รายการระหว่ างกัน
11.1 ลักษณะของความสัมพันธ์ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรื อกิจกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้ ง ซึง่ สำมำรถสรุ ปลักษณะควำมสัมพันธ์ได้ ดงั นี ้
ชื่อกิจการ
ผู้บริหำรสำคัญ

ประเทศที่จัดตัง้ /
สัญชาติ
สิงคโปร์ /ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่มีอำนำจและควำมรับผิดชอบกำรวำงแผนสัง่ กำรและควบคุม
กิจกรรมต่ำง ๆ ของกิจกำร ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อม ทังนี
้ ้รวมถึง
กรรมกำรของกลุม่ บริษัท (ไม่วำ่ จะทำหน้ ำที่ในระดับบริหำรหรือไม่)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน)

ไทย

บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดและมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด

ไทย

บริษัทใหญ่

บริษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ไทย

บริ ษัทร่วมและมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท แสงโสม จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท สุรำบำงยี่ขนั จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท ภิรมย์สรุ ำงค์ จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท สุรำทิพย์ จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท กฤตยบุญ จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท นำยุค จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท แพนอินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

ประเทศที่จัดตัง้ /
สัญชาติ
ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์ เก็ตติ ้ง จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท ทศภำค จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท ไทยดริง้ ค์ จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท โฮเรก้ ำ แมเนจเม้ นท์ จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท เบฟเทค จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท ซี เอ ซี จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท ไทยโมลำส จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท แก่นขวัญ จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท กำญจนสิงขร จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท อำหำรเสริม จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงอ้ อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท โออิชิ รำเมน จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงอ้ อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์ วิส จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงอ้ อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท บำงกอกอำร์ ตเบียนนำเล่ แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงอ้ อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงอ้ อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท ช้ ำงอินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้ อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท เบียร์ ไทย (1991) จำกัด (มหำชน)

ไทย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้ อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท เบียร์ ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้ อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท ป้อมบูรพำ จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้ อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท ป้อมกิจ จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้ อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้ อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ เอเชีย จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้ อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท แม๊ กซ์ เอเชีย จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้ อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด

ไทย

บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทำงอ้ อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

F&N Interflavine Pte Ltd.

สิงคโปร์

บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้ อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

ชื่อกิจการ
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ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายการระหว่่างกััน
ชื่อกิจการ
F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.
บริษัท ไทย เบเวอร์ เรจ แคน จำกัด

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
ประเทศที่จัดตัง้ /
สัญชาติ
มำเลเซีย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทำงอ้ อมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ถือหุ้นทำงอ้ อม

บริษัท อำคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน)

ไทย

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม

บริษัท อำคเนย์แคปปิ ตอล จำกัด

ไทย

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม

บริษัท อำคเนย์ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)

ไทย

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม

บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

ไทย

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

ไทย

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม

บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์ จำกัด

ไทย

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์

ไทย

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

จำกัด
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม
ไทย

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม

บริษัท แก้ วกรุงไทย จำกัด

ไทย

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม

บริษัท เบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ จำกัด (มหำชน)

ไทย

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม

บริษัท ไทย มำลำยำ กลำส จำกัด

ไทย

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม

บริษัท นอร์ ธปำร์ ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ ตคลับ จำกัด

ไทย

กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้ อม

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

ไทย

ผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ ข องบริ ษั ท ใหญ่ ใ นล ำดับ สูง สุด ถื อ หุ้น ใหญ่
ทำงอ้ อม

บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด

ไทย

บริษัทและกรรมกำรลงทุนในหุ้นสำมัญและมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท ฝำจีบ จำกัด (มหำชน)

ไทย

บริ ษัทลงทุนในหุ้นสำมัญและมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท บำงกอกกล๊ ำส จำกัด (มหำชน)

ไทย

บริษัทลงทุนในหุ้นสำมัญ
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายการระหว่่างกััน

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

นโยบายการกาหนดราคาสาหรั บรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอธิบายได้ ดังต่ อไปนี ้
รายการ

นโยบายการกาหนดราคา

รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำและกำรให้ บริ กำร

รำคำต้ นทุนสินค้ ำที่เกิดขึ ้นจริ งบวกด้ วยอัตรำกำไรขันต้
้ น

รำยได้ อื่น

รำคำทีต่ กลงกันตำมสัญญำ / รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ดอกเบี ้ยรับและดอกเบี ้ยจ่ำย

อัตรำที่ตกลงร่วมกันโดยอ้ ำงอิงอัตรำดอกเบี ้ยจำกสถำบันกำรเงิน

ซื ้อสินค้ ำและวัตถุดิบ

รำคำต้ นทุนของสินค้ ำและวัตถุดบิ ที่เกิดขึ ้นจริ งบวกอัตรำกำไรขันต้
้ น

เงินสนับสนุนทำงกำรตลำด

ตำมรำคำใบแจ้ งหนี ้ที่เกิดขึ ้นจริ ง

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ได้ แก่ เงินเดือน

ตำมที่ได้ รับอนุมตั ิโดยกรรมกำรและผู้ถือหุ้น

เงินบำเหน็จกรรมกำรและเบี ้ยประชุม
ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ำย

รำคำทีต่ กลงกันตำมสัญญำ / รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำร

รำคำทีต่ กลงกันตำมสัญญำ / รำคำที่ตกลงร่วมกัน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินธุรกิจ
กับบุคคลหรื อกิจกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ ง สำมำรถสรุ ปมูลค่ำและลักษณะของกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันโดยแบ่ง
ตำมประเภทได้ ดงั นี ้
รายการขายระหว่ างกันที่มีความสัมพันธ์ กับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ลาดับ

ชื่อ

1
2

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท นำยุค จำกัด

3

บริ ษัท แคชแวน แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

4

บริ ษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

5

บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จำกัด
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ยอดขายสาหรับ
ความสัมพันธ์
ปี สิน้ สุดวันที่
30 ก.ย. 2563
บริ ษัทใหญ่และมีกรรมกำรร่ วมกัน
3.08
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่
0.09
ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่
438.73
ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่
3,009.76
ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่
122.18
ในลำดับสูงสุด

112

ลูกหนี ้
ณ วันที่
30 ก.ย. 2563
0.77
35.64
234.82
12.86

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายการระหว่่างกััน
ลาดับ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

ชื่อ

ความสัมพันธ์

6

บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

7

บริ ษัท โฮเรก้ ำ แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

8

บริ ษัท ช้ ำงอินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

9

บริ ษัท อำหำรเสริ ม จำกัด

10

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง่ จำกัด

11

บริ ษัท เอเอสเอ็ม แมแนจเม้ นท์ จำกัด

12

บริ ษัท โออิชิ รำเมน จำกัด

13

บริ ษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด

14

บริ ษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด

15

บริ ษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด

16

F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.

17

บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่
ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่
ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทย่อยทำงอ้ อม
ของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่
ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริ ษัทใหญ่
ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงตรงของบริษัทใหญ่
ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของบริ ษัท
ใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทย่อยทำงอ้ อม
ของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทย่อยทำงอ้ อม
ของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริ ษัทร่วมของบริ ษัทย่อยทำงอ้ อม
ของบริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริ ษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดถือหุ้น
ใหญ่ทำงอ้ อม

รวม

113

ยอดขายสาหรับ
ปี สิน้ สุดวันที่
30 ก.ย. 2563
11.72

ลูกหนี ้
ณ วันที่
30 ก.ย. 2563
2.36

0.15

0.02

1.36

0.17

0.01

-

0.01

0.01

0.03

0.01

10.40

2.21

2.00

0.34

0.17

0.03

0.01

-

8.62

1.92

0.04

-

3,608.36

291.16
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายการระหว่่างกััน

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

ซือ้ สินค้ าและบริการจากบุคคลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ลาดับ

ชื่อ

ลักษณะรายการ

ยอดซือ้ สาหรับ
เจ้ าหนี ้
ปี สิน้ สุดวันที่
ณ วันที่
30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
47.85
2.45

1

บริ ษัท เบียร์ ไทย (1991) จำกัด (มหำชน)

ซื ้อสินค้ ำสำเร็ จรูป

2

บริ ษัท เบียร์ ทิพย์ บริ วเวอรี่ (1991) จำกัด

ซื ้อสินค้ ำสำเร็ จรูป

453.72

32.47

3

บริ ษัท กฤตยบุญ จำกัด

ซื ้อสินค้ ำสำเร็ จรูป

97.99

11.37

4

บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จำกัด

ซื ้อวัตถุดิบและสินค้ ำสำเร็จรูป

1,320.69

111.88

5

บริ ษัท เบฟเทค จำกัด

ซื ้อสินค้ ำสำเร็ จรูป

61.73

10.43

6

บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ซื ้อสินค้ ำสำเร็ จรูป

27.51

5.78

7

บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จำกัด

ซื ้อสินค้ ำสำเร็ จรูป

783.39

74.61

8

บริ ษัท ไทย เบเวอร์ เรจ แคน จำกัด

ซื ้อวัตถุดิบ

89.02

15.40

9

บริ ษัท ไทย มำลำยำ กลำส จำกัด

ซื ้อวัตถุดิบ

103.96

19.80

10

บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ซื ้อวัตถุดิบ

801.27

60.19

11

บริ ษัท ฝำจีบ จำกัด (มหำชน)

ซื ้อวัตถุดิบ

104.41

16.71

12

บริ ษัท เดอะเพ็ท จำกัด

ซื ้อวัตถุดิบ

226.91

28.60

13

บริ ษัท อำคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน)

ค่ำเบี ้ยประกันภัย

1.08

-

14

บริ ษัท บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์ จำกัด

ซื ้อวัตถุดิบและสินค้ ำสำเร็จรูป

4.90

0.97

4,124.43

390.66

รวม

รายได้ อ่ นื และเงินสนับสนุนทางการตลาด
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ลาดับ

ชื่อ

1

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน)

2

บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จำกัด

3

บริ ษัท เบียร์ ทิพย์ บริ วเวอรี่ (1991) จำกัด
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ลักษณะรายการ
รำยได้ อื่น
เงินสนับสนุนทำงกำรขำย
รำยได้ อื่น

114

รายได้ อ่ ืน
ลูกหนีอ้ ่ นื
สาหรับปี สิน้ สุด
ณ วันที่
วันที่
30 ก.ย. 2563
30 ก.ย. 2563
0.08
423.99

57.99

0.09

-

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายการระหว่่างกััน
ลาดับ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

ชื่อ

ลักษณะรายการ

รายได้ อ่ ืน
ลูกหนีอ้ ่ นื
สาหรับปี สิน้ สุด
ณ วันที่
วันที่
30 ก.ย. 2563
30 ก.ย. 2563
15.38
3.48

4

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ รี ไซเคิล จำกัด

รำยได้ อื่นค่ำขำยเศษวัสดุ

5

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

รำยได้ อื่นขำยเครื่ องจักรอุปกรณ์

0.04

0.01

6

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ มำร์ เก็ตติ ้ง จำกัด

เงินสนับสนุนทำงกำรขำย

10.35

2.64

7

บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จำกัด

เงินสนับสนุนทำงกำรขำย

73.92

15.07

8

บริ ษัท เบฟเทค จำกัด

ค่ำเคลมสินค้ ำ

0.01

0.02

9

บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จำกัด

รำยได้ อื่นค่ำสำธำรณูปโภค

3.89

0.28

10

บริ ษัท ฝำจีบ จำกัด (มหำชน)

ค่ำเคลมสินค้ ำ

0.05

0.04

11

บริ ษัท เดอะเพ็ท จำกัด

ค่ำเคลมสินค้ ำ

0.01

1.56

527.81

81.09

รวม

รายได้ เงินปั นผลรั บ
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ลาดับ
1

ชื่อ

ความสัมพันธ์

บริ ษัท ฝำจีบ จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทลงทุนในหุ้นสำมัญและมี

เงินปั นผลรับ
สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่
30 ก.ย. 2563
4.13

ลูกหนีอ้ ่ นื
ณ วันที่
30 ก.ย. 2563
-

กรรมกำรร่ วมกัน
2

บริ ษัท บำงกอกกล๊ ำส จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทลงทุนในหุ้นสำมัญ

2.15

-

3

บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จำกัด

บริ ษัทร่วมและมีกรรมกำรร่ วมกัน

24.00

-

4

บริ ษัท เดอะเพ็ท จำกัด

บริ ษัทและกรรมกำรลงทุนในหุ้น

1.05

-

31.33

-

สำมัญและมีกรรมกำรร่ วมกัน
รวม
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ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ลาดับ

ชื่อ

ลักษณะรายการ

1

บริ ษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

2

บริ ษัท ทศภำค จำกัด

3

ค่ำใช้ จำ่ ยสนับสนุนกำรขำย

ค่ าใช้ จ่าย
สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่
30 ก.ย. 2563
114.67

เจ้ าหนีอ้ ่ นื
ณ วันที่
30 ก.ย. 2563
128.59

ค่ำโฆษณำ

66.10

7.02

บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ค่ำใช้ จำ่ ยสนับสนุนกำรขำย

0.20

-

4

บริ ษัท โออิชิ รำเมน จำกัด

ค่ำใช้ จำ่ ยสนับสนุนกำรขำย

1.30

-

5

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ำย

51.42

11.11

6

บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ำย

1.48

-

7

บริ ษัท ฝำจีบ จำกัด (มหำชน)

ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ำย

0.02

-

8

บริ ษัท อำคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน)

ค่ำเบี ้ยประกันภัย

26.92

1.27

9

บริ ษัท แม๊ กซ์ เอเชีย จำกัด

ค่ำใช้ จำ่ ยเบ็ดเตล็ด

0.01

-

10

บริ ษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด

ค่ำใช้ จำ่ ยสนับสนุนกำรขำย

0.11

-

262.23

147.99

รวม

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ลาดับ

ชื่อ

1

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน)

2

บริ ษัท สุรำบำงยี่ขนั จำกัด

3

บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จำกัด

4

บริ ษัท ซี เอ ซี จำกัด

5
6

ลักษณะรายการ
ค่ำบริ กำรระบบสำรสนเทศ

เจ้ าหนีอ้ ่ นื
ณ วันที่
30 ก.ย. 2563
4.36

ค่ำเช่ำ

0.10

-

ค่ำบริ หำรจัดกำร

14.40

5.01

ค่ำใช้ จำ่ ยเบ็ดเตล็ด

0.07

-

บริ ษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

ค่ำเช่ำค่ำบริ กำร

17.33

2.92

บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

ค่ำเช่ำพำเลท

23.01

-

ค่ำเช่ำสำนักงำน
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ค่ าใช้ จ่าย
สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่
30 ก.ย. 2563
14.23
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แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563

ชื่อ

ลักษณะรายการ

ค่ าใช้ จ่าย
สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่
30 ก.ย. 2563
0.01

เจ้ าหนีอ้ ่ นื
ณ วันที่
30 ก.ย. 2563

7

บริ ษัท เดอะ คิวเอสอำร์ ออฟ เอเชีย จำกัด

ค่ำใช้ จำ่ ยเบ็ดเตล็ด

8

บริ ษัท อำคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหำชน)

ค่ำเบี ้ยประกัน

4.65

-

9

บริ ษัท อำคเนย์แคปปิ ตอล จำกัด

ค่ำเช่ำรถ

36.72

3.24

10

บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)

ค่ำเบี ้ยประกัน

0.77

-

11

บริ ษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

ค่ำบริ กำรระบบสำรสนเทศ

16.61

3.29

12

บริ ษัท แพนอินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัด

ค่ำใช้ จำ่ ยเบ็ดเตล็ด

0.07

0.03

13

บริ ษัท เบอร์ ลยี่ คุ เกอร์ จำกัด (มหำชน)

ค่ำใช้ จำ่ ยเบ็ดเตล็ด

0.03

-

14

บริ ษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

ค่ำใช้ จำ่ ยเบ็ดเตล็ด

0.41

0.08

15

บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ค่ำใช้ จำ่ ยเบ็ดเตล็ด

0.04

0.01

16

บริ ษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)

ค่ำเช่ำรถยนต์

0.73

0.02

17

บริ ษัท แคชแวน แมนเนจเมนต์ จำกัด

ค่ำใช้ จำ่ ยเบ็ดเตล็ด

2.17

0.02

18

บริ ษัท เบียร์ ทิพย์ บริ วเวอรี่ (1991) จำกัด

ค่ำเช่ำพำเลท

0.24

0.02

19

บริ ษัท เบฟเทค จำกัด

ค่ำใช้ จำ่ ยเบ็ดเตล็ด

1.52

0.03

20

บริ ษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด

ค่ำใช้ จำ่ ยเบ็ดเตล็ด

0.03

-

21

บริ ษัท อำคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)

ค่ำเบี ้ยประกัน

0.06

-

22

บริ ษัท บีเจซี สเปเชียลตี ้ส์ จำกัด

ค่ำใช้ จำ่ ยเบ็ดเตล็ด

0.20

0.07

23

บริ ษัท นอร์ ธปำร์ ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ ตคลับ จำกัด

ค่ำใช้ จำ่ ยเบ็ดเตล็ด

0.01

-

133.41

19.27

รวม

0.17

11.2 ความจาเป็ นของรายการระหว่ างกัน
รำยกำรระหว่ำงกันข้ ำงต้ นเป็ นรำยกำรที่ดำเนินกำรระหว่ำงปี และรำยกำรต่อเนื่องจำกปี ที่ผ่ำนมำซึ่งมี
ควำมจำเป็ นและเหมำะสมดังนี ้
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11.2.1 รายการขายสินค้ ากับกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยขำยสินค้ ำให้ กับกลุ่มบริ ษัทที่มีควำมเกี่ยวข้ องกัน อำทิ เป็ นบริ ษัทร่ วม
และ/บริ ษัทย่อยของบริ ษัทใหญ่ และ/หรื อมีกรรมกำรร่ วมกัน ในเงื่อนไขที่เป็ นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่
ขำยให้ กบั กิจกำรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกันและเป็ นไปตำมรำคำตลำด

11.2.2 รายการซือ้ สินค้ าและค่ าใช้ จ่ายกับกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยซื ้อสินค้ ำและค่ำใช้ จ่ำยกับกลุ่มบริ ษัทที่ มีควำมเกี่ ยวข้ องกัน อำทิเป็ น
บริ ษัทร่ วมและ/หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทใหญ่ และ/มีกรรมกำรร่ วมกัน ในเงื่ อนไขที่ เป็ นปกติธุรกิจ
เช่นเดียวกับที่ขำยให้ กบั กิจกำรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกันและเป็ นไปตำมรำคำตลำดหรื อรำคำประเมินของผู้
ประเมินรำคำอิสระแล้ วแต่กรณี
ดังนัน้ รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ ำงต้ น พิจำรณำจำกควำมเหมำะสมและจำเป็ น จึงมีควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท ทัง้ นี ้ หำกจำเป็ นต้ องมีรำยกำร
ประเภทนี ้อีก บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะดำเนินกำรตำมขันตอน
้
หลักเกณฑ์แ ละวิธีกำรในกำรทำรำยกำร
รวมถึงขอควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษัทตำมแต่กรณีและผู้มีส่วนได้
เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระดังกล่ำว

11.3 มาตรการหรื อขัน้ ตอนในการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
กรณี ที่รำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทเกิดขึน้ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้
เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ ง ทำงผลประโยชน์ ใ นอนำคต บริ ษัท จะให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ ใ ห้
ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณี ที่กรรมกำรตรวจสอบไม่มี ควำม
ชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะว่ำจ้ ำงให้ ผ้ ูเชี่ยวชำญ
อิ ส ระหรื อ ผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท เป็ นผู้ ใ ห้ ค วำมเห็ น เกี่ ย วกับ รำยกำรระหว่ ำ งกัน ดัง กล่ ำ ว เพื่ อ น ำไปใช้
ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี
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11.4 นโยบายหรือแนวโน้ มในการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษัทคำดว่ำในอนำคตอำจจะมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึ ้นอีก เนื่องจำกรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัท
เป็ นไปตำมกำรดำเนินธุรกิจกำรค้ ำปกติและ/หรื อสนับสนุนธุรกิจ ซึง่ บริ ษัทยังคงยึดถือนโยบำยที่จะดำเนินกำร
ให้ รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวได้ กระทำอย่ำงยุติธรรม ตำมรำคำตลำดและเป็ นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ ำ (Fair
and at arm’s length) รวมถึงเป็ นประโยชน์ สูงสุดต่อบริ ษัท ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทหรื อผู้เชี่ยวชำญอิสระพิจำรณำตรวจสอบและให้ ควำมเห็นถึงควำมเหมำะสมของรำคำ
และควำมสมเหตุ ส มผลของกำรท ำรำยกำรด้ ว ย โดยรำยกำรระหว่ ำ งกั น ที่ อ ำจเกิ ด ขึ น้ ในอนำคตนั น้
คณะกรรมกำรบริ ษัท จะต้ องปฏิ บัติ ใ ห้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติต ำม
ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงและกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยทรัพย์สินที่สำคัญของ
บริ ษัทตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพฯ
สำหรั บรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทที่เกิดขึน้ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ มีส่วน
ได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในอนำคตนัน้ บริ ษัทจะจัดให้ มีกำรทำสัญญำให้ ถูกต้ อง และ
จะให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้
ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้น บริ ษัท
จะว่ำจ้ ำ งให้ ผ้ ูเชี่ ย วชำญอิส ระหรื อผู้ส อบบัญ ชี ของบริ ษัท เป็ นผู้ใ ห้ ค วำมเห็ น เกี่ ย วกับ รำยกำรระหว่ำงกัน
ดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะ
เปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ กำรกำหนดนโยบำยทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นกำรยักย้ ำยหรื อถ่ำยเท
ผลประโยชน์ระหว่ำงบริ ษัท บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และกระทำโดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหุ้นทุกรำยโดยเฉพำะรำยย่ อยเป็ นสำคั ญ นอกจำกนี ้ กรรมกำร และ/หรื อผู้ถือหุ้นที่ มีส่วนได้ เสี ย
เกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน หรื อกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สินของบริ ษัท จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่ อง
ดังกล่ำวอีกด้ วย
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญและงบการเงิิ
น

12. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญและงบการเงิน
12.1 งบการเงิน
สรุ ปรายงานสอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริ ษัทสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตรวจสอบ
โดยนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง จากบริ ษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ แสดงความเห็นใน
รายงานสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินได้ แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานโดยถูกต้ องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

12.2 ค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
 บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)

1,700,000

บาท

 บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จากัด

704,000

บาท

 บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จากัด

97,500

บาท

 บริ ษัท เสริ มสุข เทรนนิ่ง จากัด

147,000

บาท

 บริ ษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จากัด

685,300

บาท

 Great Brands Limited

25,000

ค่ าบริการอื่น (Non-audit Fee)
- ไม่มี -
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญและงบการเงิิ
น อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
แบบแสดงรายการข้
12.3 สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานสาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 2562 และ 2561

(หน่ วย : บาท)

2563

2562

2561

1,403,498,770

872,792,975

506,202,042

549,712,069

567,967,095

534,904,158

ลูกหนี ้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

83,541,529

151,686,762

461,740,858

ลูกหนี ้อื่น

66,806,338

54,926,650

75,513,755

587,083,592

676,486,645

604,588,348

603,536

2,994,352

4,217,246

29,377,654

42,119,316

21,142,443

2,720,623,488

2,368,973,795

2,208,308,850

524,446

520,279

517,922

เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

802,279,941

638,310,906

536,464,389

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

134,422,040

132,570,992

129,662,202

3,000,000

3,000,000

3,000,000

323,650,345

322,984,765

316,485,388

8,311,275,107

8,743,103,884

8,268,329,835

16,311,083

18,414,778

19,759,485

96,965

95,554

3,516,930

187,724,452

172,059,890

173,274,025

9,779,284,379

10,031,061,048

9,451,010,176

12,499,907,867

12,400,034,843

11,659,319,026

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ า

สินค้ าคงเหลือ
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้ า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการใช้

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญและงบการเงิิ
น อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
แบบแสดงรายการข้
งบแสดงฐานะการเงินรวม(ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 2562 และ 2561
(หน่ วย : บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ าหนี ้อื่น

2563

2562

2561

576,406,540
169,169,787
692,469,508

640,773,569
160,684,719
663,122,965

764,143,418
152,814,925
651,525,137

72,517,234

72,921,398
444,429,508
48,476,753
2,134,311,139

เงินปั นผลค้ างจ่าย
เงินมัดจารับขวดและลังจากลูกค้ า
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน

453,579,395
31,306,218
1,995,448,682

72,516,353
442,711,183
37,150,895
2,016,959,684

หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

468,349,587
1,138,751,748
1,607,101,335
3,602,550,017

463,526,251
1,185,893,784
1,649,420,035
3,666,379,719

50,972,264
933,446,317
984,418,581
3,118,729,720

265,900,484
265,900,484
1,342,448,425

265,900,484
265,900,484
1,342,448,425

265,900,484
265,900,484
1,342,448,425

26,795,766

26,795,766

26,795,766

2,285,000,000
1,281,212,464

2,285,000,000
1,118,990,577

2,285,000,000
1,624,620,032

3,696,000,711
8,897,357,850
12,499,907,867

3,694,519,872
8,733,655,124
12,400,034,843

2,995,824,599
8,540,589,306
11,659,319,026

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญและงบการเงิิ
น
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 2562 และ 2561
(หน่ วย : บาท)
2563

2562

2561

รายได้
10,865,142,826

11,571,724,909

10,819,526,673

7,329,758

4,441,177

4,441,177

121,353,737

148,237,840

335,231,622

10,993,826,321

11,724,403,926

11,159,199,472

ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริ การ

7,599,502,136

8,404,005,996

7,827,770,932

ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย

2,611,988,634

2,649,647,968

2,678,276,024

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

811,545,856

873,268,633

1,061,772,808

-

171,829,771

-

11,023,036,626

12,098,752,368

11,567,819,764

ส่วนแบ่งกาไร จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม (สุทธิจากภาษีเงินได้ )

187,969,035

176,846,517

126,934,396

กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ค่าใช้ จ่าย)

158,758,730
10,372,637

(197,501,925)
(255,017,060)

(281,685,896)
3,948,969

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

169,131,367

(452,518,985)

(277,736,927)

0.64

(1.70)

(1.04)

รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
เงินปั นผลรับ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

ต้ นทุนบริ การในอดีตสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จากการปรับปรุ งพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน
รวมค่ าใช้ จ่าย

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (บาท)
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญและงบการเงิิ
น
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
งบกระแสเงินสดรวม
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 2562 และ 2561
2563

(หน่ วย : บาท)
2561

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

169,131,367

(452,518,985)

(277,736,927)

ปรับรายการทีก่ ระทบกาไร (ขาดทุน) เป็ นเงิ นสดรับ (จ่าย)
ค่าใช้ จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

(10,372,637)
588,594,219

255,017,060
596,258,355

(3,948,969)
664,768,128

43,755,723

-

-

136,148,468

90,133,259

77,453,847

690,905

171,829,771
(26,221)

954,846

(665,580)
(187,969,035)

(6,499,377)
(176,846,517)

(2,903,000)
(126,934,396)

หนี ้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)

3,150,155

52,283

(3,924,753)

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้ า (กลับรายการ)

3,996,608

1,307,968

(12,402,903)

20,590,357

(19,694,969)

(121,275,144)

-

-

(25,322,165)

ดอกเบี ้ยรับ

(6,644,190)

(5,173,235)

(3,262,852)

เงินปั นผลรับ

(7,329,758)

(4,441,177)

(4,441,177)

753,076,602

449,398,215

161,024,535

14,717,172

(34,531,067)

91,123,635

32,145,233
(11,491,989)
85,406,445
2,390,816

346,054,096
22,002,952
(73,206,265)
1,222,894

(164,861,575)
24,673,807
120,211,841
16,638,366

ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายประมาณการหนี ้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ต้ นทุนบริ การในอดีตสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จากการปรับปรุ งพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
กาไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม(สุทธิจากภาษีเงินได้ )

ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
กลับรายการขาดทุนจากประมาณการการด้ อยค่าอุปกรณ์

การเปลี ่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นดาเนิ นงาน
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้ า
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญและงบการเงิิ
น
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 2562 และ 2561

(หน่ วย : บาท)
2561

2563

2562

(1,591,229)
(2,213,064)

(10,858,320)
(10,118,966)

20,438,344
(27,006,544)

(64,367,029)

(123,369,849)

(74,247,892)

8,485,068

7,896,015

(88,138,973)

เจ้ าหนี ้อื่น
เงินมัดจารับขวดและลังจากลูกค้ า

20,083,586
10,868,212

(4,833,089)
(1,718,325)

15,869,849
(10,144,108)

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

(5,844,677)

(11,325,859)

10,876,103

จ่ายประมาณการหนี ้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

(108,021,811)

(74,066,595)

(73,133,293)

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเครื่ องจักร อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้ออาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับเงินปั นผล

733,643,335

482,545,837

23,324,095

22,899,453
(232,482,437)
(851,349)
67,329,758

20,249,426
(182,307,339)
(2,104,001)
43,441,177

207,714,583
(266,011,929)
(9,732,772)
101,941,177

6,644,190

5,173,235

3,262,852

(4,167)

(2,357)

(4,645)

เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(136,464,552)

(115,549,859)

37,169,266

จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ งวด
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด

(66,472,988)
(66,472,988)
530,705,795
872,792,975
1,403,498,770

(405,045)
(405,045)
366,590,933
506,202,042
872,792,975

60,493,361
445,708,681
506,202,042

7,752,016
-

14,549,034
870,460,300

7,258,032
-

การเปลี ่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นดาเนิ นงาน(ต่อ)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

รับดอกเบี ้ย
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจากัดในการใช้

เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อเครื่ องจักร และอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญและงบการเงิิ
น อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
แบบแสดงรายการข้
12.4 การแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน
12.4.1 ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ (งบการเงินรวม)

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น

622

2.34
169

0.64

-1.04

-278

-1.70

-453
2561

2562

(หน่วย : ล้านบาท)

2563

2561

2562

(หน่วย : บาทต่อหุ้น)

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม

2563

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

5.41%

5.12%

1.50%

1.36%

-2.49%

-2.38%
-3.91%

2561

2562

-3.76%
2563

2561
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญและงบการเงิิ
น อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
แบบแสดงรายการข้
12.4.2 อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วน

2563

งบการเงินรวม
2562

2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

1.4

1.2

1.0

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

(เท่า)

1.0

0.7

0.5

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดต่อหนี ้สินหมุนเวียน

(เท่า)

0.4

0.2

0.1

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

(เท่า)

19.4

21.0

18.7

ระยะเก็บหนี ้เฉลี่ย

(วัน)

18.8

17.4

19.5

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

(เท่า)

20.4

21.9

18.9

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย

(วัน)

17.9

16.7

19.3

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้

(เท่า)

12.5

12.0

9.8

ระยะเวลาชาระหนี ้

(วัน)

29.2

30.4

37.2

Cash Cycle (Better)

(วัน)

7.5

3.4

1.6

12.4.3 อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตราส่ วน
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินการ
อัตรากาไรอื่น ๆ
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

2563
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

30.1
(1.5)
2.9
1.5
1.9

งบการเงินรวม
2562
27.4
(4.6)
2.8
(3.9)
(5.2)

2561
27.7
(6.9)
4.2
(2.5)
(3.2)
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญและงบการเงิิ
น อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
แบบแสดงรายการข้
12.4.4 อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่ วน

2563

งบการเงินรวม
2562

2561

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(ร้ อยละ)

1.4

(3.8)

(2.4)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(ร้ อยละ)

2.0

(5.3)

(3.3)

(เท่า)

0.9

0.9

0.9

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

12.4.5 อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วน

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

166

(เท่า)
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2563

งบการเงินรวม
2562

2561

0.4

0.4

0.4

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่
ายจััดการอมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
แบบแสดงรายการข้
13. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis: MD&A)
สรุ ปผลการดาเนินงานปี 2563
(หน่วย: ล้ านบาท)
เปลี่ยนแปลง
ร้ อยละ

รายการ

2563

2562

รายได้ จากการขายและให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและต้ นทุนให้ บริ การ
กาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายบริ หาร
ต้ นทุนบริ การในอดีตสาหรับผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานจากการปรับปรุ ง
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน
รายได้ อื่น
(รวมเงินปั นผลรับ จานวนเงิน 7.3 ล้ านบาท)
ผลประโยชน์ภาษี เงินได้ (ค่าใช้ จ่าย)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

10,865
7,600
3,265
3,423

11,572
8,404
3,168
3,523

(707)
(804)
97
(100)

(6.1)
(9.6)
3.1
(2.8)

-

172

(172)

(100.0)

129

153

(24)

(15.7)

10
169
0.64

(255)
(453)
(1.70)

265
622
2.34

103.9
137.3
137.6

บริ ษั ท เสริ ม สุข จ ากัด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย (“บริ ษั ท ”) ขอชี แ้ จงผลการด าเนิ น งานรวมและฐานะ
ทางการเงินรวมสาหรับรอบบัญชีปี 2563 สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ผลการดาเนินงานสาหรับรอบบัญชีปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การรวมทังสิ
้ ้นจานวน 10,865 ล้ านบาท ลดลง 707 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ น 6.1% เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรัส
โควิ ด -19 ซึ่ง มาตรการควบคุมการแพร่ ร ะบาดจากรั ฐ บาล ส่งผลกระทบต่อยอดขายในช่ องทาง ร้ านอาหาร
กลุ่มโรงแรม และห้ างสรรพสินค้ าลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังคงเดินหน้ าขยายช่องทางการจาหน่ายแบบดังเดิ
้ ม
(Traditional trade) และเพิ่มการขายในช่องทางร้ านค้ าส่ง ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ และร้ านสะดวกซื ้อ อีกทังบริ
้ ษัท
ยังได้ สร้ างช่องทางการขายใหม่ที่สามารถขายตรงใกล้ กบั ครัวเรื อนผู้บริ โภคในช่วงระหว่างที่มีการ lockdown และ
ยังดาเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง ควบคูไ่ ปกับการทากิจกรรมส่งเสริ มการขายและการตลาด ซึง่ ส่งผลให้ คริ สตัลยังคง
รักษาความเป็ นผู้นาในตลาดน ้าดื่มอย่างต่อเนื่อง
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่แบบแสดงรายการข้
ายจััดการ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
27%

30%

30%

27%

11,572

10,865

11,572

10,865

 6.1%

6.1%

2562
รายได้

2563
กำ�ไรขั้นต้น

ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริการ
บริ ษัทมีต้นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริ การรวม เท่ากับ 7,600 ล้ านบาท ลดลง 804 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
9.6% เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งสอดคล้ องกับการลดลงของรายได้ จากการขาย นอกจากนี ้
บริ ษัทยังคงบริ หารจัดการต้ นทุนวัตถุดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์และต้ นทุนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย
บริ ษั ท มี ต้ น ทุ น ในการจั ด จ าหน่ า ยรวม เท่ า กั บ 2,612 ล้ า นบาท ลดลง 38 ล้ า นบาทหรื อ คิ ด เป็ น 1.4%
เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการควบคุมค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายและการตลาด
โดยเน้ นไปที่ช่องทางออนไลน์ มากยิ่งขึ ้น รวมถึงการลดลงของค่าขนส่งซึ่งสอดคล้ องกับการลดลงของรายได้ จาก
การขายและการบริ หารจัดการค่าขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษั ท มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารรวม เท่ า กับ 811 ล้ า นบาท ลดลง 62 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น 7.1% เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน จากมาตรการการควบคุมค่าใช้ จ่าย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ให้ มีความรัดกุมและประสิทธิภาพสูงขึ ้น
กาไรสุทธิ
ก าไรสุท ธิ ของบริ ษัท เท่ากับ 169 ล้ านบาท ซึ่ง บริ ษัท ยังคงรั ก ษาความสามารถในการท าก าไร ท่ ามกลาง
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 บริ ษัทมีกาไรเพิ่มขึ ้น 622 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 137.3% จากผลขาดทุน
สุทธิ 453 ล้ านบาทในงวดเดียวกันของปี ก่อน
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การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่
ายจััดการอมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
แบบแสดงรายการข้
บริ ษัทมีกาไรเพิ่มขึ ้น 148 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 704.8% เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลกาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
ปกติ (Normalized Net Profit) ในปี ก่อนที่ 21 ล้ านบาท หากไม่รวมรายการนอกเหนือการดาเนินงานปกติ ได้ แก่
ต้ นทุนบริ การในอดีตสาหรั บผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานสุทธิ ภาษี นิติบุคคลจานวน 137 ล้ านบาท และ
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จากการใช้ ประโยชน์ และการตัดจาหน่ายสินทรั พย์ ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจานวน 336
ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลจากการควบคุมต้ นทุนในการจัดจาหน่าย และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทมีผลกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานเป็ นจานวนเงิน 0.64 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึน้ 2.34 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับ
ผลขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 1.70 บาทต่อหุ้น ในงวดเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุผลที่อธิบาย
ข้ างต้ น
ฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ
สินทรั พย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ิน
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562

เปลี่ยนแปลง

ร้ อยละ

2,721
9,779
12,500

2,369
10,031
12,400

352
(252)
100

14.9
(2.5)
0.8

1,995
1,607
3,602

2,017
1,649
3,666

(22)
(42)
(64)

(1.1)
(2.5)
(1.7)

8,898
12,500

8,734
12,400

164
100

1.9
0.8

สินทรั พย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 12,500 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 100 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
0.8% เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริ ษัทมีสินทรั พย์ หมุนเวียนจานวน 2,721 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 352 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 14.9% สาเหตุหลัก
มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นจากผลประกอบการที่เติบโต
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การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่าแบบแสดงรายการข้
ยจััดการ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
บริ ษัทมีสินทรั พย์ ไม่หมุนเวียนจานวน 9,779 ล้ านบาท ลดลง 252 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 2.5% สาเหตุหลัก
มาจากการลดลงของมูลค่าสุทธิของอาคารและอุปกรณ์จากค่าเสื่อมราคา สุทธิด้วยการซื ้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
และการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจากส่วนแบ่งกาไร
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 3,602 ล้ านบาท ลดลง 64 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 1.7%
เมื่อเทียบกับหนี ้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริ ษัทมีหนีส้ ินหมุนเวียนจานวน 1,995 ล้ านบาท ลดลง 22 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 1.1% สาเหตุหลักมาจาก
เจ้ าหนี ก้ ารค้ า ลดลงจากการสั่ง ซือ้ วัต ถุดิ บและบรรจุภัณ ฑ์ ลดลง เนื่ องจากการควบคุมสิน ค้ าคงเหลืออย่ างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
บริ ษัทมีหนี ้สินไม่หมุนเวียนจานวน 1,607 ล้ านบาท ลดลง 42 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 2.5% สาเหตุหลักมาจาก
การจ่ายชาระหนี ้สินผลประโยชน์พนักงานหลังเกษี ยณอายุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 8,898 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 164 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ น 1.9% จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของผลกาไรสุทธิ
สาหรับปี และกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ พนักงาน
สุทธิด้วยเงินปั นผลจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
งบกระแสเงินสด
บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็ นจานวน 1,403 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
531 ล้ านบาท จาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เนื่องจากกระแสเงินสดรั บจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 734
ล้ านบาท จากผลการดาเนินงานที่มีกาไร เงินปั นผลรับและดอกเบี ้ยรับจานวน 74 ล้ านบาท สุทธิด้วยเงินสดใช้ ไป
สาหรั บการลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ จานวน 211 ล้ านบาท เพื่ อเพิ่ มประสิทธิ ภาพของกิ จการ และจ่าย
เงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทจานวน 66 ล้ านบาท โดยภาพรวมสถานะทางการเงิ น ของบริ ษัท ยังมีความ
แข็งแกร่ ง สะท้ อนได้ จากการที่บริ ษัทไม่มีเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี ้ย และมีสภาพคล่องในระดับสูงจากกระแสเงินสด
จากการดาเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั สโควิด -19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกหนีร้ ายย่อยของบริ ษัทฯ
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการท่องเที่ ยว บริ ษั ทฯ มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี ท้ ี่ ได้ รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ ดงั กล่าว โดยการพิจารณาผ่อนผันการชาระหนีเ้ ป็ นรายๆ ไป เพื่อช่วยพยุงธุรกิจของคู่ค้าให้ สามารถ
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การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่
ายจััดการอมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
แบบแสดงรายการข้
ดาเนิ นต่อไปได้ และลดโอกาสการผิ ดนัดชาระหนี ้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ บริ ษัทฯ ได้ รับการชาระหนีค้ ืนอย่าง
เหมาะสม
การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน
สภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.4 เท่า ในปี 2563 ปรั บตัวดีขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ 1.2 เท่า โดยบริ ษัทมี
สภาพคล่องแข็งแกร่ งจากผลประกอบการที่ดีขึ ้น และมีการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนได้ ดีทาให้ สินทรัพย์หมุนเวียน
เพิ่มขึ ้นและหนี ้สินหมุนเวียนลดลง รวมถึงบริ ษัทไม่มีเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี ้ย
ความสามารถในการทากาไร
บริ ษัทมีอตั ราส่วนความสามารถในการทากาไรในปี 2563 ปรับตัวดีขึ ้นจากปี 2562 ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจากกาไร
สุทธิที่เพิ่มขึ ้นจากการควบคุมต้ นทุนขายและจัดจาหน่ายให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น รวมถึงการดูแลค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หารให้ รัดกุมยิ่งขึ ้น
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ในปี 2563 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ 1.4% ปรับตัวดีขึ ้นจากปี 2562 ที่ -3.8% เนื่องจากกาไรสุทธิที่
เพิ่มขึน้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ถาวรอยู่ที่ 2.0% เพิ่มจากปี 2562 ที่ -5.3% มาจากกาไรสุทธิ ที่เติบโตแต่
สินทรัพย์ถาวรปรับตัวลดลงจากการบริ หารจัดการที่ดีขึ ้น
โครงสร้ างทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 0.4 เท่า ซึง่ เปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็ น
สาระสาคัญจากปี 2562 เนื่ องจากบริ ษัทไม่มีหนี ส้ ินที่ มีภ าระดอกเบี ย้ และกระแสเงิ นสดจากการด าเนิ น งาน
สามารถรองรับแผนการลงทุนและดาเนินธุรกิจได้ เพียงพอ ทาให้ บริ ษัทมีโครงสร้ างทางการเงินที่แข็งแกร่ ง
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การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่าแบบแสดงรายการข้
ยจััดการ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่ อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
การเรี ยกเก็บภาษี สรรพสามิตมีผลกระทบต่อธุรกิจเครื่ องดื่มของบริ ษัท ทังในส่
้ วนของมูลค่าและปริ มาณความ
หวาน โดยภาระภาษี ในส่วนของค่าความหวานจะปรับขึ ้นเป็ นขันบั
้ นไดทุก 2 ปี แต่อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษัทเสริ มสุข
ได้ กาหนดแผนกลยุทธ์และมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการจัดเก็บภาษี สรรพสามิตดังกล่าวไว้ เป็ น
การล่วงหน้ าอย่างรัดกุม เช่น การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยมุง่ เน้ นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้ องการและกระแสความนิยมของผู้บริ โภค รวมถึงการบริ หารจัดการต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็ นการบรรเทาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษี สรรพสามิตดังกล่าว
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และ
มีความสัมพันธ์ ทางตรงกับกาลังซื ้อของผู้บริ โภค บริ ษัทจึงได้ สร้ างช่องทางการขายใหม่ที่สามารถขายตรงใกล้ กบั
ครัวเรื อนผู้บริ โภค เช่น รถขายตามชุมชน ช่องทางออนไลน์ และในปี ที่ผ่านมาบริ ษัท ได้ มีการพัฒนางานขายเพื่อ
ตอบโจทย์ เรื่ องดิจิทัลทรานส์ฟอร์ มเมชั่น ในรู ปแบบแอพพลิเคชั่น ‘เสริ มสุข แฟมิลี่’ เพื่อสื่อสารกับร้ านค้ าได้ ง่าย
สะดวก และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบโจทย์ พฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลง และรั บมือกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต

172

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
ต่่อรายงานทางการเงิิน
รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงภาระหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบในฐานะกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน
ในการเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน ของบริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ซึง่ งบการเงินดังกล่าวได้
จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาเลือกใช้ นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิ บัติ
อย่างสม่าเสมอ ประกอบกับการใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และประมาณการ ที่สมเหตุสมผล
ในการจัด ท า มีก ารเปิ ดเผยข้ อมูล ส าคัญอย่ างเพี ย งพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ตลอดจนแสดง
คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย เพื่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไป ทังนี
้ ้งบการเงินดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบและให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ส่งเสริ มให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักการกากับ
ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ตลอดจนจัด ให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะดารง รักษาไว้
ซึ่งทรั พย์ สินของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้ เกิ ดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระสาคัญ
ในการนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระทาหน้ าที่สอบทานเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปรากฏ
ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง แสดงไว้ ใ นรายงานประจ าปี และ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริ หารความเสี่ยง และ
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท มีความเพียงพอ และเหมาะสม สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
ได้ ว่างบการเงินของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย สาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีความถูกต้ องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
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แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปั จจุบนั ได้ รับแต่งตังตามมติ
้
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระจานวน 3 คน ได้ แ ก่ ศ.ดร. คุณ หญิ ง สุช าดา กี ร ะนัน ทน์ นายสุจิ นต์ หวั่งหลี และ นางศิริ เพ็ญ
สีตสุวรรณ
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมรวม 4 ครั ง้ โดยเป็ นการประชุมปกติ
4 ครัง้ เพื่อดูแลและสอบทานงานด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ได้ แก่ ความเพียงพอ และประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามการแก้ ไขตาม
ข้ อสังเกต และเสนอมาตรการและแนวทางการแก้ ไขในประเด็นที่มีนยั สาคัญตามรายงานการตรวจสอบ ให้ ความ
เห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ร่ วมกับฝ่ ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
โดยให้ ความสาคัญกับความถูกต้ องตามที่ ควรของงบการเงิ นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป และการ
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอของงบการเงินรวมถึงการให้ ความเห็นเมื่อมีรายการเกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจจะ
เกิ ดความทับซ้ อนทางผลประโยชน์ กากับดูแลให้ มีการสอบทานการปฏิ บัติงานให้ เป็ นไปตามข้ อก าหนดและ
กฎหมาย และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรวมทังเสนอค่
้
าตอบแทน
จากการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา การปฏิบตั ิงานของบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม งบการเงินถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้ อมูล
และรายการที่เกี่ยวข้ องกันมีความชัดเจนเพียงพอและการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามข้ อกาหนดและกฎหมาย
- ลายมือชื่อ ศ. ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบริิหารความยั่่�
งยืืนอและความเสี่่
�ยาปีง 2563
แบบแสดงรายการข้
มูล (แบบ 56-2) ประจ
รายงานคณะกรรมการบริ หารความยั่งยืนและความเสี่ยง
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ห ารความยั่ ง ยื น และความเสี่ ย งชุ ด ปั จ จุ บั น ได้ รั บ แต่ ง ตัง้ ตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท จานวน 13 คน ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 7 คน และผู้บริ หารจานวน 6 คน
คณะกรรมการบริ หารความยั่ ง ยื น และความเสี่ ย งได้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ได้ ประชุมรวม 4 ครัง้ โดยได้ ดาเนินงานกาหนดแนวทาง
กรอบการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยงโดยรวม และหลักเกณฑ์ การบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยงด้ าน
ต่าง ๆ ให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ให้ ความเห็นชอบและทบทวนปั จจัย และระดับความเสี่ยงทังภายในและ
้
ภายนอกองค์กร ตลอดจนติดตามการดาเนินงานตามแผนการบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวและการปรับกลยุทธ์เพื่อ
ความยัง่ ยืนในการบริ หารจัดการ
จากการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ หารความยั่งยืนและความเสี่ยง
ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าบริ ษัทได้ จดั ทาแผนการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยงและดาเนินการนโยบายดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยสอดรับกับการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสมกับธุรกิจ
- ลายมือชื่อ ศ. ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
ประธานคณะกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
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แบบแสดงรายการข้
อมูลาตอบแทน
(แบบ 56-2) ประจาปี 2563
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิิ
จารณาค่่
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท เสริ ม สุ ข จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”)
ประกอบด้ วยกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนจานวน 3 คน โดยมีนายสุจินต์ หวั่งหลี เป็ นประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี และนายปราโมทย์ พรประภา เป็ นกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ กรอบหน้ าที่
และความรั บผิดชอบตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรรวมถึง
พัฒนาและทาการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้ แก่คณะกรรมการทุกคณะและผู้บริ หารระดับสูง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
โดยในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ มีการประชุมทัง้ สิ ้น 2 ครั ง้ ซึ่งเป็ นไป
ตามแผนการประชุมที่ กาหนดไว้ และกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนทุกคนได้ เข้ าร่ วมประชุมครบ
ทุกครัง้ รวมถึงมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสรุ ปการดาเนินการที่สาคัญ
ดังนี ้
1. พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัท เข้ ารับการแต่งตัง้
เป็ นกรรมการบริ หารแทนผู้ที่ลาออกจากตาแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งตัง้
2. พิ จ ารณาก าหนดค่าตอบแทนรายปี และเบี ย้ ประชุมคณะกรรมการปี 2564 รวมถึงเงิ น บ าเหน็จ
กรรมการปี 2564 (ผลประกอบการปี 2563)
3. พิจารณาการปรับเงินเดือนประจาปี 2564 และเงินรางวัลพนักงานประจาปี 2563
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
อย่างครบถ้ วน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาอย่างรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์โดย
คานึงถึงและอ้ างอิงจากบริ ษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน สอดคล้ องและเหมาะสมกับผลการ
ดาเนินงาน สภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจ ภาระหน้ าที่ ผลการปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย เพื่อ
สร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ายว่าการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรและกาหนดค่าตอบแทนของ
บริ ษัทได้ ดาเนินการอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรมแล้ ว
- ลายมือชื่อ –
นายสุจินต์ หวัง่ หลี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายงานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแบบแสดงรายการข้
แลกิิจการ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
รายงานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการก ากับดูแลกิ จการชุดปั จจุบัน ได้ รั บแต่งตัง้ ตามมติข องที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท
ประกอบด้ วย กรรมการจ านวน 2 ท่ าน และกรรมการซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ 1 ท่ าน ได้ แก่ นายสมชาย บุลสุข
นายอวยชัย ตันทโอภาส และนายปราโมทย์ พรประภา ตามลาดับ
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้ ประชุมรวม 4 ครัง้ และได้ รายงานผลการ
ประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยคณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้ ปฏิบัติหน้ าที่ ภายใต้ กรอบหน้ าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ในการกากับดูแลกิจการ รวมถึงพัฒนาและให้ คาแนะนา
คณะกรรมการเกี่ยวกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยสรุ ปคณะกรรมการสรรหาและกากับ
ดูแลกิจการได้ ดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
1. พิจารณาทบทวนและให้ ข้อแนะนาสาหรับการดาเนินการด้ านการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทเพื่อให้
สอดคล้ องกับ หลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ บริ ษัท จดทะเบี ย น ปี 2560 ของ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. รับทราบผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ซึ่ง ประเมิน โดยสมาคมส่ งเสริ มผู้ล งทุน ไทย พร้ อมทัง้ ทบทวนและให้ ข้ อ แนะน าเพื่ อ พัฒ นาและ
ยกระดับผลคะแนนการประเมินของบริ ษัทให้ ดียิ่งขึ ้น
3. รั บทราบผลการประเมินการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนประจาปี ซึ่งประเมินโดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย พร้ อมทัง้ ทบทวนและให้ ข้อแนะนาเพื่อพัฒนาและยกระดับผล
คะแนนการประเมินของบริ ษัทให้ ดียิ่งขึ ้น
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้ ปฏิบัติหน้ าที่ตามขอบเขตหน้ าที่และความรั บผิดชอบอย่างครบถ้ วนด้ วย
ความรอบคอบและเป็ นอิสระ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้มีส่วนได้ เสียของทุกฝ่ ายเป็ นสาคัญ
- ลายมือชื่อ –
นายสมชาย บุลสุข
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายงานคณะกรรมการบริิหาร แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
รายงานคณะกรรมการบริ หาร
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ หารชุดปั จจุบนั ได้ รับแต่งตังตามมติ
้
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย
กรรมการ จานวน 6 ท่าน ซึ่งได้ แก่ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิ ชัย ชัยเกรี ยงไกร
นายฐิ ติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน และนายพรหมสรรค์ อายนบุตร
ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 คณะกรรมการบริ หารได้ ประชุมรวม 12 ครั ง้ ซึ่งเป็ นไปตามแผนการ
ประชุมที่ได้ กาหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บริ หารได้ ปฏิบัติหน้ าที่และดาเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งอยู่ภายใต้ กฎหมาย เงื่อนไข กฎ
ระเบียบ และข้ อบังคับของบริ ษัท คณะกรรมการบริ หารได้ ดาเนินการที่สาคัญ สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. ควบคุมดูแลการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษัทและบริ ษั ทย่อยให้ เป็ นไปตามนโยบายทางธุรกิ จ เป้าหมาย
แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ ทางธุรกิจ งบประมาณ และอานาจบริ หารต่าง ๆ ตามที่ได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื ้อต่อสภาพธุรกิจ
2. ติดตามและดูแลผลการด าเนิ นงานของบริ ษัท ผลการดาเนิ นงานการขายและการตลาด ผลการ
ดาเนิ นงานของฝ่ ายผลิ ตและฝ่ ายซัพ พลายเชน รวมถึงพิ จ ารณาสถานะคดีความของบริ ษัทเป็ น
รายเดือน
คณะกรรมบริ หารได้ ป ฏิ บัติหน้ าที่ ต ามขอบเขตหน้ าที่ แ ละความรั บผิ ดชอบอย่างครบถ้ วนด้ วยความ
รอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายเป็ นสาคัญ

- ลายมือชื่อ นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
ประธานกรรมการบริ หาร
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
รายงานของผู้้�
สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ 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 2563 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นวรรค
ความรั บผิ ดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคื อ เรื่ องต่ างๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
การใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 22
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ำวอย่ ำงไร
กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท รั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ามีดงั นี้
ตั ด บั ญ ชี จ ากผลขาดทุ น สะสม การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
• ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับกระบวนการการประมาณมูลค่า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีข้ ึนอยูก่ บั กาไรทางภาษี
ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ในอนาคตและความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่จะ
นาผลขาดทุนดังกล่าวมาใช้ในอนาคตอย่างมาก ผูบ้ ริ หาร • พิจารณาสมมติฐานของฝ่ ายบริ หารที่ใช้ในการประมาณ
ต้องใช้วิจารณญาณในการประมาณการกาไรทางภาษีใน
การกาไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าได้
อนาคตเพื่อประมาณมูลค่าของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
เปรี ยบเทียบข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการจัดทาประมาณการ
ตั ด บั ญ ชี การใช้ ส มมติ ฐ านที่ ใ ช้ เ ป็ นวิ จ ารณญาณของ
กาไรทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั กับข้อมูลที่มีอยู่
ผูบ้ ริ ห ารในการประมาณการซึ่ ง เป็ นผลจากแผนงานใน
ทั้ง ภายในและภายนอก เช่ น พยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และ
อนาคต ตลาดหรื อ สภาวะทางเศรษฐกิ จ และการบรรลุ
ข้อมูลในอดีตของกลุ่มบริ ษทั และผลประกอบการและ
เป้ าหมายของการประมาณการดังกล่าวมีความไม่แน่ นอน
ประเมิ นความอ่อนไหวต่อผลจากการเปลี่ยนแปลงใน
ทาให้ขา้ พเจ้าให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้
สมมติฐาน
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•

ทดสอบการคานวณของประมาณการกระแสเงินสด

•

พิ จ ารณาถึ ง ความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อ มู ล ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ หากใน
การปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าได้สรุ ปว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
รายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะ
กิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุ และประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมู ล ที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อ ไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี ความไม่ แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
ข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ น
เหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมู ล ทางการเงิ น ของกิ จการภายในกลุ่ม หรื อ
กิ จกรรมทางธุ ร กิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่ อการกาหนด
แนวทาง การควบคุ ม ดู แ ล และการปฏิ บัติ ง านตรวจสอบกลุ่ ม บริ ษ ัท ข้า พเจ้า เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบแต่ เ พี ย งผูเ้ ดี ย ว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารั บรองแก่ ผูม้ ี หน้า ที่ ในการก ากับดู แลว่าข้าพเจ้า ได้ปฏิ บัติต ามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้า ที่ ในการก ากับ ดู แ ล ข้า พเจ้า ได้พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ มี นัย ส าคัญที่ สุ ด ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ 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
18 พฤศจิกายน 2563
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บริษทั เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
น
บริ
ษทั เสริมสุข จำกัด (มหำชน)
และบริษทั ย่อย

งบแสดงฐานะการเงิิน

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงิ
นรวม
งบกำรเงินรวม

สินทรัพย์
หมายเหตุ
หมายเหตุ

สินทรั พย์หมุนเวียน

รายได้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ลูกหนี้การค้า
เงินปันผลรับ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้อื่น
ลูกหนี้อื่น
รวมรำยได้
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าใช้ จ่าย

คงเหลือ นทุนการให้บริ การ
ต้สินนทุค้นาขายและต้
รรพสามิดจตาหน่
จ่ายล่ายวงหน้า
ต้ภาษี
นทุนสในการจั
ย์หมุนเวียหนอื
ค่สิานใช้ทรั
จ่าพยในการบริ
าร ่น
ต้รวมสิ
นทุนบริ
การในอดี
นทรั
พย์ หมุตนสเวีาหรั
ยนบผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จากการปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย

7 6, 19 1,403,498,770
10,865,142,826
6, 8
549,712,069
10, 11
7,329,758
6
83,541,529
121,353,737
66,806,338
10,993,826,321
6
6, 19

9 9

587,083,592
7,599,502,136
603,536
2,611,988,634
29,377,654
811,545,856
2,720,623,488

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ค่าใช้จ่าย)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน

872,792,975

1,367,266,735

798,046,976

125,000,000

125,000,000

11,571,724,909 10,805,076,547 11,490,093,107
567,967,095
541,410,527
561,276,635
4,441,177
57,367,758
1,579,441,177
151,686,762 121,860,102
128,311,982 148,756,080
196,419,132
148,237,840
54,926,650 10,984,304,407
66,421,64813,218,290,364
54,155,379
11,724,403,926

-

676,486,645 7,568,055,359
534,546,7888,353,362,743
622,125,693
8,404,005,996
2,994,352 2,604,061,873
289,1292,635,041,7102,679,945
2,649,647,968
42,119,316 790,895,131
28,513,999 855,260,233
39,959,114
873,268,633
2,368,973,795

524,446

520,279

524,446

520,279

10 10

187,969,035
802,279,941
158,758,730

176,846,517
638,310,906
(197,501,925)

30,000,000

-30,000,000

16,311,083
96,965
(370,210)
1,480,839
187,724,452
9,779,284,379

18,414,778
95,554
(581,758)
2,327,033
172,059,890
10,031,061,048

10,372,637
134,422,040
169,131,367
3,000,000
323,650,345
8,311,275,107
1,851,049

สิ นทรั
ม่มีตวั ตน
15
ภาษี
เงินพได้ย์รไายการที
่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ใน
สิ นกาไรหรื
ทรัพย์อภขาดทุ
าษีเงินนได้
รอการตัง ดบัญชี
22 22
ในภายหลั
รวมรำยกำรที
ประเภทใหม่
ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
สิ นทรัพย์ไม่่อหำจถู
มุนกเวีจัยดนอื
่น
รวมสิ นทรั
พย์ถไูกม่จัหดมุประเภทใหม่
นเวียน ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที
่จะไม่
ผลกาไรจากการตีมูลค่าที่ดินใหม่
กรวมสิ
าไร (ขาดทุ
นทรัพน)ย์จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรำยกำรที่ไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

14

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น (บาท)

-

12,499,907,867

(255,017,060)
132,570,992
(452,518,985)
3,000,000
322,984,765
8,743,103,884
2,908,791

10,963,012,363

2,399,662,874

11,023,036,626

11
22
12
6
13
14 12

171,829,771
12,098,752,368

2,791,760,808

16

สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน

ส่เงิวนนแบ่
งกาไรจากเงิ
นลงทุ
ม
ฝากสถาบั
นการเงิ
นทีน่มในบริ
ีขอ้ จษากัทั ดร่ วในการใช้
ทธิจนากภาษี
เงิน(สุลงทุ
ในบริเงิษนทั ได้ร่)วม
กำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30
กั
น
ยายน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
สาหรับปี สิ30
วันยายน
ที่
้ นสุกัดน
2563 30 กันยายน 2562
2563
2562
30 กันยายน
2563
2562
2562
(บาท) 2563
(บาท)

21,292,044

169,850,687
12,013,515,373

1,204,774,991

606,634,068
606,634,068
9,969,984
(253,460,449)
134,422,041 951,314,542
132,570,992
31,262,028
3,000,000
3,000,000
323,650,345
322,984,765
7,780,629,250 2,908,791
8,210,953,094
1,851,049

14,116,941
16,023,939
(370,210) (581,758) 1,480,839
185,817,519 2,327,033
171,979,946
9,078,794,610
9,494,667,083

870,460,300

-

847,204,301

12,400,034,843

11,870,555,418

11,894,329,957

16

74,448,657

(66,432,913)

74,570,693

(66,308,072)

22

(14,884,269)
59,564,388
61,045,227
230,176,594

(160,769,617)
643,257,770
645,584,803
193,065,818

(14,914,138)
59,656,555
61,137,394
92,399,422

(156,179,246)
624,716,983
627,044,016
1,578,358,558

23

0.64

(1.70)

0.12

3.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษทั เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
บริ
ษทั เสริมสุข จำกัดน(มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงฐานะการเงิิน

งบกำรเงิ
นรวมนรวม
งบกำรเงิ
งบกำรเงิ
งบกำรเงินเฉพำะกิ
นเฉพำะกิจกำร
จกำร
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
30สกัาหรั
นยายน
30 กับนปี ยายน
บปี สิ้ นสุดวันที่
สาหรั
สิ้ นสุดวันที่
หมายเหตุ
2563
2562
2563 30 กันยายน 2562
30 กันยายน
หมายเหตุ
2563
2562 (บาท)
2563
2562
(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
รายได้
เจ้าหนี้การค้า
6 6, 19 576,406,540
640,773,569
981,122,164
1,033,306,914
รายได้
จ
ากการขายและการให้
บ
ริ
ก
าร
10,865,142,826
11,571,724,909
10,805,076,547
11,490,093,107
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6
169,169,787
160,684,719
172,662,346
162,537,827
เงิเจ้นาปัหนี
นผลรั
บ
10,
11
7,329,758
4,441,177
57,367,758
1,579,441,177
692,469,508
663,122,965
661,435,881
629,478,163
้ อื่น
รายได้อื่น
121,353,737
148,237,840
121,860,102
148,756,080
เงินปันผลค้างจ่าย
72,517,234
72,516,353
72,517,234
72,516,353
รวมรำยได้
10,993,826,321 11,724,403,926 10,984,304,407 13,218,290,364
เงินมัดจารับขวดและลังจากลูกค้า
453,579,395
442,711,183
453,579,395
442,711,183
ค่หนี
าใช้้ สจิ น่ ายหมุนเวียนอื่น
6, 19 31,306,218
37,150,895
28,328,758
35,406,754
ต้รวมหนี
นทุนขายและต้
น
ทุ
น
การให้
บ
ริ
ก
าร
9
7,599,502,136
8,404,005,996
7,568,055,359
8,353,362,743
ส้ ิ นหมุนเวียน
1,995,448,682
2,016,959,684
2,369,645,778
2,375,957,194
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
2,611,988,634
2,649,647,968
2,604,061,873
2,635,041,710
ค่หนี
าใช้้สจิน่ายในการบริ
811,545,856
873,268,633
790,895,131
855,260,233
ไม่ หมุนเวียหนาร
ต้เงินนทุกูนย้ บริ
การในอดีตสาหรั
บผลประโยชน์
มื ระยะยาวจากกิ
จการที
่เกี่ยวข้องกัรนะยะยาวของพนักงาน 6
30,968,165
30,968,165
จากการปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
16
171,829,771
169,850,687
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
22
468,349,587
463,526,251
434,552,284
429,297,837
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
11,023,036,626 12,098,752,368 10,963,012,363 12,013,515,373
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียน
ส่วนแบ่
นลงทุพนนัในบริ
สาหรังกบาไรจากเงิ
ผลประโยชน์
กงานษทั ร่ วม
16
1,138,751,748
1,185,893,784
1,124,973,462
1,173,616,586
(สุ
ท
ธิ
จ
ากภาษี
เ
งิ
น
ได้
)
10
187,969,035
176,846,517
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
1,607,101,335
1,649,420,035
1,590,493,911
1,633,882,588
กำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้
158,758,730
(197,501,925)
21,292,044
1,204,774,991
รวมหนีส้ ิ น ภาษีเงินได้ (ค่าใช้จ่าย)
4,009,839,782
ผลประโยชน์
22 3,602,550,017
10,372,637 3,666,379,719
(255,017,060) 3,960,139,689
9,969,984
(253,460,449)
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
169,131,367
(452,518,985)
31,262,028
951,314,542
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ทุนเรื อนหุ้น
17
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ทุนจดทะเบียน
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
12
1,851,049
2,908,791
1,851,049
2,908,791
(หุ้นสามัญจานวน 265,900,484 หุ้ น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้ น)
265,900,484
265,900,484
265,900,484
265,900,484
ภาษีเงินได้รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ใน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
22
(370,210)
(581,758)
(370,210)
(581,758)
(หุ
้
น
สามั
ญ
จ
านวน
265,900,484
หุ
้
น
มู
ล
ค่
า
1
บาทต่
อ
หุ
้
น
)
265,900,484
265,900,484
265,900,484
265,900,484
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
1,480,839
2,327,033
1,480,839
2,327,033
ส่ วนเกิน่จมูะไม่
ลค่าถหุูก้นจัสามั
ญ
1,342,448,425
1,342,448,425
1,342,448,425
1,342,448,425
รายการที
ดประเภทใหม่
ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง17
กาไรสะสม
ผลก
าไรจากการตีมูลค่าที่ดินใหม่
14
870,460,300
847,204,301
สรรแล้นว) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
18
กาไรจัด(ขาดทุ
ทุนนสภัารองตามกฎหมาย
26,795,766
26,795,766
ประกั
ยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
16 26,795,766
74,448,657 26,795,766
(66,432,913)
74,570,693
(66,308,072)
ว่ ไป ่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ใน
2,285,000,000
2,285,000,000
2,285,000,000
2,285,000,000
ภาษีเงิสนารองทั
ได้รายการที
กยัาไรหรื
22 1,281,212,464
(14,884,269) 1,118,990,577
(160,769,617) 458,510,173
(14,914,138)
(156,179,246)
งไม่ได้อจขาดทุ
ดั สรรนในภายหลัง
434,065,458
รวมรำยกำรที
่ไม่่นถของส่
ง
59,564,388 3,694,519,872
643,257,770 3,531,760,881
59,656,555
624,716,983
ูกจัดประเภทใหม่
องค์ประกอบอื
วนของผูถ้ ือไหุว้ ใ้นนกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลั18
3,696,000,711
3,530,280,042
กรวมส่
ำไรขำดทุ
นเบ็ด้ ถเสร็
61,045,227 8,733,655,124
645,584,803 7,910,415,729
61,137,394
627,044,016
วนของผู
ือหุจ้ นอื่นสำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษีเงินได้
8,897,357,850
7,884,490,175
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
230,176,594
193,065,818
92,399,422
1,578,358,558
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
12,499,907,867
12,400,034,843
11,870,555,418
11,894,329,957
23
0.64
(1.70)
0.12
3.58
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น (บาท)
หมายเหตุ
นหนึ่ ง่ งของงบการเงิ
ของงบการเงินนีน้ นี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็เป็นนส่
ส่ววนหนึ

186
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

บริษษทั ทั เสริ
เสริมมสุสุขข จจำกั
ำกัดด (มหำชน)
(มหำชน) และบริ
และบริษษทั ทั ย่ย่ออยย
บริ
งบกำไรขำดทุ
ำไรขำดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจ
งบก

หมายเหตุ
หมายเหตุ
รายได้
รายได้
รายได้จจากการขายและการให้
ากการขายและการให้บบริริกการาร
รายได้
ผลรับบ
เงิเงินนปัปันนผลรั
รายได้ออื่นื่น
รายได้
รวมรำยได้
รวมรำยได้
ค่ค่าาใช้ใช้จจ่ า่ ายย
ขายและต้นนทุทุนนการให้
การให้บบริริกการาร
ต้ต้นนทุทุนนขายและต้
ในการจัดดจจาหน่
าหน่าายย
ต้ต้นนทุทุนนในการจั
ใช้จจ่า่ายในการบริ
ยในการบริหหาราร
ค่ค่าาใช้
บริกการในอดี
ารในอดีตตสสาหรั
าหรับบผลประโยชน์
ผลประโยชน์รระยะยาวของพนั
ะยะยาวของพนักกงาน
งาน
ต้ต้นนทุทุนนบริ
จากการปรับบปรุ
ปรุงงพระราชบั
พระราชบัญญญัญัตติคิคุม้ ุม้ ครองแรงงาน
ครองแรงงาน
จากการปรั
รวมค่ำำใช้ใช้จจ่ ำ่ ำยย
รวมค่
นแบ่งงกกาไรจากเงิ
าไรจากเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษทั ทั ร่ร่ววมม
ส่ส่ววนแบ่
ากภาษีเเงิงินนได้
ได้))
(สุ(สุททธิธิจจากภาษี
ำไร (ขำดทุ
(ขำดทุนน))ก่ก่ออนภำษี
นภำษีเเงิงินนได้
ได้
กกำไร
ผลประโยชน์ภภาษี
าษีเเงิงินนได้
ได้(ค่(ค่าาใช้
ใช้จจ่า่าย)ย)
ผลประโยชน์
ำไร (ขำดทุ
(ขำดทุนน))สสำหรั
ำหรับบปีปี
กกำไร
ำไรขำดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจอือื่น่น
กกำไรขำดทุ
รายการที่อ่อาจถู
าจถูกกจัจัดดประเภทใหม่
ประเภทใหม่ไไว้ว้ใในก
นกาไรหรื
าไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนนในภายหลั
ในภายหลังง
รายการที
ผลกาไรจากการวั
าไรจากการวัดดมูมูลลค่ค่าาสิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ททางการเงิ
างการเงินน
ผลก
ภาษีเเงิงินนได้
ได้รรายการที
ายการที่อ่อาจถู
าจถูกกจัจัดดประเภทรายการใหม่
ประเภทรายการใหม่ไไว้ว้ใในน
ภาษี
าไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนนในภายหลั
ในภายหลังง
กกาไรหรื
รวมรำยกำรที่อ่อำจถู
ำจถูกกจัจัดดประเภทใหม่
ประเภทใหม่ไไว้ว้ใในก
นกำไรหรื
ำไรหรืออขำดทุ
ขำดทุนนในภำยหลั
ในภำยหลังง
รวมรำยกำรที
รายการที่จ่จะไม่
ะไม่ถถูกูกจัจัดดประเภทใหม่
ประเภทใหม่ไไว้ว้ใในก
นกาไรหรื
าไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนนในภายหลั
ในภายหลังง
รายการที
ผลกาไรจากการตี
าไรจากการตีมมูลูลค่ค่าาทีที่ด่ดินินใหม่
ใหม่
ผลก
าไร (ขาดทุ
(ขาดทุนน))จากการประมาณการตามหลั
จากการประมาณการตามหลักกคณิ
คณิตตศาสตร์
ศาสตร์
กกาไร
ประกันนภัภัยยสสาหรั
าหรับบโครงการผลประโยชน์
โครงการผลประโยชน์พพนันักกงาน
งาน
ประกั
ภาษีเเงิงินนได้
ได้รรายการที
ายการที่จ่จะไม่
ะไม่ถถูกูกจัจัดดประเภทรายการใหม่
ประเภทรายการใหม่ไไว้ว้ใในน
ภาษี
าไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนนในภายหลั
ในภายหลังง
กกาไรหรื
รวมรำยกำรที่ไ่ไม่ม่ถถูกูกจัจัดดประเภทใหม่
ประเภทใหม่ไไว้ว้ใในก
นกำไรหรื
ำไรหรืออขำดทุ
ขำดทุนนในภำยหลั
ในภำยหลังง
รวมรำยกำรที
ำไรขำดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจอือื่น่นสสำหรั
ำหรับบปีปี --สุสุททธิธิจจำกภำษี
ำกภำษีเเงิงินนได้
ได้
กกำไรขำดทุ
ก
ำไรขำดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
รวมส
ำหรั
บ
ปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ำไร (ขำดทุ
(ขำดทุนน))ต่ต่ออหุหุ้ น้ น(บาท)
(บาท)
กกำไร
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็เป็นส่
นส่ววนหนึ
นหนึ่ ง่ งของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี้ ้
หมายเหตุ

19
6,6,19

งบกำรเงินนรวม
รวม
งบกำรเงิ
าหรับบปีปีสิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ ่
สสาหรั
30กักันนยายน
ยายน
30
2563
2562
2563
2562

(บาท)
(บาท)

งบกำรเงินนเฉพำะกิ
เฉพำะกิจจกำร
กำร
งบกำรเงิ
าหรับบปีปีสิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันนทีที่ ่
สสาหรั
30กักันนยายน
ยายน
30
2563
2562
2563
2562

10,865,142,826
10,865,142,826
7,329,758
7,329,758
121,353,737
121,353,737
10,993,826,321
10,993,826,321

11,571,724,909
11,571,724,909
4,441,177
4,441,177
148,237,840
148,237,840
11,724,403,926
11,724,403,926

10,805,076,547
10,805,076,547
57,367,758
57,367,758
121,860,102
121,860,102
10,984,304,407
10,984,304,407

11,490,093,107
11,490,093,107
1,579,441,177
1,579,441,177
148,756,080
148,756,080
13,218,290,364
13,218,290,364

7,599,502,136
7,599,502,136
2,611,988,634
2,611,988,634
811,545,856
811,545,856

8,404,005,996
8,404,005,996
2,649,647,968
2,649,647,968
873,268,633
873,268,633

7,568,055,359
7,568,055,359
2,604,061,873
2,604,061,873
790,895,131
790,895,131

8,353,362,743
8,353,362,743
2,635,041,710
2,635,041,710
855,260,233
855,260,233

16
16

-11,023,036,626
11,023,036,626

171,829,771
171,829,771
12,098,752,368
12,098,752,368

-10,963,012,363
10,963,012,363

169,850,687
169,850,687
12,013,515,373
12,013,515,373

10
10

187,969,035
187,969,035
158,758,730
158,758,730
10,372,637
10,372,637
169,131,367
169,131,367

176,846,517
176,846,517
(197,501,925)
(197,501,925)
(255,017,060)
(255,017,060)
(452,518,985)
(452,518,985)

21,292,044
21,292,044
9,969,984
9,969,984
31,262,028
31,262,028

1,204,774,991
1,204,774,991
(253,460,449)
(253,460,449)
951,314,542
951,314,542

12
12

1,851,049
1,851,049

2,908,791
2,908,791

1,851,049
1,851,049

2,908,791
2,908,791

22
22

(370,210)
(370,210)
1,480,839
1,480,839

(581,758)
(581,758)
2,327,033
2,327,033

(370,210)
(370,210)
1,480,839
1,480,839

(581,758)
(581,758)
2,327,033
2,327,033

10,11
11
10,

19
6,6,19
99

22
22

14
14

--

870,460,300
870,460,300

--

--

--

847,204,301
847,204,301

16
16

74,448,657
74,448,657

(66,432,913)
(66,432,913)

74,570,693
74,570,693

(66,308,072)
(66,308,072)

22
22

(14,884,269)
(14,884,269)
59,564,388
59,564,388
61,045,227
61,045,227
230,176,594
230,176,594

(160,769,617)
(160,769,617)
643,257,770
643,257,770
645,584,803
645,584,803
193,065,818
193,065,818

(14,914,138)
(14,914,138)
59,656,555
59,656,555
61,137,394
61,137,394
92,399,422
92,399,422

(156,179,246)
(156,179,246)
624,716,983
624,716,983
627,044,016
627,044,016
1,578,358,558
1,578,358,558

23
23

0.64
0.64

(1.70)
(1.70)

0.12
0.12

3.58
3.58

99

187

188

รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,795,766 2,285,000,000

-

-

-

ผลกาไร

ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)

ต่างประเทศ

(505,629,455)

(53,110,470)

(452,518,985)

1,624,620,032

-

-

-

-

-

12,904,452

2,327,033

(505,629,455)

2,327,033

(53,110,470)

(452,518,985)

31,118,966
-

ทางการเงิน

สิ นทรัพย์

1,624,620,032

แปลงค่าหน่วยงาน

10

10

ผลกาไร
จากการ

ของ

-

-

-

-

2,984,134,096

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วนของ

698,695,273

193,065,818

696,368,240
698,695,273

2,327,033

645,584,803

(452,518,985)
696,368,240

-

2,995,824,599 8,540,589,306

2,327,033 -

(32,332,915)

12,904,452

ควบคุมเดียวกัน ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ภายใต้การ

3,680,502,336
3,694,519,872
8,733,655,124
31,118,966 (32,332,915)
15,231,485
3,680,502,336

696,368,240

-

696,368,240

--

-

2,984,134,096

รวม

การรวมธุทางการเงิ
รกิจ องค์นประกอบอืตี่นราคาที่ดิน

31,118,966

ตีราคาที่ดิน

(บาท)
จากการ

ต่ส่วานเกิ
งประเทศ
นทุน

สิ นทรัพย์

ส่ วนเกินทุนจาก

แปลงค่าหน่วยงาน

ส่วนเกินทุน

ข

องค์ประ

ร

698,
3,694,

(32,332,915)

698,

2,995,

-

-

-

(32,332,915)

-

ควบคุมเดียวกัน ส่วนของ

ภายใต้การ

การรวมธุ รกิจ

ส่วนเกินทุนจาก

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
แลกเปลี่ยนจากการ จากการวัดมูลค่า

ผลต่างของอัตรา

งบกำรเงินรวม

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

สารองทั
ว่ ไป่ยนจากการ
ยังไม่จากการวั
ได้จดั สรร
แลกเปลี
ดมูลค่า

ผลต่างของอัตรา

26,795,766 2,285,000,000

สารองทัว่ ไป

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

งบกำรเงินรวม

กาไรสะสม

265,900,484 1,342,448,425
2,285,000,000
1,118,990,577
31,118,966
15,231,485
265,900,484 26,795,766
1,342,448,425
26,795,766
2,285,000,000
1,118,990,577

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลื
อ ณอวัณ
นทีวั่ 30
ยอดคงเหลื
นทีกัน่ 30ยำยน
กัน2562
ยำยน 2562

รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรั บปี

-

--

ขาดทุ
น
กาไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็ จอื่น

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

-

265,900,484 1,342,448,425

-

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

265,900,484 1,342,448,425

หุน้ สามัญ

ชาระแล้ว

กำไรขำดทุ
ขาดทุนนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

กำไรขำดทุ
สำหรั
ยอดคงเหลื
อ ณนวัเบ็นทีด่ เสร็
1 ตุลจำคม
2561บปี

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

ส่ วนเกินมูลค่า

หุน้ สามัญ

ชาระแล้ว

ที่ออกและ

ทุนเรื อนหุน้

ส่ วนเกินมูลค่า

กาไรสะสม

ที่ออกและ

ทุนเรื อนหุน้

บริษทั เสริมสุข จำกัด (มหำชน) และบริษทั �ย
ย่อยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
งบแสดงการเปลี่่
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

265,900,484 1,342,448,425

-

รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรั บปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(66,473,868)

(66,473,868)

1,118,990,577

-

-

-

-

-

11

1,281,212,464

228,695,755

59,564,388

169,131,367

-

15,231,485

10

16,712,324

1,480,839

1,480,839

-

1,118,990,577

-

(505,629,455)
-

(53,110,470)

(452,518,985)

31,118,966

-

-

ทางการเงิน

สิ นทรัพย์

1,624,620,032

31,118,966

26,795,766 2,285,000,000

26,795,766 2,285,000,000

-

-

-

-

(บาท)

ต่างประเทศ

แปลงค่าหน่วยงาน

26,795,766 2,285,000,000

26,795,766 2,285,000,000

ผลกาไร

ผลกาไร

-

3,680,502,336

-

-

-

31,118,966

-

-

-

-

3,680,502,336

จากการ

ภายใต้การ

ของ

-

-

230,176,594
3,696,000,711 8,897,357,850

1,480,839

61,045,227

169,131,367

3,680,502,336

(66,473,868)

696,368,240
(66,473,868)

696,368,240

1,480,839

15,231,485

-

2,327,033 -

(32,332,915)

-

-

-

-

-

2,984,134,096

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่วนของ

3,694,519,872 8,733,655,124

2,327,033

-

(32,332,915)

12,904,452

ควบคุมเดียวกัน ส่วนของผูถ้ ือหุน้

31,118,966

ตีราคาที่ดิน

จากการ
(บาท)

รวม

นประกอบอืตี่นราคาที่ดิน
การรวมธุทางการเงิ
รกิจ องค์

แปลงค่าหน่วยงานส่วนเกินทุนสิจาก
นทรัพย์

ส่วนเกินทุน

ข

องค์ประ

ร

(32,332,915)

-

-

-

(32,332,915)

3,694,

698,

698,

2,995,
-

ควบคุมเดียวกัน ส่วนของ

ภายใต้การ

การรวมธุ รกิจ

ส่วนเกินทุนจาก

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
แลกเปลี่ยนจากการ จากการวัดมูลค่า

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ผลต่างของอัตรา

งบกำรเงินรวม

สารองทั
ว่ ไป่ยนจากการ
ยังไม่จากการวั
ได้จดั สรร
งประเทศ
แลกเปลี
ดมูลค่า ต่ส่วานเกิ
นทุน

ผลต่างของอัตรา

งบกำรเงินรวม

กาไรสะสม

ยังไม่ได้จดั สรร

ตามกฎหมาย

สารองทัว่ ไป

265,900,484 1,342,448,425

-

-

-

-

-

กาไร

ตามกฎหมาย

265,900,484 1,342,448,425

หุน้ สามัญ

265,900,484 1,342,448,425

ชาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า

ที่ออกและ

ทุนสารอง

หุน้ สามัญ

ชาระแล้ว

ทุนเรื อนหุน้

ทุนสารอง

กาไรสะสม

ส่ วนเกินมูลค่า

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

รวมก
ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั

การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

24

หมายเหตุ

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

ขาดทุน

กำไรขำดทุ
สำหรั
ยอดคงเหลื
อ ณนวัเบ็
นทีด่ เสร็
1 ตุลจำคม
2562บปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

บริษทั เสริมสุข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

บริษทั เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

189

190

หมายเหตุ
นเป็นนเป็ส่วนส่
นหนึ
่ งของงบการเงิ
นนี้ นนี้
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
วนหนึ
่ งของงบการเงิ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

รวมก
ำไรขำดทุ
เบ็ดจเสร็
กาไรขาดทุ
นเบ็นดเสร็
อื่น จสำหรั บปี

กกาไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็ จอื่น
าไร

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรั บปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561
ขาดทุน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

1,342,448,425

- - -

-

1,342,448,425

265,900,484 1,342,448,425

265,900,484

- - -

-

265,900,484

-

-

12

2,285,000,000

-

-

2,285,000,000

12,904,452

-

ส่วนเกินทุน

10

1,118,990,577

434,065,458

3,515,048,557

31,118,966
15,231,485

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

-

6,306,131,617

2,984,134,096
2,850,189,568

-

12,904,452

ของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

7,884,490,175

3,680,502,336
3,530,280,042

15,231,485

ข

องค์ประ

ร

698,
3,694,

(32,332,915)

698,

2,995,

-

-

-

(32,332,915)

ควบคุมเดียวกัน ส่วนขอ

ภายใต้การ

การรวมธุ รกิจ

ส่วนเกินทุนจาก

2,327,033696,368,240
951,314,542
677,763,441 2,327,033
680,090,474 696,368,240
627,044,016
677,763,441
680,090,474 1,578,358,558

2,837,285,116

31,118,966

ตีราคาที่ดิน

(บาท)จากการ

(53,110,470) 951,314,542
(505,629,455) 2,327,033 (53,046,458)
898,268,084
2,327,033

(452,518,985)

(464,202,626)

26,795,766 2,285,000,000

26,795,766

- - -

-

26,795,766

26,795,766

สิ นทรัพย์
ทางการเงิน

ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)
2,285,000,000 1,624,620,032

สารองทัว่ ไป

สารองทัว่ ไป

ผลกาไร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
แลกเปลี่ยนจากการ จากการวัดมูลค่า

ผลต่างของอัตรา

งบกำรเงินรวม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
แปลงค่าหน่วยงาน
สิ นทรัพย์
จากการ
ผลกาไร
รวม
ยังไม่ได้จดั จากการวั
สรร ดมูลต่ค่างประเทศ
ทางการเงิน
ตีราคาที่ดิน
า
ส่วนเกินทุน องค์ประกอบอื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กาไรสะสม

กาไรสะสม

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

265,900,484 1,342,448,425

ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

ชาระแล้ว

ทุนเรื อนหุน้

ส่วนเกินมูลค่า

ที่ออกและ

ทุนเรื อนหุน้

บริษทั เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่่
�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

กาไรขาดทุ
รำยกำรกั
บผู้ถนือหุเบ็้ นดทีเสร็
บ่ นั จทึอืก่นโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมก
นเบ็นดให้เสร็
การจัำไรขำดทุ
ดสรรส่ วนทุ
ผ้ ถู อจื หุส้ นำหรั บปี
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
24
รวมการจัดอสรรส่
นให้กัผน้ ถู ยำยน
อื หุ้น 2562
ยอดคงเหลื
ณ วันวนทุ
ที่ 30

ขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

บริษทั เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,342,448,425

265,900,484

265,900,484

1,342,448,425

-

-

-

-

-

-

1,342,448,425

-

-

265,900,484

13

26,795,766

-

2,285,000,000

-

10

458,510,173

31,262,028
59,656,555
90,918,583

1,480,839
1,480,839
16,712,324

(505,629,455)

(53,110,470)
-

15,231,485

(452,518,985)

434,065,458

(66,473,868)
(66,473,868)
2,285,000,000
1,118,990,577

-

-

-

2,285,000,000

26,795,766

-

-

-

26,795,766

26,795,766

สิ นทรัพย์
ทางการเงิน

ยังไม่ได้จดั สรร
2,285,000,000 (บาท)
1,624,620,032

สารองทัว่ ไป

สารองทัว่ ไป

ผลกาไร
ส่วนเกินทุน

3,515,048,557

3,515,048,557

-

31,118,966 -

-

-

-

31,118,966

ตีราคาที่ดิน

(บาท)จากการ

696,368,240

696,368,240

-

7,884,490,175

-

-

-

(32,332,915)

3,531,760,881

7,910,415,729

31,262,028
61,137,394
92,399,422

(66,473,868)
(66,473,868) (32,332,915)
3,680,502,336

1,480,839
1,480,839

15,231,485-

2,327,033

2,327,033

-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

2,984,134,096
3,530,280,042

12,904,452

ของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ข

องค์ประ

ร

3,694,

698,

698,

2,995,
-

ควบคุมเดียวกัน ส่วนของ

ภายใต้การ

การรวมธุ รกิจ

ส่วนเกินทุนจาก

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
แลกเปลี่ยนจากการ จากการวัดมูลค่า

ผลต่างของอัตรา

งบกำรเงินรวม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
แปลงค่าหน่วยงาน
สิ นทรัพย์
จากการ
ผลกาไร
รวม
ยังไม่ได้จดั จากการวั
สรร ดมูลต่ค่าางประเทศ
ทางการเงิน
ตีราคาที่ดิน
ส่วนเกินทุน องค์ประกอบอื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กาไรสะสม

กาไรสะสม

ตามกฎหมาย

ทุนสารอง

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

265,900,484 1,342,448,425

ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

ชาระแล้ว

ทุนเรื อนหุน้

ส่ วนเกินมูลค่า

ที่ออกและ

ทุนเรื อนหุน้

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

บริษทั เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

191

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษทั เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงิินสด

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2563
2562

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
2563
2562
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
บริษทั เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนบริ การในอดีตสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จากการปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(สุทธิจากภาษีเงินได้)
หนี้ สงสัยจะสูญ
สำหรันจากการปรั
บปี สิ้นสุ ดบวัมูนลทีค่่ า30สินกัค้นายำยน
2562
ขาดทุ
(กลับรายการ)
ยอดคงเหลื
ณ วันที่ าหน่
1 ตุลาำคม
ขาดทุ
น (กาไร)อ จากการจ
ยและตั2561
ดจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี
้ ยรับ นเบ็ดเสร็ จสำหรั บปี
กำไรขำดทุ
เงินขาดทุ
ปันผลรั
นบ

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูรวมก
กหนี้กำไรขำดทุ
ารค้า นเบ็ดเสร็ จสำหรั บปี
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูยอดคงเหลื
กหนี้อื่น อ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
สินค้าคงเหลือ
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ อื่น
เงินมัดจารับขวดและลังจากลูกค้า
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายประมาณการหนี
ยภาษีเงินได้ ้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

22

169,131,367

(452,518,985)

31,262,028

951,314,542

(10,372,637)
588,594,219
43,755,723
136,148,468

255,017,060
596,258,355
90,133,259

(9,969,984)
560,613,403
43,755,723
134,737,843

253,460,449
567,732,701
88,823,390

690,905

171,829,771
(26,221)

กาไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้
13ที่ออกและ

ชาระแล้ว

10
8

ส่วนเกินมูลค่า (6,499,377)
ทุนสารอง
(665,580)
หุน้ สามัญ

ตามกฎหมาย

(187,969,035)
(176,846,517)
3,150,155
52,283
3,996,608
1,307,968
265,900,484 20,590,357
1,342,448,425 (19,694,969)
26,795,766
(6,644,190)
(5,173,235)
(7,329,758)(4,441,177)
753,076,602
449,398,215

-

-

14,717,17232,145,233
265,900,484 (11,491,989)
1,342,448,425
85,406,445
2,390,816
(1,591,229)
(2,213,064)
(64,367,029)
8,485,068
20,083,586
10,868,212
(5,844,677)
(108,021,811)
733,643,335

-

(34,531,067)
346,054,096
22,002,952
26,795,766
(73,206,265)
1,222,894
(10,858,320)
(10,118,966)
(123,369,849)
7,896,015
(4,833,089)
(1,718,325)
(11,325,859)
(74,066,595)
482,545,837

690,905

169,850,687
(26,221)

สารองทัว่ ไป

3,150,155
6,604,008
2,285,000,000
21,180,242
(10,075,016)
(57,367,758)
723,915,969

-

16,328,254
32,107,150
(11,878,571)
2,285,000,000
80,974,897
2,390,816
(1,920,753)
(1,353,100)
(52,184,750)
10,124,519
21,698,383
10,868,212
(7,077,996)
(107,990,236)
716,002,794

ยังไม่ได้จดั สรร

52,283
(3,915,369)
1,624,620,032
(19,346,971)
(8,557,509)
(1,579,441,177)
(452,518,985)
413,447,428

14

แลกเปลี่ยนจากกา
ต่างประเทศ
(บาท)

31,118,966
-

(53,110,470)

-

(505,629,455)
(28,881,791)

-

306,017,230
21,812,112
1,118,990,577
(58,588,231)
1,222,894
(11,874,568)
(8,966,358)
(128,400,506)
11,232,978
(7,942,685)
(1,718,325)
(12,024,797)
(73,962,695)
421,372,686

10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ผลต่างของอัตรา

(6,499,377) แปลงค่าหน่วยงาน

(665,580)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำรเงินรว

31,118,966

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษทั เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงิินสด

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน
2563
2562

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน
2563
2562
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเครื่ องจักร อาคารและอุปกรณ์

ษทั าเสริ
จำกัเครื
ด (มหำชน)
ั ย่อย
เงิบริ
นสดจ่
ยเพื่อมซืสุ้ อขอาคาร
่ องจักรและอุและบริ
ปกรณ์ ษท
เงิงบแสดงกำรเปลี
นสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นย่ ทรันแปลงส่
พย์ไม่มีตวั วตน
นของผู้ถือหุ้น

22,899,453

20,249,426

22,094,444

19,901,426

(232,482,437)
(851,349)

(182,307,339)
(2,104,001)

(205,107,999)
(735,099)

(162,996,183)
(2,092,559)

67,329,758
6,644,190
(4,167)

43,441,177
5,173,235
(2,357)

93,367,758
10,075,016
(4,167)

1,579,441,177
8,557,509
(2,357)

(136,464,552)

(115,549,859)

(80,310,047)

1,442,809,013

เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จากัดในการใช้
กระแสเงินสดสุทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ทุนเรื อนหุน้

เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

ที่ออกและ

อ ณ วันยทีบเท่
่ 1 าตุเงิลนำคม
เงิยอดคงเหลื
นสดและรายการเที
สด ณ2561
วันต้นงวด

นเบ็ดเสร็
จสำำหรั
บปีณ วันสิ้นงวด
เงิกนำไรขำดทุ
สดและรำยกำรเที
ยบเท่
เงินสด
ขาดทุน

- นมูลค่า
ส่วนเกิ

(405,045)

ส(66,472,988)
ารองทัว่ ไป
(66,472,988)

530,705,795

366,590,933

569,219,759

1,403,498,770

872,792,975

1,367,266,735

(66,472,988)

ทุนสารอง
(405,045)
ตามกฎหมาย

265,900,484 872,792,975
1,342,448,425 506,202,042
26,795,766 2,285,000,000
798,046,976
7

(1,500,000,000) แปลงค่า
ยังไม่ได้(405,045)
จดั สรร
ต่างป
(1,500,405,045)
363,776,654

1,624,620,032
434,270,322

-

-

-

-

(452,518,985)

-

-

-

-

(53,110,470)

เจ้รวมก
าหนี้ คำไรขำดทุ
า่ ซื้ อเครื่ องจั
นกเบ็รดและอุ
เสร็จปสกรณ์
ำหรัเพิบ่มปีขึ้น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

-

7,752,016-

265,900,484 1,342,448,425

14,549,034
870,460,300

8,748,393
-

7,450,464
(505,629,455)

26,795,766 2,285,000,000

1,118,990,577

847,204,301

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
15

31

798,046,976

รายการที
่ไม่ใช่ เนงินเบ็สด
กาไรขาดทุ
ดเสร็ จอื่น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

ผลต่างข

แลกเปลี่ย

ชาระแล้ว (66,472,988)
หุน้ สามัญ

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ

กาไรสะสม

งบก
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

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

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สารอง
ส่ วนงานดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

หมำยเหตุ

สำรบัญ

24
25
26
27
28
29
30
31

เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
วงเงินสิ นเชื่อ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่

17
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษ ทั เสริ ม สุ ข จ ากัด (มหาชน) “บริ ษ ทั ” เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ จัด ตั้ง ขึ้ น ในประเทศไทย และจดทะเบี ย นกับ ตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยเมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2518 โดยมี ที่ อ ยู่จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ตั้ง อยู่เ ลขที่ 90 อาคาร
ซี ดบั เบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย และ
บริ ษทั มีโรงงานและคลังสิ นค้าอยูใ่ นภูมิภาคสาคัญของประเทศไทย
บริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ดในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั โซ วอเตอร์ จากัด และบริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ
จากัด (มหาชน) ซึ่งบริ ษทั ทั้งสองแห่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย “กลุ่ ม บริ ษ ทั ” ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หลัก เกี่ ย วกับ การผลิ ต และจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม น้ า อัด ลม น้ า ดื่ ม
เครื่ องดื่ มบารุ งกาลังและเครื่ องดื่มชนิ ดอื่น รวมถึงเป็ นผูจ้ าหน่ ายโซดา ชาและเครื่ องดื่ มชนิ ดอื่ น รายละเอียดของ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 11

2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี้ จัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ ง
ใหม่น้ ัน มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั เว้นแต่การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จาก
สัญญาที่ทากับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็ นครั้งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ (“TAS 18”) และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งยังไม่มีผลบังคับใช้ใน
งวดปั จจุบนั มาถือปฏิบตั ิในการจัดทางบการเงินนี้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 30
(ข) สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้นาเสนอเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
(ค) การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ข้ อสมมติและความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมี
นัยสาคัญที่อาจส่ งผลให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินอย่างมีสาระสาคัญในปี บัญชี
ถัดไป ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

การตีมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
การรั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ การคาดการณ์ ก าไรทางภาษี
ในอนาคตที่จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีไปใช้ประโยชน์
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3

กำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตาม TFRS 15 โดยใช้วิธีรับรู ้ผลกระทบสะสม ซึ่งผลกระทบของการ
ถื อปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานฉบับนี้ เ ป็ นครั้ งแรกสาหรั บสัญญาที่ ยงั ไม่ เสร็ จสมบู รณ์ ก่อ นวันที่ 1 ตุ ลาคม 2562 ไม่ มี
สาระส าคัญ ต่ อ ก าไรสะสม ณ วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 ดัง นั้น กลุ่ ม บริ ษ ัท จึ ง ไม่ ไ ด้ป รั บ ปรุ ง ก าไรสะสม ณ วัน ที่
1 ตุลาคม 2562
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การ ด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึง
สิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับซึ่ งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มหรื อภาษี
ขายอื่นๆ และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า และส่ วนลดตามปริ มาณ โดยมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะ
เวลาในการส่ งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ในขณะที่ TAS 18 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
รายได้จากการขายสิ นค้าเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สาคัญไปให้กบั ผู ้
ซื้ อแล้ว กลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่
แน่นอนที่มีนยั สาคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น

ก.

การขายสิ นค้า
ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายได้จะรับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมสิ นค้า สาหรับการขาย
ตามสัญญาจ้างผลิ ตสิ นค้าที่ มีลกั ษณะสิ นค้าเฉพาะเจาะจง ลู กค้า เป็ นผูค้ วบคุ ม สิ นค้าระหว่างผลิ ตทั้งหมดตั้งแต่
สิ นค้าเข้าสู่ กระบวนการผลิ ต ในกรณี ดงั กล่าวรายได้จะรับรู ้ ตามกระบวนการผลิต ส่ งผลให้รายได้และต้นทุ นที่
เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวมีการรับรู ้ตลอดช่วงเวลา จึงเป็ นการรับรู ้รายได้ก่อนส่ งมอบสิ นค้าไปยังสถานที่ของลูกค้า

ข.

เงินที่จ่ายให้กบั ลูกค้า
กลุ่มบริ ษทั จ่ายค่าจัดวางสิ นค้า ค่าจัดงานแสดงสิ นค้า หรื อค่าโฆษณาให้กบั ร้านค้าปลีก ตาม TAS 18 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
จานวนเงินดังกล่าวเป็ นต้นทุนในการจัดจาหน่าย ตาม TFRS 15 กาหนดให้กลุ่มบริ ษทั ต้องพิจารณาว่า กลุ่มบริ ษทั
ได้รับสิ นค้าหรื อบริ การจากลูกค้าหรื อไม่ หากได้รับสิ นค้าหรื อบริ การจากลูกค้า กลุ่มบริ ษทั บันทึกการจ่ายชาระ
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับประโยชน์จากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ในทางกลับกัน หากกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับสิ นค้า
หรื อบริ การจากลูกค้า กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้การจ่ายชาระดังกล่าวเป็ นส่ วนหักจากรายได้ ทั้งนี้ หากจานวนเงินที่จ่ายมี
มูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้รับ ส่ วนเกินดังกล่าวจะรับรู ้เป็ นส่ วนหักจากรายได้ซ่ ึงส่ งผลให้
รายได้และต้นทุนในการจัดจาหน่ายลดลง
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ตารางต่อไปนี้แสดงผลกระทบของการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 15 ต่องบการเงิน
งบกำรเงินรวม

4

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ด
จานวนเงินที่
วันที่ 30 กันยำยน 2563 รายงาน

รายการ
ปรับปรุ ง

รายได้จากการขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

170,440
170,440

10,865,143
2,611,989

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จานวนเงิน
จานวนเงิน
หากไม่ได้ถือ
หากไม่ได้ถือ
ปฏิบตั ิตาม
จานวนเงิน
รายการ
ปฏิบตั ิตาม
TFRS 15
ที่รายงาน
ปรับปรุ ง
TFRS 15
(พันบาท)
11,035,583 10,805,077
170,440
10,975,517
2,782,429
2,604,062
170,440
2,774,502

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชี ที่นาเสนอดังต่อไปนี้ ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่ าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน
ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3

(ก) เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดี ยวกันบันทึกบัญชี โดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย โดยวิธีการ
ดังกล่าวผูซ้ ้ื อต้องรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินของธุ รกิจที่ถูกซื้ อด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุ รกิจดังกล่าวตามงบการเงิน
รวมของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด ณ วันที่เกิดรายการ ส่ วนต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของธุ รกิจที่ถูกนามา
รวมดังกล่าวกับค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู ้เป็ นส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจากการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น รายการส่ วนเกินหรื อส่ วนขาดจะถูกโอนไปยังกาไรสะสมเมื่อมีการขายเงินลงทุนในธุ รกิจที่ซ้ื อ
ดังกล่าวไป
ผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จที่ ถูกซื้ อจะรวมอยู่ในงบการเงิ นรวมของผูซ้ ้ื อนับตั้งแต่วนั ที่ ตน้ งวดของงบการเงิ น
เปรี ยบเทียบหรื อวันที่ธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวันที่การ
ควบคุมสิ้ นสุ ด
21
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บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมี ความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้นทาให้
เกิ ดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี 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 เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้ เสีย
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 มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุนการ
ทารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุน
ที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงิ นรวมในถึงวันที่ กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความมี
อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ
การตัดรายการในงบการเงินรวม
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ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมา
จากรายการกับบริ ษทั ร่ วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่า
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(ข) เงินตรำต่ ำงประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ใกล้เคียง
กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
เมื่อหน่ วยงานต่างประเทศถูกจาหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนที่ทาให้สูญเสี ยการควบคุม ความมี
อิ ทธิ พลอย่างมี สาระสาคัญ หรื อการควบคุ มร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ
หน่ วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรขาดทุนจากการ
จาหน่าย หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั น
สัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม
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รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชาระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชาระเงินในอนาคตอันใกล้ กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการ
จาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรี ยก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่ งจะต้องชาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดในงบกระแสเงินสด
(ง)

ลูกหนี้กำรค้ ำ ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ ที่เกิดจำกสัญญำ
ลูกหนี้รับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้
ก่อนที่จะมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทน จานวนสิ่ งตอบแทนนั้นจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ที่เกิดจาก
สัญญา
ลูกหนี้ แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ซึ่ งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้
หนี้สูญจะถูกตัดจาหน่ายเมื่อเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับหักขาดทุนจากการด้อยค่า

(จ) สินค้ ำคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าสาเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิต และวัสดุอื่นๆ คานวณโดยใช้วิธี ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก วัตถุดิบ วัสดุ
และอะไหล่คงเหลือคานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพ
หรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่
ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้าคานวณโดยการใช้ตน้ ทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุ งให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย รวม
การปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
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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 บันทึกค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง สาหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพและล้าสมัย
(ฉ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทย่ อย
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ร่ ว มและบริ ษ ทั ย่อ ยในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ัท บัน ทึ ก บัญชี โ ดยใช้วิ ธี ร าคาทุ น
ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารทุน
ตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือ่ ขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าใน
ครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่าง
จากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัดจาหน่ายเงินลงทุน
จะรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรงเข้ากาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผือ่ ขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกาไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
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(ช) อสังหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่
เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น วัด มู ล ค่ า เมื่ อ เริ่ ม แรกด้ว ยราคาทุ น และวัด มู ล ค่ า ในภายหลัง ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อม
ใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ มื
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์โดยจัดประเภทไปเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ต่อไป
(ซ) ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ค่าเผื่ออุปกรณ์ส่งเสริ มการตลาดสู ญหายและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่ งกาหนดจาก
เกณฑ์การใช้งานของสิ นทรัพย์ที่มีอยูจ่ ริ ง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หกั ด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาสิ นทรั พย์ เพื่อให้สินทรั พย์น้ ันอยู่ในสภาพที่ พร้ อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ มื สาหรับเครื่ องมือที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์
ซึ่ งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
อุปกรณ์
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ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการขายสิ นทรัพย์ที่ตี
ราคาใหม่ จานวนเงินที่บนั ทึกอยูใ่ นส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์จะถูกโอนไปยังกาไรสะสม
สิ นทรั พย์ ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ดาเนิ นการโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็ นอิสระอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่า
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
มูลค่าของสิ นทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและแสดงเป็ น “ส่ วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสิ นทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นยกเว้นกรณี ที่เคยประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงและ
รับรู ้ขาดทุนในกาไรหรื อขาดทุนของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว ในกรณี ที่มูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจานวนที่ลดลงมากกว่าส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณี ที่มีการจาหน่าย
สิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์ที่จาหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังกาไรสะสมและไม่
รวมในการคานวณกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
การจัดประเภทไปยังอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริ มทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปยังอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้องวัดมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั ใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมและจัดประเภทเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หากเกิดกาไรจากการ
วัดมูลค่าใหม่ซ่ ึ งเป็ นการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ จานวนที่เพิ่มขึ้นให้รับรู ้
ในกาไรหรื อขาดทุนในส่ วนที่ไม่เกินกว่าจานวนที่ทาให้มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์กลับไปเท่ากับมูลค่าที่
ควรจะเป็ น กาไรส่ วนที่ เหลื อรั บรู ้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น และแสดงรายการ “ส่ วนเกิ นทุนจากการตี ร าคา
สิ นทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น กรณี เกิดส่ วนที่ลดลงจากการวัดมูลค่าใหม่และหากสิ นทรัพย์
นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและมียอดคงค้างอยูใ่ นบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนที่ลดลงต้องรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และต้องนาไปลดส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์ ขาดทุนส่ วนที่เหลือรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
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ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี่ ยนแทนส่ ว นประกอบจะรั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ลค่าตามบัญชี ของรายการที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตาม
บัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี้
อาคาร คลังสิ นค้าและส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักร อุปกรณ์และเครื่ องมือเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
กระบะพลาสติก
ภาชนะบรรจุ
อุปกรณ์ส่งเสริ มการตลาด

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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบ
ปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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(ฌ) สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้าที่กลุ่มบริ ษทั ซื้อมามีอายุการใช้งานไม่จากัดวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตนอื่นๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ าย
สะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ า ตัด จ าหน่ า ยรั บ รู ้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ จ ะสะท้อ นรู ป แบบที่ ค าดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ ันตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน โดยเริ่ มตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อสิ นทรัพย์น้ นั พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์สาหรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์

3 - 10

ปี

วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม

29

207

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
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(ญ) กำรด้ อยค่ ำ
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
สดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการ
ประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและมีการด้อยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณี น้ ีจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และมีความ
ชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ขาดทุนซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
โดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ขาดทุนที่บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นผลต่างระหว่างราคา
ทุนที่ซ้ื อกับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์หกั ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่ งเคย
รับรู ้แล้วในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผือ่ ขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่เป็ นตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรงในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
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ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วัน ที่ ที่ อ อกรายงานว่า มี ข ้อ บ่ ง ชี้ เ รื่ อ งการด้อ ยค่ า หรื อ ไม่ ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า จะถู ก กลับ รายการ หากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพียงเท่าที่ มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่ าย
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฎ) หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกตามมูลค่าที่ระบุในสัญญา
(ฏ) เจ้ ำหนี้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฐ) หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาเป็ นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี้ สินที่เกิดจากสัญญารับรู ้เมื่อ
กลุ่มบริ ษทั ได้รับชาระหรื อมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนที่เรี ยกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที่กลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
(ฑ) ผลประโยชน์ ของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุนในรอบระยะ
เวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
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โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ ใ นอนาคตที่ เ กิ ด จากการท างานของพนัก งานในงวดปั จ จุ บ ัน และงวดก่ อ นๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ ันจัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุ ญาตเป็ นประจาทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ ผลจากการคานวณอาจทาให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ นทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบนั ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรู ปของการได้รับคืน
ในอนาคตจากโครงการหรื อการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่าสาหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้ รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ยจ่ายของ
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้น
ปี โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการใน
กาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่ อน ๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิดลดกระแสเงิ นสดเพื่อให้เป็ นมูลค่า
ปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนสาหรับการปรับโครงสร้าง หาก
สาหรับระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานผลประโยชน์เมื่อเลิก
จ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฒ) ประมำณกำรหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชื่อถือ และ
มี ความเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ น อนว่า ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ จะต้อ งถู ก จ่ า ยไปเพื่ อ ช าระภาระหนี้ สิ น ดัง กล่ า ว
ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั
ก่อนคานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยง
ที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ณ) กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพ
ปกติ ร ะหว่างผูร้ ่ ว มตลาด ณ วัน ที่ ว ดั มู ลค่ า ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในตลาดหลัก หรื อ กรณี ที่ไม่ มี ตลาดหลัก ให้ใ ช้ต ลาดที่ ให้
ประโยชน์สูงสุ ดซึ่ งกลุ่มบริ ษทั เข้าถึ ง ณ วันดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินได้ส ะท้อนผลกระทบของ
ความเสี่ ยงที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน
กลุ่มบริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
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กลุ่ ม ผูป้ ระเมิ น มู ล ค่ า มี ก ารทบทวนข้อ มู ลที่ ไ ม่ ส ามารถสังเกตได้ และปรั บปรุ ง การวัด มู ล ค่ า ที่ มี นัย ส าคัญ อย่าง
สม่ า เสมอ หากมี ก ารใช้ข ้อ มู ล จากบุ ค คลที่ ส ามเพื่ อ วัด มู ลค่ า ยุติ ธรรม เช่ น ราคาจากนายหน้า หรื อ การตั้งราคา
กลุ่ ม ผูป้ ระเมิ น ได้ป ระเมิ น หลัก ฐานที่ ไ ด้ม าจากบุ ค คลที่ ส ามที่ ส นับ สนุ น ข้อ สรุ ป เกี่ ย วกับ การวัด มู ล ค่ า รวมถึ ง
การจัดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นอกเหนื อจาก
ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
(ด) รำยได้
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
(ต) รำยได้ ค่ำเช่ ำ
รายได้ค่า เช่ า จากอสัง หาริ ม ทรั พย์เ พื่ อการลงทุ น รั บ รู ้ ใ นก าไรหรื อขาดทุ น โดยวิธี เ ส้ น ตรงตลอดอายุสัญ ญาเช่ า
ค่าใช้จ่ายเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นเป็ นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้ นตามสัญญา ค่าเช่าที่
อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
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(ถ) รำยได้ จำกกำรลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงินปั นผลและดอกเบี้ยรับ โดยเงินปั นผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่
กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปันผล และดอกเบี้ยรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ท) ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นใน
กรณี ที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรื อเพื่อขาย
(ธ) สัญญำเช่ ำดำเนินงำน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่ าหรื อไม่
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมีสัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนาไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทาให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสาหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินในจานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจานวนหนี้ สินจะลดลงตามจานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงิน
ตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
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(น) ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรง
ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บ ันได้แ ก่ ภ าษี ที่ คาดว่าจะจ่ ายชาระหรื อ ได้รั บ ชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุ น
ประจ าปี ที่ ต้อ งเสี ย ภาษี โดยใช้อ ัต ราภาษี ที่ ป ระกาศใช้ห รื อ ที่ ค าดว่า มี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ วัน ที่ ร ายงาน ตลอดจน
การปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ น และจ านวนที่ ใ ช้เ พื่ อ ความมุ่ ง หมายทางภาษี ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะไม่ ถู ก รั บ รู ้ เ มื่ อ เกิ ด จาก
ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรั บรู ้ สินทรั พย์หรื อหนี้ สินในครั้ งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ ไม่ใช่ การรวมธุ รกิ จและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ต้อ งสะท้อ นถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธี ก ารที่
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมี การกลับรายการ
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการก าหนดมู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไ ม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ ง
ชาระ กลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรั บภาษี เงิ นได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
นี้ อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นในเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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สิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่ อกิ จการมี สิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี
เงิ นได้น้ ี ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสาหรับหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน
สาหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการ
กลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการผล
แตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะบันทึก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท้ งั จานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(บ) กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสาหรับหุน้ สามัญ กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดย
การหารกาไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่าย
ระหว่างปี
(ป) บุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อ
กิ จการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญเดี ยวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่ม
บริ ษทั มีอานาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสิ นใจ
ทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนั้น
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(ผ) รำยงำนทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ผลการดาเนินงานของส่ วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นรายการ รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ต้นทุน
ทางการเงิน และส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
5

ผลกระทบจำกกำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อโคโรนำ 2019 (Covid-19)
ในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นไตรมาสที่สองและไตรมาสสาม ประเทศไทยได้ประกาศมาตรการป้ องกันหลายประการ
เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่ งผลกระทบอย่างมากต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน และการกระจาย
และการขายสิ นค้าในประเทศ ทาให้ยอดขายลดลง อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารจะยังคงสนับสนุ นทางการค้ากับลูกค้า
อย่า งต่ อ เนื่ อ งและพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อลดผลกระทบดัง กล่ าวโดยการหาตลาดอื่ น มารองรั บผลิ ต ภัณฑ์ของ
กลุ่มบริ ษทั รวมทั้งการปรับลดค่าใช้จ่ายและทางเลือกอื่นๆ ตลอดจนได้มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการขายสิ นค้าและ
การดาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว

6

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 บุคคลหรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนยั สาคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้
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ชื่ อกิจกำร
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โซ วอเตอร์ จากัด
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 ราบางยีข่ นั จากัด
บริ ษทั ภิรมย์สุรางค์ จากัด
บริ ษทั สุ ราทิพย์ จากัด
บริ ษทั กฤตยบุญ จากัด
บริ ษทั โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ป้อมทิพย์ (2012) จากัด
บริ ษทั ป้อมกิจ 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

ประเทศที่จัดตั้ง / ลักษณะควำมสัมพันธ์
สั ญชำติ
สิ งคโปร์/ไทย บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ.ของกิจการ.
ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อทางอ้ อ ม ทั้ งนี้ รวมถึ ง
กรรมการของกลุ่มบริ ษทั (ไม่ว่าจะทาหน้าที่
ในระดับบริ หารหรื อไม่)
ไทย
บริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ดและมีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
บริ ษทั ใหญ่
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่ใน
ลาดับสู งสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมร้อยละ 50
ไทย
บริ ษทั ลงทุนในหุน้ สามัญ
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่ใน
ลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสู 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 ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
บริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
ไทย
ไทย
ไทย
39

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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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
ชื่ อกิจกำร
บริ ษทั ทศภาค จากัด
บริ ษทั ไทยดริ้ งค์ จากัด
บริ ษทั โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั เบฟเทค จากัด
บริ ษทั แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ซี เอ ซี จากัด
บริ ษทั ช้างอินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
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ประเทศที่จัดตั้ง /
สั ญชำติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริ ษทั เอเอสเอ็ม แมนแนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ไทยโมลาส จากัด
บริ ษทั แก่นขวัญ จากัด
บริ ษทั กาญจนสิ งขร จากัด
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จากัด
บริ ษทั จรัญธุรกิจ 52 จากัด
บริ ษทั อาหารเสริ ม จากัด
บริ ษทั โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โออิชิ เทรดดิ้ง จากัด
บริ ษทั โออิชิ ราเมน จากัด
บริ ษทั โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่
แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ฟู้ด ออฟ เอเชีย จากัด
บริ ษทั สะไปซ์ ออฟ เอเซีย จากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริ ษทั เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จากัด

ไทย

บริ ษทั แม๊กซ์ เอเชีย จากัด

ไทย

บริ ษทั บิสโตร เอเชีย จากัด

ไทย

ไทย
ไทย
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ลักษณะควำมสัมพันธ์
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 ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสู 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 ย่อยทางอ้อมของบริ 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
ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสู งสุ ด

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
ชื่ อกิจกำร

ประเทศที่จัดตั้ง / ลักษณะควำมสัมพันธ์
สั ญชำติ
F&N Interflavine Pte Ltd.
สิ งคโปร์
บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ใหญ่ใน
ลาดับสู งสุ ด
F&N Beverages Marketing Sdn Bhd
มาเลเซีย
บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ใหญ่ใน
ลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสู งสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสู งสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสู งสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสู งสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ ของบริ ษ ัทใหญ่
ในลาดับสู งสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จากัด
กรรมการและผู ถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษ ัท ใหญ่
ไทย
ในลาดับสู งสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์
กรรมการและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่ใน
ไทย
ดิเวลลอปเม้นท์ จากัด
ลาดับสู งสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการและผู ถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษ ัท ใหญ่
ไทย
ในล าดั บ สู ง สุ ด ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ท างอ้ อ มและมี
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ไทย
สปอร์ตคลับ จากัด
ในลาดับสู งสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมและมี
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เดอะเพ็ท จากัด
บริ ษัท และกรรมการลงทุ น ในหุ ้ น สามัญ และมี
ไทย
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ลงทุนในหุน้ สามัญและมีกรรมการร่ วมกัน
ไทย
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการลงทุ น ในหุ ้ น สามั ญ และมี ก รรมการ
ไทย
ร่ วมกัน
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
ชื่ อกิจกำร

ประเทศที่จัดตั้ง / ลักษณะควำมสัมพันธ์
สั ญชำติ
บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ไทย
กรรมการลงทุนในหุน้ สามัญและมีกรรมการ
ร่ วมกัน
บริ ษทั ภัทรลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ไทย
มีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั เบอร์ลี่ยคุ เกอร์ จากัด (มหาชน)
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสู งสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อมและมี
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ไทย มาลายา กลาส จากัด
ไทย
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่
ในลาดับสู งสุ ดถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม
บริ ษทั แก้วกรุ งไทย จากัด
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ดถือ
หุน้ ทางอ้อม
บริ ษทั ทีซีซี โฮเทล แอสเสท
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ดถือ
แมนเนจเม้นท์ จากัด
หุน้ ใหญ่ทางอ้อม
นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทมีดงั ต่อไปนี้
รำยกำร
รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย
ซื้อสิ นค้าและวัตถุดิบ
เงินสนับสนุนทางการตลาด
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เงินเดือน
เงินบาเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุม
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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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 จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน สรุ ปได้ดงั นี้

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

บริษัทใหญ่
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
บริษัทย่ อย
ซื้อสิ นค้าและบริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายใน
การบริ หาร
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
บริษัทร่ วม
ซื้อวัตถุดิบ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายใน
การบริ หาร
ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวมค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ

3,083
76
14,227

3,485
77

3,083
76
14,227

3,485
77

-

-

312,138

269,309

-

-

18,442
26,038
3,886

39,553
1,500,000
3,875

801,270
24,000
3,893

934,131
75,000
17,792

801,270
24,000
3,893

934,131
75,000
17,792

1,482

326

1,482

326

7,714
1,566
3
9,283

8,103
3,991
6
12,100

7,714
1,566
3
9,283

8,103
3,991
6
12,100
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

กิจกำรอื่นที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อสิ นค้าและวัตถุดิบ
เงินสนับสนุนทางการตลาด
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

3,605,273
55,922
7,330
103
3,323,158
467,917
260,747
119,187

3,966,932
44,015
4,441
121
3,451,051
442,867
188,115
119,569

3,545,005
55,020
7,330
103
3,224,128
467,917
260,747
118,477

3,893,961
42,547
4,441
121
3,349,230
442,867
185,995
118,855

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
ลูกหนี้กำรค้ ำ

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(พันบาท)
389

บริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

770
290,430
291,200

ลูกหนี้อื่น

งบกำรเงินรวม
2563
2562

288,942
289,331

770
282,159
282,929

389
3
283,741
284,133

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
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277
83,265
83,542
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36,176
115,511
151,687

44,770
277
83,265
128,312

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

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
เงินให้ ก้ยู มื

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
เงินให้ ก้ยู มื ระยะยำว
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

อัตรำดอกเบีย้
2563
2562
(ร้ อยละต่ อปี )

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

3.10

3.10

-

-

125,000

125,000

2.75 - 3.85

3.85 - 4.05

3,000
3,000

3,000
3,000

3,000
128,000

3,000
128,000

ไม่มีรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
เจ้ ำหนี้กำรค้ ำ

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

62,358
357,628
419,986

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

60,189
330,466
390,655

เจ้ ำหนี้อื่น

งบกำรเงินรวม
2563
2562

446,088
60,189
308,501
814,778

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

บริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
บริ ษทั ย่อย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

4,361
164,809
169,170

45

82
160,603
160,685

4,361
5,464
162,837
172,662

82
6,144
156,312
162,538
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
เงินกู้ยมื ระยะยำว

บริ ษทั ย่อย

อัตรำดอกเบีย้
2563
2562
(ร้ อยละต่ อปี )
-

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)
30,968
30,968

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
เงินกู้ยมื ระยะยำว

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

บริษัทย่ อย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยำยน

-

-

30,968
30,968

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

สัญญำที่สำคัญที่ทำกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
สัญญากู้ยืมเงิน
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้กูย้ ืมเงินระยะยาวจานวน 3 ล้านบาท แก่บริ ษทั เดอะเพ็ท จากัด
“ผูก้ ”ู้ มีกาหนดชาระคืนเงินต้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 หากครบกาหนดแต่ยงั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้
ถือว่าสัญญาฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับกันต่อไปอีกคราวละห้าปี ดอกเบี้ยชาระเป็ นรายไตรมาสและมีอตั ราดอกเบี้ยลูกค้า
รายย่อยชั้นดี (MRR) ของสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง ณ ทุกวันที่เริ่ มต้นของแต่ละไตรมาส ต่อมาเมื่อวันที่ 1.มกราคม
2556.บริ ษทั และผูก้ ไู้ ด้ตกลงเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็ นอัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดสาหรับเงินกูร้ ะยะสั้น (Money Market Rate)
ของสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง ณ ทุกวันที่เริ่ มต้นของแต่ละไตรมาส ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คู่สัญญาได้มีการต่อ
สัญญาเงินกูร้ ะยะยาวดังกล่าว จานวนเงินกู้ 3 ล้านบาท โดยมีกาหนดชาระเงินต้นคืนภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567
หากครบกาหนดแต่ยงั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บงั คับกันต่อไปอีกห้าปี ด้วยข้อตกลง
และเงื่อนไขเดิม
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้กูย้ ืมเงินระยะสั้นแก่บริ ษทั เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จากัด เป็ น
จานวนเงิน 125 ล้านบาท กาหนดชาระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม ดอกเบี้ยกาหนดชาระเป็ นรายไตรมาสในอัตราที่กาหนดไว้
ในสัญญา.เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ได้มีการทาบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาครั้งที่ 1 เพื่อแก้ไข
อัตราดอกเบี้ยในสัญญา
เมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 บริ ษ ทั ได้ท าสัญญากู้ยืมเงิ นระยะสั้นกับ Great Brands Limited “ผูใ้ ห้กู้” วงเงิ นจานวน
1,700 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรื อตามแต่จะตกลงกันในภายหลัง กาหนดชาระคืนเงินต้น
เมื่อครบหนึ่งปี นับจากวันที่ได้รับเงินกูย้ ืมหรื อวันอื่นตามที่ผใู ้ ห้กูก้ าหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 บริ ษทั และ
ผูใ้ ห้กูไ้ ด้ทาบันทึกแนบท้ายสัญญาใหม่ ให้ชาระคืนเงินต้นเมื่อครบแปดปี นับจากวันที่ได้รับเงินกูย้ ืม กล่าวคือวันที่ 24
ธันวาคม 2565 ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั จ่ายชาระหนี้ จานวน 1,500 ล้านบาทให้แก่บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 30
กันยายน 2563 บริ ษทั มียอดใช้วงเงินกูย้ มื คงเหลือจานวน 30.97 ล้านบาท (30 กันยายน 2562: 30.97 ล้ านบาท)
สัญญาให้ ผลิตสิ นค้ า
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งเพื่อให้เป็ นผูผ้ ลิตน้ าดื่มภายใต้ชื่อเครื่ องหมายการค้า “คริ สตัล” บริ ษทั ต้อง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาสามปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และหาก
ไม่มีคู่สัญญาฝ่ ายใดแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุสัญญาไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน สัญญา
จะมีผลอีกคราวละสามปี จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2562 คู่สัญญาตกลงแก้ไขสัญญาเพื่อ
ปรับราคาค่าสิ นค้าขึ้นร้อยละ 10 จากราคาเดิม ทั้งนี้การขึ้นราคาในอัตราดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อให้เป็ นผูผ้ ลิตน้ าดื่มภายใต้ชื่อเครื่ องหมายการค้า “คริ สตัล”
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาสามปี สิ้ นสุ ดวันที่ 15 พฤศจิกายน
2561 ปัจจุบนั ต่อสัญญาอัตโนมัติ นับแต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
บริ ษทั ได้ทาสัญญาฉบับใหม่กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่งเพื่อให้เป็ นผูผ้ ลิตน้ าดื่มภายใต้ชื่อเครื่ องหมายการค้า
“คริ สตัล” บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 หากคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งมิได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้ นสุ ดของสัญญาฉบับนี้ ว่าไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุสัญญาฉบับนี้ ออกไป ให้ถือว่า
สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บงั คับกันต่อไปอีกคราวละ 1 ปี
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

บริ ษ ัท ได้เ ข้า ท าสั ญ ญากับ บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน แห่ ง หนึ่ ง เพื่ อ ให้เ ป็ นผูผ้ ลิ ต น้ า ดื่ ม ภายใต้ชื่ อ เครื่ อ งหมายการค้า
“คริ สตัล” บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 28 มกราคม
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 หากคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งมิได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้ นสุ ดของสัญญาฉบับนี้ว่าไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุสัญญาฉบับนี้ออกไป ให้
ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บงั คับกันต่อไปอีกคราวละ 1 ปี
สัญญาแต่ งตั้งผู้จัดจาหน่ ายสิ นค้ า
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่อเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ ายเครื่ องดื่ มชาเขียว บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตาม
เงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยมีระยะเวลาสามปี สิ้ นสุ ดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และมีสิทธิ ต่ออายุสัญญาได้
ไปอีกคราวละ 1 ปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนด และบริ ษทั ได้ต่ออายุสญ
ั ญาอีก 3 ปี สัญญาสิ้ นสุ ดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง เพื่อแต่งตั้งบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้าภายใต้
เครื่ องหมายการค้า "Crystal" "Ranger" และ "est" โดยคู่สัญญาต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในสัญญา ทั้งนี้
สัญญาฉบับนี้กาหนดให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกรณี ที่บริ ษทั ไม่
แจ้งการไม่ต่ออายุสัญญาเป็ นหนังสื อล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วันก่อนวันสิ้ นสุ ดสัญญา ให้ถือว่าสัญญามีผลใช้บงั คับ
อีกคราวละ 1 ปี
บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง เพื่อแต่งตั้งบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้าภายใต้
เครื่ องหมายการค้า "Crystal" "Ranger" และ "est" โดยคู่สัญญาต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขที่ กาหนดในสัญญา ทั้งนี้
สัญญาฉบับนี้ กาหนดให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 จนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกรณี ไม่ มี
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งแจ้งการไม่ต่ออายุสัญญาเป็ นหนังสื อล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันสิ้ นสุ ดสัญญาให้ถือ
ว่าสัญญามีผลใช้บงั คับอีกคราวละ 1 ปี

226

48

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563
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บริ ษทั เข้าทาบันทึกข้อตกลงแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้ากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ ง เพื่อเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า
ภายใต้เครื่ องหมายการค้า "Tea pot" และ "Carnation" โดยบันทึกข้อตกลงจะมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 28 ตุลาคม
2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 ต่อมาคู่สัญญาได้เข้าทาบันทึกข้อตกลงขยายระยะเวลาต่อไปอีก 3 เดื อน จนถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ปั จจุบนั คู่สัญญาได้เข้าทาสัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั จาหน่ ายเพื่อแต่งตั้งและเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ าย
สิ น ค้า ภายใต้เ ครื่ อ งหมายการค้า "Tea pot" และ "Carnation" มีผ ลบัง คับ ใช้ต้ ัง แต่ว นั ที่ 17 สิ ง หาคม 2563 ถึง
วันที่ 16 สิ งหาคม 2565 หากคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งมิได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้ นสุ ดของสัญญาฉบับนี้ ว่าไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุสัญญาฉบับนี้ ออกไป ให้ถือว่า
สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บงั คับกันต่อไปอีกคราวละ 1 ปี
สัญญาซื ้อขายผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาฉบับใหม่กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่อซื้ อขายผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มโซดา บริ ษทั ต้อง
ปฏิ บ ัติ ต ามเงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ ก าหนดไว้ใ นสัญ ญา โดยสัญ ญามี ร ะยะเวลาตั้ง แต่ วนั ที่ 1 ตุ ล าคม 2561 ถึ ง วัน ที่ 30
ั ญาฝ่ ายใดแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุสญ
ั ญาไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งล่วงหน้าไม่
กันยายน 2563 และหากไม่มีคู่สญ
น้อยกว่า 30 วัน สัญญาจะมีผลอีกคราวละ 1 ปี
บริ ษ ัท ได้ท าสั ญ ญาฉบับ ใหม่ กับ บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน แห่ ง หนึ่ ง เพื่ อ ซื้ อ ขายผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งดื่ ม สิ น ค้า ภายใต้
เครื่ องหมายการค้า "Sarsi" โดยคู่สัญญาต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา ทั้งนี้สัญญาฉบับนี้มีกาหนดให้มี
ผลใช้บ ัง คับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2563 ถึ ง วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2564 หากคู่ สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งมิ ไ ด้แจ้งให้
คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ก่อนวันสิ้ นสุ ดของสัญญาฉบับนี้ ว่าไม่
ประสงค์ที่จะต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี้ออกไป ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บงั คับกันต่อไปอีกคราวละ 1 ปี
สัญญาผลิตและจัดจาหน่ ายสิ นค้ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาสัญญาผลิตและจัดจาหน่ายสิ นค้ากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อผลิตและจัด
จาหน่ ายชาเขียวพร้ อมดื่ มแบบขวดแก้วคืนขวด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขต่างๆ ที่ กาหนดไว้ใน
สัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาห้าปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาให้มีผลผูกพันตามข้อ
สัญญาเดิ มไปอี กคราวละ 5 ปี มี การต่ อสัญญาไปอี ก 1 ปี สัญญาสิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ต่ อมาในวันที่ 25
มิถุนายน 2561 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการต่อสัญญาไปอีกหนึ่ งปี สัญญาสิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ปั จจุบนั ได้มีการต่อ
อายุสญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยคู่สญ
ั ญามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดสัญญา โดยบอกกล่าวเป็ นหนังสื อล่วงหน้าแก่คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่เหลือทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 90 วัน
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บริ ษทั ได้ทาสัญญาผลิ ตและจัดจาหน่ ายสิ นค้ากับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่อผลิ ตและจัดจาหน่ ายเครื่ องดื่ ม
น้ าอัดลมภายใต้เครื่ องหมายการค้า “เอส” บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขต่างๆ ที่ กาหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามี
ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และหากไม่มีคู่สัญญาฝ่ ายใดแจ้งความประสงค์
ไม่ต่ออายุสัญญาไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน สัญญาจะมีผลอีกคราวละ 3 ปี ปั จจุบนั ได้มีการ
ตกลงเข้าทาบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาผลิตและจัดจาหน่าย เครื่ องดื่มน้ าอัดลมภายใต้เครื่ องหมายการค้า “เอส" เพื่อ
ขยายพื้นที่การส่ งออกสิ นค้าดังกล่าว
บริ ษทั ได้ทาสัญญาผลิตกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อผลิตเครื่ องดื่มน้ าอัดลมภายใต้ชื่อเครื่ องหมายการค้า “เอส”
เพื่อใช้ในการส่ งออกเท่านั้น บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาหนึ่ งปี
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และหากไม่มีคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุสญ
ั ญา
ไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน สัญญาจะมีผลอีกคราวละหนึ่งปี ปัจจุบนั ต่อสัญญาอัตโนมัติครั้งที่
4 นับแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
บริ ษทั ได้ทาสัญญาผลิตและจัดจาหน่ ายสิ นค้าบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่อผลิตและจัดจาหน่ายสิ นค้าภายใต้ชื่อ
เครื่ องหมายการค้า “100 พลัส” บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และหากไม่มีคู่สัญญาฝ่ ายใดแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุ
สัญญาไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้ นสุ ดสัญญาจะมีผลอีกคราว
ละ 3 ปี โดยใช้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขเดิมทุกประการ ปั จจุบนั ต่อสัญญาอัตโนมัติครั้งที่ 1 นับแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2561
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
บริ ษทั ได้ตกลงทาสัญญาผลิตและจัดจาหน่ายสิ นค้ากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อผลิตและจัดจาหน่ายสิ นค้า
ภายใต้ชื่อเครื่ องหมายการค้า “Sarsi” ปัจจุบนั ได้ต่ออายุสญ
ั ญาอัตโนมัติเป็ นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง
31 พฤษภาคม 2564
สัญญาเช่ าที่ดิน และสัญญาเช่ าช่ วงพืน้ ที่อาคารสานักงานและสัญญาบริ การ
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เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารสานักงาน พื้นที่เก็บของ และสัญญาบริ การกับ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สัญญามีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดย
บริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา และหากต้องการต่อสัญญาเช่าให้
คู่สัญญาแจ้งความประสงค์ต่ออายุสัญญาเช่ าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ปั จจุบนั อยู่ระหว่างขั้นตอนการต่ออายุ
สัญญาเช่าช่วงและสัญญาบริ การฉบับใหม่ อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาได้ลงนามในหนังสื อเสนอเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ช่วงและการบริ การสาหรับพื้นที่อาคาร ระยะเวลาสัญญาจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 22
พฤษภาคม 2565
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บริ ษทั ได้ต่ออายุสัญญาเช่าช่วงอาคารสานักงานและโกดังจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สัญญามีผลใช้บงั คับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การตามอัตราที่ระบุไว้
ในสัญญา และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดในสัญญา
บริ ษทั เข้าทาสัญญาเช่ าที่ดินกับบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งในฐานะผูเ้ ช่ าตั้งแต่วนั ที่ผูเ้ ช่ านาทรัพย์สินเข้ามาไว้ใน
สถานที่เช่า ซึ่งคือวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หากผูเ้ ช่าประสงค์จะต่อระยะเวลาเช่า ผูเ้ ช่าจะแจ้ง
ให้ผเู ้ ช่าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนสิ้ นสุ ดระยะเวลาเช่า และให้ถือว่าระยะเวลาเช่าต่อไป
อีกคราวละ 3 ปี โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดเช่ นเดิ ม ทั้งนี้ คู่สัญญามีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
สัญญา
สัญญาซื ้อขาย
บริ ษทั ได้เข้าทาบันทึกข้อตกลงการขายวัสดุเหลือใช้ของบริ ษทั กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยข้อตกลงฉบับนี้มี
ผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่มีการลงนามร่ วมกัน 23 สิ งหาคม 2562 จนกว่าจะมีการขายวัสดุเหลือใช้ตามบันทึกข้อตกลง
เสร็ จสิ้ น
บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาซื้ อขายวัสดุเหลือใช้ของบริ ษทั กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง โดยสัญญาฉบับนี้ จะมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สัญญาจ้ างจัดกิจกรรมด้ านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการจาหน่ ายสิ นค้ า
บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาจ้างกิจกรรมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มการจาหน่ายสิ นค้ากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
แห่งหนึ่ง เพื่อรับจ้างจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มการจาหน่ายสิ นค้าประเภทโซดาภายใต้เครื่ องหมายการค้า "Rock
Mountain" ตามที่ กาหนดไว้ในสัญญา โดยสัญญามี ก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุ ลาคม 2562 ถึ งวันที่ 30
กันยายน 2563
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
ภำระผูกพันกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ ำยในอนำคตทั้งสิ้น
ภำยใต้ สัญญำเช่ ำดำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ ได้
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
รวม

49,604
108,867
49,477
207,948

41,400
101,729
59,778
202,907

49,351
108,151
49,477
206,979

41,297
101,729
59,778
202,804

ภำระผูกพันอื่นๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากคาสั่งซื้ อสิ นค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นจานวนเงิน 242.51
ล้านบาท (2562: 381.43 ล้ านบาท)
7

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
2563
2562
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม
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4,653
63,672
1,335,174
1,403,499
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(พันบาท)
26,951
4,603
47,298
63,106
729,544
1,299,558
69,000
872,793
1,367,267

26,930
46,572
655,545
69,000
798,047

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

8

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ

291,200
291,200

289,331
289,331

282,929
282,929

284,133
284,133

241,226

234,546

241,225

233,054

หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

12,745
4,470
2,936
17,641
279,018
(20,506)
258,512

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

12,745
4,470
2,936
17,612
278,988
(20,506)
258,482

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

รวม

549,712

567,967

541,411

561,277

บุคคลหรื อกิจกำรอื่นๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ :
น้อยกว่า 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน

โดยปกติสาหรับระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 60 วัน
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
9

สิ นค้ ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
2563
2562
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุ
อะไหล่
วัสดุอื่นๆ
หั ก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึก
รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่
คาดว่าจะได้รับ
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า
สุ ทธิ
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338,492
1,826
245,084
93,990
2,544
681,936
(94,852)
587,084

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
333,100
1,826
203,966
87,963
2,544
629,399
(94,852)
534,547

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

7,592,775

8,436,653

7,561,451

8,385,385

12,496
(8,500)
7,596,769

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

12,496
(5,892)
7,568,055

7,194
(11,110)
8,381,469
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10

40

75,000

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)
40
40

75,000

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

30,000

802,280

638,311

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทุนชาระแล้ว
ราคาทุน
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
75,000
75,000
30,000
30,000

30,000

มูลค่าตาม
ราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

75,000

24,000

75,000

เงินปันผลรับสาหรับปี
2563
2562

24,000

เงินปันผลรับสาหรับปี
2563
2562
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บริ ษทั เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จากัด จดทะเบียนจัดตั้งและดาเนิ นธุรกิจในประเทศไทยและดาเนิ นธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจัดจาหน่ายพลาสติกขึ้นรู ปขวด ฝาจุกเกลียวและ
ขวดพลาสติก ซึ่งบริ ษทั ร่ วมนี้ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

40

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

บริ ษทั เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จากัด

บริ ษทั เพ็ทฟอร์ม
(ไทยแลนด์) จากัด

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำำสำหรั
�หรัับบปีปีีสิสิ้้้น�นสุ ดสุุวัดนวััทีน่ 30ที่่� กั30นยำยน
กัันยายน
2563 2563

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม การกระทบยอดรายการ
ระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการเหล่านี้

รายได้
กาไรจากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (ร้อยละ 100)
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่ วนที่เป็ นของกลุ่มบริษัท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
มูลค่ ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
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บริ ษทั เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จากัด
2563
2562
(พันบาท)
2,971,533
3,659,901
472,768
455,009
(4,110)
(516)
468,658
454,493
284,799
278,162
187,969
176,847
720,189
1,721,984
(330,788)
(92,378)
2,019,007
1,211,404
807,603
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488,733
1,679,183
(442,850)
(24,718)
1,700,348
1,020,209
680,139

11

ลักษณะธุรกิจ

99.99
99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99
100.00

99.99
100.00

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2563
2562
(ร้ อยละ)

200,000

689,586

2,500

600,000
HKD 1,000

200,000

689,586

2,500

600,000
HKD 1,000

-

-

2,500
606,634

600,000
4,134

-

-

2,500
606,634

600,000
4,134

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทุนชาระแล้ว
ราคาทุน
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)
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บริ ษทั ย่อยทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งและดาเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเว้น Great Brands Limited ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งและดาเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง

ผลิตและจาหน่าย
เครื่ องดื่มชาและ
เครื่ องดื่มเกลือแร่
บริ ษทั เครื่ องดื่มแรงเยอร์ ผลิตและจาหน่าย
(2008) จากัด
เครื่ องดื่มบารุ งกาลัง

บริษัทย่ อยทำงอ้ อม
บริ ษทั เสริ มสุ ข
เบเวอร์เรจ จากัด

บริษัทย่ อยทำงตรง
บริ ษทั เสริ มสุ ข โฮลดิ้งส์ การลงทุ นและถื อหุ ้นใน
จากัด
บริ ษทั อื่น
Great Brands Limited บริ หารตราสิ นค้า
บริ ษทั เสริ มสุ ข เทรนนิ่ง บริ การพัฒนาบุคลากร
จากัด
และองค์กร
รวม

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
กันยำยน
2563 2563
สำำส�ำหรั
หรัับบปีปีีสิสิ้้้น�นสุสุุดวัดนวััทีน่ 30ที่่� 30
กัันยายน

-

-

26,038

26,038

-

-

1,500,000

1,500,000

เงินปันผลรับสาหรับปี
2563
2562

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

12

เงินลงทุนระยะยำวอื่น
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุน
2563

เงินปันผลรับ
2563
2562

2562
(พันบาท)

ตรำสำรทุนที่เป็ นหลักทรัพย์ เผือ่ ขำย
บริ ษทั ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
ตรำสำรทุนอื่นที่ไม่ อยู่ในควำมต้ องกำรของตลำด
บริ ษทั เดอะเพ็ท จากัด
บริ ษทั บางกอกกล๊าส จากัด (มหาชน)
รวม

52,623

50,772

4,125

1,587

7,000
74,799
81,799
134,422

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

1,050
2,155
3,205
7,330

700
2,154
2,854
4,441

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รายการ
ปรับปรุ งจาก
ซื้อ
ขาย
การปรับมูลค่า
(พันบาท)

ตรำสำรทุนที่อยู่ในควำมต้ องกำร
ของตลำด
ณ วันต้นงวด
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ณ วันสิ้ นงวด

2563
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย

50,772

-

-

1,851

52,623

2562
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย

47,863

-

-

2,909

50,772

58

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

13

อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดิน
อาคาร
รวม
(พันบาท)
311,205
5,280
316,485
6,680
(180)
6,500

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
รายการปรับปรุ งให้เป็ นมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และ
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
รายการปรับปรุ งให้เป็ นมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

317,885
865
318,750
งบกำรเงินรวม
2563
2562

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
จำนวนเงินที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุนทีเ่ กีย่ วกับ
อสังหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน
รายได้ค่าเช่า

913

จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะได้ รับในอนำคตจำกสัญญำ
ให้ เช่ ำดำเนินงำน
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม

152
152

59

322,985
665
323,650

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

913

งบกำรเงินรวม
2563
2562

ณ วันที่ 30 กันยำยน

5,100
(200)
4,900

913

913

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

913
152
1,065

152
152

913
152
1,065

237

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินที่ถือครองไว้เพื่อการดาเนินธุรกิจในอนาคตแต่ยงั มิได้ใช้ประโยชน์
และที่ดินและอาคารที่ให้เช่าแก่บุคคลที่สาม สัญญาเช่ามีระยะเวลาสามปี
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จานวน 323.65 ล้านบาท (2562: 322.99
ล้ านบาท) ประเมินราคาโดยบริ ษทั ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยพิจารณา
ราคาตลาดตามเกณฑ์ของสิ นทรั พย์ที่ใช้งานอยู่ในปั จจุ บนั มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นถู ก
จัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 3
ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงข้ อมูลทีไ่ ม่ สำมำรถ
ข้ อมูลที่ไม่ สำมำรถสั งเกตได้ ที่มี
สั งเกตได้ ที่มีนัยสำคัญและ
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
นัยสำคัญ
วิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด • ราคาเสนอขายของทรัพย์สินที่ มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมที่ ป ระมาณการไว้จ ะเพิ่ ม ขึ้ น
(ลดลง) หาก
มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
• ราคาเสนอขายของทรัพย์สินที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกันสู งขึ้น (ลดลง)
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60

14

รำคำทุน/รำคำประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
และ 1 ตุลำคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

4,600,628
4,600,628

500,266
500,266

ส่ วนที่
ตีราคาเพิ่ม

3,730,168
870,460
-

ที่ดิน

500,266
-

ราคาทุน

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
2563 2563
สำำสำหรั
�หรัับบปีปีีสิสิ้้้น�นสุ ดสุุวัดนวััทีน่ 30ที่่� กั30นยำยน
กัันยายน

2,716,543
20,990
18,631
(2,660)
2,753,504

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

อาคาร
คลังสิ นค้า
และส่ วน
ปรับปรุ ง

-

-

อาคารชุด

6,766,658
63,390
84,677
(38,065)
6,876,660

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

เครื่ องจักร
อุปกรณ์และ
เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

61

1,610,520
10,252
116
(30,170)
1,590,718

1,677,574
10,569
551
(78,174)
328,966
18,706
201
(4,268)
343,605

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

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สานักงาน
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

371,798
(39,476)
332,322

365,261
7,000
(463)

กระบะ
พลาสติก

1,309,332
32,582
(77,167)
1,264,747

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

ภาชนะ
บรรจุ

3,673,592
4,608
(385)
(45,324)
3,632,491

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

อุปกรณ์
ส่งเสริ ม
การตลาด

100,853
89,706
(103,240)
87,319

63,702
85,091
(47,940)
-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

21,979,156
240,234
(237,130)
21,982,260

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

รวม

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

239

240

ค่ำเสื่อมรำคำ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
และ 1 ตุลำคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

-

-

-

ส่ วนที่
ตีราคาเพิ่ม

-

ราคาทุน

ที่ดิน

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

1,644,713
86,657
(500)
1,730,870

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

อาคาร
คลังสิ นค้า
และส่ วน
ปรับปรุ ง

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

-

-

อาคารชุด

5,446,565
257,327
(37,941)
5,665,951

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

เครื่ องจักร
อุปกรณ์และ
เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

62

1,521,314
36,031
(30,167)
1,527,178

1,559,674
39,566
(77,926)
301,349
18,322
(4,224)
315,447

287,820
20,072
(6,543)

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สานักงาน
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

358,229
4,078
(39,464)
322,843

352,139
6,552
(462)

กระบะ
พลาสติก

374,693
127,888
(36,033)
466,548

295,305
94,434
(15,046)

ภาชนะ
บรรจุ

3,583,859
54,517
(45,314)
3,593,062

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

อุปกรณ์
ส่ งเสริ ม
การตลาด

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

13,230,722
584,820
(193,643)
13,621,899

12,923,186
593,135
(285,599)

รวม

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

-

-

500,266

500,266

มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

4,600,628

4,600,628

-

-

ส่วนที่
ตีราคาเพิ่ม

ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ ำ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
และ 1 ตุลำคม 2562
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

ราคาทุน

ที่ดิน

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

1,022,634

1,071,830

-

-

อาคาร
คลังสิ นค้า
และส่ วน
ปรับปรุ ง

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

-

-

-

-

อาคารชุด

1,210,709

1,320,093

-

-

เครื่ องจักร
อุปกรณ์และ
เครื่ องมือ
เครื่ องใช้

63

63,540

89,206

-

-

28,158

27,617

-

-

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สานักงาน
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

9,479

13,569

-

-

กระบะ
พลาสติก

754,443

934,639

43,756

-

ภาชนะ
บรรจุ

34,099

84,403

5,330
5,330

5,330

อุปกรณ์
ส่ งเสริ ม
การตลาด

87,319

100,853

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

8,311,275

8,743,104

5,330
49,086

5,330

รวม

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

241

242

รำคำทุน/รำคำประเมินใหม่
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
375,763
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
และ 1 ตุลำคม 2562
375,763
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 375,763

ราคาทุน

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

2,394,470
18,465
16,347
(2,660)
2,426,622

4,393,811
4,393,811

อาคาร
คลังสิ นค้า
และส่ วน
ปรับปรุ ง

3,546,607
847,204
-

ส่ วนที่
ตีราคาเพิ่ม

ที่ดิน

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

-

-

อาคารชุด

6,114,515
48,164
69,782
(36,702)
6,195,759

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

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

64

1,603,706
10,252
116
(27,906)
1,586,168

1,669,453
10,569
551
(76,867)
317,769
17,885
(210)
(4,268)
331,176

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

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สานักงาน
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

347,940
(39,476)
308,464

341,403
7,000
(463)

กระบะ
พลาสติก

1,425,376
32,582
(71,071)
1,386,887

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

ภาชนะ
บรรจุ

3,673,592
4,608
(385)
(45,324)
3,632,491

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

อุปกรณ์
ส่งเสริ ม
การตลาด

89,542
81,900
(85,650)
85,792

59,506
73,948
(43,912)
-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

20,736,484
213,856
(227,407)
20,722,933

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

รวม

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ ำ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
และ 1 ตุลำคม 2562
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

ค่ำเสื่อมรำคำ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
และ 1 ตุลำคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

-

-

-

-

-

-

-

ส่วนที่
ตีราคาเพิ่ม

-

ราคาทุน

ที่ดิน

อาคาร
คลังสิ นค้า
และส่ วน
ปรับปรุ ง

-

-

1,401,646
77,896
(500)
1,479,042

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

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

-

-

-

-

อาคารชุด

-

-

4,879,837
240,214
(36,579)
5,083,472

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

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์
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-

-

1,514,720
35,930
(27,903)
1,522,747

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

-

-

292,169
17,658
(4,225)
305,602

279,213
19,460
(6,504)

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สานักงาน
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

-

-

334,369
4,078
(39,464)
298,983

328,279
6,552
(462)

กระบะ
พลาสติก

43,756

-

513,601
126,860
(30,151)
610,310

435,169
93,402
(14,970)

ภาชนะ
บรรจุ

5,330
5,330

5,330

3,583,859
54,517
(45,314)
3,593,062

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

อุปกรณ์
ส่ งเสริ ม
การตลาด

-

-

-

-

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

5,330
49,086

5,330

12,520,201
557,153
(184,136)
12,893,218

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

รวม

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

243

244

375,763

375,763

มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

ราคาทุน

ส่ วนที่
ตีราคาเพิ่ม

4,393,811

4,393,811

ที่ดิน

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

947,580

992,824

อาคาร
คลังสิ นค้า
และส่ วน
ปรับปรุ ง

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

-

-

อาคารชุด

1,112,287

1,234,678

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์
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63,421

88,986
25,574

25,600

เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
ยานพาหนะ
สานักงาน
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

9,481

13,571

กระบะ
พลาสติก

732,821

911,775

ภาชนะ
บรรจุ

34,099

84,403

อุปกรณ์
ส่งเสริ ม
การตลาด

85,792

89,542

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การก่อสร้าง
และติดตั้ง

7,780,629

8,210,953

รวม

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ ึงได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
อาคารและอุปกรณ์

9,768,688

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(พันบาท)
9,687,084
9,056,921

8,770,814

มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในงบการเงิ นรวมจานวน 5,100.89 ล้านบาท (2562: 5,100.89
ล้ านบาท) และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจานวน 4,769.57 ล้านบาท (2562: 4,769.57 ล้ านบาท) ประเมินราคาโดย
บริ ษทั ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของ
สิ นทรั พย์ที่ใช้งานอยู่ในปั จจุ บนั มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่า
ยุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 3
ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงข้ อมูลทีไ่ ม่ สำมำรถ
ข้ อมูลที่ไม่ สำมำรถสั งเกตได้ ที่มี
สั งเกตได้ ที่มีนัยสำคัญและ
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
นัยสำคัญ
กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
วิธีการเปรี ยบเทียบราคาตลาด • ราคาเสนอขายของทรัพย์สินที่ มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมที่ ป ระมาณการไว้จ ะเพิ่ ม ขึ้ น
(ลดลง) หาก
มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
• ราคาเสนอขายของทรัพย์สินที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกันสู งขึ้น (ลดลง)
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245

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

15

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน

เครื่ องหมาย
การค้า

รวม

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 1 ตุลำคม 2562
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

2,000
2,000
2,000

61,456
2,104
63,560
852
64,412

63,456
2,104
65,560
852
66,412

ค่ ำตัดจำหน่ ำย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 1 ตุลำคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

-

43,697
3,448
47,145
2,956
50,101

43,697
3,448
47,145
2,956
50,101

2,000
2,000

16,415
14,311

18,415
16,311

มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

246

งบกำรเงินรวม
ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์
(พันบาท)

68

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
(พันบาท)
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 1 ตุลำคม 2562
เพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

57,041
2,093
59,134
735
59,869

ค่ ำตัดจำหน่ ำย
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 1 ตุลำคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

40,654
2,456
43,110
2,642
45,752

มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

16,024
14,117
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247

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

16

ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- สารองบาเหน็จพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
- รางวัลการทางานเป็ นระยะเวลานาน
รวม

1,047,800

1,143,519

1,034,084

1,131,350

90,952
1,138,752

42,375
1,185,894

90,889
1,124,973

42,267
1,173,617

ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำน - สำรองบำเหน็จพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดการโครงการบาเหน็จบานาญพนักงานตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มี
ความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยงของช่วงชี วิต และความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ย
มูลค่ ำปัจจุบันของภำระผูกพันตำม
โครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
รับรู้ในกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีตสาหรับ
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจากการ
ปรับปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
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งบกำรเงินรวม
2563
2562
1,143,519

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(พันบาท)
898,701
1,131,350

889,810

63,937

53,148

62,694

52,128

16,093
80,030

171,830
23,695
248,673

15,911
78,605

169,851
23,437
245,416

70

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

งบกำรเงินรวม
2563
2562

มูลค่ ำปัจจุบันของภำระผูกพันตำม
โครงกำรผลประโยชน์

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์

อื่น ๆ
ผลประโยชน์จ่าย
โอนออกไปยังบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน

(19,348)
22,196
(77,297)
(74,449)

63,178
3,255
66,433

(20,023)
21,870
(76,418)
(74,571)

62,584
3,724
66,308

(101,298)
(2)
(101,300)
1,047,800

(68,229)
(2,059)
(70,288)
1,143,519

(101,298)
(2)
(101,300)
1,034,084

(68,125)
(2,059)
(70,184)
1,131,350

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ถูกปรับปรุ งและกาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย
ให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กลุ่มบริ ษทั จึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับปรับปรุ งในไตรมาสสามปี 2562 จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทาให้กลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และต้นทุนบริ การในอดีต
เพิ่มขึ้นสาหรับปี ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 172 ล้านบาท และ 170 ล้านบาท ตามลาดับ
ข้ อสมมติหลักในกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย

งบกำรเงินรวม
2563

2562

อัตราคิดลด
1.30
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 0.00 และ 4.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(ร้ อยละ)
1.50
1.30
0.00 และ 4.00
0.00 และ 4.00

1.50
0.00 และ 4.00

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 ระยะเวลาถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนัก ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ ที่ ก าหนดไว้เ ป็ น 9 ปี
(2562: 8 ปี )
กำรวิเครำะห์ ควำมอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่
งบกำรเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลกระทบต่ อภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(พันบาท)

(35,379)

37,534

(34,583)

36,668

82,613

(68,448)

81,079

(67,143)

ผลกระทบต่ อภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
(44,304)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
111,248

47,367

(43,565)

46,561

(89,038)

109,426

(87,740)
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

17

ทุนเรื อนหุ้น
ผูถ้ ือหุ ้นสามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ ้นส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

18

สำรอง
สารองประกอบด้วย
กำรจัดสรรกำไร และ/หรือ กำไรสะสม
สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ นสารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
สำรองทั่วไป
บริ ษทั ได้จดั สรรกาไรสุ ทธิสาหรับปี ส่ วนหนึ่งเพื่อใช้สาหรับเป็ นทุนสารองเพื่อการขยายการดาเนินงานของกิจการ
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ ำงจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ นแสดงในส่ วนของเจ้าของได้แก่ผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของ
หน่วยงานในต่างประเทศ
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ผลต่ ำงจำกกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขายขายจนกระทัง่ มีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
ผลต่ ำงจำกกำรเปลีย่ นแปลงในกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ ใหม่
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่ที่แสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการ
เปลี่ยนแปลงสุ ทธิของการตีราคาที่ดินที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทัง่ มีการขายหรื อจาหน่าย
19

ส่ วนงำนดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษทั มี 2 ส่ วนงานที่รายงานดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่ งเป็ นหน่วยงานธุรกิจที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั หน่วยงาน
ธุรกิจที่สาคัญนี้ ผลิตสิ นค้าและให้บริ การที่แตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื่ องจากใช้เทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานสอบทานรายงานการจัดการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สาคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาเนินงานของแต่ละส่ วนงานที่รายงานของกลุ่ม
บริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี้
•

ส่ วนงาน 1

•

ส่ วนงาน 2

ธุ รกิ จเครื่ องดื่ มประเภทอัดลม ผลิ ตและจาหน่ ายเครื่ องดื่ มน้ าอัดลม และเครื่ องดื่ มเกลื อ แร่
รวมถึงเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายโซดา
ธุ รกิจเครื่ องดื่มประเภทไม่อดั ลม ผลิตและจาหน่ายน้ าดื่ม เครื่ องดื่มบารุ งกาลัง และเครื่ องดื่ม
ชนิดอื่น รวมถึงเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายชา

ไม่มีส่วนงานการดาเนินงานอื่นใดที่เข้าเกณฑ์เชิงปริ มาณเพื่อกาหนดส่ วนงานที่รายงานในปี 2563 หรื อ 2562
ผลการดาเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานวัดโดยใช้กาไรก่อนภาษีเงินได้ของส่ วนงาน ซึ่ งนาเสนอในรายงานการจัดการ
ภายในและสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าการใช้กาไร
ก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดาเนินงานนั้นเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
และสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดาเนิ นธุ รกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ การกาหนดราคาระหว่างส่ วนงานเป็ นไป
ตามการซื้อขายตามปกติธุรกิจ
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
ข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนงำนที่รำยงำน

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน

เครื่ องดื่มประเภท
อัดลม
2563
2562

งบกำรเงินรวม
เครื่ องดื่มประเภท
ไม่ อดั ลม
2563
2562
(ล้ านบาท)

ข้ อมูลตำมส่ วนงำนดำเนินงำน
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รวมรำยได้

4,615
4,615

5,208
5,208

6,250
6,250

6,363
6,363

10,865
10,865

11,571
11,571

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรำยได้

4,615
4,615

5,208
5,208

6,250
6,250

6,363
6,363

10,865
10,865

11,571
11,571

กาไรตามส่ วนงานก่อนหักภาษี

747

727

2,519

2,407

3,266

3,134

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายที่บนั ทึกเป็ น
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายใน
การบริ หาร
80
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
1,064

98
1,236

108
1,440

125
1,363

188
2,504

223
2,599

75

รวมส่ วนงำน
ที่รำยงำน
2563
2562
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

กำรกระทบยอดรำยได้ กำไรหรือขำดทุน และรำยกำรอื่นที่มสี ำระสำคัญของส่ วนงำนที่รำยงำน
2563

2562
(ล้ านบาท)

กำไรหรื อขำดทุน
กาไรจากส่ วนงานที่รายงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนในการจัดจาหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน
- รายได้อื่น
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (สุ ทธิจากภาษีเงินได้)
กำไร (ขำดทุน) รวมก่อนภำษีเงินได้

3,266

3,134

(188)
(2,504)
574

(223)
(2,599)
312

129
(732)
188
159

153
(840)
177
(198)

ส่ วนงำนภูมิศำสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ ไม่ มีร ายได้จากต่างประเทศหรื อสิ นทรั พย์ในต่ างประเทศที่ มี
สาระสาคัญ
ลูกค้ ำรำยใหญ่
รายได้จ ากลู ก ค้า รายหนึ่ ง จากส่ ว นงานที่ 1 และ 2 ของกลุ่ ม บริ ษ ทั เป็ นเงิ น ประมาณ 3,180.20 ล้า นบาท (2562:
3,663.95 บาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
20

ค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ ของพนักงำน

หมายเหตุ
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าล่วงเวลาและค่าเบี้ยเลี้ยง
โบนัส
ต้นทุนบาเหน็จบานาญ-โครงการ
สมทบเงินที่กาหนดไว้
ต้นทุนบาเหน็จบานาญ-โครงการ
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
2563
2562
1,301,758
102,541
144,255

16

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(พันบาท)
1,325,490
1,275,144
139,781
97,331
114,346
142,155

1,297,873
135,688
112,309

83,159

87,736

81,356

86,299

80,030
290,822
2,002,565

248,673
204,521
2,120,547

78,605
289,042
1,963,633

245,416
202,334
2,079,919

โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั จ่าย
สมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 12 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียน
เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต

77

255

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

21

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของ
พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าขนส่ ง
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ค่าเช่า
ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษา
อื่นๆ
รวมต้ นทุนขำย ต้ นทุนในกำร
จัดจำหน่ ำยและค่ ำใช้ จ่ำย
ในกำรบริหำร

256
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1,812,293
4,662,619

2,268,999
5,113,602

2,101,860
4,425,223

2,265,308
4,805,704

2,002,565
554,600
315,957
450,133
193,556
146,418
101,493
783,403

2,120,547
574,970
349,249
425,440
270,393
126,343
117,640
731,569

1,963,633
535,038
315,957
447,072
193,428
143,797
101,139
735,865

2,079,919
551,709
349,249
423,001
270,200
124,432
117,221
1,026,772

11,023,037

12,098,752

10,963,012

12,013,515
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
22

ภำษีเงินได้
งบกำรเงินรวม
2563
2562

ภำษีเงินได้ ที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวมภำษีเงินได้

60

392

60

(10,433)
(10,373)

254,625
255,017

(10,030)
(9,970)

-

253,460
253,460

งบกำรเงินรวม

ภำษีเงินได้
รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
สุ ทธิ ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การตีราคาที่ดิน
รวม

2563
2562
รายได้
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิจาก
ก่อน
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิจาก
ก่อน
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)

1,851

(370)

1,481

74,448
76,299

(14,884)
(15,254)

59,564
61,045

79

2,909

(582)

2,327

(66,433)
13,323
870,460 (174,092)
806,936 (161,351)

(53,110)
696,368
645,585

257

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ภำษีเงินได้
รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
สุ ทธิ ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การตีราคาที่ดิน
รวม

2563
2562
รายได้
รายได้
ก่อน
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิจาก
ก่อน
(ค่าใช้จ่าย) สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)

1,851

(370)

1,481

74,571
76,422

(14,914)
(15,284)

59,657
61,138

2,909

(582)

2,327

(66,308)
13,262
847,204 (169,441)
783,805 (156,761)

(53,046)
677,763
627,044

งบกำรเงินรวม

กำรกระทบยอดเพือ่ หำอัตรำภำษีที่แท้ จริง
2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้เพิม่ ขึ้น
ใช้ประโยชน์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กลับรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
รวม

258

20.00

(6.53)

80

2562
(พันบาท)
158,759
31,752
(39,165)
2,662
(10,845)
5,208
15
(10,373)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.00

(129.12)

(พันบาท)
(197,502)
(39,500)
(35,735)
1,888
(10,060)
300,000
38,424
255,017

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กำรกระทบยอดเพือ่ หำอัตรำภำษีที่แท้ จริง
2563
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มขึ้น
กลับรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
รวม

2562
(พันบาท)
21,292
4,258
(6,266)
2,669
(10,631)

20.00

(9,970)

(46.83)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)
1,204,775
240,955
(15,888)
2,810
(10,060)

20.00

35,643
253,460

(21.04)

งบกำรเงินรวม
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยำยน
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภำษีเงินได้ รอกำร
ตัดบัญชีสุทธิ

สิ นทรัพย์
2563

หนีส้ ิ น
2562

579,626
(579,529)

2563

2562

(พันบาท)
591,926
(1,047,879)
(591,831)
579,529

97

95

(1,055,357)
591,831

(468,350)

(463,526)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยำยน
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

สิ นทรัพย์

หนีส้ ิ น

2563

2562

571,962
(571,962)
-

(พันบาท)
584,695
(1,006,514)
(584,695)
571,962
(434,552)

81

2563

2562
(1,013,993)
584,695
(429,298)

259

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
2563
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนยกไป
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อื่นๆ
รวม
สุ ทธิ

260

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรขาดทุน
กาไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

ณ
วันต้ นงวด

ณ
วันสิ้นงวด

18,370

8,751
800

-

8,751
19,170

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

5,603
(13,200)
630
2,584

(14,884)
(14,884)

225,470
315,820
10,415
579,626

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

(133)
7,981
7,848

(370)
(370)

(920,125)
(27,343)
(4,179)
(96,232)
(1,047,879)

(463,431)

10,432

(15,254)

(468,253)
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรขาดทุน
กาไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(พันบาท)

ณ
วันต้ นงวด

2562
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนยกไป
อื่นๆ
รวม

18,632

(262)

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

หนี้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อื่นๆ
รวม
สุ ทธิ

ณ
วันสิ้นงวด

-

18,370

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

13,323
13,323

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

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

(1,300)
7,844
6,544

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

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

(47,455)

(254,625)

(161,351)

(463,431)
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261

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
2563
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนยกไป
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อื่นๆ
รวม
สุ ทธิ

262

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

ณ
วันต้ นงวด

ณ
วันสิ้นงวด

17,850

8,751
1,321

-

8,751
19,171

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

5,349
(13,870)
630
2,181

(14,914)
(14,914)

226,595
307,030
10,415
571,962

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

(133)
7,982
7,849

(370)
(370)

(878,762)
(27,343)
(4,179)
(96,230)
(1,006,514)

(429,298)

10,030

(15,284)

(434,552)
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

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

ณ
วันต้ นงวด

2562
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ยอดขาดทุนยกไป
อื่นๆ
รวม

18,633

(783)

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

หนี้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อื่นๆ
รวม
สุ ทธิ

ณ
วันสิ้นงวด

-

17,850

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

13,262
13,262

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

(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)

กลุ่มบริ ษทั ทบทวนและประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษี
และผลแตกต่างชัว่ คราวโดยใช้ประมาณการจากผลประกอบการจริ งและการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตซึ่ง
อาศัยการประมาณการสมมติ ฐานของผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับการเติ บโตของรายได้และการเพิ่มขึ้ นของกาไรจากการ
ดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั บริ ษทั รับรู ้ขาดทุนทางภาษี เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั
เชื่อว่าจะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนาผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ได้ซ่ ึ งเป็ นไปตามแผนธุรกิจ
ของกลุ่มบริ ษทั ที่สามารถทากาไรจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้นในอนาคต การประมาณการดังกล่าวและสมมติฐานที่
ส่ งผลต่อมูลค่าของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ผลประกอบการจริ งอาจแตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากที่
ได้ประมาณไว้โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นอายุในปี 2564 ถึง 2567
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

23

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
(พันบาท / พันหุ้น)
กำไร (ขำดทุน) ที่เป็ นส่ วนของผู้ถอื หุ้นสำมัญ
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
กาไร (ขาดทุน) ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น (ขั้นพืน้ ฐำน) (บำท)

24

169,131
265,900
0.64

(452,519)
265,900
(1.70)

31,262
265,900
0.12

วันที่อนุมตั ิ

กาหนดจ่าย อัตราเงินปันผล
เงินปันผล
ต่อหุน้
(บาท)

951,315
265,900
3.58

เงินปันผล
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิเงินปันผลดังต่อไปนี้

ปี 2562
เงินปันผลประจาปี
25

30 มกราคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563

0.25

จานวนเงิน
(พันบาท)
66,474

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบำยกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงด้ ำนกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกตราสาร
อนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาคัญของธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
กำรบริหำรจัดกำรทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้
และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม อีกทั้งยังกากับ
ดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มี
อัตราคงที่ กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินให้กยู้ ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 6) กลุ่มบริ ษทั ได้ลดความ
เสี่ ยงดังกล่าวโดยทาให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ มื ส่ วนใหญ่มีอตั ราคงที่
งบกำรเงินรวม
ระยะเวลาที่ครบกาหนดชาระ
วันที่ 30 กันยำยน

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

2563
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2.75 - 3.85

-

3,000

3,000

2562
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3.85 - 4.05

-

3,000

3,000
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระยะเวลาที่ครบกาหนดชาระ
วันที่ 30 กันยำยน
2563
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
2562
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 5 ปี
(พันบาท)

รวม

3.10
2.75 - 3.85

125,000
125,000

3,000
3,000

125,000
3,000
128,000

3.10
3.85 - 4.05

125,000
125,000

3,000
3,000

125,000
3,000
128,000

ควำมเสี่ยงจำกเงินตรำต่ ำงประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการขายสิ นค้าและซื้ อสิ นทรัพย์ที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั คาดว่าผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงสาหรับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงินจะไม่มีสาระสาคัญต่อฐานะการเงินและผล
การดาเนิ นงาน เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงิ นกู้หรื อรายการค้าที่ เป็ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศอย่างมี สาระสาคัญ
นอกจากนี้ การซื้ อวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ส่วนใหญ่ยงั เป็ นการซื้ อจากแหล่งภายในประเทศ ความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนส่ วนใหญ่จึงมีขอบเขตเพียงการซื้ออะไหล่และอุปกรณ์จากต่างประเทศ
งบกำรเงินรวม
2563
2562
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง

266

(12,171)
(12,171)
88

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

(5,287)
(5,287)

(12,129)
(12,129)

(2,245)
(2,245)

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

เงินยูโร
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง

(4,121)
(4,121)

(559)
(559)

(4,121)
(4,121)

เงินเหรียญฮ่ องกง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง

2,188
(25)
2,163

26,991
(24)
26,967

-

-

เงินปอนด์ สเตอร์ ริง
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ยง

(17)
(17)

(15)
(15)

-

-

(559)
(559)

ควำมเสี่ยงทำงด้ ำนสินเชื่อ
ความเสี่ ย งทางด้า นสิ น เชื่ อคื อ คื อ ผลขาดทุ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการที่ ลูก ค้า หรื อคู่ สัญ ญาไม่ ส ามารถช าระหนี้ แก่
กลุ่มบริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกาหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสิ นเชื่อในระดับหนึ่ งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่อที่เป็ นสาระสาคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรั พย์ทางการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้
คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสาคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
มูลค่ ำตำมบัญชีและมูลค่ ำยุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน รวมถึง
ลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตาม
บัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
(พันบาท)
30 กันยำยน 2563
สินทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

52,623

52,623

30 กันยำยน 2562
สินทรัพย์ ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

50,772

50,772

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 3
(พันบาท)
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30 กันยำยน 2563
หนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ ได้ วดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

30,968

27,175

30 กันยำยน 2562
หนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ ได้ วดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

30,968

23,660
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

ตราสารทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขายเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ฝาจีบ จากัด (มหาชน) ซึ่ งจดทะเบียน
ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ และมีการซื้ อขายอย่างสม่าเสมอในปั จจุบนั มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
ถูกจัดลาดับชั้นเป็ นระดับ 1 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม เนื่ องจากตราสารทุนดังกล่าวมีราคาซื้ อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่อง ณ วันที่วดั มูลค่า ซึ่งกลุ่มบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก Great Brands Limited มูลค่ายุติธรรมของเงิน
กูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวถูกจัดลาดับชั้นเป็ นระดับ 3 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม เนื่ องจากมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืม
ระยะยาวดังกล่าวเป็ นข้อมูลสาหรับหนี้สินที่ไม่สามารถสังเกตได้
26

ภำระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2563
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท)

ภำระผูกพันรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
อาคาร คลังสิ นค้าและส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักร อุปกรณ์และเครื่ องใช้สานักงาน
รวม
จำนวนขั้นต่ำที่ต้องจ่ ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้
สัญญำเช่ ำดำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ ได้
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
รวม
ภำระผูกพันอื่นๆ
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
รวม

9,617
8,669
18,286

12,714
12,714

9,617
8,669
18,286

12,714
12,714

27,962
52,925
52,294
133,181

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

26,988
49,686
52,294
128,968

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

39,460
39,460

37,729
37,729

35,184
35,184

33,453
33,453

บริ ษทั ทาสัญญาเช่ าที่ดิน.อาคาร.สิ่ งปลูกสร้ างและสิ นทรัพย์อื่นเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกิ จการหลายสัญญา
มีกาหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี .ถึง 30 ปี โดยสัญญาสิ้ นสุ ดในระยะเวลาต่างๆ กันจนถึงเดือนธันวาคม 2581
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

27

วงเงินสิ นเชื่ อ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อซึ่ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจานวนเงินรวม 4,076 ล้านบาท
และ 4,075 ล้านบาท ตามลาดับ (2562: 4,343 ล้ านบาท และ 4,232 ล้ านบาท ตามลาดับ)

28

หนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
(ก) พนักงานที่บริ ษทั เลิกจ้างจานวน 1 ราย ได้ฟ้องร้องบริ ษทั ว่าเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม ทุนทรัพย์ฟ้องร้องประมาณ 6.68
ล้านบาท ปั จจุบนั คดีความดังกล่าวบริ ษทั ชนะคดีในศาลชั้นต้นและคดีสิ้นสุ ดแล้ว เนื่ องจากพนักงานไม่ยื่นอุทธรณ์
ภายในระยะเวลาการยืน่ อุทธรณ์
(ข) บุคคลภายนอกฟ้องร้องบริ ษทั ให้ชาระค่าบริ การในส่ วนที่ตอ้ งจ่ายให้แก่คู่สญ
ั ญาของบริ ษทั ให้แก่บุคคลภายนอก
นั้นแทน โดยอ้างว่าเป็ นเจ้าหนี้ ผรู ้ ับโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามสัญญาแฟคตอริ่ ง ทุนทรัพย์ฟ้องร้องประมาณ 3 ล้านบาท
ปั จจุบนั คดีความดังกล่าวอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ดังนั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จึงยังไม่มีการตั้ง
ประมาณการแต่อย่างใด

29

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำที่รำยงำน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลและมีมติให้ความเห็ นชอบการเสนอจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.32 บาท รวมเป็ น
จานวนเงิน 85.09 ล้านบาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

30

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนามาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก และจะมีผล
บังคับใช้กบั งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*

เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงิน
(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกีย่ วข้ องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินนี้ ให้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้ สินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชี
ของอนุ พนั ธ์และการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้
มาตรฐานการบัญชี การตี ความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี บางฉบับที่ มีผลบังคับใช้อยู่ใน
ปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป โดยผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทางการเงิน มีดงั นี้
(1) การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ น 3 ประเภท
ได้แก่ ราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ จะยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กาหนด หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์เพื่อค้า และเงินลงทุนทัว่ ไปตามที่กาหนดโดยมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 จะเป็ นไปตามลักษณะของกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563

(2) การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
ตาม TFRS 9 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายจะรับรู ้ดอกเบี้ยรับและ
ดอกเบี้ ยจ่ ายด้ว ยอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง TFRS 9 จะนามาใช้แทนนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษ ัท ใน
ปัจจุบนั ที่รับรู ้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
(3) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
TFRS 9 แนะนาวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่ องมือทางการเงิน
ในขณะที่ ปัจจุ บนั กลุ่มบริ ษทั ประมาณการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้
TFRS 9 ก าหนดให้ ใ ช้วิ จ ารณญาณในการประเมิ น ว่ า การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ นั้น มี
ผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร โดยใช้ความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนักเป็ นเกณฑ์
รู ปแบบใหม่ของการพิจารณาด้อยค่าจะถือปฏิบตั ิกบั สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัด
จาหน่าย หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน
การปฏิบัติในช่ วงเปลีย่ นแปลง
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ เป็ นครั้งแรกโดยปรับปรุ งผลกระทบกับ
ก าไรสะสม หรื อ องค์ป ระกอบอื่ น ในส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้น ณ วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท จะไม่ น า
ข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิกบั ข้อมูลที่แสดงเปรี ยบเทียบ
การประเมินผลกระทบเบื้องต้นของการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมื อ
ทางการเงินเป็ นครั้งแรกต่องบการเงิน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
(พันบาท)
8,079
8,079
61,462
61,462
(1,616)
(1,616)
(12,292)
(12,292)
(6,463)
(6,463)
(49,170)
(49,170)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิม่ ขึ้น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น)
กาไรสะสม (เพิ่มขึ้น)
องค์ประกอบอื่นในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เพิ่มขึ้น)
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บริษัท เสริมสุ ข จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
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(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (“TFRS 16”) ได้นาเสนอวิธีการบัญชีเดียวสาหรับผูเ้ ช่า โดยผูเ้ ช่า
ต้องรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ซึ่ งยกเว้นการรับรู ้รายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น
หรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า ส่ วนการบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับ
ใช้ในปั จจุบนั เช่น ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่าดาเนิ นงาน เมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญา
เช่า และรับรู ้หนี้สินในกรณี ที่การจ่ายเงินตามสัญญาเช่ามีช่วงเวลาแตกต่างจากการรับรู ้ค่าเช่าจ่าย ตาม TFRS 16
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 และข้อ 27 ส่ งผลให้ลกั ษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับสัญญาเช่ าดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้ สินตาม
สัญญาเช่า
การปฏิบัติในช่ วงเปลีย่ นแปลง
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครั้งแรก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ด้วยวิธีปรับปรุ งผลกระทบสะสม
ย้อนหลัง ดังนั้น ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 จะปรับปรุ งกับยอดยกมาของกาไรสะสม ณ วันที่
1 ตุลาคม 2563 โดยไม่ปรับปรุ งข้อมูลเปรี ยบเทียบ
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะใช้ขอ้ ยกเว้นเรื่ องการนาคานิ ยามของสัญญาเช่ ามาใช้พิจารณากับสัญญาเช่ าที่มีอยู่ก่อนวันที่
เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน โดยจะนา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิกบั ทุกสัญญาที่ทาขึ้นก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และเคยระบุ
เป็ นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
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การประเมินผลกระทบเบื้องต้นของการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครั้งแรกต่องบการเงิน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
(พันบาท)
(11,265)
(11,265)
298,234
293,827
(286,969)
(282,562)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าลดลง
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิม่ ขึ้น
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
31

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการบางรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการนาเสนองบการเงินปี 2563 ดังนี้
2562
งบกำรเงินรวม
ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน 2562
รายได้จากการขายและ
การให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

11,763
2,841

จัดประเภท
ใหม่

(191)
(191)
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลังจัด
ก่อนจัด
หลังจัด
ประเภท ประเภท
จัดประเภท ประเภท
ใหม่
ใหม่
ใหม่
ใหม่
(ล้ านบาท)

11,572
2,650

11,681
2,826

(191)
(191)
-

การจัดประเภทรายการใหม่น้ ี เนื่องจากผูบ้ ริ หารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มากกว่า
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รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล
นายสมชาย บุลสุข
อายุ
78 ปี
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
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 - 2562
ประธานกรรมการ
2552 - 2562
กรรมการอิสระ
2556 - 2558
รองประธานกรรมการ
2556 - 2558
ประธานกรรมการอิสระ
2536 - 2558
กรรมการ
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2557- ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการคนที่ 1
2556 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2549 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2545 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2540 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2546 - 2562
กรรมการ
2546 - 2562
กรรมการ
2538 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2538 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2538 - ปั จจุบนั
กรรมการ

บริ ษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปอแกนิค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จากัด
บริ ษัท ป.เคมีเทค จากัด
บริ ษัท ไทยเฮอบิไซด์ จากัด
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด
บริ ษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จากัด
บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จากัด
บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จากัด
บริ ษัท เชอราตัน รอยัล ออคิด จากัด
บริ ษัท ไทย รอยัล ออคิด เรี ยล เอซเทท จากัด
บริ ษัท โงวฮก จากัด
บริ ษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จากัด
บริ ษัท ปั ญจมิตร โฮลดิ ้ง จากัด

1

275

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง

นายสุจินต์ หวัง่ หลี
84 ปี
รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
20 เมษายน 2553

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จาก Northrop Institute of Technology, U.S.A.
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2544
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 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
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
2544 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2542 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2537 - 2562
กรรมการอิสระ
2553 - 2561
รองประธานกรรมการ
2552 - 2561
ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
2521 - 2559
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
2512 - 2556
กรรมการอิสระ
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บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยรี ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
2

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2560 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2549 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2534 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2531 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2525 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2511 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2550 - 2557
ประธานกรรมการ

บริ ษัท พูลผล จากัด
บริ ษัท ซี.อี.เอส. จากัด
บริ ษัท พิพฒ
ั นสิน จากัด
บริ ษัท หวัง่ หลีพฒ
ั นา จากัด
บริ ษัท โรงแรมราชดาริ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท รังสิตพลาซ่า จากัด
บริ ษัท เดอะ เพ็ท จากัด
บริ ษัท สาธรธานี จากัด
บริ ษัท หวัง่ หลี จากัด
บริ ษัท อาควา อินฟิ นิท จากัด
บริ ษัท ฟอลคอนประกันภัย จากัด (มหาชน)

3
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
อายุ
57 ปี
ตาแหน่ ง
รองประธานกรรมการคนที่ 2
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
14 กันยายน 2554
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 155/2555
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ /
ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2536 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2537 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2537 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2546 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2551 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
2551 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
2551 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริ หาร /
ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง
2557 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2555 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
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บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เฟรเซอร์ ส เซ็นเตอร์ พอยต์ ลิมิเต็ด
เฟรเซอร์ ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท เทพนิมิตร ธนากร (2001) จากัด
บริ ษัท โปรเช็กเกอร์ จากัด
บริ ษัท โปรการาจ จากัด
บริ ษัท ฌาร์ ม คอร์ ป เซอร์ เคิล จากัด
บริ ษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)

บริ ษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

บริ ษัท อาคเนย์แคปปิ ตอล จากัด

บริ ษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จากัด
บริ ษัท แผ่นดินธรรม พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
4

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั
2563 – ปั จจุบนั

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ประวัตกิ ารทางานย้ อนหลัง 5 ปี
มกราคม 2551 – กันยายน 2561
มีนาคม 2559 – พฤษภาคม 2559
มกราคม 2559 – กรกฎาคม 2559
มีนาคม 2559 – เมษายน 2559
มีนาคม 2559 – พฤษภาคม 2559
เมษายน 2560 – ตุลาคม 2560
พฤษภาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2563

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอเชียติก๊ เฮาส์ จากัด
บริ ษัท พัฒนบวรกิจ 4 จากัด
บริ ษัท ทีซีซี พริ วเิ ลจ การ์ ด จากัด
บริ ษัท อาคเนย์ร่วมทุน จากัด
บริ ษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 3 จากัด
บริ ษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 5 จากัด
บริ ษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จากัด
บริ ษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จากัด
บริ ษัท สวนศิลป์พัฒนา 1 จากัด
บริ ษัท โอเอชซีเอชโอ จากัด
บริ ษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอรี่ จากัด
บริ ษัท บิก๊ ซี เซอร์ วสิ เซส จากัด
บริ ษัท เอส โซฟิ น จากัด
บริ ษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท อาคเนย์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
บริ ษัท ผลมัน่ คงธุรกิจ จากัด
บริ ษัท อาคเนย์ มันนี่ จากัด
บริ ษัท เซ็นทริ คส์ คอนซัลติ ้ง จากัด

บริ ษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จากัด
บริ ษัท เกษตรทิพย์ (2017) จากัด
บริ ษัท ทีซีซี พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 4 จากัด
บริ ษัท สิริทรัพย์พฒ
ั นา 4 จากัด
บริ ษัท นันทพัฒน์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท ทีซีซี โฮลดิ ้งส์ (2519) จากัด

5
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง

นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
45 ปี
รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานคณะกรรมการบริ หาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
14 กันยายน 2554

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ ดษ
ุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
 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
ตุลาคม 2563 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
มิถนุ ายน 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
กรกฎาคม 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
พฤศจิกายน 2560 – ปั จจุบนั
และประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ
กรกฎาคม 2550 – ปั จจุบนั
กุมภาพันธ์ 2554 – กุมภาพันธ์ 2563 ประธานกรรมการบริ หาร
มกราคม 2549 – กุมภาพันธ์ 2563
รองประธานกรรมการ
ธันวาคม 2544 – กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการ
พฤษภาคม 2550 – สิงหาคม 2558 รองประธานกรรมการ
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน

มกราคม 2551 – ปั จจุบนั
ธันวาคม 2562 – ปั จจุบนั
มิถนุ ายน 2561 – ปั จจุบนั
กุมภาพันธ์ 2561 – ปั จจุบนั
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กรรมการผู้อานวยการใหญ่
กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริ หาร
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บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เครื อไทย โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาหารสยาม จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
เบียร์ โค ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทในประเทศสิงคโปร์ )
กลุ่มบริ ษัทสุรากระทิงแดง
บริ ษัท เบียร์ ไทย (1991) จากัด (มหาชน)

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ธันวาคม 2560 – ปั จจุบนั
ตุลาคม 2559 – ปั จจุบนั
เมษายน 2559 – ปั จจุบนั
มีนาคม 2556 – ปั จจุบนั
กุมภาพันธ์ 2556 – ปั จจุบนั
พฤศจิกายน 2555 – ปั จจุบนั
กันยายน 2554 – ปั จจุบนั
มกราคม 2551 – ปั จจุบนั
กรกฎาคม 2550 – ปั จจุบนั
กันยายน 2546 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2563
เมษายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2563
2547 – มิถนุ ายน 2561
เมษายน 2547 – กุมภาพันธ์ 2561
ตุลาคม 2546 – มกราคม 2551

กรรมการ / ประธาน
บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ ้ง จากัด
คณะกรรมการบริ หาร
ผู้บริ หารสูงสุด สายพัฒนา บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ความเป็ นเลิศ
กรรมการ
บริ ษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด
รองประธานกรรมการ
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
กรรมการ
อินเตอร์ เบฟ อินเวสเม้ นท์ ลิมิเต็ด
กรรมการ
บริ ษัท พรรณธิอร จากัด
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริ ษัทอาคเนย์
กรรมการ
บริ ษัท อเดลฟอส จากัด
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ ้งส์ ลิมิเต็ด
กรรมการ
กลุ่มบริ ษัททีซีซี
ผู้บริ หารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์ บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริ ษัทสุรากระทิงแดง
กรรมการ และรองประธาน บริ ษัท เบียร์ ไทย (1991) จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร
กรรมการรองกรรมการ
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการใหญ่

อื่น ๆ
 เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ไทย
- จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
- เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย
 เครื่ องอิสริ ยาภรณ์ตระกูล Le Légion d’Honneur ชัน้ Chevalier
 รางวัล
- “เพชรพาณิชย์” สาขาผู้ประกอบการที่สนับสนุนงานประชารัฐ จากกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2560
- Asia’s Top CEO of the Year 2017 จาก Influential Brands ในปี 2560
- Asian Corporate Director Recognition Award จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในปี 2554
- Asian Excellence Recognition Awards: Asia’s Best CEO (Investor Relations)
จากนิตยสาร Corporate Governance ในปี 2554, 2555, 2556, 2557 และ 2558 ติดต่อกัน
- Asia’s Best Company 2009, Thailand: Best CEO จากนิตยสาร FinanceAsia ในปี 2552
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
นายอวยชัย ตันทโอภาส
อายุ
71 ปี
ตาแหน่ ง
รองประธานกรรมการคนที่ 4 รองประธานคณะกรรมการบริ หารคนที่ 1 กรรมการกากับดูแลกิจการ
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
กุมภาพันธ์ 2563 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริ หาร
มกราคม 2549 - ปั จจุบนั
กรรมการ

บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ตุลาคม 2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ / รองกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่อาวุโส /
ผู้บริ หารสูงสุดกากับดูแลปฏิบตั ิการ
ประเทศไทย
ตุลาคม 2563 - ปั จจุบนั
กรรมการ
กุมภาพันธ์ 2563 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

มิถนุ ายน 2562 - ปั จจุบนั
มกราคม 2562 - ปั จจุบนั
มีนาคม 2562 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ ประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ

พฤศจิกายน 2561 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ประธานกรรมการบริ หาร
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บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ช้ างเบียร์ จากัด
บริ ษัท เสริ มสุข เทรนนิ่ง จากัด
บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จากัด
บริ ษัท โออิชิ ราเมน จากัด
บริ ษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์ วสิ จากัด
บริ ษัท เทรดดิชนั่ แนลเทรด แมนเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
บริ ษัท กรี นบีน จากัด
บริ ษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ ้ง จากัด
บริ ษัท ไทยเบฟมาร์ เก็ตติ ้ง จากัด
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
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
มีนาคม 2557 - ปั จจุบนั
พฤศจิกายน 2556 - ปั จจุบนั
ธันวาคม 2555 - ปั จจุบนั
มกราคม 2553 - ปั จจุบนั
มกราคม 2549 - ปั จจุบนั
พฤษภาคม 2557 - มกราคม 2563
สิงหาคม 2558 - มกราคม 2562
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561
พฤษภาคม 2553 - กันยายน 2559
กรกฎาคม 2548 - พฤษภาคม 2553

รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการและประธานกรรมการร่ วม
กรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ / รองกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่อาวุโส
กรรมการ / รองกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่
กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่
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บริ ษัท แคชแวน แมนเนจเม้ นท์ จากัด
แกรนด์ รอยัล กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอมพานี ลิมิเต็ด
เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์ เก็ตติ ้ง เซอร์ วสิ เซส คอมพานี ลิมิเต็ด
บริ ษัท เทรดดิชนั่ แนลเทรด แมนเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท เบฟเทค จากัด
กลุ่มบริ ษัทสุรากระทิงแดง
บริ ษัท โฮเรก้ า แมเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด
อินเตอร์ เนชัน่ แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ ้งส์ ลิมิเต็ด
บริ ษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จากัด
บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จากัด
บริ ษัท โออิชิ ราเมน จากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
กลุ่มบริ หารช่องทางการจัดจาหน่าย
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง

ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
75 ปี
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริ หารความ
ยัง่ ยืนและความเสี่ยง
5 กุมภาพันธ์ 2551

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
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
พฤศจิกายน 2563 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
มีนาคม 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
พฤษภาคม 2562 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานพิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
เมษายน 2558 - มีนาคม 2561
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกาหนดอัตราค่าตอบแทน
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
สิงหาคม 2544 - ปั จจุบนั
ประธานคณะทางานดาเนินงาน
2549 - ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ตุลาคม 2558 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
กันยายน 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการและเหรัญญิก
กุมภาพันธ์ 2555 -กุมภาพันธ์ 2561
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นายกสภามหาวิทยาลัย

10

บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ร้ านภูฟ้า
สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่าเฉลิม
อายุ
77 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
- ไม่ มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่ มี ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
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
ั ฑิตยสภา
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
11
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
อายุ
72 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
13 สิงหาคม 2556
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA
พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 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 กรกฎาคม 2556)
 LCD 4 Nominating Committee Essentials Singapore Institute of Directors (SID) (14 กรกฎาคม 2559)
 LCD 2 Audit Committee Essentials Singapore Institute of Directors (SID) (13 กรกฎาคม 2559)
 LCD 5 Remuneration Committee Essentials Singapore Institute of Directors (SID) (15 มีนาคม 2561)
 LCD 3 Risk Management Essentials Singapore Institute of Directors (SID) (14 มีนาคม 2561)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2552 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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

286

บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จากัด
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง

นายปราโมทย์ พรประภา
54 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการกากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
19 เมษายน 2555

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 ปริ ญญาโท MBA (Marketing), Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
 ปริ ญญาโท MPA, Kennedy School of Government, Harvard University, USA
 ปริ ญญาตรี ด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า Northwestern University, USA
 Directors Certificate Program รุ่ น 55/2005 Thai Institute of Directors (IOD)
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 10
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ตุลาคม 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2545 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2532 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2535 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2540 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2543 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2545 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
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บริ ษัท ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ไซ่ง่อน เบียร์ -แอลกอฮอล์เบฟเวอเรจ คอร์ เปอเรชัน่
บริ ษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จากัด
บริ ษทั แคลริ ส อี เอ จากัด
บริ ษัท เดอะ คอนเซอวาทอรี่ จากัด
บริ ษัท ไทยซัมมิท ฮาร์ เนส จากัด (มหาชน)
บริ ษัท พรมิตร จากัด
บริ ษัท ปลิมบุญลักษณ์ จากัด
บริ ษัท ปลิม 369 จากัด
บริ ษัท พีแลนด์สเคป จากัด
บริ ษัท แดนปั น้ ดาว จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษัท พี การ์ เด้ นท์ จากัด)
บริ ษัท วรรณวริ นแอนด์แอซโซซีเอท จากัด
บริ ษัท แคลริ ส จากัด

287

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
2551 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2517 – พฤษภาคม 2562
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กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท อีโคฟิ วเจอร์ จากัด
บริ ษัท มายดีเอ็นเอ จากัด
บริ ษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู จากัด
บริ ษัท พัฒนานาฬิกา จากัด
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
อายุ
66 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริ หารคนที่ 2 กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
14 กันยายน 2554
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 ปริ ญญาตรี บญ
ั ชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 วุฒบ
ิ ตั รคอมพิวเตอร์ บริ หาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วุฒบ
ิ ตั ร Mini MBA สาขา Leadership Management จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Directors Certification Program (DCP) 2546
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

กรรมการ

กันยายน 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
กรกฎาคม 2550 – ปั จจุบนั
กรรมการ
เมษายน 2550 – ปั จจุบนั
กรรมการ
มกราคม 2549 – ปั จจุบนั
กรรมการ
ธันวาคม 2544 – ปั จจุบนั
กรรมการ
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ตุลาคม 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ / รองกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริ หารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม
ตุลาคม 2563 - ปั จจุบนั
กรรมการ
ธั ธันวาคม 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
มีนาคม 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
สิงหาคม 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
กุมภาพันธ์ 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
สิงหาคม 2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
กันยายน 2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อาหารสยาม จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ช้ างเบียร์ จากัด
BeerCo Limited (Incorporated in Singapore)
บริ ษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ ้ง จากัด
เฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ ตี ้ ลิมเิ ต็ด
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยล
เอสเตท (ระยอง) จากัด
บริ ษัท บิก๊ ซี รี เทล โฮลดิ ้ง จากัด
บริ ษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ธันวาคม 2555 – พฤศจิกายน 2563

กรรมการ

มีนาคม 2559 – มกราคม 2561
พฤษภาคม 2553 – กันยายน 2559

กรรมการ
กรรมการ / รองกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่
กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่

ตุลาคม 2546 – พฤษภาคม 2553

บริ ษัท ไทย เบเวอร์ เรจ แคน จากัด
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้
ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

อื่น ๆ
 มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินมากว่า 30 ปี รวมถึงได้ รับการยอมรับจากสถาบันในต่างประเทศ
ด้ วยหลากหลายรางวัล อาทิ
- รางวัล Best CFO in Thailand จากนิตยสาร Finance Asia ในปี 2552
- รางวัล Asia’s Best CFO 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 จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล

นายศักดิช์ ยั ธนบุญชัย

อายุ
64 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)
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
รองประธาน
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม
กรรมการ
มูลนิธิมีชยั -คุณหญิงอัมพร ฤชุพนั ธ์
กรรมการกลาง
มูลนิธิรามาธิบดีฯ
กรรมการ
มูลนิธิสวนประวัตศิ าสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2550 – 2557
กรรมการบริ หาร
สถาบันพระปกเกล้ า
ด้ านการเมือง
2539 - ปั จจุบนั
เลขาธิการและนายทะเบียน
ชมรมสมาชิกวุฒสิ ภา 39-43
2549 - ปั จจุบนั
เลขาธิการ
ชมรมสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ 49-51
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
สมาชิกวุฒสิ ภา
ปั จจุบนั
กรรมาธิการแรงงานวุฒสิ ภา
ปั จจุบนั
กรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม
ปั จจุบนั
รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม
ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน
17
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
ประวัติการศึกษาและการอบรม

นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
59 ปี
กรรมการ
29 เมษายน 2554

2525-2528 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ Brigham Young University, Provo, Utah, USA
● 2530-2531 ปริ ญญาโทบริ หาร ธุรกิจ Joseph M. Katz, Graduate School of Business , University of Pittsburgh, Pittsburgh,
Pennsylvania, USA
● 2560 Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors
การอบรม
● Blue Ocean Strategic Initiative Center, London (2555)
Confirmed understanding to practice concepts, tools, and frameworks
● Adizes Institute Worldwide Certification
Certified in
Basic Foundation of Adizes Methodology (2550)
Phase I-Synergistic Diagnosis. To conduct a comprehensive analysis of organization's problems and its current stage in the
life cycle (2562)
Phase II-Synerteam Integration. Facilitation of cross functional teams formed to address priority of problems (2562)
Phase III-Participative Organizational Council. Creates and formalizes a bottom-up
Communication channel to establish a more responsive and creative organization (2563)
Trainings in
Phase IV-Mission. Identify an organization’s value added and competitive advantage (2563)
Phase V-Structure. Design a structure that supports the mission for vitality and entrepreneurship and growth (2561)
Phase V+ create KPIs, goals, OKR that support structure above (2562)
Phase VI-Redesign management information so data match the responsibilities of the new structure and are delivered in a
format that is useful to managers by clearly defining individual
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
2543 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั

292

ประธาน
กรรมการ
สมาชิกก่อตัง้

บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พรูเดนท์ จากัด
บริษัท พรูเดนท์ แคปปิ ตอล จากัด
Chartered, Society of Advancement for Consulting, USA
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
วิทยากร
2560
2563

วิทยากร
วิทยากรร่ วม

2563
2563

วิทยากร
วิทยากร

2563

วิทยากร

FEFConnection หัวข้ อ “From Good to Great CEO”
The Adizes 44th Global Convention Bangkok Thailand
หัวข้ อ“กับดัก Democraship”
สัมมนา หัวข้ อ “Mastering Change”
Webinar ร่ วมกับ Hubba Thailand หัวข้ อ
“Organization Transformation”
Webinar ในโครงการ The Founders Square ของ
Hubba Thailand

19
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

อมูล (แบบ 56-2)
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหแบบแสดงรายการข้
าร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุ
ม ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง

นายฐิติวฒ
ุ ิ์ บุลสุข
52 ปี
กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริ หารคนที่ 3
และกรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
20 เมษายน 2553

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 MBA, Babson College, USA
 หลักสูตรประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่ น 78/2006
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี –
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
เป็ นญาติกบั ประธานกรรมการ
ประสบการณ์ การทางาน
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการ
บริ ษัท ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จากัด
กรรมการ
บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จากัด
กรรมการ
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
มิถนุ ายน 2555 – กรกฎาคม 2563
กรรมการ
บริ ษัท เสริ มสุข เทรนนิ่ง จากัด
มิถนุ ายน 2555 – กรกฎาคม 2563
กรรมการ
Great Brands Limited
2554 – 2558
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
นางต้ องใจ ธนะชานันท์
อายุ
53 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการ
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
23 มกราคม 2560
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 ปริ ญญาโท สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
จาก Kellogg Graduate School of Management มหาวิทยาลัย Northwestern สหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี เกียรตินิยม Magna Cum Laude สาขาเศรษฐศาสตร์ และเอเชียตะวันออกศึกษา
จากมหาวิทยาลัย Princeton สหรัฐอเมริ กา
 Director Certification Program (DCP) 2557
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ตุลาคม 2563 – ปั จจุบนั
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ผู้บริ หารสูงสุด บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
สายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
มกราคม 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ซี.เอ.ไอ. จากัด
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
ประเทศไทย จากัด
ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ หาร
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
ปั จจุบนั
เลขานุการคณะกรรมการ
มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
เพื่อสังคมแห่งประเทศไทย
ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
สภากาชาดไทย
2557 – 2561
ที่ปรึกษาอาวุโส
บริ ษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ ้ง กรุ๊ ป
(ประเทศไทย) จากัด
2557 – 2559
วิทยากร
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2554 - 2557
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ ้ง กรุ๊ ป
(ประเทศไทย) จากัด
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
นายโฆษิต สุขสิงห์
อายุ
54 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการ กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
1 ตุลาคม 2563
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย โอคลาโฮมา ซิตี ้ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร LOGTECH – Program for Executives in Logistics & Technology จาก University of North Carolina, Chapel Hill รัฐนอร์ ธ
แคโรไลน่า ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 หลักสูตร CEDI – Babson Entrepreneurial Leadership Program
จาก Babson College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 Listed Company Director Program (Module 3)
Masterclass for Directors (MCD 5)
Singapore Institute of Directors (SID)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2554 – 2555

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ กลุ่มสินค้ าและ

บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

บริ การทางเทคนิค
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ผู้บริ หารสูงสุด บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2563 – ปั จจุบนั
สายธุรกิจเครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศ
ไทย) และผู้บริ หารสูงสุด กลุ่มบริ หาร
ช่องทางการจาหน่าย
กรรมการ
บริ ษัท เสริ มสุข โฮลดิ ้งส์ จากัด
บริ ษัท เสริ มสุข เบเวอร์ เรจ จากัด
บริ ษัท เสริ มสุข เทรนนิ่ง จากัด
บริ ษัท เครื่ องดื่มแรงเยอร์ (2008) จากัด
Great Brands Limited
บริ ษัท ช้ างเบียร์ จากัด
กรรมการผู้อานวยการ
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหแบบแสดงรายการข้
าร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุ
ม ประจาปี 2563
อมูล (แบบ 56-2)
และเลขานุุการบริิษััท
พฤษภาคม 2563 – ปั จจุบนั
เมษายน 2563 – ปั จจุบนั
กุมภาพันธ์ 2563 – ปั จจุบนั
มกราคม 2563 – ปั จจุบนั
มิถนุ ายน 2562 - ปั จจุบนั
มีนาคม 2562 – ปั จจุบนั
กุมภาพันธ์ 2562 – ปั จจุบนั
มกราคม 2562 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ธันวาคม 2561 - ปั จจุบนั
ตุลาคม 2561 – ปั จจุบนั
กุมภาพันธ์ 2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ธันวาคม 2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ตุลาคม 2559 – ปั จจุบนั

กุมภาพันธ์ 2558 – ปั จจุบนั
เมษายน 2557– ปั จจุบนั

รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายพัฒนาความเป็ นเลิศ และ
ผู้บริ หารสูงสุด กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีนาคม 2557– ปั จจุบนั
ธันวาคม 2556 – ปั จจุบนั
พฤศจิกายน 2556 – ปั จจุบนั
สิงหาคม 2556 – ปั จจุบนั
กุมภาพันธ์ 2556 – ปั จจุบนั
สิงหาคม 2544 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักพัฒนาความเป็ นเลิศ
กรรมการ
กรรมการ

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2563

รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้บริ หารสูงสุด สายธุรกิจเบียร์ ประเทศไทย

บริ ษัท ดีทซู ี เซอร์ วสิ เซส จากัด
บริ ษัท เบียร์ โค เทรนนิ่ง จากัด
Super Beer Brands Limited
บริ ษัท ช้ างโฮลดิ ้ง จากัด
บริ ษัท เทรดดิชนั่ แนลเทรด แมนเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ ้ง จากัด
บริ ษัท ซี.เอ.ไอ. จากัด
บริ ษัท ทศภาค จากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จากัด
บริ ษัท โฮเรก้ า แมเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท ช้ างอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท ฮาวี ฟูด ดิสตริ บิวชัน่ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท เบฟเทค จากัด
บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จากัด
บริ ษัท แคชแวน แมนเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท อาหารเสริ ม จากัด
บริ ษัท แพนอินเตอร์ เนชัน่ แนล
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ รี ไซเคิล จากัด
บริ ษัท ถังไม้ โอ๊ คไทย จากัด
บริ ษัท จรัญธุรกิจ 52 จากัด
บริ ษัท ไทยโมลาส จากัด
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
บริ ษัท ชินาทรัพย์ จากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
บริ ษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จากัด
บริ ษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จากัด
บริ ษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ ป จากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
พฤษภาคม 2556 – สิงหาคม 2562
พฤศจิกายน 2556 – กันยายน 2559

298

กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายธุรกิจต่อเนื่อง
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บริ ษัท ซี เอ ซี จากัด
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
นายพรหมสรรค์ อายนบุตร
52 ปี
กรรมการบริ หาร
University of Sheffield, UK M.SC Engineering Management / MBA
- ไม่มี - ไม่มี -

ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
กรกฎาคม 2562 – ปั จจุบนั
รองกรรมการผู้อานวยการ สายงานขาย
สายธุรกิจเครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย)
กรกฎาคม 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร
พฤษภาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 ผู้อานวยการฝ่ ายขายและผู้อานวยการขาย
ภาค 7, 8 (รักษาการ)
มีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2561
ผู้อานวยการฝ่ ายขายอาวุโส
กุมภาพันธ์ 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการขาย
มีนาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ
พฤษภาคม 2558 - มีนาคม 2559
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
สิงหาคม 2554 - มกราคม 2558
ผู้อานวยการฝ่ ายขาย

บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด
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
อายุ
ตาแหน่ ง
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตุลาคม 2561 – ปั จจุบนั
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2561

นางปรางณี ไชยพิเดช
60 ปี
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ไม่มี - ไม่มี -

ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด

25

บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหแบบแสดงรายการข้
าร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุ
ม ประจาปี 2563
อมูล (แบบ 56-2)
และเลขานุุการบริิษััท
นายเทพศิริ เพ็งเที่ยง
48 ปี
รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายซัพพลายเชน
Industrial Engineer, University of Houston, USA
- ไม่มี - ไม่มี -

ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
กุมภาพันธ์ 2563 – ปั จจุบนั

รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายซัพพลายเชน

บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)

กรกฎาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

รักษาการผู้อานวยการซัพพลายเชน

บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด

2549 – 2562

ผู้อานวยการฝ่ ายซัพพลายเชน

บริ ษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ ส์ (ประเทศไทย)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
กุมภาพันธ์ 2563 – ปั จจุบนั
พฤษภาคม 2559 - ปั จจุบนั
พฤษภาคม 2554 – พฤษภาคม 2559

นายธานี พรพิสทุ ธิ์ศกั ดิ์
51 ปี
ผู้อานวยการฝ่ ายการผลิต
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ไม่มี - ไม่มี -

ผู้อานวยการฝ่ ายการผลิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายการผลิต
ผู้จดั การทัว่ ไป

26
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บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โออิชิ เทรดดิงค์ จากัด
บริ ษัท โออิชิ เทรดดิงค์ จากัด

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
กรกฎาคม 2562 - ปั จจุบนั
พฤษภาคม 2561 - กรกฎาคม 2562
พฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2560 - เมษายน 2561
มกราคม 2552 - กุมภาพันธ์ 2560

นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์
61 ปี
ผู้อานวยการฝ่ ายขาย
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ไม่มี - ไม่มี -

ผู้อานวยการฝ่ ายขาย
ผู้อานวยการขายภาค 2, 3, 4
ผู้จดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายภาค 2, 3, 4
ผู้จดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้จดั การทัว่ ไป โรงงานนครราชสีมา

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)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตุลาคม 2563 – ปั จจุบนั
ตุลาคม 2563 – ปั จจุบนั
กุมภาพันธ์ 2563 – กันยายน 2563
มกราคม 2563 – กันยายน 2563
กรกฎาคม 2561 – ธันวาคม 2563
กรกฎาคม 2558 – มิถนุ ายน 2561

นางสาวเรวดี ใช้ เหตุผล
43 ปี
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Business Administration, Ann Arbor, Michigan, USA
- ไม่มี - ไม่มี -

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน
รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน
รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจการเงินอาวุโส
ผู้จดั การวิเคราะห์ธุรกิจ

27

บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
มกราคม 2560 - ปั จจุบนั
มิถนุ ายน 2559 - ปั จจุบนั
พฤศจิกายน 2560 - ปั จจุบนั

นายนิธิพฒ
ั น์ พุฒทอง
45 ปี
ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
Master's degree, majoring in Marketing - Eastern Michigan University, USA
- ไม่มี - ไม่มี -

ผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผู้บริ หารสานักทรัพยากรบุคคล
- เครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย
ผู้บริ หารสานักทรัพยากรบุคคล
- ธุรกิจอาหาร ประเทศไทย

บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
กรกฎาคม 2563 - ปั จจุบนั
พฤษภาคม 2561 - กรกฎาคม 2563
พฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2560 - เมษายน 2561
เมษายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2560
2554 - 2558
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นายพงศ์วิทย์ สุเมธเมธาชัย
56 ปี
ผู้อานวยการกลุ่มสนับสนุนการขาย
Mini MBA, มหาวิทยาลัยมหิดล
- ไม่มี - ไม่มี -

ผู้อานวยการกลุ่มสนับสนุนการขาย
ผู้อานวยการขายภาค 5, 6
ผู้จดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายภาค 5, 6
ผู้จดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายภาคเหนือ
ผู้จดั การทัว่ ไป โรงงานนครสวรรค์
General Sales Manager

28

บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (หาชน)
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

บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
การอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
กรกฎาคม 2563 – ปั จจุบนั
กรกฎาคม 2561 – กรกฎาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2558 – มิถนุ ายน 2561

นายทศพล มณีรัตน์
44 ปี
รักษาการผู้อานวยการขายภาค 1 / 2 / 3 / 4
ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
Negotiate & Win Evaluation
The 7 Habits of highly effective people
- ไม่มี - ไม่มี -

รักษาการผู้อานวยการขายภาค 1 / 2 / 3 / 4 บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การขายภาค 2
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การขาย
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ-สกุล
อายุ
ตาแหน่ ง
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
กรกฎาคม 2563 – ปั จจุบนั
กรกฎาคม 2562 – กรกฎาคม 2563
พฤษภาคม 2558 – กรกฎาคม 2562

นายวินิจ ถวิลไพบูลย์
46 ปี
ผู้อานวยการขายภาค 5 / 6 / 7 / 8
บริ หารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ไม่มี - ไม่มี -

ผู้อานวยการขายภาค 5 / 6 / 7 / 8
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายขายภาค 1 / 7
ผู้ช่วยผู้จดั การทัว่ ไปฝ่ ายขาย โรงงานปทุมธานี

29

บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
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บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-2) ประจาปี 2563
และเลขานุุการบริิษััท
ชื่อ-สกุล
นายกฤษณ์ จุลพาณิชยกรรม
อายุ
45 ปี
ตาแหน่ ง
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักกฎหมายและงานกากับดูแล และเลขานุการบริ ษัท
ประวัตกิ ารศึกษาและการอบรม
ปริ ญญานิตศิ าสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญานิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเปรี ยบเทียบ จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญานิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงินระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริ กา
Company Secretary Program (CSP) 2563
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
- ไม่มี ระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการ
Great Brands Limited
2563 – ปั จจุบนั
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
2561 – ปั จจุบนั
ผู้ช่วยผู้อานวยการ สานักกฎหมายและงานกากับดูแล
บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2560 - ปั จจุบนั
ผู้ช่วยผู้อานวยการ สานักกฎหมาย
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
2554 – 2560
ที่ปรึกษากฎหมาย
Watson Farley & Williams (Thailand) Limited
หน้ าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่ งเลขานุการบริษัท
จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี ้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
 รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริ ษัท
 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัทยังมีหน้ าที่อื่นตามที่บริ ษัท (หรื อคณะกรรมการบริ ษัท) มอบหมายดังนี ้
 ให้ คาแนะนาด้ านกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อพึงปฏิบตั ดิ ้ านกากับดูแลและให้ การดาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
- ทาหน้ าที่ในการดาเนินการจัดการประชุม
 คณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
 บริ ษัทให้ ปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศต่อ
หน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณชนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย
- หน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร ชั้นที่ 31-32
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0 2783 9000
โทรสาร 0 2783 9092-3

