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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4 รายการที่เกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

6 เงินลงทุนชั่วคราว 
7 ลูกหนี้การคา 

8 สินคาคงเหลือ 

9 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
10 เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม 
11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
13 อุปกรณสงเสรมิการตลาด 
14 คาความนิยมติดลบ 
15 สินทรัพยไมมีตัวตน 
16 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
17 เจาหนี้การคา 

18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
19 ผลประโยชนพนักงาน 
20 ประมาณการหนี้สิน 
21 ทุนเรือนหุน 
22 สวนเกินทุน 
23 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
24 รายไดอื่น 
25 คาใชจายในการขายและบริหาร 
26 คาใชจายพนักงาน 
27 ภาษีเงินได 
28 กําไรตอหุน 
29 เงินปนผล 
30 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

31 เครื่องมือทางการเงิน 
32 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกจิการที่ไมเกี่ยวของกัน 
33 วงเงินสินเชื่อ 
34 การฟองรอง 
35 มาตรฐานการบัญชีไทยท่ียังไมไดใช 
36 การจัดประเภทบัญชีใหม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีสํานักงานใหญ 
จดทะเบียนตั้งอยูท่ี อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ อาคาร 1 ช้ัน 27-28 เลขที่ 252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก 
หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และมีโรงงานผลิตสินคาเพื่อจําหนาย 5 แหง ดังนี้ 
 

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

 

และคลังสินคาอยูในภูมิภาคสําคัญของประเทศไทย 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. 2518 
 

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทในระหวางปไดแก บริษัท เปปซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด (ถือหุนรอยละ 25) และ 
Seven-up Nederland, B.V. (ถือหุนรอยละ 17) ซึ่งบริษัทดังกลาวเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย และ
ประเทศเนเธอรแลนด ตามลําดับ 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายเครื่องดื่มน้ําอัดลม น้ําดื่ม โซดา และเครื่องดื่มชนิดอื่น 
รวมถึงเปนผูจําหนายเครื่องดื่มบํารุงกําลัง รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มี
ดังนี้ 
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ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่ บริษัทถือหุนรอยละ 
  กิจการจัดต้ัง 2551 2550 
บริษัทยอยทางตรง     
บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส จํากัด การลงทุน และถือหุนใน ประเทศไทย 99.99 99.99 
 บริษัทอื่น    
บริษัทยอยทางออม     
บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด ผลิตและจําหนายเครื่องดื่ม ประเทศไทย 99.99 99.99 
 ชา และเครื่องดื่มน้ําผลไม    
 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปของประเทศไทย 
 

กลุมบริษัท/บริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีท่ีออกและปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหวางป 2550 
ตอไปนี้ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2551 เปน             
ตนไป 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชี และขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธรุกิจ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51  เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
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การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงใหมเหลานี้ ไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับ            
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ยกเวนที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 
 

ในระหวางป 2551 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับ
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 และไมไดมีการนํามาใชสําหรับ
การจัดทํางบการเงินนี้  มาตรฐานการบัญชี ท่ีไดปรับปรุงใหม เหลานี้ได เปดเผยในหมายเหตุประกอบ                     
งบการเงินขอ 35 
 

งบการเงินนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปน
หลักพันบาท ยกเวนที่ระบุเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม 
ยกเวนที่กลาวไวในนโยบายการบัญชี 
 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได 
และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆ รวมถึงการ
ประเมินผลกระทบที่สําคัญตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุมบริษัท/บริษัทอันเนื่องมาจาก
วิกฤตการณเศรษฐกิจโลก  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว   
 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการ
กระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวด
ปจจุบันและอนาคต 
 

ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มี
ผลกระทบสําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 19  ผลประโยชนพนักงาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 20  ประมาณการหนี้สิน 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

(ก) เกณฑในการทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนได
เสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม 
 

รายการที่มีสาระสําคัญซึ่งเกิดข้ึนระหวางบริษัทและบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 
 
บริษัทยอย 
 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ัง
ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่ง
ประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการ
ควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 
 

บริษัทรวม 
 

บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบายดังกลาว งบการเงินรวมของ
กลุมบริษัทไดรวมสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญสิ้นสุดลง  เมื่อผลขาดทุนที่กลุมบริษัทไดรับปนจาก
บริษัทรวมมีจํานวนเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทรวม  เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเปนศูนยและหยุดรับรูสวนผล
ขาดทุน  เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมที่จะชําระภาระผูกพันของ
บริษัทรวม 
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(ข) เงินตราตางประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคา
ทุนเดิม แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ  
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่ง
ของรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
 

คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ใน
อนาคตของลูกคา  ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 
 

(จ) สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
 

ตนทุนของสินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางผลิต วัสดุอื่น ๆ และขวดและลัง คํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
วัตถุดิบและวัสดุ และอะไหลคงเหลือ คํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่  ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ 
ตนทุนในการดัดแปลง หรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน  ในกรณีของสินคาสําเร็จรูป
และสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง ตนทุนสินคาคํานวณโดยการใชตนทุนมาตรฐานซึ่งไดรับการปรับปรุงให
ใกลเคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย ซึ่งไดพิจารณารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ระดับกําลังการผลิตตามปกติ 
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มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนใน 
การขาย  
 

กลุมบริษัท/บริษัทบันทึกคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับสินคาท่ีเสื่อมคุณภาพ และลาสมัยตามจํานวนที่เกิดข้ึนเต็ม
จํานวน 

 

(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน   สวน
การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย 
 

 เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น 
 

ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด  จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายและแสดงในมูลคา
ยุติธรรม  กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรง ยกเวนขาดทุนจาก
การดอยคาของเงินลงทุนจะรับรูในงบกําไรขาดทุน  เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่
เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในงบกําไรขาดทุน   
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการ   
ดอยคา  
 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในงบดุล 
 

การจําหนายเงนิลงทุน 
 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือ
ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุมบริษัท/บริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่
จําหนายไป และเงินลงทุนที่ยังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
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(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  
 

คาเสื่อมราคา 
 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 
 

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

กลุมบริษัท/บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรบัที่ดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 

(ซ) อุปกรณสงเสรมิการตลาด 
 

อุปกรณสงเสริมการตลาด ไดแก ตูแชเครื่องดื่ม และถังโพสทมิกซ แสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม   
คาเผื่อมูลคาอุปกรณสงเสริมการตลาดสูญหาย และขาดทุนจากการดอยคา  
 

คาตัดจําหนาย 
 

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะ
ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของอุปกรณสงเสริมการตลาดโดยประมาณ 5 ป 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
 

 22

(ฌ) คาความนิยมติดลบ 
 

คาความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจไดแกมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดสวนที่เกินกวาตนทุนการ
ไดมาของสินทรัพยสุทธินั้น กลุมบริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับคาความนิยม ซึ่งมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 
 

คาความนิยมท่ีไดมากอนวันที่ 1 มกราคม 2551 
 

คาความนิยมติดลบที่ไดรับรูไวกอนหนา แสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และขาดทุนจากการ  
ดอยคา คาความนิยมติดลบในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 รับรูท้ังจํานวนในยอดกําไรสะสม ณ วันที่   
1 มกราคม 2551 
 

คาความนิยมท่ีไดมาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 แสดงในราคาทุน คาความนิยมติดลบรับรูทันทีในงบ
กําไรขาดทุน 
 

(ญ) สินทรัพยไมมตัีวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก สิทธิในการจําหนายสินคาท่ีกลุมบริษัท / บริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัดแสดง
ในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  
 

คาตัดจําหนาย 
 

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะ
ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไมมีตัวตน เปนระยะเวลา 2 - 15 ป 

 

(ฎ) การดอยคา 
 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัท/บริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอย
คาหรือไม  ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
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ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด
เงินสดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ
ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา  ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว  ยอดขาดทุนที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเปน
ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย  หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในงบกําไรขาดทุน 

 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคา
ยุติธรรม 
 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน  หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือ
มูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงิน
ไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย 
สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น  ใหพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ
คืนรวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 
 

การกลับรายการดอยคา 
 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน  จะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพิ่มข้ึนใน
ภายหลังและการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรู สวนสินทรัพยทางการเงินที่เปน
ตราสารทุนที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน     
 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่น ๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ 
ทุกวันที่ท่ีออกรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับ
รายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัด
จําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
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(ฎ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ) ผลประโยชนพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
 

โครงการเงินเกษียณอายุพนักงาน 
 

บริษัทไดจัดตั้งโครงการเงินเกษียณอายุพนักงานแบบไมมีกองทุนเพื่อใหผลประโยชนแกพนักงานที่ทํางานจน
เกษียณอายุ  บริษัทจะจายเงินผลประโยชนใหแกพนักงานที่เกษียณอายุ โดยรวมคาชดเชยตามกฎหมาย กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพสวนของบริษัท และเงินอื่น ๆ ท่ีไดเพราะเหตุออกจากงานรวมกันแลวไมนอยกวา 1 เดือนของ
เงินเดือนเดือนสุดทายคูณจํานวนปท่ีทํางาน  เงินเกษียณอายุพนักงานจะบันทึกเปนหนี้สินในงบดุลโดยพิจารณา
จากปจจัยท่ีไดกลาวไวและการประมาณการของฝายบริหาร 
 

(ฑ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อกลุมบริษัท/บริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดข้ึนในปจจุบัน
หรือท่ีกอตัวข้ึนอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิง
เศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว  และสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินไดอยาง
นาเชื่อถือ  

 

ประมาณการผลตอบแทนผูบริหารระยะยาว 
 

ประมาณการผลตอบแทนผูบริหารระยะยาว เปนการประมาณผลตอบแทนที่ตองจายใหแกพนักงานระดับ
บริหารภายใตโครงการใหผลตอบแทนแกผูบริหาร มีระยะเวลาโครงการ 5 ป ผลตอบแทนกําหนดในรูปของ
หนวยตอบแทนซึ่งโอนสิทธิ์ไมได หนวยตอบแทนดังกลาวคํานวณจากอัตรารอยละคงที่ของเงินเดือนหารดวยตัว
แปลงคา ซึ่งเทียบเทากับอัตรากําไรตอหุนที่กําหนดจากเปาการเติบโตของบริษัท ซึ่งประมาณการไวสําหรับ 3 ป
ขางหนาคูณดวย 10 เทาของอัตราผลกําไรตอราคาหุน การจายผลตอบแทนจะจายใหภายหลังครบ 3 ปจากวัน
ประกาศใหหนวยตอบแทน  
 
 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
 

 25

(ฒ) รายได 
 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 

การขายสินคาและใหบริการ 
 

รายไดจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญ
ไปใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมี
ความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการนั้น ไมอาจวัด
มูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดข้ึนไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตอง
รับคืนสินคา  รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ 
 

ดอกเบี้ยรับ เงินปนผลรับ และรายไดอื่น 
 

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง   
 

เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันที่กลุมบริษัท/บริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล  
 

รายไดอื่นบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
 

(ณ) คาใชจาย 
 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  ประโยชนท่ี
ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญา  คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว 
 

รายจายทางการเงิน 
 

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน   
 

คาใชจายอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง 
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(ด) ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน  ซึ่งไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระ
โดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี  โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใช ณ วันที่ในงบดุล ซึ่งเกี่ยวกับรอบ
บัญชีท่ีคํานวณภาษีเงินได  ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
 

4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและบริษัท โดย
การเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกัน หรือมีกรรมการรวมกัน  รายการที่มีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ไดกําหนดขึ้นโดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
 

ความสัมพันธท่ีบริษัท/กลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันใน
บริษัท  หรือเปนกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับ
บริษัท/กลุมบริษัท มีดังนี้ 
 
ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง/

สัญชาติ 
ลักษณะความสมัพันธ 

   

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

รวมกัน 
บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด ไทย เปนบริษัทรวมและมีกรรมการรวมกัน 
บริษัท บางกอกกลาส จํากัด ไทย เปนบริษัทที่ เกี่ ยวของกันและมีกรรมการ

รวมกัน 
Pepsi-Cola International สหรัฐอเมริกา เปนผูถือหุนของผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด ไทย เปนบริษัทที่ เกี่ ยวของกันและมีกรรมการ

รวมกัน 
บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ไทย เปนบริษัทที่ เกี่ ยวของกันและมีกรรมการ

รวมกัน 
บริษัท เพชรแพค จํากัด ไทย เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทรายการอธิบายไดดังตอไปนี้ 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดจากการขายสินคาและใหบริการ ราคาตนทุนสินคาท่ีเกิดข้ึนจริงบวกดวยอัตรากําไรข้ันตน 
ดอกเบี้ยรับ อัตรารอยละ 10 ตอป 
ซื้อสินคาและวัตถุดิบ ราคาตนทุนของสินคาและวัตถุดิบที่เกิดข้ึนจริง 

บวกอัตรากําไรข้ันตน 
เงินสนับสนุนทางการตลาด ตามราคาใบแจงหนี้ท่ีเกิดข้ึนจริง 
คาตอบแทนกรรมการ ไดแก เงินเดือน  
     เงินบําเหน็จกรรมการ และเบี้ยประชุม 

ตามที่ไดรับอนุมัติโดยกรรมการและผูถือหุน 

 

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 และ 2550 สรุปได
ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
รายไดจากการขายและใหบริการ - - 265,218 156,476 
ซื้อสินคาและบริการ - - 270,613 121,528 
บริษัทรวม    
ซื้อวัตถุดิบ 683,858 656,855 683,858 656,855 
เงินปนผลรับ 32,340 34,650 32,340 34,650 
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
รายไดจากการขายและการใหบริการ 170,944 167,168 4,241 2,919 
ซื้อสินคาและวัตถุดิบ และเงินสนับสนุน     
    ทางการตลาด 4,234,952 3,908,342 4,225,443 3,902,797 
ดอกเบี้ยรับ 500 500 500 500 
เงินปนผลรับ 4,658 6,066 4,658 6,066 
คาตอบแทนกรรมการ 11,462 16,649 11,462 16,649 
เงินเกษียณอายุและผลประโยชนอื่น 24,016 39,191 24,016 39,191 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ 
 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด - - 72,174 26,763 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เปปซี่ -โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด 20,520 18,248 - - 

รวม 20,520 18,248 72,174 26,763 

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

ประกอบดวย (พันบาท) 

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 331,381 335,777 364,926 380,969 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 5,000 5,000 5,000 5,000 

รวม 336,381 340,777 369,926 385,969 

 

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด - - 44,727 45,192 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เปปซี่ -โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด 331,013 335,410 319,831 335,410 
บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด 368 367 368 367 

รวม 331,381 335,777 364,926 380,969 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

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

รวม 5,000 5,000 5,000 5,000 

 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด - - 39,417 14,170 
บริษัทรวม     
บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 127,717 123,932 127,717 123,932 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เปปซี่ - โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด 87,949 69,447 87,949 69,447 
บริษัท บางกอกกลาส จํากัด 45,531 54,477 45,531 54,477 
บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด 29,609 4,957 29,609 4,957 
บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 38,482 27,791 38,482 27,791 
บริษัท เพชรแพค จํากัด 55,524 44,820 55,524 44,820 

รวม 384,812 325,424 424,229 339,594 

 

เจาหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
เงินบําเหน็จกรรมการ 6,000 12,000 6,000 12,000 
บริษัท เปปซี่ - โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด 887 - 887 - 

รวม 6,887 12,000 6,887 12,000 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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ผลประโยชนพนักงาน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ผูบริหาร 91,320 67,304 91,320 67,304 

 
สัญญาที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

สัญญากูยืมเงิน 
 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2541 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2541 บริษัทไดทําสัญญาใหเงินกูดอยสิทธิ์กับบริษัทที่
เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง (“ผูกู”) รวมจํานวน 5 ลานบาท ครบกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป และมีอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 10 ตอป หากครบกําหนดแตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใหถือวาสัญญาเงินกูดอยสิทธิ์นี้ยังมีผลบังคับใช
ตอไป โดยเงินกูดอยสิทธิ์จํานวน 3 ลานบาท สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญได ซึ่งผูกูจะตองขออนุมัติตอท่ี
ประชุมผูถือหุน นอกจากนี้ ผูกูไดตกลงกับบริษัทในการชําระคืนเงินตนใหบริษัทตอเมื่อผูกูไดชําระหนี้คืนเจาหนี้
ทุกประเภททั้งหมดกอน หรือเมื่อผูกูมีมติพิเศษของผูถือหุนใหเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

สัญญาการแตงตั้งผูผลิต 
 

บริษัทไดทําสัญญากับผูถือหุนของผูถือหุนรายใหญของบริษัทเพื่อเปนผูผลิต ผูขายและผูจัดจําหนายเครื่องดื่ม
น้ําอัดลมแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย บริษัทจึงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา ซึ่งไมมีการ
กําหนดอายุสัญญา 
 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางผลิตกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทเพื่อผลิตเครื่องดื่มชา บริษัทยอยจึง
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยมีระยะเวลา 3 ปและมีสิทธิตออายุสัญญาได 
 

บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารับจางผลิตกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทเพื่อผลิตเครื่องดื่มน้ําผลไม บริษัทยอย
จึงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญาโดยมีระยะเวลา 3 ป และมีสิทธิตออายุสัญญาได 
 

สัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย 
 

บริษัทไดทําสัญญากับผูถือหุนรายใหญของบริษัทเพื่อเปนผูจัดจําหนายเครื่องดื่มน้ําผลไม แตเพียงผูเดียวใน
ประเทศไทย บริษัทจึงตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยมีระยะเวลา 3 ป และมีสิทธิตออายุ
สัญญาได 
 

สัญญารวมมือทางการโฆษณาและการตลาด 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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บริษัทไดทําสัญญากับผูถือหุนรายใหญเพื่อเขารวมโครงการรวมมือทางการโฆษณาและการตลาดภายใน
ราชอาณาจักร คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงที่จะจายคาโฆษณาและคาการตลาดของสินคาตามเงื่อนไข และจํานวน
เงินที่กําหนดในสัญญา สัญญาแตละสัญญานี้มีผลใชบังคับเปนเวลา 1 ป 

 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 68,458 163,728 68,438 163,724 
เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก 582,592 51,418 564,847 24,359 
เงินฝากประจํา 3 เดือน 12,038 11,759 12,038 11,758 
ตั๋วแลกเงินธนาคาร 411,500 1,150,000 400,000 1,150,000 
รวม 1,074,588 1,376,905 1,045,323 1,349,841 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดทั้งหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนสกุล
เงินบาท 
 

6 เงินลงทุนชั่วคราว 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
เงินฝากประจํา 6 เดือน 5,251 4,841 5,251 4,841 
 

เงินลงทุนชั่วคราวท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนสกุลเงินบาท 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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7 ลูกหนี้การคา 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2551  2550  2551  2550 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 20,520 18,248 72,174 26,763 
บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ  1,078,323 1,070,826 1,078,323 1,070,826 
  1,098,843 1,089,074 1,150,497 1,097,589 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (46,801) (50,898) (46,801) (50,898) 
รวม  1,052,042 1,038,176 1,103,696 1,046,691 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ      
(กลับรายการ) สําหรับป  (4,097) (15,841) (4,097) (15,841) 
 

การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคามีดังนี้ 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2551  2550  2551  2550 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน      
ยังไมครบกําหนดชําระ  12,160 17,946 32,838 26,763 
เกินวันครบกําหนดชําระ :      
ไมเกิน 1 เดือน  750 302 18,813 - 
มากกวา 1 เดือน ถึง 3 เดือน  7,610 - 20,523 - 

รวม  20,520 18,248 72,174 26,763 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2551  2550  2551  2550 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ      
ยังไมครบกําหนดชําระ  846,171 810,114 846,171 810,114 
เกินวันครบกําหนดชําระ :      
ไมเกิน 1 เดือน  182,363 217,135 182,363 217,135 
มากกวา 1 เดือน ถึง 3 เดือน  31,230 29,142 31,230 29,142 
มากกวา 3 เดือนขึ้นไป  18,559 14,435 18,559 14,435 

รวม 1,078,323 1,070,826 1,078,323 1,070,826 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (46,801) (50,898) (46,801) (50,898) 

สุทธิ  1,031,522 1,019,928 1,031,522 1,019,928 

รวม  1,052,042 1,038,176 1,103,696 1,046,691 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท/บริษัทมีระยะเวลาตั้งแต 10 วันถึง 60 วัน 
 

ลูกหนี้การคาท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนสกุลเงินบาท 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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8 สินคาคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรูป 457,268 375,788 431,317 375,603 
สินคาระหวางผลิต 13,519 15,100 13,519 15,100 
วัตถุดิบและวัสดุ 185,204 156,394 144,454 141,551 
อะไหล 104,216 88,468 98,011 82,144 
วัสดุอื่น ๆ 5,128 3,136 4,087 3,136 
ขวดและลัง 1,825,161 1,778,510 1,818,110 1,746,754 
สินคาระหวางทาง - 1,012 - 1,012 
 2,590,496 2,418,408 2,059,498 2,365,300 
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (136,573) (109,433) (133,309) (94,263) 
รวม 2,453,923 2,308,975 2,376,189 2,271,037 
 

9 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
ลูกหนี้อื่น 47,897 54,611 47,312 54,466 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17,993) (17,451) (17,993) (17,451) 

สุทธิ 29,904 37,160 29,319 37,015 
เงินทดรองจาย 8,357 14,244 7,917 14,244 
คาใชจายจายลวงหนา 24,860 30,700 24,092 30,233 
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 10,334 8,118 -  - 
อื่น ๆ 21,113 14,224 17,868 12,301 

รวม 94,568 104,446 79,196 93,793 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ     
(กลับรายการ) สําหรับป 543 (1,908) 543 (956) 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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10 เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 210,673 201,555 380,000 380,000 
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนตาม     

วิธีสวนไดเสีย 42,808 43,768 - - 
รายไดเงินปนผล (32,340) (34,650) - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 221,141 210,673 380,000 380,000 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 และเงินปนผลรับสําหรับแตละปมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  เงินปนผลรับ 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม             

บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 40  40  75,000 75,000 30,000 30,000 221,141 210,673 32,340 34,650 

รวม     75,000 75,000 30,000 30,000 221,141 210,673 32,340 34,650 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผลรับ 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอย           

บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส จํากัด 100  100  350,000 350,000 350,000 350,000 - - 
บริษัทรวม           

บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 40  40  75,000 75,000 30,000 30,000 32,340 34,650 

รวม     425,000 425,000 380,000 380,000 32,340 34,650 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมซึ่งกลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวตามวิธีสวนไดเสีย แต
ไมไดปรับปรุงใหแสดงขอมูลตามสัดสวนที่ถือหุนโดยกลุมบริษัท 
 
 สัดสวนความ

เปนเจาของ 
 สินทรัพย

รวม 
 หนี้สิน 

รวม 
 รายได 

รวม 
 กําไร  

ป 2551 (รอยละ) (ลานบาท) 
บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 40 924.95  371.74 1,057.19  106.73 
   
ป 2550      
บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 40 930.58  403.25 957.52  109.67 

 
11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วิธีราคาทุน  เงินปนผลรับ 

 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผือ่ขาย     

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 31,732 31,732 709 - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 30,000 30,000 3,066 2,493 
 61,732 61,732   
หัก คาปรับมูลคายุติธรรม (22,145) (17,145)   
 39,587 44,587   
ตราสารทุนอื่นที่ไมอยูในความตองการของตลาด     
บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด 7,000 7,000 700 1,540 
บริษัท บางกอกกลาส จํากัด 26,535 17,169 1,249 2,497 
บริษัท น้ําหวานลาว จํากัด - - - 2,029 
บริษัท เพชรแพค จํากัด 8,000 8,000 2,000 - 

 41,535 32,169   
หัก คาเผื่อการดอยคา - (8,000)   
รวมตราสารทุนอื่นที่ไมอยูในความตองการของตลาด 41,535 24,169  
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น 81,122 68,756 7,724 8,559 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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รายการเคลื่อนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ของตราสารทุนมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550 
 (พันบาท) 
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผือ่ขาย   

ณ วันที่ 1 มกราคม 44,587 38,847 
ซื้อระหวางป - - 
ขายระหวางป - - 
รายการปรับปรุงใหเปนมูลคายุติธรรม (5,000) 5,740 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 39,587 44,587 

   
ตราสารทุนอื่นที่ไมอยูในความตองการของตลาด   

ณ วันที่ 1 มกราคม 24,169 34,088 
ซื้อระหวางป 9,366 - 
ขายระหวางป - (9,919) 
กลับรายการคาเผื่อจากการดอยคา 8,000 - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 41,535 24,169 

 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 บริษัทไดขายเงินลงทุนในหุนสามัญในบริษัท น้ําหวานลาว จํากัด ใหกับบริษัท
ตางประเทศแหงหนึ่ง จํานวน 34,000 หุน ในราคา 1.21 ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทา 40.97 ลานบาท) ซึ่งบริษัทมี
กําไรจากการขายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 31.05 ลานบาท 
 
เงินลงทุนระยะยาวอื่นทั้งหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนสกุลเงินบาท 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
 

 39

12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
 

 งบการเงินรวม 

   อาคาร            สินทรัพย   

   คลังสินคา        เครื่องตกแตง    ระหวาง   
   และสวน  เครื่องจักรและ  อุปกรณ    และเครื่องใช    กอสราง   
 ที่ดิน  ปรับปรุง  อุปกรณ  ไฟฟาแรงสูง  ยานพาหนะ  สํานักงาน  กระบะพลาสติก  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน          

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 469,308 1,572,787 3,654,616 22,798 1,514,670  249,579  279,540 355,179 8,118,477 
เพิ่มขึ้น 9,104 6,820 63,960 - 12,918  13,146  16,830 378,398 501,176 
โอน - 62,429 380,474 344 122,913  2,862  5,896 (574,918) - 
จําหนาย - - (10,315) - (29,978)  (10,055)  (808) - (51,156) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 และ            
   1 มกราคม 2551 478,412 1,642,036 4,088,735 23,142 1,620,523  255,532  301,458 158,659 8,568,497 
เพิ่มขึ้น - 5,904 84,136 1,112 29,473  18,791  26,032 319,406 484,854 
โอน - 72,442 109,604 5,550 137,945  713  - (326,254) - 
จําหนาย - - (12,415) (520) (43,073)  (19,014)  (4,257) -  (79,279) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 478,412 1,720,382 4,270,060 29,284 1,744,868  256,022  323,233 151,811 8,974,072 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงินรวม 

   อาคาร            สินทรัพย   

   คลังสินคา        เครื่องตกแตง    ระหวาง   
   และสวน  เครื่องจักรและ  อุปกรณ    และเครื่องใช    กอสราง   
 ที่ดิน  ปรับปรุง  อุปกรณ  ไฟฟาแรงสูง  ยานพาหนะ  สํานักงาน  กระบะพลาสติก  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาสะสม          

ณ วันที ่1 มกราคม 2550 -  776,834 2,495,002 18,762 1,092,411 217,063 212,246  -  4,812,318
คาเสื่อมราคาสําหรับป -  71,163 261,806 1,075 153,342 17,447 23,323  -  528,156
โอน -  - 1,350 - - (2,378) 1,028  -  - 
จําหนาย -  - (9,115) - (29,485) (9,912) (797)  -  (49,309) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 และ             
   1 มกราคม 2551 -  847,997 2,749,043 19,837 1,216,268 222,220 235,800  -  5,291,165 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 75,140  249,461  953  177,253  16,225  24,954 - 543,986 
โอน - -  -  -  -  -  - - - 
จําหนาย - -  (11,946)  (520)  (42,207)  (18,952)  (4,255) - (77,880) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 - 923,137  2,986,558  20,270  1,351,314 219,493  256,499 - 5,757,271 
               
มูลคาสุทธิทางบัญช ี               
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 478,412 794,039 1,339,692 3,305 404,255 33,312 65,658  158,659  3,277,332 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 478,412 797,245  1,283,502  9,014  393,554  36,529  66,734 151,811 3,216,801 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อาคาร            สินทรัพย   

   คลังสินคา        เครื่องตกแตง    ระหวาง   
   และสวน  เครื่องจักรและ  อุปกรณ    และเครื่องใช    กอสราง   
 ที่ดิน  ปรับปรุง  อุปกรณ  ไฟฟาแรงสูง  ยานพาหนะ  สํานักงาน  กระบะพลาสติก  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน          

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 399,615 1,414,222 3,351,291  22,798  1,508,665 241,209 256,630  355,179 7,549,609 

เพิ่มขึ้น 9,104 3,750 61,048  -  12,612 12,634 16,830  333,104 449,082 

โอน - 62,429 379,124  344  122,913 5,240 4,868  (574,918) - 

จําหนาย - - (10,279)  -  (29,978) (9,389) (730)  - (50,376) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 และ 408,719 1,480,401 3,781,184  23,142  1,614,212 249,694 277,598  113,365 7,948,315 

   1 มกราคม 2551               
เพิ่มขึ้น -  4,968  77,412 1,112 29,458  18,370  26,032 318,866  476,218 
โอน -  72,442  85,735 5,550 137,945  713  - (302,385)  - 

จําหนาย -  -  (12,415) (520) (43,073)  (19,014)  (4,257) -  (79,279) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 408,719  1,557,811  3,931,916 29,284 1,738,542  249,763  299,373 129,846  8,345,254 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อาคาร            สินทรัพย   

   คลังสินคา        เครื่องตกแตง    ระหวาง   
   และสวน  เครื่องจักรและ  อุปกรณ    และเครื่องใช    กอสราง   
 ที่ดิน  ปรับปรุง  อุปกรณ  ไฟฟาแรงสูง  ยานพาหนะ  สํานักงาน  กระบะพลาสติก  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาสะสม          

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 -  713,318  2,280,590  18,762  1,087,973 209,920 196,009  -  4,506,572 
คาเสื่อมราคาสําหรับป -  63,188  231,348  1,075  152,888 17,071 21,721  -  487,291 
จําหนาย -  -  (9,087)  -  (29,485) (9,255) (719)  -  (48,546) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 และ -  776,506  2,502,851  19,837  1,211,376 217,736 217,011  -  4,945,317 
   1 มกราคม 2551               
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 67,031  216,803  953  176,796  15,831 23,461  -  500,875 
จําหนาย - -  (11,946)  (520)  (42,207)  (18,952) (4,255)  -  (77,880) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 - 843,537  2,707,708  20,270  1,345,965  214,615 236,217  -  5,368,312 
               
มูลคาสุทธิทางบัญช ี               
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 408,719 703,895  1,278,333  3,305  402,836  31,958 60,587  113,365  3,002,998 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 408,719  714,274  1,224,208 9,014 392,577 35,148  63,156 129,846  2,976,942 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัท/บริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณซึ่งไดคิดคาเสื่อม
ราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 สรุปไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
อาคารและอุปกรณ 3,235,000  3,111,967  3,208,068  3,083,736 

 
13 อุปกรณสงเสริมการตลาด 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตูแชเครื่องดื่ม  ถังโพสทมิกซ  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 2,486,968  601,005 3,087,973 
เพิ่มข้ึน 144,941  37,478 182,419 
จําหนาย (25,351)  (31,598) (56,949) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551 2,606,558  606,885 3,213,443 
เพิ่มข้ึน 119,270  49,559 168,829 
จําหนาย (18,711)  (4,956) (23,667) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 2,707,117  651,488 3,358,605 
     

คาตัดจําหนายสะสม     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,985,940  508,514 2,494,454 
คาตัดจําหนายสําหรับป 196,900  33,421 230,321 
จําหนาย (25,207)  (31,598) (56,805) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551 2,157,633  510,337 2,667,970 
คาตัดจําหนายสําหรับป 184,941  39,213 224,154 
จําหนาย (18,622)  (4,955) (23,577) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 2,323,952  544,595 2,868,547 
     



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตูแชเครื่องดื่ม  ถังโพสทมิกซ  รวม 
 (พันบาท) 
คาเผื่ออุปกรณสงเสริมการตลาดสูญหาย     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 5,330  - 5,330 
เพิ่มข้ึน -  - - 
จําหนาย -  - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551 5,330  - 5,330 
เพิ่มข้ึน -  - - 
จําหนาย -  - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 5,330  - 5,330 
     
มูลคาสุทธิทางบัญชี    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 443,595 96,548 540,143 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 377,835 106,893 484,728 
 

14 คาความนิยมติดลบ 
 

คาความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจ เกิดจากการซื้อหุนสามัญของบริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ จํากัด จํานวน 36 
ลานบาท ซึ่งมีสินทรัพยสุทธิ ณ วันนั้นจํานวน 71 ลานบาท ทําใหเกิดคาความนิยมติดลบจํานวน 35 ลานบาท 
 

คาความนิยมติดลบตัดจําหนายเปนรายได สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 5.84 ลานบาท 
 
กลุมบริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับคาความนิยม ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2551 ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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15 สินทรัพยไมมีตัวตน  
 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   สิทธิในการ   
   จําหนายสินคา   

 (พันบาท) 

ราคาทุน   

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550  50,000  
เพิ่มข้ึน  10,000  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551  60,000  
เพิ่มข้ึน  27,500  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  87,500  
      
คาตัดจําหนายสะสม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550  28,222  
คาตัดจําหนายสําหรับป  5,184  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551  33,406  
คาตัดจําหนายสําหรับป  10,869  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  44,275  
   
มูลคาสุทธิทางบัญชี   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  26,594  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  43,225  
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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16 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
แบบแมพิมพ และแบบพิมพ        
      กลองบรรจุภัณฑตัดบัญชี 3,525  3,525 -  - 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (2,453)  (2,453)  -  - 
 คาเผื่อการดอยคา (1,072)  (1,072)  -  - 
สุทธ ิ -  -  -  - 
เงินคาเชาจายลวงหนา – สุทธิ 649  702  649  702 
เงินมัดจํา 8,455  9,165  8,455  9,165 
รวม 9,104  9,867  9,104  9,867 
 

เงินคาเชาจายลวงหนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แสดงมูลคาสุทธิจากคาตัดจําหนายสะสมจํานวน 
0.53 ลานบาท และ 0.47 ลานบาท ตามลําดับ   คาตัดจําหนายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเชา 
 

17 เจาหนี้การคา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2551  2550  2551  2550 
  (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน 4 384,812  325,424  424,229 339,594 
กิจการอื่น ๆ  651,986  636,603  630,554 632,852 
รวม  1,036,798 962,027 1,054,783 972,446 
 

เจาหนี้การคาท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนสกุลเงินบาท 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2551  2550  2551  2550 
  (พันบาท) 
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย  42,922  45,277  42,922 45,277 
เงินมัดจํารับจากพนักงานขาย  22,851  23,122  22,851 23,122 
ประมาณการหนี้สิน 20 9,139  -  9,139 - 
อื่น ๆ  8,804  8,879  8,528 8,463 
รวม  83,716 77,278 83,440 76,862 
 

19 ผลประโยชนพนักงาน 
  

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  โครงการเงิน 

เกษียณอายุ 
พนักงาน 

  
ผลประโยชน 

อื่นๆ 

  
 

รวม 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550  28,113  1,484 29,597 
เพิ่มข้ึนระหวางป  39,191  61 39,252 
ลดลงระหวางป  -  - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551  67,304 1,545 68,849 
เพิ่มข้ึนระหวางป  74,499  65 74,564 
ลดลงระหวางป  (4,372)  - (4,372) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  137,431 1,610 139,041 

  



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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20 ประมาณการหนี้สิน  

 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ประมาณการ

ผลตอบแทน
ผูบริหารระยะยาว 

 

  (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551   -  
ประมาณการหนี้สินเพิ่มข้ึน    15,574  
ประมาณการหนี้สินใชไป    -  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551   15,574  

  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

สวนที่หมุนเวียน    9,139  
สวนที่ไมหมุนเวียน    6,435  
รวม   15,574  
 

21 ทุนเรือนหุน 
 

 มูลคาหุน  2551  2550 

 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม       

-  หุนสามัญ 1  267,958 267,958 267,958 267,958 

       
หุนที่ออก และชําระแลว       

ณ วันที่ 1 มกราคม       
-  หุนสามัญ 1  265,492 265,492 265,174 265,174 
ออกหุนใหม 1  408 408 318 318 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม       

-  หุนสามัญ 1  265,900 265,900 265,492 265,492 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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โครงการจัดสรรหลักทรัพยใหแกพนักงานระดับบริหาร 
 

บริษัทมีหุนสามัญจํานวน 3,500,000 หุน ท่ีจะเสนอขายใหแกพนักงานระดับบริหารในราคาที่ตราไว ภายใต
โครงการจัดสรรหลักทรัพยใหแกพนักงานระดับบริหาร บริษัทจะจัดสรรหลักทรัพยเพื่อเสนอขายใหแกพนักงาน
เปนรายป ตั้งแตป 2544 ถึงป 2548 จํานวนหลักทรัพยท่ีพนักงานมีสิทธิจองซื้อจะขึ้นอยูกับผลประกอบการของ
บริษัทในชวง 3 ป กอนวันพิจารณาสิทธิการจองซื้อ ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาอนุมัติรายช่ือของ
พนักงานระดับบริหาร ท่ีจะมีสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยและจํานวนหลักทรัพยท่ีพนักงานเหลานั้น มีสิทธิจอง
ซื้อภายในเดือนเมษายนของทุกป เริ่มตั้งแตป 2547 ถึง 2551 
 

หลักทรัพยท่ีไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหจัดสรรมีดังนี้ 
 

วันที่ผูถือหุนอนุมัติ ป 
จํานวนพนักงาน 
ระดับบริหาร 

 
จํานวนหุนสามัญ (ของมูลคาหุน 1 บาท) 

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

 
ท้ังนี้พนักงานที่เขารวมโครงการจะไดรับการยืนยันสิทธิและมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรร เมื่อครบ 
3 ป นับแตวันที่ไดรับสิทธิ 
 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีผูบริหารไดใชสิทธิ์ซื้อหุนสามัญตามโครงการจัดสรรหลักทรัพยใหกับ
พนักงานระดับบริหารซื้อหุนสามัญในบริษัทเปนจํานวน 407,951 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท (2550: 318,216 หุน 
ในราคาหุนละ 1 บาท) รวมการใชสิทธิ์ซื้อหุนสามัญตามโครงการจัดสรรหลักทรัพยใหกับพนักงานระดับบริหาร 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวน 2,018,344 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท (2550: 1,610,393 หุน มูลคาหุนละ 1 
บาท) ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีหุนสามัญภายใตโครงการจัดสรรหลักทรัพยใหแกพนักงานระดับ
บริหารคงเหลือจํานวน 217,991 หุน (2550: 625,942 หุน) 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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22 สวนเกินทุน  
 

สวนเกินมูลคาหุน 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูง
กวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกนิมูลคาหุน”) สวนเกิน
มูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
การตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม 
 

สวนเกินทุนจากตีราคาและการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมที่บันทึกไปยังสวนของผูถือหุน ไดแกผลสะสม
ของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายจนกระทั่งมีการจําหนายเงิน
ลงทุนนั้น 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

สํารองทั่วไป 
 

บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปสวนหนึ่งเพื่อใชสําหรับเปนทุนสํารองเพื่อการขยายการดําเนินงานของ
กิจการ 
 

ท่ีประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ผูถือหุนมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ
ของป 2550 เปนเงินสํารองทั่วไปจํานวน 75 ลานบาท 
 

ท่ีประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ผูถือหุนมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ
ของป 2549 เปนเงินสํารองทั่วไปจํานวน 130 ลานบาท 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
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23 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัท/บริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียวคือ เปนผูผลิตและจัดจําหนายเครื่องดื่มในประเทศไทย 
ดังนั้น  ฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุมบริษัท/บริษัทมีสวนงานธุรกิจ และสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงาน
เดียว 
 

24 รายไดอื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2551  2550  2551  2550 
  (พันบาท) 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  -  630  - 620 
กําไรจากการจําหนาย        
     อาคารและอุปกรณ  13,445  6,436  13,445 6,436 
ดอกเบี้ยรับ  15,540  17,863  15,114 17,573 
รายไดจากการขายเศษซาก  60,529  98,238  58,733 96,286 
เงินปนผลรับ  7,723  8,560  40,063 43,210 
อื่น ๆ  22,978  31,347  21,759 24,710 

รวม  120,215 163,074 149,114 188,835 

 
25 คาใชจายในการขายและบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 1,714,038 1,676,974 1,705,677  1,669,652 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 472,847 449,928 468,186  445,248 
คาขนสง 223,529 220,860 211,990  213,349 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง 525,822 433,654 525,822  433,654 
อื่นๆ 1,663,409  1,819,951  1,653,010  1,810,594 

รวม 4,599,645  4,601,367  4,564,685  4,572,497 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
 

 52

26 คาใชจายพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
เงินเดือน คาแรงและผลตอบแทนอื่น 1,931,588  1,900,800  1,904,656  1,879,703 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 85,878  82,508  85,058  81,675 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 63,596  60,460  62,947  59,931 

รวม 2,081,062  2,043,768  2,052,661  2,021,309 
 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

กลุมบริษัท/บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัท/บริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจ
ของพนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และกลุมบริษัท/บริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 12 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุน
โดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนุญาต 
 

สําหรับพนักงานที่ไมไดเปนสมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพท่ีสถาบันการเงินเปนผูจัดการ พนักงานผูนั้นยังมีสิทธิเปน
สมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพเดิมของบริษัท ซึ่งบริษัทเปนผูจัดการกองทุน เงินที่บริษัทจายสมทบใหแกพนักงานถือ
เปนคาใชจายตามงวดที่บริษัทไดรับประโยชนจากการจาง 
 

27 ภาษีเงินได 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2551  2550  2551  2550 
   (พันบาท) 
ภาษีเงินไดปจจุบัน          
สําหรับปปจจุบัน   72,859  163,179  72,848  163,179 
ภาษีปกอนๆที่บันทึกต่ําไป   13  -  13  - 
   72,872  163,179  72,861  163,179 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง งบการเงินรวม 

 2551  2550 
 อัตราภาษ ี

(รอยละ) 
  

(พันบาท) 
 อัตราภาษ ี

(รอยละ) 
  

(พันบาท) 
กําไรกอนภาษีเงินได   212,445    493,830 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 30.00  63,734  30.00  148,149 
รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (15,159)    (15,090) 
คาใชจายตองหามทางภาษี   38,521    27,352 
ผลขาดทุนปปจจุบันในบริษัทยอยซึ่งยงัไมได        
   รับรูเปนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   1,065    3,185 
การลดภาษีเงินได   (15,302)    (417) 

รวม 34.30  72,859  33.04  163,179 

 
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2551  2550 
 อัตราภาษ ี

(รอยละ) 
  

(พันบาท) 
 อัตราภาษ ี

(รอยละ) 
  

(พันบาท) 
กําไรกอนภาษีเงินได   212,117    501,150 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 30.00  63,635  30.00  150,345 
รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (12,019)    (12,354) 
คาใชจายตองหามทางภาษี   36,491    25,605 
การลดภาษีเงินได   (15,259)    (417) 

รวม 34.34  72,848  32.56  163,179 

 

การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล  
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ใหสิทธิ
แกบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยลดอัตราภาษีเงินไดจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิเฉพาะสวนที่ไมเกิน 300   
ลานบาท เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่        
1 มกราคม 2551 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
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28 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คํานวณจากกําไรสําหรับปท่ีเปน
สวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปในแตละป โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก แสดงการคํานวณดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท / พันหุน) 
กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท     

    (ขั้นพื้นฐาน) 139,573 330,651 139,256 337,971 

   
จํานวนหุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 265,493 265,174 265,493 265,174 
ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนายระหวางป  136  106  136  106 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
    (ขั้นพื้นฐาน) 265,629 265,280 265,629 265,280 

   

กําไรตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)  0.53  1.25  0.52  1.27 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
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กําไรตอหุนปรับลด 
 

กําไรตอหุนปรับลด สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คํานวณจากกําไรสําหรับปท่ีเปน
สวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปในแตละปโดยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั
หลังจากที่ไดปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลดดังนี้  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
กําไรสทุธิสวนของผูถือของบริษัท (ปรับลด) 139,573 330,651 139,256 337,971 

     
หุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
    (ข้ันพื้นฐาน) 265,629 265,280 265,629 265,280 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะซื้อหุน 190 134 190 134 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ย     
    ถวงน้ําหนัก (ปรับลด)  265,819 265,414 265,819 265,414 

กําไรตอหุน (ปรับลด) (บาท) 0.53 1.25 0.52 1.27 

 
29 เงินปนผล 

 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรร
กําไรเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.90 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 238.75 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจาย
ใหแกผูถือหุนในระหวางป 2551 และสวนที่ยังไมมีผูมารับแสดงเปนเงินปนผลคางจายไวในงบดุล  
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรร
กําไรเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 1 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 265.17 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจาย
ใหแกผูถือหุนในระหวางป 2550 และสวนที่ยังไมมีผูมารับแสดงเปนเงินปนผลคางจายไวในงบดุล 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
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30 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทดังตอไปนี้ไมมีผลกระทบตองบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท 
 

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550  กลุมบริษัทแสดงคาความนิยมติดลบที่เกิดจากการรวมธุรกิจในราคาหักคาตัด
จําหนายสะสม คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน
เปนเวลา 6 ป  
 

ในระหวางป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ ซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) กําหนดใหสวนเกินของสวนไดเสียของผูซื้อในมูลคายุติธรรม
สุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนที่ระบุไดของผูถูกซื้อสูงกวาตนทุนซึ่งเดิมบันทึกเปน “คา
ความนิยมติดลบ” รับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 
 

กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับคาความนิยมติดลบตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีของงบการเงินรวมของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2551 คือการลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมติดลบและเพิ่มยอดยกมาของกําไรสะสม ณ วันที่ 1 
มกราคม 2551 เปนจํานวน 14.60 ลานบาท และลดรายไดในงบกําไรขาดทุน ซึ่งเปนผลมาจากการตัดจําหนาย          
คาความนิยมติดลบภายใตนโยบายการบัญชีเดิมประมาณ 5.84 ลานบาท สงผลใหกําไรสําหรับปลดลงดวย
จํานวนเดียวกัน 

 
31 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
 

กลุมบริษัท/บริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัท/บริษัท
ไมมีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 
 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนที่สําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท/บริษัท   กลุมบริษัท/บริษัทมีระบบในการ
ควบคุมใหมีความสมดุลของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและ
ตนทุนของการจัดการความเสี่ยง  ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัท/
บริษัทอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวามีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 
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ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด  ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท/บริษัท โดยกลุมบริษัท/บริษัทคาดวา
ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยท่ีจะเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานอยางมีสาระสําคัญ 
 

ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 
 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาและการขายสินคาท่ีเปนเงินตรา
ตางประเทศ ซึ่งกลุมบริษัท/บริษัทคาดวาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่เปลี่ยนแปลง
สําหรับสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศในงบดุลจะไมมีสาระสําคัญตอฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน เนื่องจากกลุมบริษัท/บริษัทไมมีเงินกู หรือรายการคาท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ นอกจากนี้การ
ซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑสวนใหญยังเปนการซื้อจากแหลงภายในประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สวนใหญจึงมีขอบเขตเพียงการซื้ออะไหลและอุปกรณจากตางประเทศ 
 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัท/บริษัทตาม
เงื่อนไขที่ตกลงไว เมื่อครบกําหนด 
 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาวโดยสม่ําเสมอ  โดย
การวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ   ณ วันที่ในงบดุลไมพบวามี
ความเสี่ยงจากสินเชื่อท่ีเปนสาระสําคัญ  ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยทางการเงินแตละรายการ ณ วันที่ในงบดุล  อยางไรก็ตามเนื่องจากกลุมบริษัท/บริษัท มีฐานลูกคา
จํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ไมได 
 

ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
 

กลุมบริษัท/บริษัท มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท/บริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวน
ของกระแสเงินสดลดลง 
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มูลคายุติธรรม 
 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ท้ัง
สองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะ
ของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 
 

มูลคายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้นแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี 
 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีเปนตราสารทุนที่ถือไวเผื่อขาย พิจารณาโดยอางอิงกับราคาเสนอซื้อ  
ณ วันที่ในรายงาน 

 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เปนตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของเปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับ
ราคาที่บันทึกในบัญชี 

 

มูลคายุติธรรมของเจาหนี้การคา เจาหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เจาหนี้อื่น คาใชจายคางจาย  ภาษีเงินได
คางจาย และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี  
 

ถึงแมวาฝายจัดการไดใชดุลยพินิจที่ดีท่ีสุดในการประมาณมูลคายุติธรรมของตราสารทางการเงิน อยางไรก็ตามวิธี
ประมาณการและสมมติฐานที่ใชในการประมาณมูลคายุติธรรมยังคงเปนการคาดการณดังนั้น  การใชวิธีการ
ประมาณและ/หรือสมมติฐานในสภาวการณท่ีแตกตางกันออกไปอาจจะมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอมูลคา
ยุติธรรมที่ประมาณไว 

 
32 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชายานพาหนะ      
ภายในระยะเวลา 1 ป 4,066 5,147  4,066 5,147 
ระยะเวลามากกวาหนึ่งถึงหาป - 3,969  - 3,969 

รวม 4,066 9,116  4,066 9,116 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันอื่น ๆ      
เลตเตอรออฟเครดิตสําหรับซื้อสินคาและ      
    วัสดุท่ียังไมไดใช 3,972 1,369  3,972 - 
หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 29,594 26,758  28,421 25,486 

รวม 33,566 28,127  32,393 25,486 

 
33 วงเงินสินเชื่อ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 792 ลาน
บาทและ 605 ลานบาท ตามลําดับ (2550 : 919  ลานบาทและ 735 ลานบาท ตามลําดับ)  
 

34 การฟองรอง 
 

บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากการถูกฟองเรียกคาชดใชคาสินคาคางสงพรอมดอกเบี้ยประมาณ 5.25 ลานบาท 
ซึ่งในปจจุบันคดีความดังกลาวอยูระหวางการดําเนินคดีในชั้นศาล อยางไรก็ตามเงินฝากประจําของบริษัท 
จํานวน 5.25 ลานบาทไดใชเปนหลักประกันในศาล 

 
35 มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไมไดใช 

 

กลุมบริษัท/บริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันที่ในงบดุล เนื่องจากยังไมมีการ
บังคับใช มาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมดังตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่
  ยกเลิก 
 

บริษัทคาดวาการกําหนดใหใชมาตรฐานการบัญชีท่ีออกใหมและปรับปรุงใหมดังกลาวขางตน จะไมมีผลกระทบ
ตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการอยางมีสาระสําคัญ 
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36 การจัดประเภทบัญชีใหม 
 

รายการในงบการเงินของป 2550 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของ              
ป 2551 ดังนี้ 
 

 2550 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
 

 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
จัดประเภท
รายการใหม 

 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 

จัดประเภท
รายการใหม 

 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

  (พันบาท) 
งบดุล             

สินทรัพย             
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  105,504  (1,058)  104,446  94,851 (1,058) 93,793 
สินทรัพยไมมีตัวตน  27,296  (702)  26,594  27,296 (702) 26,594 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  8,107  1,760  9,867  8,107  1,760    9,867 
หนี้สิน           
คาใชจายคางจาย  443,230  (32)  443,198  438,706 (32) 438,674 
ผลประโยชนพนักงาน  68,817  32  68,849  68,817 32    68,849 

   -     -  
 

การจัดประเภทรายการใหมนี้ เนื่องจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมกิจการมากกวา 

 
 
 


