
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2559 

และ 

รายงานของผูสอบบญัชีรับอนุญาต 
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 430,537,868        520,895,498         353,167,957         427,869,163         

ลูกหนี้การคา 4, 6 465,658,955        545,949,232         487,035,479         550,162,936         

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 502,066,606        111,249,634         546,833,613         150,949,102         

ลูกหนี้อื่น 7 120,361,513        95,202,367           117,761,238         93,139,901           

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 - - 125,000,000         125,000,000         

สินคาคงเหลือ 8 702,331,536        663,973,904         636,806,343         608,618,476         

ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา 118,102,643        97,220,289           108,614,975         84,111,343           

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 113,083,516        111,918,564         112,186,477         110,660,224         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,452,142,637 2,146,409,488 2,487,406,082 2,150,511,145

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช 508,674               506,379                508,674                506,379                

เงินลงทุนในบริษัทรวม 10 425,860,241        431,274,155         30,000,000           30,000,000           

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 - - 606,634,068         606,634,068         

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 12 179,999,461        171,273,089         179,999,461         171,273,089         

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 3,000,000            3,000,000             3,000,000             3,000,000             

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 13 300,619,400        276,882,400         300,619,400         276,882,400         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 14 9,157,183,008     8,692,370,724      8,627,017,743      8,193,185,927      

สินทรัพยไมมีตัวตน 15 22,865,089          17,918,898           19,134,917           15,836,095           

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16 10,376,837          8,258,154             - -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 119,622,770        115,497,874         96,471,095           91,434,108           

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 10,220,035,480 9,716,981,673 9,863,385,358 9,388,752,066

รวมสินทรัพย 12,672,178,117 11,863,391,161 12,350,791,440 11,539,263,211

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 4, 17 996,461,145        922,056,423         1,328,006,620      1,193,791,318      

เจาหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 242,074,287        186,778,149         247,884,602         188,020,219         

เจาหนี้อื่น 18 869,735,322        755,738,320         848,448,343         727,823,633         

ภาษีเงินไดคางจาย 115,244               3,175,882             - -

เงินปนผลคางจาย 73,456,268          73,470,803           73,456,268           73,470,803           

เงินมัดจํารับขวดและลังจากลูกคา 415,533,521        435,202,605         415,533,521         435,202,605         

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 53,098,899          53,871,226           48,971,248           51,975,662           

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,650,474,686 2,430,293,408 2,962,300,602 2,670,284,240

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 - - 1,530,968,165      1,530,968,165      

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16 129,159,786        40,860,678           97,798,859           25,564,964           

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 19 957,994,909        944,798,789         950,223,293         937,311,840         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,087,154,695 985,659,467 2,578,990,317 2,493,844,969

รวมหนี้สิน 3,737,629,381 3,415,952,875 5,541,290,919 5,164,129,209

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 20

ทุนจดทะเบียน 265,900,484        265,900,484         265,900,484         265,900,484         

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

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20 1,342,448,425     1,342,448,425      1,342,448,425      1,342,448,425      

กําไรสะสม

จัดสรรแลว 21

ทุนสํารองตามกฎหมาย 26,795,766          26,795,766           26,795,766           26,795,766           

สํารองทั่วไป 2,285,000,000     2,285,000,000      2,285,000,000      2,285,000,000      

        ยังไมไดจัดสรร 2,006,202,207     2,103,763,229      26,789,023 126,264,375

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 21 3,008,201,854     2,423,530,382      2,862,566,823      2,328,724,952      

รวมสวนของผูถือหุน 8,934,548,736     8,447,438,286 6,809,500,521 6,375,134,002

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 12,672,178,117 11,863,391,161 12,350,791,440 11,539,263,211

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับป สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับป

สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได 4, 22

รายไดจากการขายและการใหบริการ 8,096,707,765         10,514,638,690     8,124,355,635         10,468,160,765     

9 - 445,765,957          - 445,765,957          

รายไดอื่น 23 211,655,980            256,501,496          330,080,067            305,004,306          

รวมรายได 8,308,363,745 11,216,906,143 8,454,435,702 11,218,931,028

คาใชจาย 4, 22

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 8 5,958,147,609 8,333,330,349       6,010,913,090 8,367,196,177 

คาใชจายในการขาย 24 1,761,496,578 2,227,029,874       1,752,584,874 2,212,489,869 

คาใชจายในการบริหาร 25 838,490,314            1,159,106,185       841,114,967 1,141,905,350 

ตนทุนทางการเงิน - 10,548,114 - 10,548,114 

รวมคาใชจาย  8,558,134,501 11,730,014,522 8,604,612,931 11,732,139,510

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

(สุทธิจากภาษีเงินได) 10 105,586,085            105,564,305                  -         -

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (144,184,671) (407,544,074) (150,177,229) (513,208,482)

ผลประโยชนภาษีเงินได 28 55,444,645              102,672,869          58,956,681              112,795,283          

ขาดทุนสําหรับงวด/ป (88,740,026) (304,871,205) (91,220,548) (400,413,199)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

กําไรจากการตีมูลคาที่ดิน อาคารและอุปกรณใหม 722,112,967 - 658,575,967 -

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

    ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน 19 (11,026,245)             9,442,665              (10,318,505)             9,570,032              

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 28 (142,217,344)           (1,906,462)             (129,651,493)           (1,914,006)             

568,869,378 7,536,203 518,605,969 7,656,026

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา

หนวยงานตางประเทศ - 102,334                      - -

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิ

   ของเงินลงทุนเผื่อขาย 12 8,726,372                     - 8,726,372                -

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ

   กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 28 (1,745,274)                    - (1,745,274)               -

6,981,098 102,334 6,981,098 -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด/ป - สุทธิจากภาษีเงินได 575,850,476 7,638,537 525,587,067 7,656,026

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด/ป 487,110,450 (297,232,668) 434,366,519 (392,757,173)

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 29 (0.33) (1.15) (0.34) (1.51)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

ผลตางจากอัตรา ผลตางจากการ สวนเกินทุนจาก สวนเกินทุน

แลกเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง การตีราคาที่ดิน จากการ รวม

ทุนเรือนหุน จากการแปลง ในมูลคายุติธรรม ที่เกี่ยวของกับ รวมธุรกิจ องคประกอบอื่น

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง คาหนวยงาน ของเงินลงทุน สวนเกินทุนจาก สินทรัพยไมหมุนเวียน ภายใตการ ของสวนของ รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ตามกฎหมาย สํารองทั่วไป ยังไมไดจัดสรร ตางประเทศ เผื่อขาย การตีราคาที่ดิน ที่ถือไวเพื่อขาย ควบคุมเดียวกัน ผูถือหุน ผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 265,900,484  1,342,448,425   26,795,766  2,285,000,000   1,380,341,107   31,016,632     18,193,162        2,406,551,169  1,020,757,124           (32,332,915)     3,444,185,172    8,744,670,954   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

ขาดทุน - - - - (304,871,205)    - - - - - - (304,871,205)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - 112,186,477     7,536,203         102,334          - - - - 102,334             7,638,537         

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป - - - - (297,335,002)    102,334          - - - - 102,334             (297,232,668)    

โอนไปกําไรสะสม 9 - - - - 1,020,757,124   - - - (1,020,757,124)          - (1,020,757,124)  -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 265,900,484  1,342,448,425   26,795,766  2,285,000,000   2,103,763,229   31,118,966     18,193,162        2,406,551,169  - (32,332,915)     2,423,530,382    8,447,438,286   

งบการเงินรวม

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(บาท)
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

ผลตางจากอัตรา ผลตางจากการ สวนเกินทุนจาก รวม

ทุนเรือนหุน แลกเปลี่ยนจากการ เปลี่ยนแปลงใน สวนเกินทุน การรวมธุรกิจ องคประกอบอื่น

ที่ออกและ สวนเกินมูลคา ทุนสํารอง แปลงคาหนวยงาน มูลคายุติธรรมของ จากการ ภายใตการ ของ รวมสวนของ

ชําระแลว  หุนสามัญ ตามกฎหมาย สํารองทั่วไป ยังไมไดจัดสรร ตางประเทศ เงินลงทุนเผื่อขาย ตีราคาที่ดิน ควบคุมเดียวกัน สวนของผูถือหุน ผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 265,900,484 1,342,448,425 26,795,766 2,285,000,000 2,103,763,229 31,118,966 18,193,162 2,406,551,169      (32,332,915) 2,423,530,382 8,447,438,286

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

  ขาดทุน - - - - (88,740,026)     -            - - - - (88,740,026)     

  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - (8,820,996)       - 6,981,098             577,690,374 - 584,671,472 575,850,476

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - - (97,561,022) - 6,981,098 577,690,374 - 584,671,472 487,110,450

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 265,900,484 1,342,448,425 26,795,766 2,285,000,000 2,006,202,207 31,118,966 25,174,260 2,984,241,543 (32,332,915) 3,008,201,854 8,934,548,736

งบการเงินรวม 

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(บาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สวนเกินทุนจาก

ผลตางจากการ การตีราคาที่ดิน รวม

ทุนเรือนหุน เปลี่ยนแปลงใน สวนเกินทุน ที่เกี่ยวของกับ องคประกอบอื่น

ที่ออกและ สวนเกินมูลคา ทุนสํารอง มูลคายุติธรรมของ จากการ สินทรัพยไมหมุนเวียน ของ รวมสวน

หมายเหตุ ชําระแลว หุนสามัญ ตามกฎหมาย สํารองทั่วไป ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ตีราคาที่ดิน ที่ถือไวเพื่อขาย สวนของผูถือหุน ของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 265,900,484   1,342,448,425   26,795,766   2,285,000,000   (501,735,576) 18,193,162 2,310,531,790 1,020,757,124 3,349,482,076 6,767,891,175

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

ขาดทุน - - - - (400,413,199)   - - - - (400,413,199)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - 112,186,477      7,656,026        - - - - 7,656,026

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป - - - - (392,757,173)   - - - - (392,757,173)

โอนไปกําไรสะสม 9 - - - - 1,020,757,124 - - (1,020,757,124) (1,020,757,124) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 265,900,484   1,342,448,425   26,795,766   2,285,000,000   126,264,375     18,193,162           2,310,531,790   - 2,328,724,952     6,375,134,002   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(บาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

ผลตางจากการ รวม

ทุนเรือนหุน เปลี่ยนแปลงใน สวนเกินทุน องคประกอบอื่น

ที่ออกและ สวนเกิน ทุนสํารอง มูลคายุติธรรมของ จากการ ของ รวมสวนของ

ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ตามกฎหมาย สํารองทั่วไป ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย ตีราคาที่ดิน สวนของผูถือหุน ผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 265,900,484     1,342,448,425     26,795,766    2,285,000,000     126,264,375     18,193,162           2,310,531,790     2,328,724,952     6,375,134,002     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุน       -       -      -      - (91,220,548)                   -       - - (91,220,548)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       -       -      -      - (8,254,804)        6,981,098             526,860,773        533,841,871        525,587,067

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด       -       -      - 112,186,477        (99,475,352) 6,981,098 526,860,773        533,841,871 434,366,519

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 265,900,484 1,342,448,425 26,795,766 2,397,186,477 26,789,023 25,174,260 2,837,392,563 2,862,566,823 6,809,500,521

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กําไรสะสม องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

(บาท)



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับป สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับป

สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ขาดทุนสําหรับงวด/ป (88,740,026)           (304,871,205)        (91,220,548)            (400,413,199)        

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 524,914,368           721,245,181         486,779,309           669,522,974         

ดอกเบี้ยรับ (4,388,460)             (3,297,837)            (4,134,332)              (6,721,660)            

ตนทุนทางการเงิน      - 10,548,114                - 10,548,114           

เงินปนผลรับ 23 (4,983,794)             (2,901,049)            (115,983,794)          (56,901,049)          

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 73,596                    266,636                73,596                    266,636                

(กลับรายการ) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6, 7 (24,982,702)           7,485,878             (24,982,702)            7,485,878             

(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง 8 (100,176,212)         160,865,590         (96,568,436)            155,782,656         

ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม

ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 13 (23,737,000)           (6,581,100)            (23,737,000)            (6,581,100)            

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอาคาร อุปกรณและ

สินทรัพยไมมีตัวตน 23 84,639,591             (13,542,072)          84,639,591             (13,542,072)          

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาอุปกรณ 14 (33,977,613)           65,125,427           (33,977,613)            65,125,427           

กําไรจากการกลับรายการขาดทุนจาก

การตีมูลคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ (8,865,691)                  - (8,865,691)                   -

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 9      - (445,765,957)             - (445,765,957)        

ประมาณการหนี้สิน      - 27,243,589                - 24,578,589           

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 60,483,096             84,163,332           59,549,769             83,036,375           

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

(สุทธิจากภาษีเงินได) 10 (105,586,085)         (105,564,305)             -      -

ผลประโยชนภาษีเงินได 28 (55,444,645)           (102,672,869)        (58,956,681)            (112,795,283)        

219,228,423 91,747,353 172,615,468 (26,373,671)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา 91,558,567             238,004,355         74,395,747             292,398,005         

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน (354,816,972)         (60,907,212)          (395,884,373)          (55,864,404)          

ลูกหนี้อื่น (11,444,735)           (6,108,202)            25,093,075             (6,592,943)            

สินคาคงเหลือ 61,818,580             (125,484,397)        68,380,568             (145,628,888)        

ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา (20,882,354)           (11,293,587)          (24,503,632)            (10,428,721)          

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (1,164,952)             8,969,169             (1,526,391)              3,250,587             

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (4,781,081)             (868,249)               (5,693,172)              (868,249)               

เจาหนี้การคา 74,404,722             46,551,323           134,215,302           67,626,801           

เจาหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 55,296,138             94,321,500           59,864,383             61,271,791           

เจาหนี้อื่น 73,206,923             (239,986,503)        81,427,018             (232,557,418)        

เงินมัดจํารับขวดและลังจากลูกคา (19,669,084)           (1,448,304)            (19,669,084)            (1,448,304)            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (772,327)                27,628,396           (3,004,414)              31,930,179           

จายผลประโยชนพนักงาน (23,718,816)           (34,606,803)          (23,718,816)            (42,904,720)          

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 138,263,032           26,518,839           141,991,679           (66,189,955)          

จายภาษีเงินได (5,431,966)             (58,939,018)          (206,191)                 (43,447,225)          

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 132,831,066           (32,420,179)          141,785,488           (109,637,180)        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
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บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับป สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับป

สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 4,386,165               3,297,837             4,132,037               6,721,660             

รับเงินปนผล 79,983,794             56,901,049           79,983,794             56,901,049           

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช      - (10,564)                      - (10,564)                 

ซื้ออาคารและอุปกรณ (325,367,583)         (468,211,995)        (320,292,353)          (447,706,837)        

ขายอาคาร อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 28,135,363             17,758,801           28,135,363             17,758,801           

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (10,311,900)           (6,884,481)            (8,431,000)              (6,810,975)            

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ถือไวเพื่อขาย 9      - 1,736,270,795           - 1,736,270,795      

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (223,174,161)         1,339,121,442      (216,472,159)          1,363,123,929      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย      - (11,442,155)               - (11,442,155)          

จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท (14,535)                  - (14,535)                        -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน      - 700,000,000              - 700,000,000         

ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน      - (1,700,000,000)          - (1,700,000,000)     

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (14,535) (1,011,442,155) (14,535) (1,011,442,155)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (90,357,630) 295,259,108 (74,701,206) 242,044,594 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 520,895,498 225,534,056 427,869,163 185,824,569 

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา

หนวยงานตางประเทศ      - 102,334      -      -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 

และ 31 ธันวาคม 5 430,537,868 520,895,498 353,167,957 427,869,163 

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้น (ลดลง)  9,918,858 (45,188,732) 9,682,871 (44,818,866)

จัดประเภทเงินกูยืมระยะสั้นเปนเงินกูยืมระยะยาว

   จากกิจการที่เกี่ยวของกัน      -      -      - 1,530,968,165      

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

6 ลูกหน้ีการคา 

7 ลูกหน้ีอ่ืน 

8 สินคาคงเหลือ 

9 สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย 

10 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

11 เงินลงทุนในบริษัทยอย  

12 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

13 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

15 สินทรัพยไมมีตัวตน 

16 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

17 เจาหน้ีการคา 

18 เจาหน้ีอ่ืน 

19 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

20 ทุนเรือนหุน 

21 สํารอง 

22 สวนงานดําเนินงาน 

23 รายไดอ่ืน 

24 คาใชจายในการขาย 

25 คาใชจายในการบริหาร 

26 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

27 คาใชจายตามลักษณะ 

28 ผลประโยชนภาษีเงินได 

29 ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

30 เครื่องมือทางการเงิน 

31 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

32 วงเงินสินเชื่อ 

33 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 

35 ขอมูลเพิ่มเติม 

 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 

252/35-36 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ อาคาร 1 ชั้น 27-28 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และ 

บริษัทมีโรงงานและคลังสินคาอยูในภูมิภาคสําคัญของประเทศไทย 
  

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2518 
 

บริษัทใหญและบริษัทใหญในลําดับสูงสุดในระหวางงวด ไดแก บริษัท โซ วอเตอร จํากัด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทท้ังสองแหงเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย  
 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจําหนายเครื่องดื่มนํ้าอัดลม นํ้าดื่ม โซดาและเครื่องดื่มชนิดอ่ืน 

รวมถึงเปนผู จําหนายเครื่องดื่มบํารุงกําลังและชา รายละเอียดของบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน  2559 และ  

31 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี 

  ประเทศที ่  

ช่ือกิจการ ลักษณะธรุกิจ กิจการจัดต้ัง บริษัทถือหุนรอยละ 

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 

   2559 2558 

บริษัทยอยทางตรง     

Great Brands Limited  บริหารตราสินคา ฮองกง 100.00 100.00 

บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส จํากัด การลงทุนและถือหุนในบริษัทอ่ืน ไทย 99.99 99.99 

บริษัท เสริมสุข เทรนน่ิง จํากัด บริการพัฒนาบุคลากรและองคกร ไทย 99.99 99.99 
     

บริษัทยอยทางออม     

บริษัท เสริมสุข เบเวอรเรจ 

จํากัด 

ผลิตและจําหนายเครื่องดื่ม ชา 

   นํ้าผลไมและเครื่องดื่มเกลือแร 

ไทย 99.99 99.99 

บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร 

(2008) จํากัด 

ผลิตและจําหนายเครื่องดื่ม 

   บํารุงกําลัง 

 ไทย  99.99  99.99 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 

 งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดย       

สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยท่ีเก่ียวของ  

 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับต้ังแตรอบสําหรับ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 ในเบ้ืองตนการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ท่ีออกและปรับปรุงใหมน้ัน มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในบางเรื่อง การ

เปล่ียนแปลงน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน  

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับรอบสําหรับระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ

หลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินน้ี  มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ 34 

 

(ข) เกณฑการวัดมูลคา 

 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการดังตอไปน้ี  

 

 รายการ เกณฑการวัดมูลคา 

 สินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย มูลคายุติธรรม 

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มูลคายุติธรรม 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ การตีราคาใหม 

 หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน ท่ี

กําหนดไวไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 (ฑ) 
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(ค) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน    

 

งบการเงินน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูล

ทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในงบการเงินและในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท 

ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน  

 

(ง) การใชวิจารณญาณและการประมาณการ    

 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ การประมาณ

และขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ี

เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 

 

ขอสมมติฐานและความไมแนนอนของการประมาณการ 

 

ขอมูลเก่ียวกับความไมแนนอนของการประมาณการท่ีสําคัญซึ่งมีความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญท่ีเปนเหตุใหตองมีการ

ปรับปรุงจํานวนเงินท่ีรับรูในงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ถ) ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 การตีมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16 การใชประโยชนของขาดทุนทางภาษี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 การวัดมูลคาของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 33 ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

 การวัดมูลคายุติธรรม 

 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและ

หน้ีสินทางการเงินและไมใชทางการเงิน 

 

กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุมผูประเมิน

มูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และ

รายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญอยาง

สมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา กลุม                     

ผูประเมินไดประเมินหลักฐานท่ีไดมาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอสรุปเก่ียวกับการวัดมูลคารวมถึงการจัด

ระดับชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม 

 

ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท 

 

เม่ือวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

มูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา ดังน้ี 

 

• ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสิน

อยางเดียวกัน 

• ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ไดมาจากราคา) สําหรับ

สินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

• ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีไมไดมาจากขอมูลท่ีสังเกตได (ขอมูลท่ีไมสามารถ

สังเกตได) 

  

หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ี

แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 

 

กลุมบริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนน้ัน 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอสมมติฐานท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังตอไปน้ี 

 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13          อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14          ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 เครื่องมือทางการเงิน 
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(จ) การเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติการเปล่ียนแปลง

รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทจากเริ่มตนวันท่ี 1 มกราคมและสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม เปนเริ่มตนวันท่ี 1 ตุลาคม 

และสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน ตอมาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 ผูถือหุนได

อนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี โดยบริษัทไดจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และไดรับการอนุมัติจาก

กรมสรรพากรแลว สงผลใหรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเปล่ียนแปลงของบริษัทสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 โดย 

งบการเงินสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 ไดถูกจัดทําขึ้นสําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2559  

ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 ดังน้ันตัวเลขซึ่งแสดงเปรียบเทียบในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

สวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดจึงไมสามารถเปรียบเทียบกันได 

 

(ฉ) ฐานะการเงินและแผนการดําเนินงาน 
 

กลุมบริษัทแสดงผลขาดทุนสุทธิจํานวน 88.74 ลานบาท สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 (สําหรับ

ปสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2558: 304.87 ลานบาท) และบริษัทแสดงผลขาดทุนสุทธิจํานวน 91.22 ลานบาท สําหรับ

งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2559 (สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2558: 400.41 ลานบาท)  

ณ วันเดียวกัน หน้ีสินหมุนเวียนของกลุมบริษัทและบริษัทสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 198.33 ลานบาท และ 

474.89 ลานบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2558: 283.88 ลานบาท และ 519.77 ลานบาท ตามลําดับ) 

 

ผูบริหารของบริษัทไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบถึงฐานะการเงินและสภาพคลองของกลุมบริษัทและบริษัท 

โดยมีแผนงานเพื่อเพิ่มยอดขายและสวนแบงตลาด โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดระบบงานขาย และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการกระจายสินคาใหครอบคลุมรานคาเปาหมาย เพื่อรองรับความหลากหลายของผลิตภัณฑท่ีเพิ่มขึ้น 

รวมท้ังมาตรการควบคุมคาใชจายในดานตางๆ เพื่อปรับปรุงฐานะการเงิน สภาพคลอง กระแสเงินสดและผลการ

ดําเนินงานของบริษัท 

  

อีกท้ังกลุมบริษัทไมมีเงินกูจากสถาบันการเงินและมีวงเงินสินเชื่อท่ียังมิไดเบิกใชเพียงพอตอการชําระหน้ีสินระยะ

สั้น ฝายบริหารเชื่อวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติฐานทางบัญชีท่ีวากลุมบริษัทจะดําเนินงานอยางตอเน่ือง

ตอไปมีความเหมาะสม  
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสีย

ของกลุมบริษัทในบริษัทรวม 

 

 บริษัทยอย 

 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวของกับกิจการน้ันและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการน้ันทําให

เกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม 

นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง  

 

การสูญเสียการควบคุม 

 

เม่ือกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัทยอยน้ันออก 

รวมถึงสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมและสวนประกอบอ่ืนในสวนของเจาของท่ีเก่ียวของกับบริษัทยอยน้ัน กําไร

หรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสีย การควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอย

เดิมท่ียังคงเหลืออยูใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีสูญเสียการควบคุม 

 

สวนไดเสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย 

 

สวนไดเสียของกลุมบริษัทในเงินลงทุนท่ีบันทึกการวิธีสวนไดเสีย ไดแก สวนไดเสียในบริษัทรวม 

 

บริษัทรวมเปนกิจการท่ีกลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับ

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว 

 

สวนไดเสียในบริษัทรวมบันทึกตามบัญชีสวนไดเสีย โดยรับรูรายการเม่ือเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งรวมถึงตนทุนการ

ทํารายการ ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุน

ท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสียของกลุมบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมในถึงวันท่ีกลุมบริษัทสูญเสียความมี

อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ 
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายได หรือคาใชจายท่ียังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมา

จากรายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมา

จากรายการกับบริษัทรวมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาท่ีกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการท่ีถูกลงทุนน้ัน ขาดทุน

ท่ียังไมเกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาท่ีเม่ือไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดขึ้น 

 

(ข) เงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท 

โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน 

 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑราคา

ทุนเดิม แปลงคาเปนสกุลท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงคา ใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน 

 

หนวยงานในตางประเทศ 

 

สินทรัพยและหน้ีสินของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีรายงาน 

 

รายไดและคาใชจายของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียท่ีใกลเคียง

กับอัตรา ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงคาบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเปนรายการผลตาง

จากอัตราแลกเปล่ียนในสวนของผูถือหุน จนกวามีการจําหนายเงินลงทุนน้ันออกไป 

 

เม่ือหนวยงานตางประเทศถูกจําหนายสวนไดเสียท้ังหมดหรือเพียงบางสวนท่ีทําใหสูญเสียการควบคุม ความมี

อิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ หรือการควบคุมรวมกัน ผลสะสมของผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวของกับ

หนวยงานตางประเทศน้ันตองถูกจัดประเภทเปนกําไรหรือขาดทุนโดยเปนสวนหน่ึงของกําไรขาดทุนจากการ
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จําหนาย หากกลุมบริษัทจําหนายสวนไดเสียในบริษัทยอยเพียงบางสวนแตยังคงมีการควบคุม ผลสะสมตองถูกปน

สัดสวนใหกับสวนของผูถือหุนท่ีไมมีอํานาจควบคุม  

 

รายการท่ีเปนตัวเงินท่ีเปนลูกหน้ีหรือเจาหน้ีกับหนวยงานในตางประเทศ ซึ่งรายการดังกลาวมิไดคาดหมายวาจะมี

แผนการชําระหน้ีหรือไมมีความเปนไปไดวาจะชําระเงินในอนาคตอันใกล กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน

จากรายการทางการเงินดังกลาวจะถูกพิจารณาเปนสวนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ และรับรู

ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเปนรายการผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนในสวนของผูถือหุน จนกวามีการ

จําหนายเงินลงทุนน้ันออกไป 
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคารประเภท 

เผื่อเรียก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเม่ือทวงถามถือเปนสวนหน่ึงของเงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสดในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา ลูกหน้ีจะถูกตัดจําหนายบัญชีเม่ือทราบวาเปนหน้ีสูญ 
 

(จ) สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

ตนทุนของสินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางผลิต และวัสดุอ่ืนๆ คํานวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักวัตถุดิบ วัสดุและ

อะไหลคงเหลือคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนท่ี  ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซื้อ ตนทุนแปลงสภาพหรือ

ตนทุนอ่ืนเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง 

ตนทุนสินคาคํานวณโดยการใชตนทุนมาตรฐานซึ่งไดรับการปรับปรุงใหใกลเคียงกับราคาทุนถัวเฉล่ีย รวมการปน

สวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 
 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปน 

โดยประมาณในการขาย  
 

กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับสินคาท่ีเสื่อมคุณภาพและลาสมัย 
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(ฉ) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 

 

สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยท่ียกเลิกซึ่งประกอบดวยสินทรัพยและหน้ีสิน) ท่ีคาดวามูลคาตามบัญชีท่ีจะ

ไดรับคืนสวนใหญมาจากการขายมากกวามาจากการใชสินทรัพยน้ันตอไป จัดเปนประเภทสินทรัพย ท่ีถือไว 

เพื่อขาย  สินทรัพย (หรือสวนประกอบของกลุมสินทรัพยท่ียกเลิก) วัดมูลคาดวยจํานวนท่ีตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชี

กับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย  ผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับกลุมสินทรัพยท่ียกเลิกนําไปปนสวนใหกับคา

ความนิยมเปนลําดับแรก แลวจึงปนสวนใหกับยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินตามสัดสวน ยกเวนไมปนสวน

รายการขาดทุนใหกับสินคาคงเหลือ สินทรัพยทางการเงิน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และอสังหาริมทรัพย 

เพื่อการลงทุน ผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมูลคาในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการจากการวัด

มูลคาในภายหลังรับรูในกําไรหรือขาดทุน  ผลกําไรรับรูไมเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมท่ีเคยรับรู 

 

(ช) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย 

 

เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน สวนการ

บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย 

 

เงินลงทุนในตราสารทุน 

 

ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรูมูลคาใน

ครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลคายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไมใชผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตาง

จากสกุลเงินตราตางประเทศของรายการท่ีเปนตัวเงิน บันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน สวนผลขาดทุนจากการ

ดอยคาและผลตางจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศรับรูในกําไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตัดจําหนายเงินลงทุน

จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขากําไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา  

 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันท่ีรายงาน 

 

 การจําหนายเงินลงทุน 

 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเก่ียวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
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ในกรณีท่ีกลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและ

เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักปรับใชกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท้ังหมด 

 

(ซ) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดแกอสังหาริมทรัพยท่ีถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาท่ี

เพิ่มขึ้นหรือท้ังสองอยาง ท้ังน้ีไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ

หรือใชในการบริหารงาน 

 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนวัดมูลคาเม่ือเริ่มแรกดวยราคาทุนและวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม          

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

 

ตนทุนรวมคาใชจายทางตรงเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกอสรางท่ีกิจการกอสรางเอง

รวมถึงตนทุนวัตถุดิบ คาแรงทางตรงและตนทุนทางตรงอ่ืนเพื่อใหอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพพรอม

ใชงานและรวมถึงตนทุนการกูยืม 

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยโดยจัดประเภทไปเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  มูลคา

ยุติธรรม ณ วันท่ีมีการจัดประเภทใหมถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป 

 

(ฌ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 

การรับรูและการวัดมูลคา 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเผื่ออุปกรณสงเสริมการตลาดสูญหายและ

ขาดทุนจากการดอยคา ยกเวนท่ีดินท่ีแสดงดวยราคาท่ีตีใหม  ราคาท่ีตีใหมหมายถึงมูลคายุติธรรมซึ่งกําหนดจาก

เกณฑการใชงานของสินทรัพยท่ีมีอยูจริง ณ วันท่ีมีการตีราคาใหมหักดวยคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

 

ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพย และตนทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

จัดหาสินทรัพย เพื่อใหสินทรัพยน้ันอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน      

การขนยาย การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม สําหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแวร

ซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแวรน้ันใหถือวาลิขสิทธ์ิซอฟตแวรดังกลาวเปนสวนหน่ึงของ

อุปกรณ 
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สวนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการท่ีมีอายุการใหประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ

สวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 

 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการ

จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูสุทธิเปนรายไดอ่ืนในกําไรหรือขาดทุน เม่ือมีการ

ขายสินทรัพยท่ีตีราคาใหม จํานวนเงินท่ีบันทึกอยูในสวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจะถูกโอนไปยังกําไร

สะสม 

 

 สินทรัพยท่ีตีราคาใหม 

 

การตีราคาใหมดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเปนอิสระอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหม่ันใจวา

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีไดรับการประเมินไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีรายงาน 

 

มูลคาของสินทรัพยสวนท่ีตีเพ่ิมขึ้นจะบันทึกไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเปน “สวนเกินทุนจากการ     

ตีราคาสินทรัพย” ในองคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนยกเวนกรณีท่ีเคยประเมินมูลคาของสินทรัพยลดลงและ

รับรูขาดทุนในกําไรหรือขาดทุนของสินทรัพยชิ้นเดียวกันน้ันแลว ในกรณีท่ีมูลคาของสินทรัพยลดลงจากการตีราคา

ใหมจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนสําหรับมูลคาท่ีลดลงเฉพาะจํานวนท่ีลดลงมากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยท่ีเคยบันทึกไวครั้งกอนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยชิ้นเดียวกันน้ัน ในกรณีท่ีมีการจําหนาย

สินทรัพยท่ีตีราคาใหม สวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ีจําหนายจะโอนโดยตรงไปยังกําไรสะสมและไม

รวมในการคํานวณกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 

 

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชงานจากอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงานไปยังอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ตองวัด

มูลคาอสังห าริมทรัพย น้ันใหมดวยมูลค ายุ ติธรรมและจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพย เพื่ อการลงทุน 

หากเกิดกําไรจากการวัดมูลคาใหมซ่ึงเปนการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีเคยบันทึกไว 

จํานวนท่ีเพิ่มขึ้นใหรับรูในกําไรหรือขาดทุนในสวนท่ีไมเกินกวาจํานวนท่ีทําใหมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย

กลับไปเทากับมูลคาท่ีควรจะเปน   กําไรสวนท่ีเหลือรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงรายการ “สวนเกิน

ทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในองคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน กรณีเกิดสวนท่ีลดลงจากการวัดมูลคาใหม

และหากสินทรัพยน้ันเคยมีการตีราคาเพ่ิมขึ้นและมียอดคงคางอยูในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”  

ในองคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน สวนท่ีลดลงตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  และตองนําไปลด

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ขาดทุนสวนท่ีเหลือรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที  
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ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

 

ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ  ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน 

และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจําหนายตามมูลคา

ตามบัญชี  ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน

เม่ือเกิดขึ้น 

 

คาเสื่อมราคา 

 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพย

หรือตนทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 

 

คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชประโยชน

โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแสดง

ไดดังน้ี 
 

 

อาคาร คลังสินคาและสวนปรับปรุง 20 - 30 ป 

อาคารชุด 30 ป 

เครื่องจักร อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช 5 - 20 ป 

ยานพาหนะ 5 - 10 ป 

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 3 - 5 ป 

กระบะพลาสติก 5 ป 

ภาชนะบรรจุ 12 - 15 ป 

อุปกรณสงเสรมิการตลาด 5 ป 

 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสรางและติดต้ัง 

 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพยและมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยท่ีสุดทุกสิ้นรอบป

บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

เครื่องหมายการคา 

 

เครื่องหมายการคาท่ีกลุมบริษัทซื้อมามีอายุการใชงานไมจํากัดแสดงในราคาทุน  

 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนๆ 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนๆ ท่ีกลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม  

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการ 

 

รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเม่ือกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปน

สินทรัพยท่ีสามารถระบุไดท่ีเก่ียวของน้ัน  คาใชจายอ่ืนรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

คาตัดจําหนาย 

 

คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือจํานวนอ่ืนท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือ 

 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน้ันตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน 

โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยน้ันพรอมท่ีจะใหประโยชน ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน

สําหรับปปจจุบันและปเปรียบเทียบแสดงไดดังน้ี  

 

คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 3 - 10 ป 

 

วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนและมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ฎ) การดอยคา 

 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรบัการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ใน

กรณีท่ีมีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน  
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ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน

สดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเม่ือมีการกลับรายการการ

ประเมินมูลคาของสินทรัพยเพ่ิมของสินทรัพยชิ้นเดียวกันท่ีเคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา

ตอมา ในกรณีน้ีจะรับรูในสวนของผูถือหุน 

 

เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ

ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกําไรหรือ

ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตาง

ระหวางราคาทุนท่ีซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน

น้ันๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน 

 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม 

 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของ

สินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง

ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย 

สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ืน จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน้ันเก่ียวของดวย 

 

การกลับรายการดอยคา 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการ เม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง

และการเพิ่มขึ้นน้ันสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยทาง

การเงินท่ีเปนตราสารทุนท่ีจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรูโดยตรงในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุก

วันท่ีท่ีออกรายงานวามีขอบงชี้ เรื่องการดอยคาหรือไม  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการ

เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ
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เพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย 

เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน  

(ฏ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกตามมูลคาท่ีระบุในสัญญา 

 

(ฐ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฑ) ผลประโยชนของพนักงาน 

 

 โครงการสมทบเงิน 

 

 ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะ 

เวลาท่ีพนักงานไดทํางานใหกับกิจการ 

 

 โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 

 ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชน

ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน 

 

 การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวน้ันจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับ

อนุญาตเปนประจําทุกป โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว ผลจากการคํานวณอาจทําใหกลุมบริษัทมี

สินทรัพยเกิดขึ้น ซึ่งการรับรูเปนสินทรัพยจะใชมูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรับคืน

ในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขาโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลคาปจจุบันของประโยชน

เชิงเศรษฐกิจไดมีการพิจารณาถึงความตองการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับโครงการตางๆ ของกลุมบริษัท 

 

 ในการวัดมูลคาใหมของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที กลุมบริษัทกําหนดดอกเบ้ียจายของ

หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดท่ีใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป 

โดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงินและการ
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จายชําระผลประโยชน ดอกเบ้ียจายสุทธิและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการในกําไร

หรือขาดทุน 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชนของโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับการบริการในอดีต 

ตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที กลุมบริษัทรับรูกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเม่ือ

เกิดขึ้น 

 

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน 
 

 ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทท่ีเปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการ

ทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ซ่ึงผลประโยชนน้ีไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคา

ปจจุบัน การวัดมูลคาใหมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง 

 

ผลประโยชนเม่ือเลิกจางจะรับรูเปนคาใชจายเม่ือวันใดวันหน่ึงตอไปน้ีเกิดขึ้นกอน เม่ือกลุมบริษัทไมสามารถยกเลิก

ขอเสนอการใหผลประโยชนดังกลาวไดอีกตอไป หรือเม่ือกลุมบริษัทรับรูตนทุนสําหรับการปรับโครงสราง หาก

สําหรับระยะเวลาการจายผลประโยชนเกินกวา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานผลประโยชนเม่ือเลิก

จางจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
 

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเม่ือพนักงานทํางานให หน้ีสินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจาย

ชําระ หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการท่ี

พนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล  
 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันหรือท่ีกอตัวขึ้นอัน

เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไป

เพื่อชําระภาระหน้ีสินดังกลาว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใช

อัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงถึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่ง

แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินสวนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปน

ตนทุนทางการเงิน 
 

(ณ) รายได 
 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา และสวนลดพิเศษ 
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การขายสินคาและใหบริการ 

 

รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไป

ใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวน้ันหรือมีความไม

แนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ัน ไมอาจวัดมูลคาของ

จํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินคา  

รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือมีการใหบริการ 

 

 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

 

กลุมบริษัทมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา ลูกคาจะไดรับรางวัลเปนแตมสะสม (คะแนน) ลูกคาสามารถนําคะแนน

เปนสวนลดคาสินคาหรือแลกรางวัลจากกลุมบริษัท มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีไดรับหรือคางรับจากการขาย

เริ่มแรกจะตองปนสวนระหวางคะแนนและสวนประกอบอ่ืนๆ ของรายการขายน้ัน การปนสวนไปยังคะแนนใช

วิธีการประมาณโดยอางอิงจากมูลคายุติธรรมของรางวัลท่ีใหลูกคาใชสิทธิแลก ซึ่งมูลคายุติธรรมน้ีประมาณโดยใช

มูลคาสวนลดหรือมูลคารางวัลปรับปรุงดวยอัตราท่ีคาดวาจะไมใชสิทธิ โดยรับรูเปนรายไดรอรับรูและจะรับรูเปน

รายไดเม่ือลูกคามาใชสิทธิและกลุมบริษัทไดปฏิบัติตามสัญญาภาระผูกพันท่ีจะจัดหาของรางวัลน้ัน จํานวนท่ีรับรู

เปนรายไดขึ้นอยูกับจํานวนของคะแนนท่ีลูกคาไดใชสิทธิในการแลกเปนสวนลดคาสินคา ซึ่งตองสัมพันธกับ

จํานวนรวมของคะแนนท่ีคาดวาจะมีการใชสิทธิ นอกจากน้ีรายไดรอรับรูจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือมีความ

เปนไปไดวาลูกคาจะไมนําคะแนนมาใชสิทธิอีกตอไป   

 

การลงทุน 

 

รายไดจากการลงทุนประกอบดวยรายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เงินปนผลและดอกเบ้ียรับจากการ

ลงทุนและเงินฝากธนาคาร 

 

รายไดคาเชา 

 

รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

คาใชจายเริ่มแรกท่ีเกิดขึ้นเปนการเฉพาะเพื่อใหเกิดสัญญาเชารับรูเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญา คาเชาท่ี

อาจเกิดขึ้นรับรูเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งคาเชาน้ันเกิดขึ้น 

 

เงินปนผลรับ 

 

เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล    
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ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ืน 

 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ืนบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

 

(ด) ตนทุนทางการเงิน 

 

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนใน

กรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหน่ึงของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง

หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย 

 

(ต) สัญญาเชาดําเนินงาน 

 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  

 

คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามสําหรับระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา 

เม่ือไดรับการยืนยันการปรับคาเชา  

 

การจําแนกประเภทสัญญาเชา 

 

ณ วันท่ีเริ่มตนขอตกลง กลุมบริษัทจะพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปน

สวนประกอบหรือไม โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏิบัติตามขอตกลงน้ันขึ้นอยูกับ

การใชสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง และขอตกลงน้ันจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทําใหกลุมบริษัทมี

สิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย  

 

ณ วันท่ีเริ่มตนขอตกลง หรือ มีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชา และสวนท่ี

เปนองคประกอบอ่ืนโดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน แตไม

สามารถแบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ ใหรับรูสินทรัพยและหน้ีสินในจํานวนท่ีเทากับมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงน้ัน หลังจากน้ันจํานวนหน้ีสินจะลดลงตามจํานวนท่ีจาย และตนทุนทางการเงิน

ตามนัยจากหน้ีสินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท 
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(ถ) ภาษีเงินได 

 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของ

งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีรับรูโดยตรง

ในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน

ประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปกอนๆ 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหน้ีสินและจํานวนท่ีใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเม่ือเกิดจากผล

แตกตางชั่วคราวตอไปน้ี การรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการ

น้ันไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางท่ีเก่ียวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยหาก

เปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล 

 

การวัดมูลคาของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุม

บริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีสิ้นรอบสําหรับ

ระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการโดย

ใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน 

 

ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคํานึงถึง

ผลกระทบของสถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอง

ชําระ กลุมบริษัทเชื่อวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดตี การประเมิน

น้ีอยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวของกับการตัดสินในเก่ียวกับเหตุการณใน

อนาคต ขอมูลใหมๆอาจจะทําใหกลุมบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ี

มีอยู การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินได

น้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับ
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หนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ

หรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

จะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับลดเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 

(ท) ขาดทุนตอหุน 

 

กลุมบริษัทแสดงขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับหุนสามัญ ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุน

ของผูถือหุนสามัญของบริษัท ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีออกจําหนายระหวางป 
 

(ธ) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอประธานเจาหนาท่ีบริหารของกลุมบริษัท (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดาน

การดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวน

อยางสมเหตุสมผล รายการท่ีไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนรายการ รายไดอ่ืน คาใชจายในการบริหาร ตนทุน

ทางการเงิน และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

 

4 บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท 

หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันท้ังทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอบุคคล

หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุมบริษัทอยูภายใตการควบคุม

เดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการน้ัน การเก่ียวของกันน้ีอาจเปนรายบุคคล

หรือเปนกิจการ 
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ความสัมพันธท่ีมีกับบริษัทใหญ บริษัทยอยและบริษัทรวมไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบงบ

การเงินขอ 1, 10 และ 11 สําหรับความสัมพันธกับผูบริหารสําคัญและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันอ่ืน มีดังน้ี 

 

ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง / ลักษณะความสัมพันธ 

 สัญชาติ  

ผูบริหารสําคัญ ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมตางๆ.ของกิจการ.ไม

วาทางตรงหรือทางออม ท้ังน้ี รวมถึงกรรมการของ 

กลุมบริษัท (ไมวาจะทําหนาท่ีในระดับบริหาร

หรือไม) 

บริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด ไทย กรรมการและผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญใน

ลําดับสูงสุดถือหุนทางออมรอยละ 50 

บริษัท บางกอกกลาส จํากัด (มหาชน) ไทย บริษัทลงทุนในหุนสามัญ 

บริษัท เพชรแพค จํากัด ไทย บริษัทลงทุนในหุนสามัญ 

บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่(ประเทศไทย) 

จํากัด 

ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท แสงโสม จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ภิรมยสุรางค จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท สุนทรภิรมย จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท สุราทิพย จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท กฤตยบุญ จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท โมเดิรนเทรด แมนเนจเมนท จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท นําธุรกิจ จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท นําเมือง จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท นํานคร จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท นําพลัง จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท นํากิจการ จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท นํารุงโรจน จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท นําทิพย จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท นํายุค จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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 สัญชาติ  

บริษัท ปอมคลัง จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตต้ิง จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ทศภาค จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท แคชแวน แมนเนจเมนท จํากัด ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) ไทย บริษัทยอยทางตรงของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ไทย บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด ไทย บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

บริษัท ชางอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไทย บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

InterBev (Singapore) Limited สิงคโปร บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

Super Brands Company Pte Ltd. สิงคโปร บริษัทยอยทางออมของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

Fraser and Neave, Limited สิงคโปร บริษัทรวมของบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

F&N Interflavine Pte Ltd. สิงคโปร บริษัทในเครือของบริษัทรวมของบริษัทใหญใน

ลําดับสูงสุด 

F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd มาเลเซีย บริษัทในเครือของบริษัทรวมของบริษัทใหญใน

ลําดับสูงสุด 

บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญใน

ลําดับสูงสุดถือหุนใหญทางออม 

บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด ไทย กรรมการและผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญใน

ลําดับสูงสุดถือหุนใหญทางออม 

บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญใน

ลําดับสูงสุดถือหุนใหญทางออม 

บริษัท เอฟ แอนด  บี  อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด 

ไทย กรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัทใหญในลําดับ

สูงสุดถือหุนใหญทางออม 

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลย ีจํากัด ไทย กรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัทใหญในลําดับ

สูงสุดถือหุนใหญทางออม 

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญใน

ลําดับสูงสุดถือหุนใหญทางออมและมีกรรมการ

รวมกัน 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด ไทย บริษัทและกรรมการลงทุนในหุนสามัญและมี

กรรมการรวมกัน 

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ไทย บริษัทลงทุนในหุนสามัญและมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไทย กรรมการลงทุนในหุนสามัญและมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ไทย กรรมการลงทุนในหุนสามัญและมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ทรัพยเจริญนคร จํากัด 

 

ไทย บริษัทใหญ ในลําดับสูงสุดมีผู ถือหุนรายใหญ

รวมกัน 

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ไทย มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท ไทย มาลายา กลาส จํากัด ไทย มีกรรมการรวมกัน 

บริษัท แกวกรุงไทย จํากัด ไทย ผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญในลําดับสูงสุดถือ

หุนใหญทางออม 

บริษัท ที.ซี.ซี. โฮเทล แอสเสท  

แมนเนจเมนท จํากัด 

ไทย ผูถือหุนรายใหญของบริษัทใหญในลําดับสูงสุดถือ

หุนใหญทางออม 

 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรบัรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันอธิบายไดดังตอไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ ราคาตนทุนสินคาท่ีเกิดขึ้นจริงบวกดวยอัตรากําไรขั้นตน 

รายไดอ่ืน ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา / หรือท่ีตกลงรวมกัน 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจาย อัตราท่ีตกลงรวมกันโดยอางอิงอัตราดอกเบ้ียจากสถาบันการเงิน 

ซื้อสินคาและวัตถุดิบ ราคาตนทุนของสินคาและวัตถุดิบท่ีเกิดขึ้นจริงบวกอัตรากําไรขั้นตน 

คาธรรมเนียมการใชเครื่องหมายการคา ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา 

เงินสนับสนุนทางการตลาด ตามราคาใบแจงหน้ีท่ีเกิดขึ้นจริง 

คาตอบแทนกรรมการ ไดแก เงินเดือน  

   เงินบําเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุม 

ตามท่ีไดรับอนุมัติโดยกรรมการและผูถือหุน 

คาใชจายในการขาย ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา / หรือท่ีตกลงรวมกัน 

คาใชจายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา / หรือท่ีตกลงรวมกัน 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวด    สําหรับงวด   

 เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรับป 

 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสดุวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        

รายไดจากการขายและการใหบริการ -  -  84,526  220,700 

ซื้อสินคาและบริการ -  -  348,033  566,645 

ดอกเบ้ียรับ -  -  2,909  3,875 

คาใชจายในการขายและบริหาร -  -  37,930  38,841 

        

บริษัทรวม        

ซื้อวัตถุดิบ 552,711  627,874  552,711  627,874 

เงินปนผลรับ 111,000  54,000  111,000  54,000 

รายไดอ่ืน 2,025  3,575  2,025  3,575 

        

ผูบริหารสําคัญ        

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ        

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 60,735  89,437  60,735  89,437 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2,673  4,093  2,673  4,093 

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน  4  3  4  3 

คาตอบแทนกรรมการ 5,590  7,438  5,590  7,438 

รวมคาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 69,002  100,971  69,002  100,971 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวด    สําหรับงวด   

 เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรับป 

 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน        

รายไดจากการขายและการใหบริการ 2,394,082  2,856,565  2,386,998  2,799,851 

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย        

   ไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย -  445,766  -  445,766 

รายไดอ่ืน 89,928  168,608  89,928  163,408 

เงินปนผลรับ 4,984  2,901  4,984  2,901 

ซื้อสินคาและวัตถุดิบ 2,416,821  3,241,912  2,366,635  3,151,185 

เงินสนับสนุนทางการตลาด 430,778  538,119  430,778  538,119 

คาใชจายในการขาย 229,828  201,400  229,822  201,400 

คาใชจายในการบริหาร 70,831  63,590  70,573  61,917 

 

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี 

 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญในลําดับสูงสุด 5  -  5  - 

บริษัทยอย -  -  28,301  49,438 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 266,965  250,675  260,036  237,520 

รวม 266,970  250,675  288,342  286,958 
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ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย -  -  44,767  44,749 

บริษัทรวม 37,288  2,086  37,288  2,086 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 464,779  109,164  464,779  104,114 

รวม 502,067  111,250  546,834  150,949 

 

เงินใหกูยืมแกกิจการ อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ที่เกี่ยวของกัน   30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559 2558 2559  2558  2559  2558 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน          

บริษัทยอย 3.10 3.10 -  -  125,000  125,000 

เงินใหกูยืมระยะยาว          

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 4.44 4.56  3,000  3,000  3,000  3,000 

รวม   3,000  3,000  128,000  128,000 

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกันไมมีรายการเคล่ือนไหวสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

30 กันยายน 2559 และสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558   

 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย -  -  363,101  315,718 

บริษัทรวม 70,159  170,566  70,159  170,566 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 651,814  366,163  632,832  355,600 

รวม 721,973  536,729  1,066,092  841,884 
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เจาหน้ีอื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย -  -  5,836  1,346 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 242,074  186,778  242,049  186,674 

รวม 242,074  186,778  247,885  188,020 

 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

   2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

บริษัทยอย   -  -  1,530,968  1,530,968 

 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกันไมมีรายการเคล่ือนไหวสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

และสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 88,920  73,295  88,920  73,295 

 

สัญญาที่สําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

สัญญากูยืมเงิน 

 

เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะยาวจํานวน 3 ลานบาท แกบริษัทเดอะเพ็ท จํากัด  

“ผูกู” มีกําหนดชําระคืนเงินตนภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 หากครบกําหนดแตยังไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ให

ถือวาสัญญาฉบับน้ีมีผลใชบังคับกันตอไปอีกคราวละหาป ดอกเบ้ียชําระเปนรายไตรมาสและมีอัตราดอกเบ้ียลูกคา

รายยอยชั้นดี (MRR) ของสถาบันการเงินแหงหน่ึง ณ ทุกวันท่ีเริ่มตนของแตละไตรมาส ตอมาเม่ือวันท่ี 1.มกราคม 
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2556.บริษัทและผูกูไดตกลงเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเปนอัตราดอกเบ้ียสูงสุดสําหรับเงินกูระยะสั้น (Money Market Rate) 

ของสถาบันการเงินแหงหน่ึง ณ ทุกวันท่ีเริ่มตนของแตละไตรมาส  

 

เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 บริษัทไดทําสัญญาใหกูยืมเงินระยะสั้นแกบริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร (2008) จํากัด เปน 

จํานวนเงิน 125 ลานบาท กําหนดชําระคืนเงินตนเม่ือทวงถาม ดอกเบ้ียกําหนดชําระเปนรายไตรมาสในอัตราท่ีกําหนดไว

ในสัญญา. 

 

เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2557 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะสั้นกับ Great Brands Limited “ผูใหกู” วงเงินจํานวน 1,700 

ลานบาท ดวยอัตราดอกเบ้ียตามท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือตามแตจะตกลงกันในภายหลัง กําหนดชําระคืนเงินตนเม่ือ

ครบหน่ึงป นับจากวันท่ีไดรับเงินกูยืมหรือวันอ่ืนตามท่ีผูใหกูกําหนด ตอมาเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2558 บริษัทและผูใหกู

ไดทําบันทึกแนบทายสัญญาดังกลาว ใหชําระคืนเงินตนเม่ือครบสี่ปนับจากวันท่ีไดรับเงินกูยืมหรือวันอ่ืนหลังจากวันท่ี

ครบกําหนดตามแตจะตกลงกันในภายหลัง ณ วันท่ี  30 กันยายน 2559 บริษัทได เบิกใชวงเงินกูยืมจํานวน 

1,530.97 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 1,530.97 ลานบาท) 

 

สัญญาใหผลิตสินคา 
 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทยอยแหงหน่ึงเพื่อใหเปนผูผลิตนํ้าดื่มภายใตชื่อเครื่องหมายการคา “คริสตัล” บริษัทตอง

ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาสามปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561  

 

บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึงเพื่อใหเปนผูผลิตเครื่องดื่มบํารุงกําลังภายใตชื่อ

เครื่องหมายการคา “Ranger” บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา

หน่ึงปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 หรือวันท่ีขายถึงปริมาณขั้นตํ่าตามท่ีกําหนดในสัญญาแลวแตวันท่ีใดจะสิ้นสุด

ทีหลังใหถือเปนสิ้นสุดสัญญา 

 

สัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายสินคา 
 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึงเพื่อเปนผูจัดจําหนายเครื่องดื่มชาเขียว บริษัทตองปฏิบัติตาม

เง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยมีระยะเวลาสามปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และมีสิทธิตออายุสัญญา

ได 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเก่ียวของกันหลายแหงเพื่อแตงต้ังใหเปนผูจัดจําหนายสินคาของบริษัท บริษัทตอง

ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาสามปสิ้นสุดวันท่ี 7 พฤษภาคม 2560  

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

42 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึงเพื่อแตงต้ังใหเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องดื่มประเภทตางๆ 

ท้ังท่ีบริษัทเปนผูผลิตและไมไดเปนผูผลิต บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามี

ระยะเวลาหน่ึงปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

สัญญาผลิตและจัดจําหนายสินคา 
 

บริษัทและบริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึงเพื่อเปนผูผลิตและจัดจําหนายชาเขียว

พรอมดื่มแบบขวดแกวคืนขวด บริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามี

ระยะเวลาหาปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึงเพื่อเปนผูผลิตและจัดจําหนายเครื่องดื่มนํ้าอัดลมภายใตเครื่องหมาย

การคา “เอส” บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามีระยะเวลาสามปนับต้ังแตวันท่ี 

1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึงเพื่อเปนผูผลิตและจัดจําหนายสินคาภายใตชื่อเครื่องหมายการคา 

“100 พลัส” บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญามีสําหรับระยะเวลาสามปนับต้ังแต

วันท่ี 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 
 

สัญญาการบริการ 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึงเพื่อใหบริการใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการคลังสินคา การ

กระจายสินคาและการจัดการหวงโซอุปทาน โดยครอบคลุมเฉพาะตลาดตางประเทศ บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ

ท่ีกําหนดไวในสัญญา สัญญามีสําหรับระยะเวลาสองป นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมี

อัตราคาตอบแทนปละ 130 ลานบาท 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึงในการไดมาซึ่งสิทธิในการใชซอฟทแวรตามจํานวนสิทธิท่ีกําหนด

โดยสัญญา และไดรับบริการในการบํารุงรักษาระบบ สัญญามีระยะเวลาสามป สิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 โดยมี

อัตราคาใชบริการเดือนละ 1.23 ลานบาท 
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ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

ภายในหน่ึงป 22,542  14,606  22,233  14,606 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 35,168  23,298  34,449  23,298 

รวม 57,710  37,904  56,682  37,904 

 

ภาระผูกพันอื่นๆ 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทมีภาระผูกพันจากคําส่ังซ้ือสินคากับกิจการท่ีเก่ียวของกันเปนจํานวนเงิน 1.83 

ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 146.31 ลานบาท) 

 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 24,247  23,822  24,217  23,792 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 111,487  41,483  110,436  40,309 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 294,804  455,590  218,515  363,768 

รวม 430,538  520,895  353,168  427,869 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท 398,407  487,440  353,168  427,869 

สกุลเงินเหรียญฮองกง 32,131  33,455  -  - 

รวม 430,538  520,895  353,168  427,869 

 

6 ลูกหน้ีการคา 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

    (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 266,970  250,675  288,342  286,958 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  231,355  339,208  231,359  307,139 

รวม  498,325  589,883  519,701  594,097 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (32,666)  (43,934)  (32,666)  (43,934) 

สุทธ ิ  465,659  545,949  487,035  550,163 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวด    สําหรับงวด   

 เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรับป 

 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

   (พันบาท) 

(กลับรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (11,268)      3,880  (11,268)      3,880 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคามีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน  

ยังไมครบกําหนดชําระ 264,440  236,337  288,342  285,775 

เกินกําหนดชําระ :        

    นอยกวา 1 เดือน 2,530  5,737  -  1,183 

    1 - 3 เดือน -  8,601  -  - 

 266,970  250,675  288,342  286,958 

บุคคลหรอืกิจการอื่นๆ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 127,084  207,524  127,088  185,519 

เกินกําหนดชําระ :        

นอยกวา 1 เดือน 56,656  67,168  56,656  57,104 

1 - 3 เดือน 19,444  26,363  19,444  26,363 

มากกวา 3 เดือน 28,171  38,153  28,171  38,153 

 231,355  339,208  231,359  307,139 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (32,666)  (43,934)  (32,666)  (43,934) 

สุทธ ิ 198,689  295,274  198,683  263,205 
        

รวม 465,659  545,949  487,035  550,163 

 

โดยปกติสําหรับระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลาต้ังแต 15 วัน ถึง 60 วัน 

 

ลูกหน้ีการคาท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เปนสกุลเงินบาท 

 

 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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7 ลูกหน้ีอื่น 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอ่ืน 41,423  53,367  40,399  53,367 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (11,992)  (25,706)  (11,992)  (25,706) 

สุทธ ิ 29,431  27,661  28,407  27,661 

คาใชจายจายลวงหนา 79,848  51,113  78,994  49,531 

เงินทดรองจาย 3,890  8,535  3,167  8,056 

รายไดคางรับ 7,193  7,893  7,193  7,892 

รวม 120,362  95,202  117,761  93,140 

        

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวด    สําหรับงวด   

 เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรับป 

 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

        

(กลับรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (13,714)  3,605  (13,714)  3,605 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

47 

8 สินคาคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรูป 417,370  496,535  402,400  489,382 

สินคาระหวางผลิต 3,026  3,337  3,026  3,337 

วัตถุดิบและวัสดุ 300,878  281,515  247,507  227,573 

อะไหล 114,708  117,225  110,844  112,019 

วัสดุอ่ืนๆ 3,237  2,425  2,578  2,425 

 839,219  901,037  766,355  834,736 

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (136,887)  (237,063)  (129,549)  (226,118) 

สุทธ ิ 702,332  663,974  636,806  608,618 
       

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวด    สําหรับงวด   

 เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรับป 

 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

ตนทุนของสินคาคงเหลือท่ีบันทึกเปน        

คาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขาย        

- ตนทุนขาย 5,888,652   8,006,288  5,975,663  8,237,074  

- การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิท่ี 

คาดวาจะไดรับ 43,105   185,734   42,318   180,651  

- กลับรายการการปรับลดมูลคา (143,281)  (24,868)  (138,887)         (24,868) 

สุทธ ิ 5,788,476  8,167,154  5,879,094  8,392,857 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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9 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 

 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการขายท่ีดิน

และสิ่งปลูกสรางสาขาธนบุรีกับบริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึง โดยรายการดังกลาวไดแสดงไวเปนสินทรัพยไม

หมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย ตอมาเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2558 บริษัทไดเขาทําสัญญาขายและโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน

และสิ่งปลูกสรางสาขาธนบุรีกับบริษัทท่ีเก่ียวของกันท่ีสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว เงินท่ีไดรับ

จากการขายท่ีดินและสิ่งปลูกสรางสาขาธนบุรีดังกลาวสุทธิจากคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการขายเปนจํานวนเงิน

ท้ังสิ้น 1,736.27 ลานบาท สงผลใหกําไรสะสมเพิ่มขึ้นจากการโอนสวนเงินทุนจากการตีราคาท่ีดินจํานวน 1,020.76 

ลานบาท และการรับรูกําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายจํานวน 445.77 ลานบาท ซึ่ง

แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

 

10 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวด    สําหรับงวด   

 เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรบัป 

 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม  431,274  379,710  30,000  30,000 

สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนใน        

   บริษัทรวม 105,586  105,564  -  - 

รายไดเงินปนผล (111,000)  (54,000)  -  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน / 31 ธันวาคม 425,860  431,274  30,000  30,000 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และเงินปนผลรับสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

  

สัดสวนความเปนเจาของ 

  

ทุนชําระแลว 

  

ราคาทุน 

 มูลคาตาม 

วิธีสวนไดเสีย 

  

เงินปนผลรับ 

                 สําหรับงวด   

                 เกาเดือน  สําหรับป 

                 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัท เพ็ทฟอรม                     

   (ไทยแลนด) จํากัด 40  40  75,000  75,000  30,000  30,000  425,860  431,274  111,000  54,000 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  ราคาทุน  เงินปนผลรับ 

             สําหรับงวด   

             เกาเดือน  สําหรับป 

             สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 40  40  75,000  75,000  30,000  30,000  111,000  54,000 

 

บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจัดจําหนายพลาสติกขึ้นรูปขวด ฝาจุกเกลียวและขวดพลาสติก ซึ่งบริษัทรวมน้ีไมไดจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย ดังน้ันจึงไมมีราคาท่ีเปดเผยตอสาธารณชน 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ตารางตอไปน้ีสรุปขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมท่ีรวมอยูในงบการเงินของบริษัทรวม การกระทบยอดรายการ

ระหวางขอมูลทางการเงินโดยสรุปดังกลาวกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกลุมกิจการในกิจการเหลาน้ี 
 

  บริษัท เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จํากัด 

  สําหรับงวด   

  เกาเดือน  สําหรับป 

  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2559  2558 

  (พันบาท) 

รายได  2,146,016  2,578,741 

กําไรจากการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  268,215  265,665 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  -  (6,298) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   268,215  259,367 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  162,629  153,803 

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของผูถูกลงทุน  105,586  105,564 

     

สินทรัพยหมุนเวียน  693,979  694,707 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 1,786,389  1,613,335 

หน้ีสินหมุนเวียน  (775,534)  (486,671) 

หน้ีสินไมหมุนเวียน  (550,630)  (747,882) 

สินทรัพยสุทธ ิ  1,154,204  1,073,489 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  692,522  644,093 

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของผูถูกลงทุน  461,682  429,396 

     
 

 

 

 
 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี 

 

  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ  สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  ราคาทุน  เงินปนผลรับ 

               สําหรับงวด   

               เกาเดือน  สําหรับป 

               สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

   30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

   2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

   (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทยอยทางตรง                  

บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส 

จํากัด 

การลงทุนและถือหุนใน 

บริษัทอ่ืน 

  

99.99 

  

99.99 

  

600,000 

  

600,000 

  

600,000 

  

600,000 

  

- 

  

- 

Great Brands Limited บริหารตราสินคา  100.00  100.00 HKD 1,000 HKD 1,000  4,134  4,134   -  - 

บริษัท  เสริมสุข เทรนน่ิง 

จํากัด 

บริการพัฒนาบุคลากร

และองคกร 

  

99.99 

  

99.99 

  

2,500 

  

2,500 

  

2,500 

  

2,500 

  

- 

  

- 

รวม           606,634  606,634  -  - 
 

บริษัทยอยท้ังหมดดําเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเวน Great Brands Limited ดําเนินธุรกิจในประเทศฮองกง 
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12 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และเงินปนผลรับสําหรับงวดเกาเดือน

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน  เงินปนผลรับ 

     สําหรับงวด   

     เกาเดือน  สําหรับป 

     สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย        

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 63,200  54,474  1,851  1,851 
        

ตราสารทุนอื่นที่ไมอยูในความตองการของตลาด        

บริษัท เดอะเพ็ท จํากัด 7,000  7,000  1,050  1,050 

บริษัท บางกอกกลาส จํากัด (มหาชน) 74,799  74,799  2,083  - 

บริษัท เพชรแพค จํากัด 35,000  35,000  -  - 

 116,799  116,799  3,133  1,050 

รวม 179,999  171,273  4,984  2,901 

 

รายการเคล่ือนไหวในสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

 (พันบาท) 

ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย    

ณ วันท่ี 1 มกราคม 54,474  54,474 

รายการปรับปรุงใหเปนมูลคายุติธรรม 8,726  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน / 31 ธันวาคม 63,200  54,474 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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ตราสารทุนอ่ืนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดไมมีรายการเคล่ือนไหวสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2559 และสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เปนสกุล

เงินบาท 

 

13 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ท่ีดิน  อาคาร  รวม 

  (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558  265,201  5,100  270,301 

รายการปรับปรุงใหเปนมูลคายุติธรรม  6,581  -  6,581 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 

  วันที ่1 มกราคม 2559 

  

271,782 

  

5,100 

  

276,882 

รายการปรับปรุงใหเปนมูลคายุติธรรม  23,737  -  23,737 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  295,519  5,100  300,619 

 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน  2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ประเมินราคาโดยบริษัท 

ไทยประเมินราคา ลินน ฟลลิปส จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑของสินทรัพย

ท่ีใชงานอยูในปจจุบัน 

 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนประกอบดวยท่ีดินท่ีถือครองไวเพื่อการดําเนินธุรกิจในอนาคตแตยังมิไดใชประโยชน

และท่ีดินและอาคารท่ีใหเชาแกบุคคลท่ีสาม สัญญาเชามีระยะเวลาสามป 

 

การวัดมูลคายุติธรรม 

 

ลําดับชั้นมูลคายุติธรรม 

 

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระจากภายนอก ซึ่งมี

คุณสมบัติในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณในการประเมินราคาทรัพยสินประเภทดังกลาว ผูประเมินราคา

ทรัพยสินอิสระไดประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกลุมบริษัทเปนประจําทุกป 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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การวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจํานวน 300.62 ลานบาท ถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลคายุติธรรม 

อยูในระดับท่ี 3 จากเกณฑขอมูลท่ีนํามาใชในเทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรม 

 

 มูลคายุติธรรมระดับ 3 
 

ตารางตอไปน้ีแสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปสําหรับมูลคายุติธรรมระดับ 3 
 

   (พันบาท) 

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559   276,882 
    

ผลกําไรที่รวมอยูใน “รายไดอื่น”    

   การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม (ท่ียังไมรับรู)   23,737 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559   300,619 

 

เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญ 

 

เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุนแสดงในตารางดังตอไปน้ี 

 

เทคนิคการประเมินมูลคา ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได ที่มีนัยสําคัญ 

วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด 

 

•   ราคาเสนอขายของทรัพยสินท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 

•   แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมิน 

 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 

 งบการเงินรวม 

     อาคาร    เคร่ืองจักร            สินทรัพย   

 ที่ดิน  คลังสินคา    อุปกรณและ    เคร่ืองตกแตง      อุปกรณ  ระหวาง   

   สวนที ่  และสวน    เคร่ืองมือ    และเคร่ืองใช  กระบะ  ภาชนะ  สงเสริม  การกอสราง   

 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  เคร่ืองใช  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม                        

ณ วันที ่1 มกราคม 2558 480,799  3,018,790  2,365,536  171,843  5,825,479  1,776,878  321,419  352,401  1,747,839  3,839,346  516,714  20,417,044 

เพิ่มขึ้น -  -  20,248  440  85,901  7,814  12,836  3,200  16,056  183,691  122,909  453,095 

โอน -  -  172,199  -  341,262  861  (12,618)  -  -  16,905  (518,609)  - 

จําหนาย -  -  -  -  (21,555)  (42,780)  (4,308)  -  (71,904)  (53,772)  -  (194,319) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558                         

   และวันท่ี 1 มกราคม 2559  480,799  3,018,790  2,557,983  172,283  6,231,087  1,742,773  317,329  355,601  1,691,991  3,986,170  121,014  20,675,820 

เพิ่มขึ้น -       730,979  16,489  164   57,976  5,287  16,418  2,970  42,856  45,389  151,232  1,069,760 

โอน 19,467  (19,467)  20,389  -  145,098  3,700  (43)  -  -   787  (171,806)  (1,875) 

จําหนาย -  -  -  -  (2,230)  (2,750)  (4,065)  -  (137,590)  (122,644)  -  (269,279) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 500,266  3,730,302  2,594,861  172,447  6,431,931  1,749,010  329,639  358,571  1,597,257  3,909,702  100,440  21,474,426 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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 งบการเงินรวม 

     อาคาร    เคร่ืองจักร            สินทรัพย   

 ที่ดิน  คลังสินคา    อุปกรณและ    เคร่ืองตกแตง      อุปกรณ  ระหวาง   

   สวนที ่  และสวน    เคร่ืองมือ    และเคร่ืองใช  กระบะ  ภาชนะ  สงเสริม  การกอสราง   

 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  เคร่ืองใช  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาและขาดทุน 

   จากการดอยคา 

ณ วันที ่1 มกราคม 2558 -  -  1,233,724  132,776  4,214,834  1,494,647  263,312  327,984  118,839  3,569,754  -  11,355,870 

คาเสื่อมราคาสําหรับป -  -  88,311  3,514  303,225  56,897  22,205  8,490  122,503  112,813  -  717,958 

ขาดทุนจากการดอยคา -  -  -  -  -  -  -  -  65,125  -  -  65,125 

โอน -  -  36  -  -  -  (201)  -  -  165  -  - 

จําหนาย -  -  -  -  (21,344)  (38,786)  (4,305)  -  (42,636)  (53,763)  -  (160,834) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558                        

   และวันท่ี 1 มกราคม 2559  -  -  1,322,071  136,290  4,496,715  1,512,758  281,011  336,474  263,831  3,628,969  -  11,978,119 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด -  -  68,891  2,629  223,067  37,051  14,107  4,613  88,143  85,761  -  524,262 

ขาดทุนจากการดอยคา -  -  -  -  -  -  -  -  (33,977)  -  -  (33,977) 

จําหนาย -  -  -  -  (1,953)  (1,440)  (4,062)  -  (26,402)  (122,634)  -  (156,491) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 -  -  1,390,962  138,919  4,717,829  1,548,369  291,056  341,087  291,595  3,592,096  -  12,311,913 

                        

คาเผ่ืออุปกรณสงเสริม                        

   การตลาดสญูหาย                        

ณ วันที ่1 มกราคม 2558 -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,330  -  5,330 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558                        

   และวันท่ี 1 มกราคม 2559 -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,330  -  5,330 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,330  -  5,330 
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 งบการเงินรวม 

     อาคาร    เคร่ืองจักร            สินทรัพย   

 ที่ดิน  คลังสินคา    อุปกรณและ    เคร่ืองตกแตง      อุปกรณ  ระหวาง   

   สวนที ่  และสวน    เคร่ืองมือ    และเคร่ืองใช  กระบะ  ภาชนะ  สงเสริม  การกอสราง   

 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  เคร่ืองใช  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

มูลคาสุทธิทางบัญชี                        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 480,799  3,018,790  1,131,812  39,067  1,610,645  282,231  58,107  24,417  1,629,000  264,262  516,714  9,055,844 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558                          

   และวันท่ี 1 มกราคม 2559 480,799  3,018,790  1,235,912  35,993  1,734,372  230,015  36,318  19,127  1,428,160  351,871  121,014  8,692,371 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 500,266  3,730,302  1,203,899  33,528  1,714,102  200,641  38,583  17,484  1,305,662  312,276  100,440  9,157,183 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     อาคาร                สินทรัพย   

 ที่ดิน  คลังสินคา        เคร่ืองตกแตง      อุปกรณ  ระหวาง   

   สวนที ่  และสวน    เคร่ืองจักรและ    และเคร่ืองใช  กระบะ  ภาชนะ  สงเสริม  การกอสราง   

 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  อุปกรณ  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม                        

ณ วันที ่1 มกราคม 2558 356,296  2,898,766  2,062,805  171,843  5,264,737  1,768,978  311,820  328,541  1,716,212  3,839,346  515,210  19,234,554 

เพิ่มขึ้น -  -  16,182  440  74,567  7,684  12,454  3,200  16,056  183,691  117,719  431,993 

โอน -  -  171,361  -  337,651  861  (12,618)  -  -  16,905  (514,160)  - 

จําหนาย -  -  -  -  (21,555)  (42,649)  (4,308)  -  (71,871)  (53,772)  -  (194,155) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558                        

   และวันท่ี 1 มกราคม 2559 356,296  2,898,766  2,250,348  172,283  5,655,400  1,734,874  307,348  331,741  1,660,397  3,986,170  118,769  19,472,392 

เพิ่มขึ้น -         667,442  13,746  164  54,391  5,287  16,149  2,970  42,858  45,390  149,020  997,417 

โอน 19,467  (19,467)  19,752  -  144,009  3,700  (52)  -  -  787  (168,196)  - 

จําหนาย -  -  -  -  (2,230)  (2,750)  (4,065)  -  (137,576)  (122,644)  -  (269,265) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 375,763  3,546,741  2,283,846  172,447  5,851,570  1,741,111  319,380  334,711  1,565,679  3,909,703  99,593  20,200,544 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     อาคาร                สินทรัพย   

 ที่ดิน  คลังสินคา        เคร่ืองตกแตง      อุปกรณ  ระหวาง   

   สวนที ่  และสวน    เคร่ืองจักรและ    และเคร่ืองใช  กระบะ  ภาชนะ  สงเสริม  การกอสราง   

 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  อุปกรณ  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาและขาดทุน 

   จากการดอยคา 

 

ณ วันที ่1 มกราคม 2558 -  -  1,059,573  132,776  3,775,315  1,488,531  255,218  304,125  118,839  3,569,754  -  10,704,131 

คาเสื่อมราคาสําหรับป -  -  72,866  3,514  269,483  56,251  21,617  8,490  120,418  112,813  -  665,452 

ขาดทุนจากการดอยคา -  -  -  -  -  -  -  -  65,125  -  -  65,125 

โอน -  -  36  -  -  -  (201)  -  -  165  -  - 

จําหนาย -  -  -  -  (21,344)  (38,786)  (4,305)  -  (42,635)  (53,762)  -  (160,832) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558                        

   และ 1 มกราคม 2559 -  -  1,132,475  136,290  4,023,454  1,505,996  272,329  312,615  261,747  3,628,970  -  11,273,876 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด -  -  57,063  2,629  198,759  36,806  13,599  4,613  85,558  85,761  -  484,788 

ขาดทุนจากการดอยคา -  -  -  -  -  -  -  -  (33,977)  -  -  (33,977) 

จําหนาย -  -  -  -  (1,953)  (1,440)  (4,062)  -  (26,402)  (122,634)  -  (156,491) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 -  -  1,189,538  138,919  4,220,260  1,541,362  281,866  317,228  286,926  3,592,097  -  11,568,196 

                        

คาเผ่ืออุปกรณสงเสริม                        

   การตลาดสญูหาย                        

ณ วันที ่1 มกราคม 2558 -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,330  -  5,330 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558                        

   และวันท่ี 1 มกราคม 2559 -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,330  -  5,330 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 -  -  -  -  -  -  -  -  -  5,330  -  5,330 

                        



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 61 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     อาคาร                สินทรัพย   

 ที่ดิน  คลังสินคา        เคร่ืองตกแตง      อุปกรณ  ระหวาง   

   สวนที ่  และสวน    เคร่ืองจักรและ    และเคร่ืองใช  กระบะ  ภาชนะ  สงเสริม  การกอสราง   

 ราคาทุน  ตีราคาเพิ่ม  ปรับปรุง  อาคารชุด  อุปกรณ  ยานพาหนะ  สํานักงาน  พลาสติก  บรรจุ  การตลาด  และติดต้ัง  รวม 

 (พันบาท) 

มูลคาสุทธิทางบัญชี                        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 356,296  2,898,766  1,003,232  39,067  1,489,422  280,447  56,602  24,416  1,597,373  264,262  515,210  8,525,093 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558                        

   และวันท่ี 1 มกราคม 2559 356,296  2,898,766  1,117,873  35,993  1,631,946  228,878  35,019  19,126  1,398,650  351,870  118,769  8,193,186 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 375,763  3,546,741  1,094,308  33,528  1,631,310  199,749  37,514  17,483  1,278,753  312,276  99,593  8,627,018 
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ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณซึ่งไดคิดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวน

แลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

อาคารและอุปกรณ 9,433,676  8,956,992  9,110,821  8,642,834 

 

การวัดมูลคายุติธรรม 

 

ลําดับชั้นมูลคายุติธรรม 

 

มูลคายุติธรรมของท่ีดินถูกประเมินโดยผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพท่ี

เหมาะสมและมีประสบการณในการประเมินราคาทรัพยสินประเภทดังกลาว ผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระได

ประเมินมูลคายุติธรรมของท่ีดินของกลุมบริษัทเปนประจํา 

 

การวัดมูลคายุติธรรมของท่ีดินในงบการเงินรวมจํานวน 4,230.57 ลานบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 

3,922.50 ลานบาท ถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลคายุติธรรม อยูในระดับท่ี 3 จากเกณฑขอมูลท่ีนํามาใชในเทคนิคการ

ประเมินมูลคายุติธรรม 

 

 มูลคายุติธรรมระดับ 3 

 

ตารางตอไปน้ีแสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปสําหรับมูลคายุติธรรมระดับ 3 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 3,499,589  3,255,062 
    

กําไรที่รวมอยูใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น”    

   กําไรจากการตีมูลคาท่ีดินใหม 722,113  658,576 

กําไรที่รวมอยูใน “กําไรขาดทุนสําหรับงวด”    

   กําไรจากการตีมูลคาท่ีดินใหม 8,866  8,866 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 4,230,568  3,922,504 
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เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญ 

 

เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดท่ีมีนัยสําคัญท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรมของท่ีดินแสดง

ในตารางดังตอไปน้ี 

 

เทคนิคการประเมินมูลคา ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได ที่มีนัยสําคัญ 

วิธีการเปรียบเทียบราคาขาย •   ราคาเสนอขายของทรัพยสินท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 

•   แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมิน 

 
 

15 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

 งบการเงินรวม 

 เครื่องหมาย  คาลิขสิทธ์ิ   

 การคา  ซอฟตแวร  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 2,000  69,618  71,618 

เพิ่มขึ้น -  3,088  3,088 

จําหนาย -  (28,643)  (28,643) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2559 2,000  44,063  46,063 

เพิ่มขึ้น -  4,640  4,640 

โอนเขา -  1,875  1,875 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  2,000  50,578  52,578 

      

คาตัดจําหนาย      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 -  53,570  53,570 

คาตัดจําหนายสําหรับป -  3,216  3,216 

จําหนาย -  (28,642)  (28,642) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2559 -  28,144  28,144 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด -  1,569  1,569 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 -  29,713  29,713 
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 งบการเงินรวม 

 เครื่องหมาย  คาลิขสิทธ์ิ   

 การคา  ซอฟตแวร  รวม 

 (พันบาท) 

มูลคาสุทธิทางบัญชี      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 2,000  16,048  18,048 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2559 2,000  15,919  17,919 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 2,000  20,865  22,865 

      
    

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 

 (พันบาท) 

ราคาทุน  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 68,442 

เพิ่มขึ้น 3,014 

จําหนาย (28,643) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2559 42,813 

เพิ่มขึ้น 4,635 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 47,448 
  

คาตัดจําหนาย  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 52,425 

คาตัดจําหนายสําหรับป 3,195 

จําหนาย (28,643) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2559  26,977 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด 1,337 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 28,314 
  

มูลคาสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 16,017 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 15,836 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 19,134 
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16 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   

 

สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

รวม 767,520  697,952  (886,303)  (730,555) 

การหักกลบรายการของภาษี (757,143)  (689,694)  757,143  689,694 

สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการ 

 ตัดบัญชีสุทธิ  10,377  8,258  (129,160)  (40,861) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย  หน้ีสิน 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

รวม 751,792  680,984  (849,591)  (706,549) 

การหักกลบรายการของภาษี (751,792)  (680,984)  751,792  680,984 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  -  -  (97,799)  (25,565) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

30 กันยายน 2559 และสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

  บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน  

 ณ วันที่  

1 มกราคม 2559  

กําไรหรือขาดทุน 

(หมายเหตุ 28)  

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ณ วันที ่

30 กันยายน 2559 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

สินคาคงเหลือ 48,968  (20,488)  -  28,480 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 215,525  7,294  2,205  225,024 

ยอดขาดทุนยกไป 399,284  87,859  -  487,143 

อ่ืนๆ 34,175  (7,302)  -  26,873 

รวม 697,952  67,363  2,205  767,520 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (601,639)  -  (144,421)  (746,060) 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (17,989)  (4,747)  -  (22,736) 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  (4,548)  -  (1,746)  (6,294) 

อ่ืนๆ (106,379)  (4,834)  -  (111,213) 

รวม (730,555)  (9,581)  (146,167)  (886,303) 

        

สุทธ ิ (32,603)  57,782  (143,962)  (118,783) 
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 งบการเงินรวม 

  บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน  

 ณ วันที่  

1 มกราคม 2558  

กําไรหรือขาดทุน 

(หมายเหตุ 28)  

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2558 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

สินคาคงเหลือ 40,227  8,741  -  48,968 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 209,548  7,883  (1,906)  215,525 

ยอดขาดทุนยกไป 564,808  89,665  (255,189)  399,284 

อ่ืนๆ 14,204  19,971  -  34,175 

รวม 828,787  126,260  (257,095)  697,952 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (856,828)  -  255,189  (601,639) 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (16,673)  (1,316)  -  (17,989) 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  (4,548)  -  -  (4,548) 

อ่ืนๆ (93,139)  (13,240)  -  (106,379) 

รวม (971,188)  (14,556)  255,189  (730,555) 

        

สุทธ ิ (142,401)  111,704  (1,906)  (32,603) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน  

 ณ วันที ่

1 มกราคม 2559  

กําไรหรือขาดทุน 

(หมายเหตุ 28)  

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ณ วันที ่

30 กันยายน 2559 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

สินคาคงเหลือ 45,423  (19,313)  -  26,110 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 214,248  7,166  2,064  223,478 

ยอดขาดทุนยกไป 387,671  87,661  -  475,332 

อ่ืนๆ 33,642  (6,770)  -  26,872 

รวม 680,984  68,744  2,064  751,792 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (577,633)  -  (131,715)  (709,348) 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (17,989)  (4,747)  -  (22,736) 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (4,548)  -  (1,746)  (6,294) 

อ่ืนๆ (106,379)  (4,834)  -  (111,213) 

รวม (706,549)  (9,581)  (133,461)  (849,591) 

        

สุทธ ิ (25,565)  59,163  (131,397)  (97,799) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บันทึกเปน (รายจาย) / รายไดใน  

 ณ วันที ่

1 มกราคม 2558  

กําไรหรือขาดทุน 

(หมายเหตุ 28)  

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2558 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

สินคาคงเหลือ 38,034  7,389  -  45,423 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 208,475  7,687  (1,914)  214,248 

ยอดขาดทุนยกไป 550,023  92,837  (255,189)  387,671 

อ่ืนๆ 14,204  19,438  -  33,642 

รวม 810,736  127,351  (257,103)  680,984 

        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (832,822)  -  255,189  (577,633) 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (16,673)  (1,316)  -  (17,989) 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (4,548)  -  -  (4,548) 

อ่ืนๆ (93,139)  (13,240)  -  (106,379) 

รวม (947,182)  (14,556)  255,189  (706,549) 

        

สุทธ ิ (136,446)  112,795  (1,914)  (25,565) 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในป 2561 ถึงป 2564 กลุมบริษัทไดรับรูผลขาดทุนทางภาษีเปนสินทรัพยภาษีเงินได 

รอการตัดบัญชี เน่ืองจากกลุมบริษัทเชื่อวาจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนําผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชมาใช

ประโยชนได ซึ่งเปนไปตามแผนธุรกิจของกลุมบริษัทท่ีกําไรจากการดําเนินงานของกลุมบริษัทจะเพิ่มในอนาคต 
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17 เจาหน้ีการคา 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 721,973  536,729  1,066,092  841,884 

กิจการอ่ืนๆ  274,488  385,327  261,915  351,907 

รวม  996,461  922,056  1,328,007  1,193,791 

 

เจาหน้ีการคาท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เปนสกุลเงินบาท 

 

18 เจาหน้ีอื่น 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

คาผลประโยชนพนักงานคางจาย 310,101  304,515  306,858  300,377 

เจาหน้ีอ่ืน 277,662  270,839  265,172  259,406 

คาภาษีสรรพสามิตคางจาย 80,799  -  80,799  - 

คาตอบแทนพนักงานคางจาย 62,993  1,433  62,863  1,433 

คาสงเสริมการขายคางจาย 60,392  85,506  60,392  85,506 

อ่ืนๆ 77,788  93,445  72,364  81,102 

รวม 869,735  755,738  848,448  727,824 
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ยอดเจาหน้ีอ่ืน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท 838,615  754,207  817,421  726,293 

สกุลเงินยูโร 31,027  944  31,027  944 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 47  587  -  587 

สกุลเงินเหรียญฮองกง 28  -  -  - 

สกุลเงินปอนดสเตอรริง 18  -  -  - 

รวม 869,735  755,738  848,448  727,824 

 

19 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

  

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน        

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ        

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน        

- การลาหยุดพักผอนประจําปสะสม 10,955  10,955  10,924  10,924 

ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน        

- รางวัลการทํางานเปนสําหรับระยะ 

           เวลานาน 

 

47,668 

  

45,251 

  

47,558 

  

45,174 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน        

- สํารองบําเหน็จพนักงาน 1,067,927  1,022,554  1,058,909  1,015,144 

รวม 1,126,550  1,078,760  1,117,391  1,071,242 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สวนที่หมุนเวียน        

คาใชจายคางจาย 168,555  133,961  167,168  133,930 

สวนที่ไมหมุนเวียน        

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 957,995  944,799  950,223  937,312 

รวม 1,126,550  1,078,760  1,117,391  1,071,242 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวด    สําหรับงวด   

 เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรับป 

 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

   (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็        

รับรูในกําไรหรือขาดทุน        

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน        

- การลาหยุดพักผอนประจําปสะสม  -  (49)  -  (54) 

ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  

- รางวัลการทํางานเปนสําหรับระยะ    

      เวลานาน 

 

 

4,307 

  

 

6,576 

  

 

4,299 

  

 

6,564 

-   กําไรจากการประมาณตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย 

 

(1,890) 

  

(1,659) 

  

(1,916) 

  

(1,643) 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  

- สํารองบําเหน็จพนักงาน 

 

58,066 

  

77,552 

  

57,166 

  

76,472 

รวม 60,483  82,420  59,549  81,339 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวด    สําหรับงวด   

 เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรับป 

 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

   (พันบาท) 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม        

       หลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรู 

       ในระหวางงวด/ป 

 

11,026 

  

(9,443) 

  

10,319 

  

(9,570) 

กําไรสะสมจากการประมาณตาม        

        หลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (279,463)  (290,489)  (280,353)  (290,672) 

 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน - สํารองบําเหน็จพนักงาน 

 

กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบําเหน็จบํานาญพนักงานตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเม่ือเกษียณแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวของกลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

ไดแก ความเสี่ยงของชวงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 

 ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังตอไปน้ี 

 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันท่ีไมได        

   จัดใหมีกองทุน 1,067,927  1,022,554  1,058,909  1,015,144 
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การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน         

   ณ วันท่ี 1 มกราคม  1,022,554  987,606  1,015,144  981,403 

ผลประโยชนจายโดยโครงการ  (23,719)  (33,162)  (23,719)  (33,162) 

  998,825  954,444  991,425  948,241 

         

รับรูในกําไรขาดทุน         

ตนทุนบริการปจจุบัน   39,305  50,530  38,558  49,637 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน  18,761  27,022  18,608  26,835 

  58,066  77,552  57,166  76,472 

         

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม         

   หลักคณิตศาสตรประกันภัย  11,026  (9,443)  10,318  (9,570) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน         

   ณ วันที่ 30 กันยายน/31 ธันวาคม  1,067,927  1,022,554  1,058,909  1,015,144 

 

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เกิดขึ้นจาก 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

สมมติฐานทางประชากรศาสตร  (13,882)  -  (13,882)  - 

สมมติฐานทางการเงิน  11,729  21,374  11,215  21,151 

การปรับปรุงจากประสบการณ  13,179  (30,817)  12,985  (30,721) 

รวม  11,026  (9,443)  10,318  (9,570) 
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  ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก) 

ไดแก 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (รอยละ) 

อัตราคิดลด  2.25  2.75  2.25  2.75 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 

 

 ขอสมมติฐานเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ   

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของภาระผูกพันผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปน 7 ป          

(31 ธันวาคม 2558: 8 ป) 

 

การวิเคราะหความออนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติฐานท่ีเก่ียวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปได

อยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชนท่ี

กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน        

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 

อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงรอยละ 0.5) (41,296)  45,221  (48,786)  44,663 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต         

   (เปล่ียนแปลงรอยละ 1) 146,439  (98,408)  145,219  (97,368) 

 

แมวาการวิเคราะหน้ีไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใตโครงการดังกลาว 

แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติฐานตางๆ 
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20 ทุนเรือนหุน 

 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคาหุน 30 กันยายน 2559  31 ธันวาคม 2558 

 ตอหุน จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท) (พันหุน / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน         

ณ วันท่ี 1 มกราคม         

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

ณ วันที่ 30 กันยายน / 31 ธันวาคม          

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

ทุนที่ออกและชําระแลว         

ณ วันท่ี 1 มกราคม         

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

ณ วันที่ 30 กันยายน / 31 ธันวาคม          

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

 

ผูถือหุนสามัญจะไดรับสิทธิในการรับเงินปนผลจากการประกาศจายเงินปนผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง

เสียงตอหน่ึงหุนในท่ีประชุมของบริษัท 

 

 สวนเกินมูลคาหุน 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา

มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนน้ี

จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
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21 สํารอง 

 

สํารองประกอบดวย 

 

การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง  

(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

สํารองทั่วไป 

 

บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับปสวนหน่ึงเพื่อใชสําหรับเปนทุนสํารองเพื่อการขยายการดําเนินงานของกิจการ 

 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 

 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินแสดงในสวนของเจาของไดแกผลตางการแปลงคาท้ังหมดจากงบการเงินของ

หนวยงานในตางประเทศ 

 

ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 

 

ผลตางจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลรวม

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายขายจนกระท่ังมีการตัดรายการหรือเกิดการดอยคา 

 

ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใหม 

 

ผลตางจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใหมท่ีแสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลรวมของการ

เปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดินท่ีแสดงในงบการเงินดวยการตีราคาใหมจนกระท่ังมีการขายหรือจําหนาย 

 

สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
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22 สวนงานดําเนินงาน 

 

กลุมบริษัทมี 2 สวนงานท่ีรายงานดังรายละเอียดขางลาง ซ่ึงเปนหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญของกลุมบริษัท หนวยงาน

ธุรกิจท่ีสําคัญน้ีผลิตสินคาและใหบริการท่ีแตกตางกัน และมีการบริหารจัดการแยกตางหาก เน่ืองจากใชเทคโนโลยี

และกลยุทธทางการตลาดท่ีแตกตางกัน  ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทานรายงานการจัดการ

ภายในของแตละหนวยงานธุรกิจท่ีสําคัญอยางนอยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานของกลุม

บริษัทโดยสรุปมีดังน้ี  

 

• สวนงาน 1 ธุรกิจเครื่องดื่มประเภทอัดลม ผลิตและจําหนายเครื่องดื่มนํ้าอัดลม 

• สวนงาน 2 ธุรกิจเครื่องดื่มประเภทไมอัดลม ผลิตและจําหนายนํ้าดื่ม โซดาและเครื่องดื่มชนิดอ่ืน รวมถึง              

  เปนผูจัดจําหนายเครื่องดื่มบํารุงกําลังและชา 

 

ไมมีสวนงานการดําเนินงานอ่ืนใดท่ีเขาเกณฑเชิงปริมาณเพื่อกําหนดสวนงานท่ีรายงานในป 2559 หรือ 2558 

 

ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานไดรวมอยูดังขางลางน้ี ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรกอน

ภาษีเงินไดของสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ

ดําเนินงานของกลุมบริษัท ผูบริหารเชื่อวาการใชกําไรกอนภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานน้ันเปนขอมูลท่ี

เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกัน 
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ขอมูลเก่ียวกับสวนงานท่ีรายงาน  

 

 เครื่องด่ืมประเภท 

อัดลม 

 เครื่องด่ืมประเภท 

ไมอัดลม 

  

รวมสวนงานท่ีรายงาน 

 สําหรับงวด    สําหรับงวด    สําหรับงวด   

 เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรับป 

 สิ้นสุดวันที ่  สิ้นสุดวันที ่  สิ้นสุดวันที ่  สิ้นสุดวันที ่  สิ้นสุดวันที ่  สิ้นสุดวันที ่

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 (ลานบาท) 

รายไดจากลูกคาภายนอก 3,388  4,208  4,709  6,307  8,097  10,515 

กําไรตามสวนงานกอนหักภาษี 437  451  1,710  1,731  2,147  2,182 

            

คาเสื่อมราคาและคาตัด

จําหนายที่บันทึกเปน

คาใชจายในการขาย

และบริหาร 135  182  84  127 

 

219  309 

คาใชจายในการขาย 571  757  1,049  1,283  1,620  2,040 

 

การกระทบยอดรายได กําไรหรือขาดทุน และรายการอ่ืนท่ีมีสาระสําคัญของสวนงานท่ีรายงาน 
 

 สําหรับงวด   

 เกาเดือน  สําหรับป 

 สิ้นสุดวันที ่  สิ้นสุดวันที ่

 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558 

 (ลานบาท) 

กําไรหรือขาดทุน    

กําไรจากสวนงานที่รายงาน 2,147  2,182 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายที่บันทึกเปนคาใชจายในการขายและบริหาร (219)  (309) 

คาใชจายในการขาย (1,620)  (2,040) 

 308  (167) 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน    

- รายไดอื่น 212  702 

- คาใชจายในการบริหาร (770)  (1,038) 

- ตนทุนทางการเงิน -  (11) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบริษทัรวม (สุทธิจากภาษีเงินได) 106  106 

ขาดทุนรวมกอนภาษีเงินได (144)  (408) 
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สวนงานภูมิศาสตร  

 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจในประเทศเปนสวนใหญ ไมมีรายไดจากตางประเทศหรือสินทรัพยในตางประเทศท่ีมี

สาระสําคัญ 

 

23 รายไดอื่น 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สําหรับงวด    สําหรับงวด   

  เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรับป 

  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

รายไดจากการใหบริการท่ีปรึกษา  86,667  130,000  86,667  130,000 

รายไดจากการขายเศษซาก  71,136  28,490  67,022  27,262 

รายการปรับปรุงใหเปนมูลคา         

   ยุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย         

   เพื่อการลงทุน 13 23,737  6,581  23,737  6,581 

เงินปนผลรับ 10, 12 4,984  2,901  115,984  56,901 

กําไรจากการจําหนายอาคาร         

   อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน            -  13,542  -  13,542 

ดอกเบ้ียรับ  1,480  3,298  4,134  6,722 

อ่ืนๆ  23,652  71,689  32,536  63,996 

รวม  211,656  256,501  330,080  305,004 
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24 คาใชจายในการขาย 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สําหรับงวด    สําหรับงวด   

  เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรับป 

  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน  791,592  1,066,769  791,004  1,065,883 

คาใชจายการตลาด  253,296  221,385  253,296  221,385 

คาขนสง  233,296  266,138  226,969  256,140 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  141,159  187,183  140,462  186,988 

คานํ้ามันเชื้อเพลิง  122,922  178,191  122,922  178,191 

อ่ืนๆ  219,232  307,364  217,932  303,903 

รวม  1,761,497  2,227,030  1,752,585  2,212,490 

 

25 คาใชจายในการบริหาร 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สําหรับงวด    สําหรับงวด   

  เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรับป 

  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน  454,273  476,742  445,800  465,015 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  77,631  122,087  76,051  120,034 

คาใชจายผลประโยชนของผูบริหาร  63,417  93,532  63,417  93,532 

คานํ้ามันเชื้อเพลิง  58,703  83,460  58,450  83,460 

อ่ืนๆ  184,466  383,285  197,397  379,864 

รวม  838,490  1,159,106  841,115  1,141,905 
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26 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สําหรับงวด    สําหรับงวด   

  เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรับป 

  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและคาแรง  1,015,915  1,328,466  982,389  1,291,200 

คาลวงเวลาและคาเบ้ียเล้ียง  103,490  133,645  100,908  127,217 

โบนัส  81,915  123,790  79,414  120,171 

ตนทุนบําเหน็จบํานาญ-โครงการ         

 สมทบเงินท่ีกําหนดไว  67,465  91,250  67,214  89,906 

ตนทุนบําเหน็จบํานาญ-โครงการ         

 ผลประโยชนท่ีกําหนดไว 19 58,066  77,552  57,166  76,472 

อ่ืนๆ  176,774  249,926  172,431  233,583 

รวม  1,503,625  2,004,629  1,459,522  1,938,549 

   

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบงบการเงินขอ 19

  

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 
 

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน

การเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุมบริษัทจาย

สมทบในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 12 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดจดทะเบียน

เปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุญาต 
 

สําหรับพนักงานท่ีไมไดเปนสมาชิกกองทุนเล้ียงชีพท่ีสถาบันการเงินเปนผูจัดการ พนักงานผูน้ันยังมีสิทธิเปนสมาชิก

กองทุนเล้ียงชีพเดิมของบริษัท ซึ่งบริษัทเปนผูจัดการกองทุน เงินท่ีบริษัทจายสมทบใหแกพนักงานถือเปนคาใชจายตาม

งวดท่ีบริษัทไดรับประโยชนจากการจาง 
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27 คาใชจายตามลักษณะ 

 

งบการเงินไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาท่ี คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับตางๆ ดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สําหรับงวด    สําหรับงวด   

  เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรับป 

  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป        

และสินคาระหวางผลิต  1,002,343  1,932,285  1,279,400  2,420,476 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป  4,079,773  4,600,220  3,889,525  4,340,702 

คาใชจายผลประโยชนตอบแทน         

พนักงาน 26 1,503,625  2,004,629  1,459,522  1,938,549 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  524,914  721,245  486,779  669,523 

คาใชจายการตลาด 24 253,296  221,385  253,296  221,385 

คาขนสง 24 233,296  266,138  226,969  256,140 

คานํ้ามันเชื้อเพลิง  192,431  282,044  182,317  262,860 

อ่ืนๆ  768,457  1,702,069  826,805  1,622,505 

รวมคาใชจาย  8,558,135  11,730,015  8,604,613  11,732,140 
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28 ผลประโยชนภาษีเงินได  
 

 ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สําหรับงวด    สําหรับงวด   

  เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรับป 

  สิ้นสุดวันที ่  สิ้นสุดวันที ่  สิ้นสุดวันที ่  สิ้นสุดวันที ่

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินไดปจจุบัน         

สําหรับงวดปจจุบัน  2,131  9,031  -  - 

ภาษีงวดกอนที่บันทึกตํ่าไป   206  -  206  - 

  2,337  9,031  206  - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี         

การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว 16 (57,782)  (111,704)  (59,163)  (112,795) 

ผลประโยชนภาษีเงินได  (55,445)  (102,673)  (58,957)  (112,795) 

 

ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับปสิ้นสดุ 

 วันที่ 30 กันยายน 2559  วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 กอนภาษ ี

เงินได  

คาใชจาย  

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได  

กอนภาษ ี

เงินได  

คาใชจาย ภาษี

เงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได 

 (พันบาท) 

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก

การแปลงคาหนวยงาน

ตางประเทศ -  -  -  102  -  102 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม

สุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย 8,726  (1,745)  6,981  -  -  - 

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ

การตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชนพนักงาน (11,026)  2,205  (8,821)  9,443  (1,906)  7,537 

กําไรจากการตีมูลคาที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ 722,113  (144,422)  577,691  -  -  - 

รวม 719,813  (143,962)  575,851  9,545  (1,906)  7,639 
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 งบการเงินฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับปสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน 2559  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 กอนภาษี 

เงินได  

คาใชจาย  

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได  

กอนภาษี 

เงินได  

คาใชจาย 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได 

 (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา

ยุติธรรมสุทธิของ 

เงินลงทุนเผื่อขาย 8,726  (1,745)  6,981  -  -  - 

กําไร (ขาดทุน) จากการ

ประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย

สําหรับโครงการ

ผลประโยชนพนักงาน (10,318)  2,063  (8,255)  9,570  (1,914)  7,656 

กําไรจากการตีมูลคาท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ 658,576  (131,715)  526,861  -  -  - 

รวม 656,984  (131,397)  525,587  9,570  (1,914)  7,656 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง 

 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับปสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน 2559  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

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

ขาดทุนกอนภาษีเงินไดรวม   (144,185)    (407,544) 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20.00  (28,837)  20.00  (81,509) 

รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (22,114)    (22,552) 

คาใชจายตองหามทางภาษี   3,622    5,548 

คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น   (2,981)    (4,160) 

ภาษีงวดกอนท่ีบันทึกสูงไป   (5,135)    - 

รวม 38.45  (55,445)  25.19  (102,673) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับปสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน 2559  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   

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

ขาดทุนกอนภาษีเงินไดรวม   (150,177)    (513,208) 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20.00  (30,035)  20.00  (102,641) 

รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (23,197)    (11,380) 

คาใชจายตองหามทางภาษี   2,377    5,385 

คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไดเพิ่มขึ้น   (2,967)    (4,159) 

ภาษีงวดกอนท่ีบันทึกสูงไป   (5,135)    - 

รวม 39.26  (58,957)  21.98  (112,795) 
 

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ใหลดอัตราภาษี

เงินไดนิติบุคคลเปนอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 

2559 เปนตนไป  
 

29 ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 

ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 และสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 มีดังน้ี คํานวณจากกขาดทุนสําหรับงวด/ปท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ี

ออกจําหนายแลวระหวางงวด/ป โดยแสดงการคํานวณดังน้ี  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวด    สําหรับงวด   

 เกาเดือน  สําหรับป  เกาเดือน  สําหรับป 

 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท / พันหุน) 

ขาดทุนท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญ        

    ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (88,740)  (304,871)  (91,221)              (400,413) 

จํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลว 265,900  265,900  265,900  265,900 

ขาดทุนตอหุน (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (0.33)  (1.15)  (0.34)  (1.51) 
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30 เครื่องมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางดานการเงิน 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออก

เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 

 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความสมดุล

ของระดับความเสี่ยงใหเปนท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการ

ความเสี่ยง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเน่ือง เพื่อใหม่ันใจ

วามีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 

 

การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือ การรักษาระดับเงินทุนใหม่ันคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหน้ีและความเชื่อม่ัน

ของตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการ

ลงทุนซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของรวม อีกท้ังยัง

กํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ  

 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียใน

ตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เน่ืองจากดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนใหญมีอัตรา

คงท่ี กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินใหกูยืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4) กลุมบริษัทได

ลดความเสี่ยงดังกลาวโดยทําใหแนใจวาดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราคงท่ี 
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อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของเงินใหกูยืม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และระยะท่ีครบกําหนด

ชําระหรือกําหนดอัตราใหมมีดังน้ี 

 

   งบการเงินรวม 

 

อัตราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจริง 

  

ภายใน 1 ป 

  

หลังจาก 5 ป 

  

รวม 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 

วันที่ 30 กันยายน 2559        

ไมหมุนเวียน        

เงินใหกูยมืระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4.44   -  3,000  3,000 

        

วันที่ 31 ธันวาคม 2558        

ไมหมุนเวียน        

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4.56   -  3,000  3,000 

 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อัตราดอกเบ้ีย 

ท่ีแทจริง 

  

ภายใน 1 ป 

  

หลังจาก 5 ป 

  

รวม 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 

วันที่ 30 กันยายน 2559        

หมุนเวียน        

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 3.10  125,000  -  125,000 

ไมหมุนเวียน        

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4.44  -  3,000  3,000 

รวม   125,000  3,000  128,000 

        

วันที่ 31 ธันวาคม 2558        

หมุนเวียน        

    เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 3.10  125,000  -  125,000 

ไมหมุนเวียน        

    เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4.56  -  3,000  3,000 

รวม   125,000  3,000  128,000 

 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 89 

ความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ 

 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการขายสินคาและซื้อสินทรัพยท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ ซึ่งกลุมบริษัทคาดวาผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีเปล่ียนแปลงสําหรับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศในงบแสดงฐานะการเงินจะไมมีสาระสําคัญตอฐานะการเงินและผล

การดําเนินงาน เน่ืองจากกลุมบริษัทไมมีเงินกูหรือรายการคาท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศอยางมีสาระสําคัญ 

นอกจากน้ีการซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑสวนใหญยังเปนการซื้อจากแหลงภายในประเทศ ความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปล่ียนสวนใหญจึงมีขอบเขตเพียงการซื้ออะไหลและอุปกรณจากตางประเทศ 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม  2558 กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

อันเปนผลมาจากการมีสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี  

 
 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  (พันบาท) 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 18 (47)  (587)  -  (587) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเส่ียง         (47)  (587)  -  (587) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

เงินยูโร  (พันบาท) 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 18 (31,027)  (944)  (31,027)  (944) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเส่ียง         (31,027)  (944)  (31,027)  (944) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

เงินเหรียญฮองกง  (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 32,131  33,455  -  - 

เงินกูยืมจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 -  -  -  (1,530,968) 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 18 (28)  -  -  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเส่ียง         32,103  33,455  -  (1,530,968) 
     



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 90 

 

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อคือ ความเสี่ยงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัท ตามเง่ือนไขท่ีตกลง

ไวเม่ือครบกําหนด 

 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดานสินเชื่อดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ โดยการ

วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเชื่อในระดับหน่ึงๆ ณ วันท่ีรายงานไมพบวามีความเสี่ยง

จากสินเชื่อท่ีเปนสาระสําคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเชื่อแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแต

ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตามเน่ืองจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาด

วาจะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีไมได 

 

ความเส่ียงจากสภาพคลอง 

 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา    

เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

 

มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม   

 

ตารางดังตอไปน้ีแสดงมูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง

ลําดับชั้นมูลคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  แตไมรวมถึงการแสดงขอมูล

มูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหากมูลคาตาม

บัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมอยางสมเหตุสมผล 

 

 

 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

เงินปอนดสเตอรริง  (พันบาท) 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 18 (18)    -    -    - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเส่ียง         (18)  -  -  - 
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  งบการเงินรวม 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 
   ระดับ 1 
 (พันบาท) 
30 กันยายน 2559    

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม    

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 63,200  63,200 

    
31 ธันวาคม 2558    
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม    
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 54,474  54,474 

    
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

   ระดับ 1  รวม 

 (พันบาท) 

30 กันยายน 2559      

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม      

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 63,200  63,200  63,200 

หน้ีสินทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม      

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 1,530,968  -  1,530,968 

      

31 ธันวาคม 2558      

สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม      

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขาย 54,474  54,474  54,474 

หน้ีสินทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม      

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 1,530,968  -  1,530,968 

 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 92 

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

  

 ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

 

ตารางขางตนวิเคราะหการวัดมูลคายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นประจําสําหรับสินทรัพยทางการเงิน การวัดมูลคายุติธรรมของ

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขายถูกประเมินเปนระดับ 1 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการ

ประเมินมูลคา 

 

ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยาง

เดียวกัน ซึ่งกลุมบริษัทสามารถเขาถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลคา  
 

31 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน        

สัญญาท่ียังไมไดรับรู        

อาคาร คลังสินคาและสวนปรับปรุง 7,697  2,909  7,697  2,909 

เครื่องจักร อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช 56,647  21,711  56,647  21,237 

สินทรัพยไมมีตัวตน 625  4,875  -  2,625 

รวม 64,969  29,495  64,344  26,771 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

จํานวนขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใต

สัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได 

       

ภายในหน่ึงป 72,871  49,828  70,592  48,191 

หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 90,155  78,862  86,858  76,040 

หลังจากหาป 70,131  74,156  70,131  74,156 

รวม 233,157  202,846  227,581  198,387 



บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 93 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันอื่นๆ        

เงินบาท        

เลตเตอรออฟเครดิตสําหรับซื้อสินคาและ        

    วัสดุท่ียังไมไดใช 3,457  -  3,457  - 

หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 42,608  35,378  38,332  31,102 

รวม 46,065  35,378  41,789  31,102 

        

เงินยูโร        

เลตเตอรออฟเครดิตสําหรับซื้อสินทรัพย        

   ท่ียังไมไดใช 88  -  88  - 

 

บริษัททําสัญญาเชาท่ีดิน อาคาร สิ่งปลูกสรางและสินทรัพยอ่ืนเพื่อใชในการดําเนินงานของกิจการหลายสัญญา   

มีกําหนดสําหรับระยะเวลาต้ังแต 1 ปถึง 30 ป โดยสิ้นสุดในสําหรับระยะเวลาตางๆ กันจนถึงเดือนธันวาคม 2581

  

สัญญาการแตงต้ังผูผลิต 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัท เปปซี่ ลิปตัน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“คูสัญญา”) เพื่อเปนผูผลิต ผูขายและผูจัด

จําหนายเครื่องดื่มชาในประเทศไทย บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญาสิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยายน 2554 และมีสิทธิตออายุสัญญาได ตอมาเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 คูสัญญาไดทําบันทึกแนบทาย

สัญญาดังกลาว กําหนดใหสัญญาสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คูสัญญาไดจัดทําบันทึกแนบทายสัญญาดังกลาวเพื่อ

ตออายุสัญญาออกไปอีก 1 ป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ง ณ ปจจุบันบันทึกแนบทายสัญญาดังกลาวอยูใน

ขั้นตอนการพิจารณาลงนามจากบริษัทและคูสัญญา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันบริษัทยังคงปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ 

ตามสัญญาเดิม 

 

บริษัทไดทําสัญญากับ Stoke-Van Camp, Inc. (“คูสัญญา”) เพื่อเปนผูผลิต ผูขายและผูจัดจําหนายเครื่องดื่มเกลือแรใน

ประเทศไทย บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยสัญญาสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 

และมีสิทธิตออายุสัญญาได ตอมาเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2558 คูสัญญาไดทําบันทึกแนบทายสัญญาดังกลาว 

กําหนดใหสัญญาสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คูสัญญาไดจัดทําบันทึกแนบทายสัญญาดังกลาวเพื่อตออายุสัญญา 

กําหนดใหสัญญาสิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2559  
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สัญญารับจางผลิต 

 

บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับจางผลิตกับบริษัท .เปปซี่ .ลิปตัน .อินเตอรเนชั่นแนล.จํากัด .และบริษัท 

 เปปซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด (“คูสัญญา”) เพื่อผลิตเครื่องดื่มชา.บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ  

ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยมีสําหรับระยะเวลาสามป.นับต้ังแตวันท่ี 22.ธันวาคม 2548 ถึงวันท่ี 21.ธันวาคม 2551 และ

หากฝายหน่ึงฝายใดประสงคจะตออายุสัญญาใหแจงเปนลายลักษณอักษรแกอีกฝายหน่ึงกอนสําหรับระยะเวลาของ

สัญญาสิ้นสุดลงไมนอยกวาหกเดือนกอนครบกําหนดสัญญาใหถือวาสัญญาฉบับน้ีมีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ

สามป นับแตวันท่ีครบกําหนดสัญญา.ตอมาคูสัญญาไดทําบันทึกแนบทายสัญญาดังกลาว กําหนดใหสัญญาสิ้นสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2558 ซึ่ง ณ ปจจุบันคูสัญญาไดจัดทําบันทึกแนบทายสัญญาดังกลาวเพื่อตออายุสัญญาใหสิ้นสุดวันท่ี 

30 เมษายน 2559 ท้ังน้ีบันทึกแนบทายสัญญาดังกลาวอยูในขั้นตอนการพิจารณาลงนามจากบริษัทและคูสัญญา

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันบริษัทยังคงปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ตามสัญญาเดิม 

 

สัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนาย 

 

บริษัทไดทําสัญญากับบริษัท เปปซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด (“คูสัญญา”) เพื่อเปนผูจัดจําหนายเครื่องดื่มชา 

แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย บริษัทจึงตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยมีสําหรับระยะเวลา

สามป และมีสิทธิตออายุสัญญาได ตอมาคูสัญญาไดทําบันทึกแนบทายสัญญาดังกลาว กําหนดใหสัญญาสิ้นสุดวันท่ี 

31 มีนาคม 2558 ซึ่ง ณ ปจจุบันคูสัญญาไดจัดทําบันทึกแนบทายสัญญาดังกลาวเพื่อตออายุสัญญาใหสิ้นสุดวันท่ี  

30 เมษายน 2559 ท้ังน้ีบันทึกแนบทายสัญญาดังกลาวอยูในขั้นตอนการพิจารณาลงนามจากบริษัทและคูสัญญา

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันบริษัทยังคงปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ตามสัญญาเดิม 

 

32 วงเงินสินเช่ือ 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 8,982 ลานบาท

และ 8,877 ลานบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2558: 9,336 ลานบาท และ 9,286 ลานบาท ตามลําดับ)  

 

33 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

 

(ก) บริษัทถูกฟองเรียกคาชดใชการเลิกจางพนักงานโดยไมเปนธรรมประมาณ 14 ลานบาท ซึ่งในปจจุบันคดีความ

ดังกลาวอยูระหวางการดําเนินคดีในชั้นศาล โดยบริษัทมีเงินฝากประจําจํานวน 0.51 ลานบาท เปนหลักประกัน

ในศาล 
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(ข) พนักงานท่ีบริษัทเลิกจางจํานวน 45 ราย ไดฟองรองบริษัทวาเลิกจางไมเปนธรรม ทุนทรัพยฟองรองรวมท้ังสิ้น

ประมาณ 46.99 ลานบาท โดยกอนฟองรอง พนักงานดังกลาวไดขอใหสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานจังหวัดปทุมธานีพิจารณาเรียกรองเงินชวยเหลือจากบริษัท ซึ่งสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานจังหวัดปทุมธานีไดแจงวาบริษัทไดดําเนินการตามกฎหมายคุมครองแรงงานและขั้นตอนท่ีถูกตองแลว 

ซึ่งในปจจุบันบริษัทไดชนะคดีความดังกลาวในศาลชั้นตนแลว ซึ่งพนักงานดังกลาวไดขอยื่นอุทธรณตอ 
 

(ค) บริษัทถูกฟองรองเรียกคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินคาท่ีไมปลอดภัยตาม พ.ร.บ.ความรับผิดตอความเสียหายท่ี

เกิดขึ้นจากสินคาท่ีไมปลอดภัยประมาณ 11.73 ลานบาท ซึ่งปจจุบันคดีความดังกลาวอยูในระหวางการ

ดําเนินคดีในศาลชั้นตน และบริษัทไดทําประกันความเสียหายบางสวนแลว 
 

34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช     
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมหลายฉบับและประกาศสภาวิชาชีพบัญชีท่ีไดมีการประกาศและ 

ยังไมมีผลบังคับใช และไมไดนํามาใชในการจัดทํางบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม

และประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเหลาน้ีอาจเก่ียวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชท่ีีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 กลุมบริษัทไมมีแผนท่ีจะนํามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเหลาน้ีมาใชกอนวันถือปฏิบัติ  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2559)  สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2559)  งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ 

      ขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559)  ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2559)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2559)  สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2559)  รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2559)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

      ตางประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2559)  ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2559)  การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2559)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559)  เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2559)  กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2559)  การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2559)  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ีอาจ 

      เกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2559)  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8  

(ปรับปรุง 2559)   

สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11  

(ปรับปรุง 2559)  

การรวมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  

(ปรับปรุง 2559)  

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  

(ปรับปรุง 2559)  

การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15  

(ปรับปรุง 2559)  

สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27  

(ปรับปรุง  2559)  

การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32  

(ปรับปรุง  2559)  

สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ  

      และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2559)  

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)  

งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2559)  

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 5/2559 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพยทางการ 

      เงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

กลุมบริษัทไดประเมินในเบ้ืองตนถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมและประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเหลาน้ี ซึ่งคาดวาไมมี

ผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ 
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35 ขอมูลเพิ่มเติม 
 

ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 2 (จ) เรื่องการเปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชี งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 ไดถูกจัดทําและนําเสนอเปนครั้งแรก 

สําหรับรอบระยะเวลาใหมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 ซึ่งเปนไปตามรูปแบบการนําเสนอ

งบการเงินตามท่ีกําหนดไว 
 

เพื่อประโยชนตอผูใชงบการเงินในการเปรียบเทียบและวิเคราะหงบการเงิน กลุมบริษัทและบริษัทจึงไดจัดทําขอมูล

เพิ่มเติม ซึ่งไมไดตรวจสอบในรูปแบบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการและขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานสําหรับงวดเกา

เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวด  สําหรับงวด  สําหรับงวด  สําหรับงวด 

 เกาเดือน  เกาเดือน  เกาเดือน  เกาเดือน 

 สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที ่

 30 กันยายน  30 กันยายน  30 กันยายน  30 กันยายน 

 2559  2558  2559  2558 

   (ไมไดตรวจสอบ)    (ไมไดตรวจสอบ) 

 (พันบาท) 

รายได        

รายไดจากการขายและการใหบริการ     8,096,708  8,006,397  8,124,356  7,991,214 

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียน 

   ทีถ่ือไวเพ่ือขาย 

 

- 
 

 

445,766 

  

- 

  

445,766 

รายไดอ่ืน 211,656     143,273  330,080  195,539 

รวมรายได 8,308,364  8,595,436  8,454,436  8,632,519 

        

คาใชจาย         

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 5,958,148  6,270,908  6,010,913  6,316,051 

คาใชจายในการขาย 1,761,497  1,698,682  1,752,585  1,701,679 

คาใชจายในการบริหาร 838,490    824,760  841,115  799,149 

ตนทุนทางการเงิน -       10,542  -  10,542 

รวมคาใชจาย 8,558,135  8,804,892  8,604,613  8,827,421 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม        

   (สุทธิจากภาษีเงินได) 105,586       80,141  -  - 

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (144,185)   (129,315)  (150,177)  (194,902) 

ผลประโยชนภาษีเงินได  55,445       43,989   58,957  51,040 

ขาดทุนสําหรับงวด (88,740)  (85,326)  (91,220)  (143,862) 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวด  สําหรับงวด  สําหรับงวด  สําหรับงวด 

 เกาเดือน  เกาเดือน  เกาเดือน  เกาเดือน 

 สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที ่

 30 กันยายน  30 กันยายน  30 กันยายน  30 กันยายน 

 2559  2558  2559  2558 

   (ไมไดตรวจสอบ)    (ไมไดตรวจสอบ) 

 (พันบาท) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไว 

   ในกําไรหรือขาดทุน 
   

    

กําไรจากการตีมูลคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ 722,113  -  658,576  - 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร 

ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน    

 

(11,026) 
 

 

- 

  

(10,319) 

  

- 

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

(142,218) 
 - 

  

(129,651) 

  

- 

 568,869  -  518,606  - 

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวใน 

   กําไรหรือขาดทุน 
  

     

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคาหนวยงาน

ตางประเทศ 

 

- 
 

 

102 

  

- 

  

- 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน

เผ่ือขาย 

 

8,726 
 

 

(1,586) 

  

8,726 

  

(1,586) 

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

(1,745) 
 

 

317 

  

(1,745) 

  

317 

 6,981  (1,167)  6,981  (1,269) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสุทธิจากภาษีเงินได    575,850  (1,167)  525,587  (1,269) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 487,110  (86,493)  434,367  (145,131) 

        

ขาดทุนตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.33)  (0.32)  (0.34)  (0.54) 
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งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวด  สําหรับงวด  สําหรับงวด  สําหรับงวด 

 เกาเดือน  เกาเดือน  เกาเดือน  เกาเดือน 

 สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่ 

 30 กันยายน  30 กันยายน  30 กันยายน  30 กันยายน 

 2559  2558  2559  2558 

   (ไมไดตรวจสอบ)    (ไมไดตรวจสอบ) 

 (พันบาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน        

ขาดทุนสําหรับงวด (88,740)  (85,326)  (91,221)  (143,862) 

รายการปรับปรุง        

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 524,914  536,371  486,779  496,755 

ดอกเบี้ยรับ (4,388)  (1,750)  (4,134)  (4,410) 

ตนทุนทางการเงิน -  10,542  -  10,542 

เงินปนผลรับ (4,984)  (2,901)  (115,984)  (56,901) 

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนทียั่งไม 

   เกิดขึ้นจริง 

 

74 
 

 

(2,784) 

  

74 

  

(386) 

(กลับรายการ) คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (24,983)  14,634  (24,983)  14,634 

(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (100,176)  52,724  (96,568)  48,609 

ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ 

   อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

 

(23,737) 
 

 

- 

  

(23,737) 

  

- 

ขาดทนุจากการจําหนายอาคาร อุปกรณ    84,640  4,161  84,640  4,161 

กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาอุปกรณ (33,978)  -  (33,978)  - 

กําไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการตีมูลคาที่ดิน 

   อาคารและอุปกรณ 

 

(8,866) 
 

 

- 

  

(8,866) 

  

- 

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว 

   เพ่ือขาย 

 

- 
 

 

(445,766) 

  

- 

  

(445,766) 

กําไรจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน    -  (3,912)  -  (3,912) 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 60,488  63,096  59,550  62,277 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

   (สุทธิจากภาษีเงินได) 

 

(105,586) 
 

 

(80,141) 

  

- 

  

- 

ผลประโยชนภาษีเงินได (55,450)  (43,989)  (58,957)  (51,040) 

 219,228  14,959  172,615  (69,299) 

        

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สนิดําเนินงาน       

ลูกหนีก้ารคา 91,558  284,571  74,396  318,667 

ลูกหนี้อ่ืนกจิการที่เกี่ยวของกัน (354,817)  (278,984)  (395,884)  (281,772) 

ลูกหนี้อ่ืน (11,445)  (6,426)  25,093  (7,759) 

สินคาคงเหลือ 61,819  (114,342)  68,381  (111,316) 

ภาษีสรรพสามิตจายลวงหนา (20,882)  -  (24,504)  - 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (1,165)  (13,441)  (1,526)  (17,259) 
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งบกระแสเงินสด (ตอ) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวด  สําหรับงวด  สําหรับงวด  สําหรับงวด 

 เกาเดือน  เกาเดือน  เกาเดือน  เกาเดือน 

 สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่ 

 30 กันยายน  30 กันยายน  30 กันยายน  30 กันยายน 

 2559  2558  2559  2558 

   (ไมไดตรวจสอบ)    (ไมไดตรวจสอบ) 

 (พันบาท) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (4,781)  291  (5,693)  291 

เจาหนี้การคา 74,405  128,268  134,215  145,948 

เจาหนี้อ่ืนบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวของกัน 55,296  184,166  59,864  184,669 

เจาหนี้อ่ืน 73,207  (278,465)  81,427  (279,976) 

เงินมัดจํารับขวดและลังจากลกูคา (19,669)  6,030  (19,669)  6,030 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (772)  18,653  (3,004)  18,847 

จายผลประโยชนพนักงาน (23,719)  (24,614)  (23,719)  (24,614) 

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน    138,263  (79,334)  141,992  (117,543) 

จายภาษีเงินได (5,432)  (38,334)  (206)  (29,526) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน    132,831  (117,668)  141,785  (147,069) 

        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        

รับดอกเบี้ย 4,386  1,750  4,132  4,410 

รับเงินปนผล 79,984  56,901  79,984  56,901 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจํากัดในการใช -  (10)  -  (10) 

ซื้ออาคารและอุปกรณ (325,367)  (367,891)  (320,293)  (351,231) 

ขายอาคาร อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 28,135  30,084  28,135  30,084 

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (10,312)  (6,403)  (8,431)  (6,343) 

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียน 

   ที่ถือไวเพ่ือขาย 

 

- 
 

 

1,736,271 

  

- 

  

1,736,271 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน    (223,174)  1,450,702  (216,473)  1,470,082 

        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน        

จายดอกเบี้ย -  (11,436)  -  (11,436) 

จายเงินปนผลใหผูถือหุนของบริษัท (15)  -  (15)  - 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน    -  700,000  -  700,000 

ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -  (1,700,000)  -  (1,700,000) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (15)  (1,011,436)  (15)  (1,011,436) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ    (90,358)  321,598  (74,701)  311,577 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม    520,895  225,534  427,869  185,824 

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคาหนวยงาน 

   ตางประเทศ 

 

- 
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- 

  

- 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน    430,538  547,234  353,168  497,401 
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งบกระแสเงินสด (ตอ) งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวด  สําหรับงวด  สําหรับงวด  สําหรับงวด 

 เกาเดือน  เกาเดือน  เกาเดือน  เกาเดือน 

 สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่ 

 30 กันยายน  30 กันยายน  30 กันยายน  30 กันยายน 

 2559  2558  2559  2558 

   (ไมไดตรวจสอบ)    (ไมไดตรวจสอบ) 

 (พันบาท) 

รายการที่ไมใชเงินสด        

เจาหนี้คาซือ้เคร่ืองจักรและอุปกรณเพ่ิมขึ้น (ลดลง)   9,919  (19,391)  9,683  (19,144) 

จัดประเภทเงินกูยืมระยะสั้นเปนเงินกูยืมระยะยาว 

   จากกจิการที่เกี่ยวของกัน 

 

- 
 

 

- 

  

- 

  

1,530,968 

 

สวนงานดําเนินงาน 

 

ขอมูลเก่ียวกับสวนงานที่

รายงาน 

 

เครื่องด่ืมประเภทอัดลม 

  

เครื่องด่ืมประเภทไมอัดลม 

  

รวมสวนงานที่รายงาน 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (ไมไดตรวจสอบ)  (ไมไดตรวจสอบ)  (ไมไดตรวจสอบ) 

 (ลานบาท) 

รายไดจากลูกคาภายนอก 3,388  3,302  4,709  4,704  8,097  8,006 

กําไรตามสวนงานกอนหักภาษี 438  423  1,710  1,312  2,147  1,735 

            

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

ที่บันทึกเปนคาใชจายในการ

ขายและบริหาร 135  136  84  94 

 

219  230 

คาใชจายในการขาย 571  622  1,049  938  1,620  1,560 
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การกระทบยอดรายได กําไรหรือขาดทุน และรายการอ่ืนที่มีสาระสําคัญของสวนงานที่รายงาน 

 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวด  สําหรับงวด 

 เกาเดือน  เกาเดือน 

 สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่ 

 30 กันยายน  30 กันยายน 

 2559  2558 

   (ไมไดตรวจสอบ) 

 (ลานบาท) 

กําไรหรือขาดทุน    

กําไรจากสวนงานที่รายงาน 2,147  1,735 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายที่บันทึกเปนคาใชจายในการขายและบริหาร (219)  (230) 

คาใชจายในการขาย (1,620)  (1,560) 

 308  (55) 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน    

- รายไดอ่ืน 212  589 

- คาใชจายในการบริหาร (770)  (732) 

- ตนทุนทางการเงิน -  (11) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (สุทธิจากภาษีเงินได) 106  80 

ขาดทุนรวมกอนภาษีเงินได (144)  (129) 
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