
                   

 
 
 
 
 
 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบใน
การใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึง 
ส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ี 
มีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบ 
เร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 
 
(เอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน  4195 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 พฤศจิกายน 2561 

 



งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,179,050 911,101 1,152,015 875,733 

เงินลงทุนชัว่คราว 362,802 -                   362,802 -                   

ลูกหน้ีการคา้  3, 4 1,743,495 1,921,071 1,722,873 1,915,419 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 3 30,000 30,000 174,991 195,700 

สินคา้คงเหลือ  3,566,801 3,426,793 3,568,556 3,406,780 

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 129,340 157,760 -                  -                   

ภาษีขายของสินคา้ท่ียงัไมถื่อเป็นการขาย 322,014 317,606 322,014 317,606 

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 132,377 138,580 123,708 130,662 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,465,879 6,902,911 7,426,959 6,841,900 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัใน

   การเบิกใช้ 2,949 2,949 -                  -                   

เงินให้กูย้ืมระยะยาว 3 60,000 60,000 60,000 60,000 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 5 9,258,978 9,068,042 9,258,978 9,068,042 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                   -                   63,825 63,825 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 814,449 826,906 624,463 635,736 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 8 1,852,391 2,261,057 1,851,302 2,259,968 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1,006,868 1,031,767 1,074,167 1,100,051 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,849,401 2,874,171 2,769,932 2,791,769 

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน  250,774 252,354 234,634 233,023 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 16,095,810 16,377,246 15,937,301 16,212,414 

รวมสินทรัพย์ 23,561,689 23,280,157 23,364,260 23,054,314 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 14,009 20,000 -                  -                   

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 10,000 10,000 -                  -                   

เจา้หน้ีการคา้ 3, 10 1,365,152 1,311,450 1,320,332 1,274,071 

เจา้หน้ีอ่ืน 3 671,597 627,644 656,455           616,076           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                   44,776 -                  44,776             

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,060,758 2,013,870 1,976,787        1,934,923        

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9 687,822 734,451 685,440 732,069 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 617,866 577,737 577,778 537,303 

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 43,647 43,455 42,683 42,370 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,349,335 1,355,643 1,305,901 1,311,742 

รวมหนีสิ้น 3,410,093 3,369,513 3,282,688 3,246,665 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2561 2560 2561 2560

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 
   ทุนจดทะเบียน 500,000 500,000 500,000 500,000 

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้  290,634 290,634 290,634 290,634 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น

   ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,487,144 1,487,144 1,487,144 1,487,144 

   ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 51,433 51,433 51,433 51,433 

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนส ารองตามกฎหมาย 50,000 50,000 50,000 50,000 

      ส ารองทัว่ไป 1,869,149 1,789,311 1,869,149        1,789,311        

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 10,756,046 10,438,354 10,690,154 10,334,851 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 5,643,555 5,804,059 5,643,058 5,804,276 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 20,147,961 19,910,935 20,081,572 19,807,649 

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 3,635 (291) -                  -                   

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 20,151,596 19,910,644 20,081,572 19,807,649 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 23,561,689 23,280,157 23,364,260 23,054,314 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 3 3,101,837    3,080,988    3,029,671    3,036,741    

ตน้ทุนขาย 3 1,984,246    1,932,976    1,937,176    1,909,639    

ก ำไรขั้นต้น 1,117,591    1,148,012    1,092,495    1,127,102    

รายได้อ่ืน

เงินปันผลรับ 3 22,856         16,415         22,855         16,415         

อ่ืนๆ 3 77,973         46,071         79,266         47,846         

รวมรำยได้อื่น 100,829       62,486         102,121       64,261         

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 1,218,420    1,210,498    1,194,616    1,191,363    

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3 715,217       752,282       711,733       748,006       

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 3 409,427       409,886       390,146       394,816       

ตน้ทุนทางการเงิน 410              408              -               -               

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,125,054    1,162,576    1,101,879    1,142,822    

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  2,166           6,834           -               -               

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 95,532         54,756         92,737         48,541         

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 15,766         818              15,761         818              
ก ำไรส ำหรับงวด 79,766         53,938         76,976         47,723         

งบกำรเงินรวม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการทีอ่าจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,388           (378)             -               -               

ผลก าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 397,492       1,083,010    397,492       1,083,010    

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั (79,498)        (216,603)      (79,498)        (216,603)      

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี 319,382       866,029       317,994       866,407       

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 399,148       919,967       394,970       914,130       

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 78,342         55,407         76,976         47,723         

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,424           (1,469)          -               -               
ก ำไรส ำหรับงวด 79,766         53,938         76,976         47,723         

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 396,074       921,434       394,970       914,130       

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,074           (1,467)          -               -               
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 399,148       919,967       394,970       914,130       

ก ำไรต่อหุ้น (บาท)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 13 0.27             0.19             0.26             0.16             

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

งบกำรเงินรวม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 3 9,152,747    9,143,493    8,939,542    8,998,926    

ตน้ทุนขาย 3 5,745,439    5,701,304    5,569,014    5,592,042    

ก ำไรขั้นต้น 3,407,308    3,442,189    3,370,528    3,406,884    

รายได้อ่ืน

เงินปันผลรับ 3 473,352       430,256       490,692       451,175       

อ่ืนๆ 3 294,093       238,047       298,181       240,731       

รวมรำยได้อื่น 767,445       668,303       788,873       691,906       

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 4,174,753    4,110,492    4,159,401    4,098,790    

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3 2,151,866    2,299,614    2,141,422    2,286,788    

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 3 1,241,584    1,281,653    1,197,874    1,236,898    

ตน้ทุนทางการเงิน 1,211           1,169           -               -               

รวมค่ำใช้จ่ำย 3,394,661    3,582,436    3,339,296    3,523,686    

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 4,936           27,267         -               -               

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 785,028       555,323       820,105       575,104       

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 65,681         21,659         65,267         21,659         
ก ำไรส ำหรับงวด 719,347       533,664       754,838       553,445       

งบกำรเงินรวม

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการทีอ่าจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 2,520           (1,496)          -               -               

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 5 (403,083)      1,610,371    (403,083)      1,610,371    

ก าไรจากการโอนเปล่ียนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด

    ไปเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย 5, 8 201,560       -               201,560       -               

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั 9 40,305         (322,075)      40,305         (322,075)      

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (158,698)      1,286,800    (161,218)      1,288,296    

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 560,649       1,820,464    593,620       1,841,741    

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 717,227       534,117       754,838       553,445       

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,120           (453)             -               -               
ก ำไรส ำหรับงวด 719,347       533,664       754,838       553,445       

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 556,723       1,820,913    593,620       1,841,741    

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,926           (449)             -               -               
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 560,649       1,820,464    593,620       1,841,741    

ก ำไรต่อหุ้น (บาท)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 13 2.47             1.84             2.60             1.90             

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวมองค์ รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ การ ประกอบอ่ืน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า การวดัมูลค่า ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้ทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร งบการเงิน เงินลงทุน ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 290,634       1,487,144    51,433         50,000         1,706,711    10,008,706    (329)               3,801,354         3,801,025          17,395,653   (16,140)         17,379,513    

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุ

   ให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 14 -              -              -              -              -               (334,229)        -                 -                    -                     (334,229)       -                (334,229)       

รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุ

   ให้ผู้ถอืหุ้น -              -              -              -              -               (334,229)        -                 -                    -                     (334,229)       -                (334,229)       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไร -              -              -              -              -               534,117         -                 -                    -                     534,117        (453)              533,664         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -              -              -              -              -               -                 (1,500)            1,288,296         1,286,796          1,286,796     4                   1,286,800      

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -              -              -              -              -               534,117         (1,500)            1,288,296         1,286,796          1,820,913     (449)              1,820,464      

โอนไปส ารองทัว่ไป 14 -              -              -              -              82,600         (82,600)          -                 -                    -                     -                -                -                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยำยน 2560 290,634       1,487,144    51,433         50,000         1,789,311    10,125,994    (1,829)            5,089,650         5,087,821          18,882,337   (16,589)         18,865,748    

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ก าไรสะสม ส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก ำไรจำกกำร ส่วนแบง่ก ำไร รวมองค์ รวม ส่วนของ
ทนุเรือนหุน้ กำร เปล่ียนประเภท (ขำดทนุ) ประกอบอ่ืน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ทนุส ำรอง ยงัไม่ได้ แปลงค่ำ กำรวดัมูลค่ำ เป็นเงินลงทนุ เบด็เสร็จอ่ืน ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  ำนำจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มูลค่ำหุน้ หุน้ทนุซ้ือคืน ตำมกฎหมำย ส ำรองทัว่ไป จดัสรร งบกำรเงิน เงินลงทนุ เผ่ือขำย จำกบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 290,634      1,487,144   51,433        50,000        1,789,311   10,438,354   (752)         5,804,275     -               536              5,804,059         19,910,935   (291)             19,910,644      

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุ

   ให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 14 -             -             -             -             -              (319,697)      -           -               -               -               -                    (319,697)      -               (319,697)         

รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุ

   ให้ผู้ถอืหุ้น -             -             -             -             -              (319,697)      -           -               -               -               -                    (319,697)      -               (319,697)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก ำไร -             -             -             -             -              717,227       -           -               -               -               -                    717,227       2,120           719,347          

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -             -             -             -             -              -               714           (322,466)      161,248       -               (160,504)           (160,504)      1,806           (158,698)         

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -             -             -             -             -              717,227       714           (322,466)      161,248       -               (160,504)           556,723       3,926           560,649          

โอนไปส ำรองทัว่ไป 14 -             -             -             -             79,838        (79,838)        -           -               -               -               -                    -               -               -                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 290,634      1,487,144   51,433        50,000        1,869,149   10,756,046   (38)           5,481,809     161,248       536              5,643,555         20,147,961   3,635           20,151,596      

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ก ำไรสะสม ส่วนของผูถื้อหุน้

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
11



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ทนุส ำรอง กำรวดัมลูคำ่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มลูคำ่หุ้น หุ้นทนุซ้ือคืน ตำมกฎหมำย ส ำรองทัว่ไป ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินลงทนุ ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2560

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 290,634           1,487,144        51,433             50,000             1,706,711        9,953,300        3,801,354            17,340,576        

รำยกำรกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น

เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุ

   ให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 14 -                  -                  -                  -                  -                  (334,229)         -                       (334,229)           

รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทนุ

   ให้ผู้ถอืหุ้น -                  -                  -                  -                  -                  (334,229)         -                       (334,229)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก ำไร -                  -                  -                  -                  -                  553,445           -                       553,445             

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  -                  -                  1,288,296            1,288,296          

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                  553,445           1,288,296            1,841,741          

โอนไปส ำรองทัว่ไป 14 -                  -                  -                  -                  82,600             (82,600)           -                       -                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2560 290,634           1,487,144        51,433             50,000             1,789,311        10,089,916      5,089,650            18,848,088        

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก ำไรสะสม

(พันบาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
12



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก ำไรจำกกำร รวมองค์

ทนุเรือนหุ้น เปล่ียนประเภท ประกอบอ่ืน

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ทนุส ำรอง กำรวดัมูลค่ำ เป็นเงินลงทนุ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มูลค่ำหุ้น หุ้นทนุซ้ือคืน ตำมกฎหมำย ส ำรองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทนุ เผ่ือขำย ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 290,634           1,487,144        51,433             50,000             1,789,311        10,334,851      5,804,276     -                   5,804,276     19,807,649        

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุ

   ให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 14 -                  -                  -                  -                  -                  (319,697)         -               -                   -                (319,697)           

รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุ

   ให้ผู้ถอืหุ้น -                  -                  -                  -                  -                  (319,697)         -               -                   -                (319,697)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก ำไร -                  -                  -                  -                  -                  754,838           -               -                   -                754,838             

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  -                  -                  (322,466)      161,248            (161,218)       (161,218)           

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                  754,838           (322,466)      161,248            (161,218)       593,620             

โอนไปส ำรองทัว่ไป 14 -                  -                  -                  -                  79,838             (79,838)           -               -                   -                -                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 290,634           1,487,144        51,433             50,000             1,869,149        10,690,154      5,481,810     161,248            5,643,058     20,081,572        

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก ำไรสะสม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

เงินลงทนุเผ่ือขำย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
13



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก ำไรส ำหรับงวด 719,347        533,664        754,838        553,445        

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 178,667        167,712        173,151        163,501        

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรำยกำร) 2,397            (11,534)         1,953            (11,534)         

หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีอ่ืน 8,684            -                8,684            -                

ขำดทนุจำกกำรปรับมลูคำ่สินคำ้ (กลบัรำยกำร) 53,072          (17,781)         53,260          (14,041)         

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่เงินลงทนุ 9,131            26,230          17,098          32,022          

หน้ีสงสยัจะสูญเงินใหกู้ย้มืกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                (7,967)           -                

ดอกเบ้ียรับ (17,744)         (15,593)         (19,370)         (17,540)         

(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุ (38,970)         6,659            (38,970)         6,659            

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (37,676)         (86,691)         (37,666)         (86,691)         

เงินปันผลรับ (473,352)       (430,255)       (490,692)       (451,175)       

ส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วม (สุทธิจำกภำษี) (4,936)           (27,267)         -                -                

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 1,211            1,169            -                -                

ภำษีเงินได้ 65,681          21,659          65,267          21,659          

465,512        167,972        479,586        196,305        

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีกำรคำ้ 175,179        (188,078)       190,593        (189,826)       

สินคำ้คงเหลือ (193,080)       11,940          (215,036)       (20,972)         

โครงกำรอสงัหำริมทรัพยร์ะหวำ่งกำรพฒันำ 28,421          5,635            -                -                

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (6,521)           (20,339)         (3,720)           (17,880)         

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (26)                1,421            (3,208)           2,040            

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 53,703          (77,591)         46,261          (66,868)         

เจำ้หน้ีอ่ืน 49,960          48,894          45,362          48,236          

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน 40,128          34,994          40,474          35,094          
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 193               (1,035)           314               (816)              

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กำรด ำเนินงำน 613,469        (16,187)         580,626        (14,687)         

ภำษีเงินไดจ่้ำยออก (116,781)       (87,070)         (116,367)       (87,070)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน 496,688        (103,257)       464,259        (101,757)       

งบกำรเงินรวม

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยำยน วนัท่ี 30 กนัยำยน

(พันบาท)

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

รับดอกเบ้ีย 14,417          15,919          16,043          17,866          

รับเงินปันผล 473,352        451,175        490,692        451,175        

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ (147,289)       (207,651)       (144,563)       (207,242)       

เงินสดรับช ำระคืนจำกเงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ

   พนกังำน 1,073            73,870          21,783          78,170          

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือตรำสำรหน้ีของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                (398,691)       -                (398,691)       

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือเงินลงทนุชัว่ครำว (362,802)       -                (362,802)       -                

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือตรำสำรทนุ (42,266)         (215,903)       (50,232)         (215,903)       

เงินสดรับจำกกำรขำยตรำสำรทนุ 96,195          11,280          96,195          11,280          

เงินสดรับจำกกำรลดทนุเงินลงทนุระยะยำวอ่ืน 3,389            5,220            3,389            5,220            

เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ 61,773          90,193          61,762          90,193          

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 97,842          (174,588)       132,267        (167,932)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบ้ียจ่ำย (1,218)           (1,043)           -                -                

เงินปันผลจ่ำยใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั (320,244)       (334,894)       (320,244)       (334,894)       

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จำกสถำบนักำรเงินลดลง (5,991)           -                -                -                
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                4,000            -                -                

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงิน (327,453)       (331,937)       (320,244)       (334,894)       

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียน 267,077        (609,782)       276,282        (604,583)       
ผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรำยกำร
   เทียบเทำ่เงินสด 872               20                 -                -                

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 267,949        (609,762)       276,282        (604,583)       

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดตน้งวด 911,101        1,175,489     875,733        1,160,290     
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยงวด 1,179,050     565,727        1,152,015     555,707        

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

กำรเพ่ิมข้ึนในมลูคำ่ยติุธรรมของเงินลงทนุเผ่ือขำย (403,083)       1,610,370     (403,083)       1,610,370     

เจำ้หน้ีคำ่ซ้ือสินทรัพย์ (5,465)           34,113          (4,447)           34,113          

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยำยน วนัท่ี 30 กนัยำยน

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มลูทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลกูหน้ีการคา้ 
5 เงินลงทุนเผื่อขาย 
6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
8 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
9 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
10 เจา้หน้ีการคา้ 
11 ส่วนงานด าเนินงาน 
12 ภาษีเงินได ้
13 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
14 เงินปันผล 
15 เคร่ืองมือทางการเงิน 
16 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
17 เหตุการณ์ภายหลงัจากรอบระยะเวลารายงาน 
18 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่  
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 530 ซอยสาธุประดิษฐ ์58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนธนัวาคม 2521 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั สหพฒันา อินเตอร์ โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 22.5) และ
บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั (ถือหุน้ร้อยละ 9.5) ซ่ึงบริษทัทั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค  
 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร  ลกัษณะธุรกจิ  ประเทศที่
กจิกำรจดัตั้ง 

 สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
   2561  2560 

      (ร้อยละ) 
บริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี 
   จ ากดั 

 พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  ไทย  99.9  99.9 

Amis Du Monde SARL  ซ้ือขายสินคา้  ฝร่ังเศส  81.9  81.9 
Canchana International Co., Ltd. จดัจ าหน่ายสินคา้  ราชอาณาจกัร

กมัพชูา 
 60.0  60.0 

บริษทั ไหมทอง จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายเส้ือผา้  ไทย  58.2  58.2 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560          
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มลูท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 
 

นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกับการถือปฏิบัติใน
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบัมา
ถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงคาด
ว่าจะมีผลกระทบท่ีมีสาระส าค ัญต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ  เมื่อน ามาถือปฏิบัติเป็น
คร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวก าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดังต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
ปีที่มผีล
บังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 

2563 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลกูค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนเงินและช่วงเวลาท่ีรับรู้ 
โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมลูค่าของรายได้
ท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บ 
 

ส าหรับบางสญัญาท่ีใหสิ้ทธิลกูคา้สามารถคืนสินคา้ ปัจจุบนัจะไม่รับรู้รายได ้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอน
ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดข้องสญัญาดงักล่าวจะรับรู้เม่ือความ
เป็นไปไดใ้นกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของยอดรวมรายไดท่ี้รับรู้นั้นจะไม่เกิดข้ึน ส่งผลใหส้ญัญาท่ีกลุ่มบริษทัไม่
สามารถประมาณการการรับคืนสินคา้ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือจะรับรู้รายไดเ้ร็วข้ึน แทนท่ีจะรับรู้เม่ือการส้ินสุดช่วงเวลา
ในการรับคืนสินคา้หรือเม่ือสามารถประมาณการการรับคืนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
 

ส าหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษท่ีด าเนินการโดยกลุ่มบริษทั ปัจจุบนัจะปันส่วนรายไดใ้หก้บัโปรแกรมสิทธิพิเศษและ
สินคา้ใชว้ิธีประมาณโดยอา้งอิงจากมลูค่ายติุธรรมของสินคา้หรือส่วนลดท่ีใหล้กูคา้ใชสิ้ทธิแลก  
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบัญชี
ป้องกนัความเส่ียง  
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
 

 (ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มลูทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษ เพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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 (ค) การใช้วิจารณญาณและประมาณการ 
 

การจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ
การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน 
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลน้ี ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอยา่งมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 

(1) การวดัมลูค่ายติุธรรม  
 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา 
กลุ่มผูป้ระเมินได้ประเมินหลักฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวดัมูลค่ารวมถึง 
การจดัล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 

 

เม่ือวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มลูท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มลูค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถกูจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินมลูค่า ดงัน้ี  

 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา)
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 

• ขอ้มลูระดบั 3  เป็นขอ้มลูส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได ้(ขอ้มลูท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 
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หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มลูท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

• หมายเหตุขอ้ 5    เงินลงทุนเผื่อขาย 
• หมายเหตุขอ้ 15  เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ 

 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 และ 7 ส าหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
ส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่
จดัตั้ง/สัญชำติ 

บริษทัถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย - บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบั
บริหารหรือไม่) 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่
จดัตั้ง/สัญชำติ 

บริษทัถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั    
 (มหาชน) 

ไทย   10.04 เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั ถือหุ้นร้อยละ                                                   
22.50 มีผูถื้อหุน้และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 
    

ไทย    9.00  เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั ถือหุ้นร้อยละ 
9.50 มีผูถื้อหุน้และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) ไทย 10.19 เป็นผูถื้อหุ้นในบริษัทร้อยละ 8.50 มีผูถื้อหุ้น
และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จ ากดั ไทย 99.99 เป็นบริษทัยอ่ย และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
Amis Du Monde SARL ฝร่ังเศส 81.92 เป็นบริษทัยอ่ย  
Canchana International Co., Ltd. ราชอาณาจกัร 

กมัพชูา 
60.00 เป็นบริษทัยอ่ย และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไหมทอง จ ากดั ไทย 58.16 เป็นบริษทัยอ่ย และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
Nanan Cambo Solution Co., Ltd. ราชอาณาจกัร 

กมัพชูา 
49.00 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั บุญ แคปปิตอลโฮลด้ิง จ ากดั ไทย 32.00 เป็นบริษทัร่วม  
บริษทั ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 30.00 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนลเลทเธอร์ แฟชัน่ 
    จ ากดั 

ไทย 28.00 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม จ ากดั ไทย 25.50 เป็นบริษทัร่วม  
บริษทั ร่วมอิสสระ จ ากดั ไทย 25.00 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร์ จ ากดั ไทย 25.00 เป็นบริษทัร่วม  
บริษทั ร่วมอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากดั ไทย 25.00 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทัไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่  แอนด ์ 
   โลจิสติคส์ จ ากดั  

ไทย 19.90 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สหพฒันเ์รียลเอสเตท จ ากดั  ไทย 19.90 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โอ ซี ซี จ ากดั (มหาชน) ไทย 19.73 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 0.60 และมี

ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์) จ ากดั ไทย 19.58 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์     
   จ ากดั 

ไทย 19.56 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 1.10 และมี
ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

    



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทั ดีเอฟ อินเตอร์ จ ากดั  ไทย 19.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทย คิวบิค เทคโนโลยี จ ากดั ไทย 19.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากดั ไทย 19.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
International Commercial Coordination  
   (Hong Kong) Ltd. 

ฮ่องกง 19.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) ไทย 18.91 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ร่วมประโยชน ์จ ากดั ไทย 18.56 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั ไทย 18.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สหน า เทก็ซ์ไทล ์จ ากดั ไทย 18.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จ ากดั ไทย 17.31 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แพนแลนด ์จ ากดั  ไทย 16.67 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บีเอน็ซี เรียลเอสเตท จ ากดั ไทย 16.67 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  ไทย 16.48 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอราวณัส่ิงทอ จ ากดั ไทย 16.41 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั วิจยัและพฒันา สหโอซูกา้ เอเชีย จ ากดั  ไทย 16.33 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ไทยกลุแซ่ จ ากดั ไทย 16.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล  
   (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ไทย 15.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 15.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล   
   เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

ไทย 14.61 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เค.คอมเมอร์เชียล แอนด ์ 
   คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

ไทย 14.50 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ราชาอชิูโน จ ากดั ไทย 13.59 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยทาเคดะเลซ จ ากดั ไทย 12.76 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แชมป์เอช จ ากดั ไทย 12.50 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ที.ย.ูซี. อีลาสติค จ ากดั ไทย 12.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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บริษทั เทรชเชอร์ ฮิลล ์จ ากดั ไทย 12.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั มอร์แกน เดอ ทวั (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 12.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 12.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์จ ากดั ไทย 12.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย 12.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยชิกิโบ จ ากดั ไทย 11.74 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) ไทย 11.30 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) ไทย 11.09 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 3.40 และบริษทัมี

ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั คิวพี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ไทย 10.77 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย 10.71 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จ ากดั (มหาชน) ไทย 10.64 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ จ ากดั (มหาชน)  ไทย 10.43 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส จ ากดั  ไทย 10.00 บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั วิทยาสิทธ์ิ 

จ ากดั 
บริษทั ไทยทาคายา จ ากดั ไทย 10.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั โทเทิลเวยอิ์มเมจ จ ากดั ไทย 10.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั อี.พี.เอฟ. จ ากดั ไทย 10.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั เค.ที.วาย. อินดสัทรี จ ากดั ไทย 9.93 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แดร่ีไทย จ ากดั ไทย 9.13 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จ ากดั ไทย 9.12 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย 9.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั ไทย 9.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สห ลอวส์นั จ ากดั ไทย 9.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย 9.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ซนัร้อยแปด จ ากดั  ไทย 8.25 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 8.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทย บุนกะ แฟชัน่ จ ากดั ไทย 8.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ไทยสเตเฟลก็ซ์ จ ากดั ไทย 8.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั มอลเท็นเอเซีย โพลิเมอร์โปรดกัส์  
   จ ากดั 

ไทย 7.80 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จ ากดั ไทย 
 

7.75 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั บีเอน็ซี แม่สอด จ ากดั ไทย 7.50 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สหชลผลพืช จ ากดั ไทย 6.90 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอสอาร์พี นานาไซ จ ากดั ไทย 6.33 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  
บริษทั มอลเทน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย 6.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน ์จ ากดั ไทย 5.75 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั ไทย 5.33 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน) ไทย 5.25 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ไทย 5.09 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 3.80 และมี

ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยมอนสเตอร์ จ ากดั ไทย 5.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  
   จ ากดั  

ไทย 4.75 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

    
    



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่
จดัตั้ง/สัญชำติ 

บริษทัถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทยอรุซ จ ากดั ไทย 4.17 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เดอะมอลลร์าชสีมา จ ากดั ไทย 4.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ราชสีมาชอปป้ิงคอมเพลก็ซ์ จ ากดั  ไทย 4.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด ์

 ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
ไทย 3.50 

 
บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยแน็กซิส จ ากดั ไทย 3.38 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย 1.25 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 
 

ไทย 
 

 0.79 
 

กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ศรีราชา เอวิเอชัน่ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เคก้ แอนด ์เบเกอร่ี จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  
บริษทั แคน จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โคราชวฒันา จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ซนัแอนดแ์ซนด ์จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ปากน ้าโพวฒันา จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั มหาราชพฤกษ ์จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั วีระ ลอว ์ออฟฟิส จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  
บริษทั สุขทรรศน ์จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สหเอเซียแปซิฟิค จ ากดั ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั อินทนิลเชียงใหม่ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อินเตอร์เซา้ท ์จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไลออ้นเซอร์วิส จ ากดั ไทย - บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั ไลออ้น 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
    
    



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่
จดัตั้ง/สัญชำติ 

บริษทัถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ไดโอส (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอส.ที. (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล  
โคออร์ดิเนชัน่ จ ากดั 

ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ซิลเวอร์เรน จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
SSJ PTE. LTD. สิงคโปร์ - บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั วิทยาสิทธ์ิ 

จ ากดั 
บริษทั วิทยาสิทธ์ิ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนัถือหุน้ใน

บริษทั 
บริษทั แหลมฉบงั คลงัสินคา้ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั มโนรมยฟ์ุตแวร์ จ ากดั(1) 

 

บริษทั ที-เวย ์จ ากดั(2) 

บริษทั เทรน ไทม ์เทสต ์จ ากดั(3) 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

- 
 
- 
- 

ผูถื้อหุน้บางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เจนเนอร์รัลกลาส จ ากดั(4) ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
 

(1) บริษทั มโนรมยฟ์ุตแวร์ จ ากดั เร่ิมมีความสมัพนัธ์ในไตรมาส 3 ปี 2560 
(2) บริษทั ที-เวย ์จ ากดั เร่ิมมีความสมัพนัธ์ในไตรมาส 1 ปี 2561 
(3) บริษทั เทรน ไทม ์เทสต ์จ ากดั เร่ิมมีความสมัพนัธ์ในไตรมาส 1 ปี 2561 
(4) บริษทั เจนเนอร์รัลกลาส จ ากดั เสร็จการช าระบญัชีในไตรมาส 3 ปี 2561 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ขายสินคา้ ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 1.50 - 6.03 ต่อปี 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น ๆ ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้หรือรับบริการ ราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 

ซ้ือ/ขายสินทรัพย ์ ราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ -  -  5,060  - 
รายไดอ่ื้น ๆ -  -  1,879  1,560 
ซ้ือสินคา้ -  -  25,115  26,149 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -  -  381  654 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  45  9 
        

บริษทัร่วม        
ขายสินคา้ 4,042  7,463  4,041  7,463 
รายไดอ่ื้น ๆ 1,799  2,675  1,799  2,675 
ซ้ือสินคา้ 29,968  45,071  29,968  45,071 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 367  85  367  85 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 817  669  749  598 
     

 
 

 
     

 
 

 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 74,277  92,066  68,062  89,687 
เงินปันผลรับ 4,654  13,113  4,654  13,113 
รายไดอ่ื้น ๆ 43,055  24,478  43,056  24,478 
ขายตราสารทุน 1,315  -     1,315  -    
ซ้ือสินคา้ 1,623,600  1,532,809  1,622,041  1,530,322 
ซ้ือสินทรัพย ์ 24,504  35,351  24,472  35,351 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 82,462  101,742  82,461  101,733 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 17,202  5,770  15,719  5,552 
 
ผู้บริหำรส ำคัญ 

       

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 22,116  20,911  21,261  20,226 
ผลประโยชนร์ะยะยาว 1,666  1,707  1,632  1,674 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 23,782  22,618  22,893  21,900 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ -  -  18,423  225 
ขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -    -  14 
รายไดอ่ื้น ๆ -  -  6,469  4,791 
ซ้ือสินคา้ -  -  75,661  90,414 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -  -  420  955 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  60  69 
        

 
 

 

       



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม 
ขายสินคา้ 11,063  28,465  10,652  28,465 
เงินปันผลรับ 17,340  20,919  17,340  20,919 
รายไดอ่ื้น ๆ 5,949  8,733  5,949  8,733 
ซ้ือสินคา้ 102,897  136,918  102,897  136,918 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 519  409  519  409 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 2,163  2,033  1,961  1,821 
        
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 231,717  281,138  220,476  275,264 
เงินปันผลรับ 429,639  387,656  429,639  387,656 
รายไดอ่ื้น ๆ 108,317  76,537  108,213  76,529 
ขายตราสารทุน 4,586  -     4,586  -    
ซ้ือสินคา้ 4,641,236  4,651,195  4,633,289  4,641,616 
ซ้ือตราสารหน้ี -     399,691  -     399,691 
ซ้ือสินทรัพย ์ 70,513  76,926  70,462  76,926 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 279,002  302,878  278,998  302,857 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 41,932  33,443  37,057  32,786         
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 60,989  64,429  57,671  62,369 
ผลประโยชนร์ะยะยาว 4,999  5,156  4,896  5,059 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 65,988  69,585  62,567  67,428 
 

 
 

 
 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีการค้า-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  13,882  15,098 
บริษทัร่วม 2,066  996  2,066  996 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 83,944  109,770  83,943  109,701 
 86,010  110,766  99,891  125,795 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (8,229)  (6,555)  (8,229)  (6,907) 
สุทธิ 77,781  104,211  91,662  118,888 

 
 

 

 
ลกูหน้ีอื่น-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  1,284  112 
บริษทัร่วม 2,021  162  2,021  162 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,434  23,612  29,434  23,612 
รวม 31,455  23,774  32,739  23,886 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560  2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน           
บริษทัยอ่ย 1.50  1.50 -  -  144,991  165,700 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.98 - 4.37  4.37 30,000  30,000  30,000  30,000 
รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน   30,000  30,000  174,991  195,700 

          

เงินให้กู้ยมืระยะยาว          
บริษทัร่วม 6.03  6.03 - 6.27 60,000  60,000  60,000  60,000 
   60,000  60,000  60,000  60,000 

          
สรุปเงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น    30,000  30,000  174,991  195,700 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว    60,000  60,000  60,000  60,000 
รวมเงนิให้กู้ยมืแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   90,000  90,000  234,991  255,700 

 
 
 
 
  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

33 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 และ 2560 
 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน           
บริษทัย่อย           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         -            -  165,700  174,500 
เพ่ิมข้ึน         -          -  9,897       - 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ         -  -  (141)       - 
ลดลง         -          -  (30,465)  (4,300) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน    -         -  144,991  170,200 

           
บริษทัร่วม           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         -       75,000       -  75,000 
ลดลง         -  (15,000)       -  (15,000) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน         -  60,000       -  60,000 

        
กจิกำรอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 30,000  90,000  30,000  90,000 
ลดลง      -  (60,000)       -  (60,000) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 30,000  30,000  30,000  30,000 

        
  รวมเงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กิจกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    30,000  165,000  195,700  339,500 
เพ่ิมข้ึน         -  -  9,897  - 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ    -  -  (141)  - 
ลดลง    -  (75,000)  (30,465)  (79,300) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน    30,000  90,000  174,991  260,200 

           
           



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะยาว           
บริษทัร่วม        
ณ วนัที่ 1 มกรำคม และ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 60,000  -  60,000  - 

 

เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  9,211  10,621 
บริษทัร่วม 21,833  27,490  21,808  27,467 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,170,844  1,131,124  1,165,834  1,129,442 
รวม 1,192,677  1,158,614  1,196,853  1,167,530  

        

เจ้าหนี้อื่น-กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
บริษทัยอ่ย -  -  17  49 
บริษทัร่วม 1,142  779  1,142  779 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  72,855  80,639  72,855  80,639 
รวม 73,997  81,418  74,014  81,467 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคล 
   ที่เกีย่วข้องกนั 

 
อตัรำดอกเบีย้ 

 
งบกำรเงินรวม 

  
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560  2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน           
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00  4.00 10,000  10,000  -  - 
 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561
และ 2560 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะส้ัน  
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั           
ณ วนัที่ 1 มกรำคม และวนัที่ 30 กนัยำยน 10,000    10,000  -       - 

 

ภาระผกูพนัอื่นๆ งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยายน 
2561 

 31 ธนัวาคม  
2560 

 (พันบาท) 
ภำระค ำ้ประกนักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 334,970  333,080 

 

สัญญาเช่าพืน้ที่ขายและสัญญาบริการที่เกีย่วข้อง 
 

กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง กลุ่มบริษทัจ่ายช าระ
ค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนรวมเฉล่ียเดือนละ 3.07 ลา้นบาท สญัญามีระยะเวลา 1 - 27 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2570 
 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหต ุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   3 86,010  110,766  99,891  125,795 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  1,680,721  1,831,143  1,645,663  1,810,352 
รวม  1,766,731  1,941,909  1,745,554  1,936,147 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (23,236)  (20,838)  (22,681)  (20,728) 
สุทธิ  1,743,495  1,921,071  1,722,873  1,915,419 

         
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ (กลบัรำยกำร)         
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 1,545  53  3,249  53 

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2,398  (11,534)  1,953  (11,534) 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 54,354  92,595  61,451  99,038 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 1 เดือน 23,424  9,680  23,424  9,680 
1 - 3 เดือน 345  314  345  314 
4 - 12 เดือน -  1,849  -  1,849 
มากกวา่ 12  เดือน 7,887  6,328  14,671  14,914 

 86,010  110,766  99,891  125,795 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (8,229)  (6,555)         (8,229)  (6,907) 
 77,781  104,211  91,662  118,888 
        

บุคคลหรือกจิกำรอืน่ๆ        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,572,604  1,713,962  1,542,180  1,693,771 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกวา่ 1 เดือน 74,113  77,658  74,114  77,658 
1 - 3 เดือน 14,329  17,674  10,457  17,668 
4 - 12 เดือน 14,407  13,475  14,236  13,473 
มากกวา่ 12  เดือน 5,268  8,374  4,676  7,782 

 1,680,721  1,831,143  1,645,663  1,810,352 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (15,007)  (14,283)  (14,452)  (13,821) 
 1,665,714  1,816,860  1,631,211  1,796,531 
        

สุทธิ 1,743,495  1,921,071  1,722,873  1,915,419 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนเผือ่ขำย 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
     2561  2560 

     (พันบาท) 

 เงินลงทุนเผื่อขาย        
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     9,258,978  9,068,042 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ของตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการ
ของตลาดมีดงัน้ี 

 

  งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน หมายเหต ุ 2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินลงทุนเผื่อขาย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  9,068,042  6,586,035 
ราคาทุนเงินลงทุนท่ีจดัประเภทใหม่ 8 398,691     - 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 
  ไปเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 
8 

 
201,560 

  
- 

ขาย  (6,232)  - 
รายการปรับปรุงจากการตีราคา  (403,083)  1,610,371 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน  9,258,978  8,196,406 

 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

39 

6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

     งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน     2561  2560 
       (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       63,825  55,791 
ลงทุนเพ่ิม       7,967  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน       (7,967)  (5,792) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน       63,825  49,999 
 

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2561 บริษทัลงทุนเพ่ิมใน Amis Du Monde SARL เป็นจ านวนเงิน 7.97 ลา้นบาท (จ านวนหุ้น 
21,004 หุน้ ราคาหุน้ละ 379.30 บาท) และไดจ่้ายช าระแลว้ทั้งจ านวน ทั้งน้ีบริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้เท่าเดิม เน่ืองจาก
บริษทั Amis Du Monde SARL มีแผนการเลิกกิจการ มีผลท าให้บริษทัตั้งส ารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ท่ีลงทุนเพ่ิมทั้งจ านวน 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 

 สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 

  
ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับ
ส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 
    30 

กนัยายน 
 31 
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 30 
กนัยายน 

    2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
    (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย                          
บริษทั ดบัเบิ้ลย ูบี อาร์ อี  
   จ  ากดั 

พฒันา 
อสงัหาริมทรัพย ์

  
99.9 

  
99.9 

  
50,000 

  
50,000 

  
49,999 

  
49,999 

  
- 

  
- 

  
49,999 

  
49,999 

  
- 

  
- 

Amis Du Monde SARL ซ้ือขายสินคา้  81.9  81.9  53,758  52,785  48,924  40,957  (48,924)  (40,957)  -  -  -  - 
Canchana International 
 Co., Ltd.      

 
จดัจ าหน่ายสินคา้ 

  
60.0 

  
60.0 

  
16,300 

  
16,300 

  
13,826 

  
13,826 

  
- 

  
- 

  
13,826 

  
13,826 

  
- 

  
- 

บริษทั ไหมทอง จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเส้ือผา้
ส าเร็จรูป 

  
58.2 

  
58.2 

  
111,250 

  
111,250 

  
80,101 

  
80,101 

  
(80,101) 

  
(80,101) 

  
  - 

 
 

 
  - 

  
- 

  
- 

รวม           192,850  184,883   (129,025)     (121,058)  63,825  63,825  -  - 

 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ Amis Du Monde SARL ซ่ึงด าเนินธุรกิจในประเทศฝร่ังเศส และ Canchana International  Co., Ltd. ซ่ึงด าเนินธุรกิจในราชอาณาจกัรกมัพชูา 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาด ดงันั้น จึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561 2560  2561 2560 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด วันที่ 30 กนัยายน  (พันบาท) 
บริษทัร่วม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  826,906  695,811  635,736  585,117 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  4,936  27,267  -  - 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ              
   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  (53)  (1,517)  -  - 
เงินปันผล  (17,340)  (20,919)  -  - 
ลดทุนจดทะเบียน  -  -  (147,420)  - 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า  -  -  136,147  - 
ซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม  -  88,750  -  88,750 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน  814,449  789,392  624,463  673,867 
 

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม  
 

เมื่อวนัที่ 18 กนัยายน 2561 บริษทั ช ้อป โกลบอล )ประเทศไทย (จ ากดั  ไดล้ดทุนจดทะเบียนจากจ านวน 
630.00 ลา้นบาทเหลือ 138.60 ลา้นบาท โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากราคาหุ้นละ 100 บาทเป็นราคาหุ้นละ 
22 บาท โดยบริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวจ านวน 1.89 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 189.00 ลา้นบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน ท าให้เกิดผลขาดทุนจากการลดทุนจ านวน 147.42 ลา้นบาท ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีการตั้งค่าเผื ่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวไวแ้ลว้เป็นจ านวน 146.89 ลา้นบาท  
และในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงิน  
11.72 ลา้นบาทในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีบริษทัไดน้ ามูลค่าเงินลงทุนท่ีลดทุนมาสุทธิกบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงิน
ลงทุนดงักล่าว  
 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2560 บริษทัลงทุนเพิ่มในบริษทั ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 16.88 
ลา้นบาท (จ านวนหุน้ 0.675 ลา้นหุน้ ราคาหุน้ละ 100 บาท) จากการท่ีบริษทัร่วมดงักล่าวเรียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุน
งวดท่ี 2 เพ่ิมเติมจ านวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้เท่าเดิม 
 

เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัลงทุนเพิ่มในบริษทั ร่วมอิสสระ จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 22.00 ลา้นบาท 
(จ านวนหุ้น 0.550 ลา้นหุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท) จากการท่ีบริษทัร่วมดงักล่าวเรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ิมเติม
จ านวนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม 
 

เมื่อวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 บริษทัลงทุนเพิ่มในบริษทั ร่วมอิสสระ จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 33.00 ลา้นบาท
(จ านวนหุ้น 0.550 ลา้นหุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท)  จากการท่ีบริษทัร่วมดงักล่าวเรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนส่วนท่ี
เหลือทั้งหมดจ านวนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม 
 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 บริษทัลงทุนเพ่ิมในบริษทั ร่วมอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 16.88 ลา้นบาท 
(จ านวนหุน้ 0.675 ลา้นหุน้ ราคาหุน้ละ 100 บาท) จากการท่ีบริษทัร่วมดงักล่าวเรียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุนงวดท่ี 3 
เพ่ิมเติมจ านวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้เท่าเดิม 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ  31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  
ลกัษณะ 
ธุรกิจ 

ประเทศ 
ท่ีกิจการ 
จดัตั้ง 

 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

 
 

ทุนช าระแลว้ 

  
 

ราคาทุน 

  
 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

  
 

ราคาทุน-สุทธิ 

  
 

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 
   30 

กนัยายน 
 31 
ธนัวาคม 

30 
กนัยายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 30 
กนัยายน 

   2561  2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัร่วม                             
Nanan Cambo Solution   
 Co., Ltd. 

ลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์

ราชอาณาจกัร 
กมัพชูา 

 
49.00 

  
49.00 

 
12,960 

  
12,960 

  
6,475 

  
6,475 

  
- 

  
- 

  
6,475 

  
6,475 

  
6,265 

  
6,289 

  
- 

  
- 

บริษทั บุญ แคปปิตอล 
 โฮลด้ิง จ ากดั 

 
ลงทุน 

 
ไทย 

 
32.00 

  
32.00 

 
343,000 

  
343,000 

  
109,760 

  
109,760 

  
- 

  
- 

  
109,760 

  
109,760 

  
110,334 

  
109,777 

  
- 

  
- 

บริษทั ชอ้ป โกลบอล  
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
ทีวี ชอ้ปป้ิง 

 
ไทย 

 
30.00 

  
30.00 

 
138,600 

  
630,000 

  
41,580 

  
189,000 

  
(10,744) 

  
(146,891) 

  
30,836 

  
42,109 

  
26,202 

  
42,111 

  
- 

  
- 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล  
   เลทเธอร์ แฟชัน่ จ ากดั 

 
รองเทา้หนงั 

 
ไทย 

 
28.00 

  
28.00 

 
50,000 

 
 

 
50,000 

  
21,728 

  
21,728 

  
- 

  
- 

  
21,728 

  
21,728 

  
40,866 

  
40,979 

  
1,050  

 
1,400 

บริษทั รักษาความปลอดภยั 
 ไทยซีคอม จ ากดั 

จ าหน่าย ใหเ้ช่า
อุปกรณ์สญัญาณ
เตือนภยัและ
ใหบ้ริการรักษา
ความปลอดภยั 

 
ไทย 

 
25.50 

 
 

 
25.50 378,934  378,934  196,983  196,983  

 
-  

 
-  196,983  196,983  237,025  232,933  

 
 
 
 

11,110  

 
 
 
 

18,521 
บริษทั ร่วมอิสสระ จ ากดั พฒันา 

อสงัหาริมทรัพย ์
 

ไทย 
 

25.00 
  

25.00 
 

300,000 
  

300,000 
  

74,999 
  

74,999 
  

- 
  

- 
  

74,999 
  

74,999 
 

204,540 
 

  199,445 
  

- 
  

- 
บริษทั เวิลดค์ลาส เรนท ์ 
 อะ คาร์ จ ากดั   

 
เช่ารถ 

 
ไทย 

 
25.00 

  
25.00 

 
380,000 

  
380,000 

  
93,682 

  
93,682 

  
- 

  
- 

  
93,682 

  
93,682 

  
111,909 

  
112,939 

  
5,180 

  
998 

บริษทั ร่วมอิสสระ  
    ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากดั   

 
โรงแรม 

 
ไทย 

 
25.00 

  
25.00 

 
360,000 

  
360,000 

  
90,000 

  
90,000 

  
- 

  
- 

  
90,000 

  
90,000 

  
77,308 

  
    82,433 

  
- 

  
- 

รวม          635,207  782,627  (10,744)  (146,891)  624,463  635,736  814,449  826,906  17,340  20,919 
 

 กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนระยะยำวอืน่ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
                    (พันบาท)   
เงินลงทุนระยะยาวอื่น        
ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 2,270,335  2,282,452  2,264,035  2,276,152 
ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบก าหนด 20,000  418,691  20,000  418,691 

 2,290,335  2,701,143  2,284,035  2,694,843 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (437,944)  (440,086)  (432,733)  (434,875) 

สุทธิ 1,852,391  2,261,057  1,851,302  2,259,968 

 
เมื่อวนัที่ 22 มิถุนายน 2560 บริษทัลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั 
(มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว จ านวนหุ้น 0.398 ลา้นหุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท เป็น
จ านวนเงิน 398.69 ลา้นบาท และจะครบก าหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ.2567 
 
เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกูข้องบริษทั 
สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนการแปลงสภาพหุ้นกู ้1 หุ้นต่อหุ้นสามญั 22.22 หุ้น 
โดยราคาแปลงสภาพหุ้นละ 45 บาท บริษทัมีหุ ้นสามญัที่ไดจ้ากการแปลงสภาพ 8.86 ลา้นหุ้น โดยใชร้าคา
ตลาดของหุ้นสามญั ณ วนัท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาหุ้นละ 67.75 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 600.25 ลา้นบาท 
โดยเกิดผลต่างจากการแปลงสภาพเป็นจ านวน 201.56 ลา้นบาท บนัทึกไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการ
ท่ีบริษทัเปล่ียนประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย 
 
 
 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 734,125  726,942  734,125  726,942 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,421,947)  (1,461,393)  (1,419,565)  (1,459,011) 
สุทธิ  (687,822)  (734,451)  (685,440)  (732,069) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  
1 มกรำคม 

2561  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไร 
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่  
30 กนัยำยน 

2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลกูหน้ีการคา้  5,485  (508)  -  4,977 
สินคา้คงเหลือ 13,120  10,652  -  23,772 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 475,129  (34)  -  475,095 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 92,658  (1,179)  -  91,479 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 22,148  -  -  22,148 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,941  (6,964)  -  3,977 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 107,461  5,216  -  112,677 
รวม 726,942  7,183  -  734,125 
        

        

        



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  
1 มกรำคม 

2561  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไร 
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่  
30 กนัยำยน 

2561 
 (พันบาท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด    (1,451,069)  -  80,617  (1,370,452) 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนตราสารหน้ี 
  ท่ีจะถือจนครบก าหนดไปเป็น 
  หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 
 
            - 

  
 

- 

  
 

(40,312) 

  
 

(40,312) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (8,491)  (859)  -  (9,350) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,833)  -  -  (1,833) 
รวม (1,461,393)  (859)  40,305  (1,421,947) 
        

สุทธิ (734,451)  6,324  40,305  (687,822) 
 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  
1 มกรำคม 

2561  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไร 
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่  
30 กนัยำยน 

2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลกูหน้ีการคา้  5,485  (508)  -  4,977 
สินคา้คงเหลือ 13,120  10,652  -  23,772 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 475,129  (34)  -  475,095 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 92,658  (1,179)  -  91,479 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 22,148  -  -  22,148 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,941  (6,964)  -  3,977 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 107,461  5,216  -  112,677 
รวม 726,942  7,183  -  734,125 
        



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  
1 มกรำคม 

2561  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไร 
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่  
30 กนัยำยน 

2561 
 (พันบาท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  (1,451,069)  -  80,617  (1,370,452) 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนตราสารหน้ี 
  ท่ีจะถือจนครบก าหนดไปเป็น 
  หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 
 

   - 

  
 

- 

  
 

(40,312) 

  
 

(40,312) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (7,942)  (859)  -  (8,801) 
รวม (1,459,011)  (859)  40,305  (1,419,565) 
        

สุทธิ (732,069)  6,324  40,305  (685,440) 
 

 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  
1 มกรำคม 

2560  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไร 
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่  
30 กนัยำยน 

2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลกูหน้ีการคา้  9,246  (4,641)  -  4,605 
สินคา้คงเหลือ 16,136  (2,808)  -  13,328 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 468,465  29,888  -  498,353 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 86,254  3,146  -  89,400 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 22,148  -  -  22,148 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 26,197  (12,110)  -  14,087 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 98,665  7,019  -  105,684 
รวม 727,111  20,494  -  747,605 
        
        



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  
1 มกรำคม 

2560  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไร 
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่  
30 กนัยำยน 

2560 
 (พันบาท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  (950,339)  -  (322,075)  (1,272,414) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (7,344)  (858)  -  (8,202) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,833)  -  -  (1,833) 
รวม (959,516)  (858)  (322,075)  (1,282,449) 
        
สุทธิ (232,405)  19,636  (322,075)  (534,844) 

 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  
1 มกรำคม 

2560  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไร 
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่  
30 กนัยำยน 

2560 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลกูหน้ีการคา้  9,246  (4,641)  -  4,605 
สินคา้คงเหลือ 16,136  (2,808)  -  13,328 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 468,465  29,888  -  498,353 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 86,254  3,146  -  89,400 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 22,148  -  -  22,148 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 26,197  (12,110)  -  14,087 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 98,665  7,019  -  105,684 
รวม 727,111  20,494  -  747,605 
        

        

        



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่  
1 มกรำคม 

2560  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไร 
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่  
30 กนัยำยน 

2560 
 (พันบาท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  (950,339)  -  (322,075)  (1,272,414) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (6,796)  (858)  -  (7,654) 
รวม (957,135)  (858)  (322,075)  (1,280,068) 
        
สุทธิ (230,024)  19,636  (322,075)  (532,463) 

 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทั ไหมทอง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัมีก าไรทางภาษีจ านวน 5.44 ลา้นบาท
และมีผลขาดทุนสะสมสุทธิจ านวน  56.26 ลา้นบาท (ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560: 
49.94 ล้านบาท) กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากผูบ้ริหาร
ไดพิ้จารณาเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากการขาดทุนสะสมท่ีจะส้ินสุดในปี 2562 - 2564 โดยเห็นวา่ยงัไม่มีความเป็น   
ไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ บริษทั ไหมทอง จ ากดัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว 
 

10 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ  2561  2560  2561  2560 
   (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3  1,192,677  1,158,614  1,196,853  1,167,530 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ   172,475  152,836  123,479  106,541 
รวม   1,365,152  1,311,450  1,320,332  1,274,071 

 
  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้ก ับ
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
 

บริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงานหลกั คือ เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี 
เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ บริษทัประเมินก าไรจากการด าเนินงาน โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรจาก
การด าเนินงานในงบการเงิน บริษทัไม่ไดร้ายงานสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละส่วนงานท่ีรายงาน เน่ืองจากผูบ้ริหาร
เช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลตามส่วนงานทีร่ายงาน 
 

 
เคร่ืองส ำอำง 
และเคร่ืองหอม  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพสตรี  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพบุรุษ  

รวมส่วนงำนที่
รำยงำน  

 
อืน่ๆ  

ตดัรำยกำรบญัชี
ระหว่ำงกนั 

  
รวม  

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
     (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 303  313  1,194  1,150  773  802  2,270  2,265  862  841  (30)  (26)  3,102  3,080 
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 20  26  142  121  87  64  249    211  5  10  (1)  3  253  224 
รายไดอ่ื้น                         101  63 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                         (260)  (240) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                        2  7 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้                         96  54 

 

 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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เคร่ืองส ำอำง 
และเคร่ืองหอม  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพสตรี  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพบุรุษ  

รวมส่วนงำนที่
รำยงำน  

 
อืน่ๆ  

ตดัรำยกำรบญัชี
ระหว่ำงกนั 

  
รวม  

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
     (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 861  947  3,496  3,404  2,312  2,354  6,669  6,705  2,578  2,529  (94)  (91)  9,153  9,143 
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 57  93  409  355  270  199  736  647  76  37  (36)  (20)  776  664 
รายไดอ่ื้น                         767  668 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                         (763)  (804) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                         5  27 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้                         785  555 

 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีไม่เป็นสาระส าคญั และกลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้ 
รายใหญ่ของกลุ่มบริษทั  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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12 ภำษเีงนิได้ 
  
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง
ของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นระยะเวลาเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 คือ ร้อยละ 8.37 และ 7.96 (30 กันยายน 2560 คือ ร้อยละ 3.90 และ 3.77) 
การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากรายไดเ้งินปันผลท่ีไดร้ับยกเวน้และค่าใชจ่้ายท่ี
ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไดเ้พ่ิมข้ึน 
 

13 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไร
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวด              
โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืน ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษทั  78,342  55,407  76,976  47,723 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 290,634  290,634  290,634  290,634 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 0.27  0.19  0.26  0.16 

 

ส าหรับงวดเก้าเดอืน ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน        
  
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษทั  717,227  534,117  754,838  553,445 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 290,634  290,634  290,634  290,634 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 2.47  1.84  2.60  1.90 

 
 
 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
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14 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 319.70 ลา้นบาท และอนุมติัจดัสรรเงินส ารองทัว่ไป 
ในอตัราร้อยละ 10 ของก าไรส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 79.84 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่าย
ให้แก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 334.23 ลา้นบาท และอนุมติัจดัสรรเงินส ารองทัว่ไป 
ในอตัราร้อยละ 10 ของก าไรส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 82.60 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 
 

15 เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 
 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มลูค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมลูค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
30 กนัยำยน 2561          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วย                                                                                                      
   มลูค่ายติุธรรม          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 9,259  9,259  -  -  9,259 
          

          



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
          
สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมลูค่า                                                                                                
   ด้วยมลูค่ายติุธรรม          
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 20  -  20  -  20 
          
31 ธันวำคม 2560          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วย                                                                                                      
   มลูค่ายติุธรรม          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 9,068  9,068  -  -  9,068 
          

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมลูค่า                                                                                                
   ด้วยมลูค่ายติุธรรม          
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 419  -  631  -  631 
 

กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม  
 

เทคนิคการประเมินมลูค่าและข้อมลูที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 2 ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ขั้นตอนการประเมินมลูค่าไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 2 (ค)(1) 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน  เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาถึง ราคา

เสนอซ้ือขายในปัจจุบนัหรือราคาเสนอซ้ือขายล่าสุดส าหรับหลกัทรัพยท่ี์คลา้ยคลึง
กนัในตลาดท่ีไม่มีสภาพคล่อง  

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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16 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้ 
   สัญญาเช่าด าเนินงาน 

       

ภายในหน่ึงปี 52,970  29,227  52,400  27,397 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 20,651  20,736  20,426  20,599 
หลงัจากหา้ปี 2,163  3,784  2,163  3,784 
รวม 75,784  53,747  74,989  51,780 

 

สัญญาเช่าพืน้ที่ขายและสัญญาบริการที่ไม่เกีย่วข้อง    
 

กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง กลุ่มบริษทัจ่ายช าระ
ค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนเป็นจ านวนระหวา่ง 354 - 852,500 บาท สญัญามีระยะเวลา 1 - 29 ปี และจะส้ินสุดภายใน
ปี 2568 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัอื่น ๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 245,000  245,000  223,000  223,000 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 32,048  32,464  23,749  24,112 
สญัญาวา่จา้งงานบริการและค่าท่ีปรึกษา -  324  -  300 
สญัญาเก่ียวกบัการพฒันาและก่อสร้างโครงการ 1,699  40,986  -  - 
รวม 278,747  318,774  246,749  247,412 

 
 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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17 เหตุกำรณ์ภำยหลงัจำกรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

การอนุมติัซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมเติม 
 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัใหด้ าเนินการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั  
ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ิมเติมอีกเป็นจ านวนร้อยละ 12.86 เป็นมลูค่ารวม 18.00 ลา้นบาท โดยบริษทั
ไดเ้ขา้ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ท าใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการ
ถือหุน้เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 30.00 เป็นร้อยละ 42.86  
 

การอนุมติัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมส่วนท่ีซ้ือเพ่ิมเติม 
 

เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท  ไดมี้มติอนุมติัให้ด าเนินการจ าหน่ายเงินลงทุน 
ของบริษัท ช ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั  ในส่วนที่ซ้ือเพิ่มเติมจ านวนร้อยละ 12.86 จ านวนเงิน  
18.00 ลา้นบาท (จ านวน 0.81 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 22.00 บาท) โดยบริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไปใน
วนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ท าใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงจากเดิมร้อยละ 42.86 เป็นร้อยละ 30.00 
 

18 กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหวา่งกาลปี 2561 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงิน
ระหวา่งกาลปี 2561  
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
 
 
 

จดัประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 
 
 

จดัประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560           
ลูกหน้ีการคา้  1,914,376  6,695  1,921,071  1,908,724  6,695  1,915,419 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 145,275  (6,695)  138,580  137,357  (6,695)  130,662 
   -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกวา่ 
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