
                   

 
 
 
 
 
 

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

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจ้าไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562       
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัด           
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 



 

2 

 
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(เอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน  4195 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 สิงหาคม 2562 
 



งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,355,969 1,404,374 1,317,037 1,378,050 

เงินลงทุนชัว่คราว 1,070,001 412,802 1,070,001 412,802 

ลูกหน้ีการคา้  3, 4 1,443,555 1,784,661 1,425,629 1,760,025 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 3 90,000 90,000 226,400 232,510 

สินคา้คงเหลือ  3,563,821 3,356,988 3,547,564 3,366,241 

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 110,391 124,480 -                       -                       

ภาษีขายของสินคา้ท่ียงัไม่ถือเป็นการขาย 307,674 304,875 307,674 304,875 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3 137,131 143,350 131,668 135,841 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,078,542 7,621,530 8,025,973 7,590,344 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 5 8,857,975 9,091,796 8,857,975 9,091,796 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 812,426 837,165 593,443 593,443 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                       -                       42,682 47,253 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5 1,921,577 1,856,421 1,921,577 1,871,721 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 931,306 1,005,017 997,620 1,071,988 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,794,912 2,848,798 2,719,483 2,770,419 
ภาษีเงินไดร้อขอคืน 24,522 34,229 23,766 34,229 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัใน
   การเบิกใช้ 2,949 2,949 -                       -                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  263,880 251,607 248,177 235,370 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 15,609,547 15,927,982 15,404,723 15,716,219 

รวมสินทรัพย์ 23,688,089 23,549,512 23,430,696 23,306,563 

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 31,614 20,000 -                       -                       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 30,000 10,000 -                       -                       

เจา้หน้ีการคา้ 3 1,398,856 1,273,490 1,374,311 1,236,402 

เจา้หน้ีอ่ืน 3 616,246 677,045 603,464               662,847               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 28,921 -                       28,921                 -                       

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,105,637 1,980,535 2,006,696            1,899,249            

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8 639,191 692,473 636,809 690,091 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 589,263 588,805 559,043 549,550 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 36,763 42,464 35,641 41,456 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,265,217 1,323,742 1,231,493 1,281,097 

รวมหนีสิ้น 3,370,854 3,304,277 3,238,189 3,180,346 

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 
   ทุนจดทะเบียน 500,000 500,000 500,000 500,000 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,487,144 1,487,144 1,487,144 1,487,144 

   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 51,433 51,433 51,433 51,433 

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

      ส ารองทัว่ไป 1,961,197 1,869,149 1,961,197            1,869,149            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,204,269 11,003,254 11,081,263 10,888,945 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 5,269,680 5,489,351 5,270,836 5,488,912 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 20,314,357 20,240,965 20,192,507 20,126,217 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,878 4,270 -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 20,317,235 20,245,235 20,192,507 20,126,217 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 23,688,089 23,549,512 23,430,696 23,306,563 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 3, 9 2,748,462    2,994,472    2,691,010    2,924,478    

ตน้ทุนขาย 3 1,779,402    1,843,138    1,794,077    1,799,129    

ก าไรขั้นต้น 969,060       1,151,334    896,933       1,125,349    

รายได้อ่ืน

เงินปันผลรับ 3 348,310       278,081       366,119       290,242       

อ่ืนๆ 3 65,800         83,635         66,402         85,693         

รวมรายได้อืน่ 414,110       361,716       432,521       375,935       

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,383,170    1,513,050    1,329,454    1,501,284    

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3 614,004       718,365       619,177       716,434       

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 3 392,099       413,982       373,409       398,135       

ตน้ทุนทางการเงิน 491              416              -               -               

รวมค่าใช้จ่าย 1,006,594    1,132,763    992,586       1,114,569    

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,742           (1,467)          -               -               

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 380,318       378,820       336,868       386,715       

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10 4,955           17,642         4,955           17,640         
ก าไรส าหรับงวด 375,363       361,178       331,913       369,075       

งบการเงินรวม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการที่อาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

    ขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (735)             3,920           -               -               
ผลขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย (121,489)      (724,828)      (121,489)      (724,828)      
ก าไรจากการโอนเปล่ียนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด
   ไปเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย -               201,560       -               201,560       

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั 24,299         104,654       24,299         104,654       

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั (97,925)        (414,694)      (97,190)        (418,614)      

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (97,925)        (414,694)      (97,190)        (418,614)      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 277,438       (53,516)        234,723       (49,539)        

การแบ่งปันก าไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 375,560       361,319       331,913       369,075       

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (197)             (141)             -               -               
ก าไรส าหรับงวด 375,363       361,178       331,913       369,075       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 277,825       (54,529)        234,723       (49,539)        

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (387)             1,013           -               -               
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 277,438       (53,516)        234,723       (49,539)        

ก าไรต่อหุ้น (บาท)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 1.29             1.24             1.14             1.27             

งบการเงินรวม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 3, 9 5,703,231    6,050,910    5,596,717    5,909,871    

ตน้ทุนขาย 3 3,714,688    3,761,193    3,659,538    3,631,838    

ก าไรขั้นต้น 1,988,543    2,289,717    1,937,179    2,278,033    

รายได้อ่ืน

เงินปันผลรับ 3 484,350       450,496       524,059       467,837       

อ่ืนๆ 3 268,835       216,120       274,528       218,915       

รวมรายได้อืน่ 753,185       666,616       798,587       686,752       

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,741,728    2,956,333    2,735,766    2,964,785    

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3 1,270,669    1,436,649    1,273,618    1,429,689    

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 3 791,035       832,157       777,339       807,728       

ตน้ทุนทางการเงิน 944              801              -               -               

รวมค่าใช้จ่าย 2,062,648    2,269,607    2,050,957    2,237,417    

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 15,300         2,770           -               -               

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 694,380       689,496       684,809       727,368       

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10 49,184         49,915         48,776         49,506         
ก าไรส าหรับงวด 645,196       639,581       636,033       677,862       

งบการเงินรวม

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการที่อาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

    ขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (3,453)          1,132           -               -               

ผลขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 5 (272,595)      (800,575)      (272,595)      (800,575)      

ก าไรจากการโอนเปล่ียนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด

   ไปเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย -               201,560       -               201,560       

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั 8 54,519         119,803       54,519         119,803       

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั (221,529)      (478,080)      (218,076)      (479,212)      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (221,529)      (478,080)      (218,076)      (479,212)      

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 423,667       161,501       417,957       198,650       

การแบ่งปันก าไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 644,730       638,885       636,033       677,862       

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 466              696              -               -               
ก าไรส าหรับงวด 645,196       639,581       636,033       677,862       

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 425,059       160,649       417,957       198,650       

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (1,392)          852              -               -               
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 423,667       161,501       417,957       198,650       

ก าไรต่อหุ้น (บาท)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 2.22             2.20             2.19             2.33             

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก าไรจากการ ส่วนแบง่ก าไร รวมองค์ รวม ส่วนของ
ทนุเรือนหุน้ การ เปล่ียนประเภท (ขาดทนุ) ประกอบอ่ืน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า การวดัมูลค่า เป็นเงินลงทนุ เบด็เสร็จอ่ืน ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้ทนุซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร งบการเงิน เงินลงทนุ เผ่ือขาย จากบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 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  

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 11 -              -              -              -              -              (319,697)      -              -              -                   -                 -               (319,697)       -               (319,697)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรหรือขาดทนุ -              -              -              -              -              638,885        -              -              -                   -                 -               638,885         696               639,581       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -              -              -              -              -              -               976              (640,460)     161,248            -                 (478,236)      (478,236)       156               (478,080)      

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -              -              -              -              -              638,885        976              (640,460)     161,248            -                 (478,236)      160,649         852               161,501       

โอนไปส ารองทัว่ไป -              -              -              -              79,838         (79,838)        -              -              -                   -                 -               -                -               -               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2561 290,634       1,487,144    51,433         50,000         1,869,149    10,677,704   224              5,163,815   161,248            536                5,325,823    19,751,887    561               19,752,448  

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
เงินลงทนุเผ่ือขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก าไรจากการ ส่วนแบง่ก าไร รวมองค์ รวม ส่วนของ
ทนุเรือนหุน้ การ เปล่ียนประเภท (ขาดทนุ) ประกอบอ่ืน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า การวดัมูลค่า เป็นเงินลงทนุ เบด็เสร็จอ่ืน ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้ทนุซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร งบการเงิน เงินลงทนุ เผ่ือขาย จากบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 290,634       1,487,144    51,433         50,000         1,869,149    11,003,254    (97)              5,327,664   161,248            536                5,489,351    20,240,965   4,270            20,245,235  

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 11 -              -              -              -              -              (351,667)       -              -              -                   -                 -               (351,667)      -               (351,667)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรหรือขาดทนุ -              -              -              -              -              644,730         -              -              -                   -                 -               644,730        466               645,196       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -              -              -              -              -              -                (1,595)         (218,076)     -                   -                 (219,671)      (219,671)      (1,858)          (221,529)      

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -              -              -              -              -              644,730         (1,595)         (218,076)     -                   -                 (219,671)      425,059        (1,392)          423,667       

โอนไปส ารองทัว่ไป -              -              -              -              92,048         (92,048)         -              -              -                   -                 -               -               -               -               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2562 290,634       1,487,144    51,433         50,000         1,961,197    11,204,269    (1,692)         5,109,588   161,248            536                5,269,680    20,314,357   2,878            20,317,235  

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
เงินลงทนุเผ่ือขาย

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก าไรจากการ รวมองค์

ทนุเรือนหุ้น เปล่ียนประเภท ประกอบอ่ืน

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง การวดัมลูคา่ เป็นเงินลงทนุ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น หุ้นทนุซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินลงทนุ เผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 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     

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 11 -                  -                  -                  -                  -                  (319,697)         -                  -                  -                  (319,697)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรหรือขาดทนุ -                  -                  -                  -                  -                  677,862          -                  -                  -                  677,862          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  -                  -                  (640,460)         161,248          (479,212)         (479,212)         

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                  677,862          (640,460)         161,248          (479,212)         198,650          

โอนไปส ารองทัว่ไป -                  -                  -                  -                  79,838            (79,838)           -                  -                  -                  -                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 290,634          1,487,144       51,433            50,000            1,869,149       10,613,178     5,163,816       161,248          5,325,064       19,686,602     

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

เงินลงทนุเผ่ือขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12



บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก าไรจากการ รวมองค์

ทนุเรือนหุ้น เปล่ียนประเภท ประกอบอ่ืน

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง การวดัมลูคา่ เป็นเงินลงทนุ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น หุ้นทนุซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินลงทนุ เผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 290,634          1,487,144       51,433            50,000            1,869,149       10,888,945     5,327,664       161,248          5,488,912       20,126,217     

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 11 -                  -                  -                  -                  -                  (351,667)         -                  -                  -                  (351,667)         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไรหรือขาดทนุ -                  -                  -                  -                  -                  636,033          -                  -                  -                  636,033          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  -                  -                  (218,076)         -                  (218,076)         (218,076)         

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                  -                  -                  -                  -                  636,033          (218,076)         -                  (218,076)         417,957          

โอนไปส ารองทัว่ไป -                  -                  -                  -                  92,048            (92,048)           -                  -                  -                  -                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 290,634          1,487,144       51,433            50,000            1,961,197       11,081,263     5,109,588       161,248          5,270,836       20,192,507     

ก าไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

เงินลงทนุเผ่ือขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
13



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

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 645,196        639,581        636,033        677,862        

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 119,487        117,995        116,965        114,494        

กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (4,949)           (853)              (4,949)           (1,296)           

(กลบัรายการ) หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีอ่ืน (793)              10,523          (793)              10,523          

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมลูคา่สินคา้ (2,639)           9,115            (1,012)           9,186            

(กลบัรายการ) หน้ีสงสยัจะสูญเงินใหกู้ย้ืมกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                (141)              8,108            

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน 5,264            27,853          25,135          37,413          

ดอกเบ้ียรับ (17,370)         (11,574)         (18,403)         (12,736)         

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (152,180)       (36,893)         (151,950)       (36,882)         

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทุน 2,839            (76,908)         2,839            (76,908)         

เงินปันผลรับ (484,350)       (450,496)       (524,059)       (467,837)       

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษี) (15,300)         (2,770)           -                -                

ตน้ทุนทางการเงิน 944               801               -                -                

ภาษีเงินได้ 49,184          49,915          48,776          49,506          

145,333        276,289        128,441        311,433        

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 346,054        232,504        339,345        241,808        

สินคา้คงเหลือ (204,195)       (80,791)         (180,311)       (105,431)       

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 14,089          23,637          -                -                

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 8,727            5,435            6,681            5,993            

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (13,673)         (2,239)           (14,030)         (4,801)           

เจา้หน้ีการคา้ 125,365        (73,256)         137,909        (78,054)         

เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน (74,481)         (52,165)         (72,511)         (62,890)         

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 459               25,909          9,494            26,181          

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (5,700)           411               (5,815)           575               

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 341,978        355,734        349,203        334,814        
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (9,726)           (64,279)         (8,156)           (63,870)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 332,252        291,455        341,047        270,944        

(พันบาท)

งบการเงินรวม
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

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

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน (657,199)       (89,802)         (657,199)       (89,802)         

รับดอกเบ้ีย 12,856          9,437            13,888          10,600          

รับเงินปันผล 524,059        467,837        524,059        467,837        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย ์ (53,304)         (93,872)         (53,463)         (80,274)         

เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ

   พนกังาน 902               999               7,153            11,400          

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหน้ีถือจนครบก าหนด 20,000          -                20,000          -                

เงินสดรับจากการขายตราสารทุน -                90,140          -                90,140          

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุน (132,318)       (41,100)         (132,318)       (41,100)         

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 285               3,389            285               3,389            

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 227,302        58,166          227,072        58,155          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (57,417)         405,194        (50,523)         430,345        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (884)              (805)              -                -                

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั (351,537)       (320,243)       (351,537)       (320,243)       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและและเงินกูย้ืมระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 11,614          4                   -                -                
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 20,000          -                -                -                

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (320,807)       (321,044)       (351,537)       (320,243)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (45,972)         375,605        (61,013)         381,046        

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด (2,433)           1,029            -                -                

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (48,405)         376,634        (61,013)         381,046        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,404,374     911,101        1,378,050     875,733        
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 1,355,969     1,287,735     1,317,037     1,256,779     

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ 12,999          5,710            12,999          5,710            

(พันบาท)

งบการเงินรวม
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
15



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้ 
5 เงินลงทุนอ่ืน 
6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
8 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
9 ส่วนงานด าเนินงานและรายได ้
10 ภาษีเงินได ้
11 เงินปันผล 
12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
13 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค  
 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561          
งบการเงินน้ีมิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 

(ข) การใช้วิจารณญาณและประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการอยา่งมีนยัส าคญัในการถือ
ปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการ
บญัชี วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนั
กบัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชว้ิจารณญาณ
เพิ่มเติมในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ 
รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท า
กับลูกค้า (“TFRS 15”) ท่ี กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้  
(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึง     
ส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบ
การควบคุม เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั
ไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอน
ท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทั ไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้  มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 
 

3 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 และ 7 
 

รายการท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  4,689  7,691 
รายไดอ่ื้น ๆ -  -  2,116  2,889 
ซ้ือสินคา้ -  -  24,545  25,969 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -  -  7,889  33 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  492  15 
                                                                        



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
        
บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 125  3,576  82  3,166 
เงินปันผลรับ 17,809  12,160  17,809  12,160 
รายไดอ่ื้น ๆ 1,424  2,005  1,424  2,005 
ซ้ือสินคา้ 30,943  34,579  30,943  34,579 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 64  68  64  68 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 1,137  707  1,071  640 
        
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 84,547  85,624  79,432  81,906 
เงินปันผลรับ 305,642  252,630  305,642  252,630 
รายไดอ่ื้น ๆ 35,487  29,599  35,486  29,599 
ซ้ือสินคา้ 1,606,524  1,507,588  1,604,678  1,503,080 
ขายตราสารทุน -  3,271  -  3,271 
ซ้ือสินทรัพย ์ 9,254  20,075  9,213  20,061 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 58,467  94,013  58,422  94,012 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 13,186  10,157  12,844  8,807 

 

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 16,512  20,604  13,982  18,827 
ผลประโยชน์ระยะยาว 1,965  1,666  1,931  1,632 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 18,477  22,270  15,913  20,459 
 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  13,667  13,363 
รายไดอ่ื้น ๆ -  -  4,310  4,590 
ซ้ือสินคา้ -  -  49,656  50,546 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -  -  7,935  39 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ -  -  625  15 
        

บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 179  7,021  136  6,611 
เงินปันผลรับ 39,709  17,340  39,709  17,340 
รายไดอ่ื้น ๆ 2,673  4,150  2,673  4,150 
ซ้ือสินคา้ 62,306  72,929  62,306  72,929 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 135  152  135  152 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 2,208  1,346  2,076  1,212 
        

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 166,631  157,440  159,845  152,414 
ขายสินทรัพย ์ -  7  -  7 
เงินปันผลรับ 446,644  424,985  446,644  424,985 
รายไดอ่ื้น ๆ 82,326  65,262  82,267  65,157 
ซ้ือสินคา้ 3,169,629  3,017,636  3,163,361  3,011,248 
ขายตราสารทุน -  3,271  -  3,271 
ซ้ือสินทรัพย ์ 19,775  46,009  19,734  45,990 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 144,044  196,540  143,992  196,537 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 24,580  24,730  24,086  21,338 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 41,416  38,873  38,886  36,410 
ผลประโยชน์ระยะยาว 3,940  3,333  3,862  3,264 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 45,356  42,206  42,748  39,674 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีกำรค้ำ-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -     -  10,489  11,469 
บริษทัร่วม 20  2,684  20  2,684 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 89,262  110,803  85,313  109,676 
รวม 89,282  113,487  95,822  123,829 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (7,488)  (8,177)  (7,488)  (8,177) 
สุทธ ิ 81,794  105,310  88,334  115,652 

 
 

 

กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ        
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (689)  -  (689)  - 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (689)  -  (689)  - 
 

ลูกหน้ีอื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  112  154 
บริษทัร่วม 154  2,024  154  2,024 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47,594  14,312  47,594  14,312 
รวม 47,748  16,336  47,860  16,490 

 
 
 
 
 
 
  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
มีดงัน้ี 

 
 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม  

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2561   2562  2561  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม 6.03  6.03  60,000  -  -  60,000 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.98-4.38  3.98  30,000  -  -  30,000 
รวม     90,000      90,000 
 

 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2561   2562  2561  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 1.50-1.52  1.52-1.62  142,510  -  (6,110)  136,400 
บริษทัร่วม 6.03  6.03  60,000  -  -  60,000 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.98-4.38  3.98  30,000  -  -  30,000 
รวม     232,510      226,400 

 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  19,557  10,532 
บริษทัร่วม 21,627  21,323  21,592  21,287 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,131,925  1,097,494  1,127,348  1,096,238 
รวม 1,153,552  1,118,817  1,168,497  1,128,057 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้ำหนีอ้ื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  1,203  82 
บริษทัร่วม 2,138  900  2,138  900 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  79,360  114,074  79,360  114,074 
รวม 81,498  114,974  82,701  115,056 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
มีดงัน้ี 
 

 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม  

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2561   2562  2561  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00  4.00  10,000  20,000  -  30,000 

 
ภำระผูกพนัอื่นๆ งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน 

2562 
 31 ธนัวาคม  

2561 
 (พันบาท) 

ภำระค ำ้ประกันกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 334,970  334,970  

 
สัญญำเช่ำพืน้ที่ขำยและสัญญำบริกำรที่เกี่ยวข้อง 
 
บริษัทท าสัญญาเช่าพื้นท่ีและสัญญาบริการท่ีเก่ียวข้องกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันหลายแห่ง บริษัทจ่ายช าระ
ค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนรวมเฉล่ียเดือนละ 3,200 - 654,306 บาท สัญญามีระยะเวลา 1 - 27 ปี และจะส้ินสุดภายใน
ปี 2570 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  57,452  78,564  59,158  82,721 
เกินก าหนดช าระ :         

นอ้ยกวา่ 1 เดือน  15,374  15,387  15,374  15,387 
1 - 3 เดือน  3,923  3,495  3,923  3,495 
4 - 12 เดือน  10,187  7,335  10,187  7,335 
มากกวา่ 12  เดือน  2,346  8,706  7,180  14,891 

  89,282  113,487  95,822  123,829 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (7,488)  (8,177)  (7,488)  (8,177) 
  81,794  105,310  88,334  115,652 

         
บุคคลหรือกิจกำรอื่นๆ         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  1,280,898  1,592,442  1,259,779  1,560,325 
เกินก าหนดช าระ :         

นอ้ยกวา่ 1 เดือน  67,488  65,499  64,236  65,499 
1 - 3 เดือน  10,240  20,228  9,590  17,739 
4 - 12 เดือน  1,421  10,654  1,421  10,282 
มากกวา่ 12  เดือน  11,519  4,593  11,519  4,038 

  1,371,566  1,693,416  1,346,545  1,657,883 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (9,805)  (14,065)  (9,250)  (13,510) 
  1,361,761  1,679,351  1,337,295  1,644,373 

สุทธ ิ  1,443,555  1,784,661  1,425,629  1,760,025 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
การปรับ
มูลค่า  

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 

 2561  ซ้ือ  จ าหน่าย  ยติุธรรม   2562 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนเผื่อขำย          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 9,091,796  38,774  -  (272,595)  8,857,975 

 
 งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม     จ าหน่าย/  ค่าเผื่อการ  
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2561  ซ้ือ  ครบก าหนด  ดอ้ยค่า   2562 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนระยะยำวอื่น          
ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ 
    ของตลาด 

 
1,836,421 

  
93,544 

  
(3,124) 

  
(5,264) 

  
1,921,577 

ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบก าหนด 20,000  -  (20,000)  -  - 
รวม 1,856,421        1,921,577 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม     จ าหน่าย/  ค่าเผื่อการ  
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2561  ซ้ือ  ครบก าหนด  ดอ้ยค่า   2562 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนระยะยำวอื่น          
ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ 
    ของตลาด 

 
1,851,721 

  
93,544 

  
(3,124) 

  
(20,564) 

  
1,921,577 

ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบก าหนด 20,000  -  (20,000)  -  - 
รวม 1,871,721        1,921,577 

 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
 

การซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม 
 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 
 

เ มื่อวนัที่ 9 เมษายน 2562 บริษทัลงทุนเพิ ่มในทรัสต ์เพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมศรีพนัวา  
เป็นจ านวนเงิน 38.77 ล้านบาท 
 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัลงทุนเพิ่มในบริษทั สห โคเมเฮียว (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 
6.50 ล้านบาท (จ านวนหุ้น 65,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท) จากการท่ีบริษทัดงักล่าวเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
จ านวน 5 ล้านบาท เป็นจ านวน 135 ล้านบาท ทั้งน้ีบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม 
 

เมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2562 บริษทัลงทุนเพิ่มในบริษทัอาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็น
จ านวนเงิน 13.77 ล้านบาท (จ านวนหุ้น 25,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 540 บาท) จากการท่ีบริษทัดงักล่าวเรียกช าระ
ค่าหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมจ านวนร้อยละ 54 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม 
 

เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 บริษทัลงทุนเพิ่มในบริษทั นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ
บริษทั เคพีเอ็น เฮลท์ แคร์ จ ากัด (มหาชน)) เป็นจ านวน 10.00  ล้านบาท (จ านวนหุ้น 1 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 
บาท) จากการท่ีบริษทัดังกล่าวเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 950 ล้านบาท เป็นจ านวน 1,350 ล้านบาท ทั้งน้ี
บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม 
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 บริษทัลงทุนเพิ่มในบริษทั คิวพี (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 0.32 ล้าน
บาท (จ านวนหุ้น 3,231 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท) จากการท่ีบริษทัดังกล่าวเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 260 
ล้านบาท เป็นจ านวน 263 ล้านบาท ทั้งน้ีบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม 
 

เมื่อวนัที่ 29 พฤษภาคม 2562 บริษทัลงทุนเพิ่มในบริษทั สห ลอว์สัน จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 8.10 ล้านบาท 
(จ านวนหุ้น 81,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท) จากการท่ีบริษทัดังกล่าวเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 1,277 
ล้านบาท เป็นจ านวน 1,367 ล้านบาท ทั้งน้ีบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม 
 

เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2562 บริษทัลงทุนเพิ่มในบริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จ ากัด เป็นจ านวน
เงิน 23 .47 ล ้านบาท (จ านวนหุ้น 2.35 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท) จากการที่บริษทัด ังกล่าวเพิ ่มทุนจด
ทะเบียนจากจ านวน 120 ล้านบาท เป็นจ านวน 240 ล้านบาท ทั้งน้ีบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2562 บริษทัลงทุนเพิ่มในบริษทั อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็น
จ านวนเงิน 17.58 ล้านบาท (จ านวนหุ้น 70,314 หุ้น ราคาหุ้นละ 250 บาท) จากการท่ีบริษทัดังกล่าวเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจากจ านวน 2,110 ล้านบาท เป็นจ านวน 4,185 ล้านบาท และเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมจ านวน
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทั้งน้ีบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม 

 

เมื่อวนัที่ 21 มิถุนายน 2562 บริษทัลงทุนเพิ่มในบริษทั สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 13.80 
ล้านบาท (จ านวนหุ้น 55,200 หุ้น ราคาหุ้นละ 250 บาท) จากการท่ีบริษทัดังกล่าวเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 
332 ล ้านบาท เ ป็นจ านวน 792 ล ้านบาท และ เรียกช าระค ่า หุ ้นเพิ ่มท ุน เพิ ่ม เต ิมจ านวนร้อยละ 25 ของ 
ทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม 

 

จ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนจากตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนดของ บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) เป็นจ านวนเงินทั้งหมด 20 ลา้นบาท (จ านวนหุน้ 20,000 หุน้ หุน้ละ 1,000 บาท) พร้อมดอกเบ้ีย 

 

เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2562 บริษทัได้รับเงินคืนทุนจากการเลิกกิจการของบริษทั สหน าเท็กซ์ไทล์ จ ากัด เป็น
จ านวนเงิน 0.29 ล้านบาท และในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 บริษทั สหน าเท็กซ์ไทล์ จ ากัดได้ช าระบญัชีเสร็จส้ิน 

 

6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 2561  2562 2561 

 (พันบาท) 
บริษัทร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 837,165  826,906  593,443  635,736 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15,300  2,770  -  - 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า -  -  -  (9,561) 
รายไดเ้งินปันผล (39,709)  (17,340)  -  - 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

 
(331) 

  
94 

  
- 

  
- 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 812,426  812,430  593,443  626,175 
 

ไม่มีการซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

28 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
  

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  

เงินปันผลรับ 
  30 

มิถุนายน 
 31  

ธนัวาคม 
30 

มิถุนายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 30 
มิถุนายน 

  2562  2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
บริษัทร่วม  (ร้อยละ) (พันบาท) 
Nanan Cambo Solution 
     Co., Ltd. 

 
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 49.00 

 
49.00 12,960 

 
12,960 

 
6,475 

 
6,475 

  
(184) 

  
(184) 

 
6,291 

 
6,291 

 
5,795 

 
6,109 

  
- 

  
- 

บริษทั บุญ แคปปิตอล 
     โฮลดิ้ง จ ากดั 

 
ลงทุน 

 
32.00 

  
32.00 

 
343,000 

  
343,000 

  
109,760 

  
109,760 

  
- 

  
- 

  
109,760 

  
109,760 

  
115,641 

  
110,101 

  
- 

  
- 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
เลทเธอร์ แฟชัน่ จ ากดั 

 
รองเทา้หนงั 

 
28.00 

  
28.00 

 
50,000 

  
50,000 

  
21,728 

  
21,728 

  
- 

  
- 

  
21,728 

  
21,728 

  
39,910 

  
40,140 

  
560  

 
1,050 

บริษทั รักษาความปลอดภยั 
ไทยซีคอม จ ากดั 

จ าหน่าย ให้เช่าอุปกรณ์
สัญญาณเตือนภยัและให้บริการ

รักษาความปลอดภยั 25.50 
 
 25.50    378,934  378,934  196,983  196,983  -  -  196,983  196,983  247,049  244,973  

 
 

 9,276  

 
 

 11,110 
บริษทั ร่วมอิสสระ 
     จ ากดั 

พฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์

 
25.00 

  
25.00 

 
300,000 

  
300,000 

  
74,999 

  
74,999 

  
- 

  
- 

  
74,999 

  
74,999 

  
190,868 

  
204,034 

  
7,500 

  
- 

บริษทั เวิลดค์ลาส เรนท ์ 
    อะ คาร์ จ ากดั   

 
เช่ารถ 

 
25.00 

  
25.00 

 
380,000 

  
380,000 

  
93,682 

  
93,682 

  
- 

  
- 

  
93,682 

  
93,682 

  
118,275 

  
122,870 

  
7,973 

  
5,180 

บริษทั ร่วมอิสสระ ดีเวล็อป 
เมนท ์จ ากดั   

 
โรงแรม 

 
25.00 

 
 

 
25.00 

 
360,000 

  
360,000 

  
90,000 

  
90,000 

  
- 

  
- 

  
90,000 

  
90,000 

  
94,888 

  
108,938 

  
14,400 

  
- 

รวม         593,627  593,627  (184)  (184)  593,443  593,443  812,426  837,165  39,709  17,340 
 

บริษทัร่วมทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเวน้ Nanan Cambo Solution  Co., Ltd. ซ่ึงด าเนินธุรกิจในประเทศกมัพชูา  
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
  

เงินปันผลรับ 
   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อย                          
บริษทั ดบัเบิ้ลย ูบี อาร์ อี จ ากดั พฒันา 

อสังหาริมทรัพย ์
  

99.9 
  

99.9 
  

50,000 
  

50,000 
  

49,999 
  

49,999 
  

(21,143) 
  

(16,572) 
  

28,856 
  

33,427 
  

- 
  

- 
Amis Du Monde SARL ซ้ือขายสินคา้  81.9  81.9  53,758  53,758  48,924  48,924  (48,924)  (48,924)  -  -  -  - 
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 าหน่าย

เส้ือผา้ส าเร็จรูป 
  

58.2 
  

58.2 
  

111,250 
  

111,250 
  

80,101 
  

80,101 
  

(80,101) 
  

(80,101) 
  

- 
 
 

 
- 

  
- 

  
- 

รวม           192,850  192,850  (150,168)  (145,597)  42,682  47,253  -  - 
 

บริษัทย่อยทั้ งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเว้น Amis Du Monde SARL ซ่ึงด าเนินธุรกิจในประเทศฝร่ังเศส และ Canchana International  Co., Ltd. ซ่ึงด าเนินธุรกิจใน
ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาด ดงันั้น จึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 690,559  691,224  690,559  691,224 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,329,750)  (1,383,697)  (1,327,368)  (1,381,315) 
สุทธิ  (639,191)  (692,473)  (636,809)  (690,091) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 

   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น  

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2562  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
30 มิถุนำยน 

2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,778  (990)  -  3,788 
สินคา้คงเหลือ   11,944  (202)  -  11,742 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 446,195  (8,342)  -  437,853 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 93,825  8,769  -  102,594 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,148  -  -  22,148 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  2,424  (1,799)  -  625 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 109,910  1,899  -  111,809 
รวม 691,224  (665)  -  690,559 

 
 

       



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น  

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2562  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
30 มิถุนำยน 

2562 
 (พันบาท) 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี          
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  (1,331,916)  -  54,519  (1,277,397) 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนตราสารหน้ีท่ีจะถือ        
   จนครบก าหนดไปเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (40,312)  -  -  (40,312) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,636)  (572)  -  (10,208) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,833)  -  -  (1,833) 
รวม (1,383,697)  (572)  54,519  (1,329,750) 
        
สุทธ ิ (692,473)  (1,237)  54,519  (639,191) 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น   

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2562  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
30 มิถุนำยน 

2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,778  (990)  -  3,788 
สินคา้คงเหลือ   11,944  (202)  -  11,742 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 446,195  (8,342)  -  437,853 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 93,825  8,769  -  102,594 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,148  -  -  22,148 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  2,424  (1,799)  -  625 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 109,910  1,899  -  111,809 
รวม 691,224  (665)  -  690,559 
        

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี          
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  (1,331,916)  -  54,519  (1,277,397) 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนตราสารหน้ีท่ีจะถือ        
   จนครบก าหนดไปเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (40,312)  -  -  (40,312) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,087)  (572)  -  (9,659) 
รวม (1,381,315)  (572)  54,519  (1,327,368) 

        
สุทธ ิ (690,091)  (1,237)  54,519  (636,809) 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น  

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2561  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
30 มิถุนำยน 

2561 
 (พันบาท)  

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,485  1,845  -  7,330 
สินคา้คงเหลือ   13,120  1,837  -  14,957 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 475,129  10,003  -  485,132 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 92,658  4,821  -  97,479 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,148  -  -  22,148 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  10,941  (4,908)  -  6,033 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 107,461  2,629  -  110,090 
รวม 726,942  16,227  -  743,169 

        

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี          
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  (1,451,069)  -  160,115  (1,290,954) 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนตราสารหน้ีท่ีจะถือ        
   จนครบก าหนดไปเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -  -  (40,312)  (40,312) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,491)  (573)  -  (9,064) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,833)  -  -  (1,833) 
รวม (1,461,393)  (573)  119,803  (1,342,163) 
        
สุทธ ิ (734,451)  15,654  119,803  (598,994) 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น   

 ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2561  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
30 มิถุนำยน 

2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,485  1,845  -  7,330 
สินคา้คงเหลือ   13,120  1,837  -  14,957 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 475,129  10,003  -  485,132 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 92,658  4,821  -  97,479 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,148  -  -  22,148 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  10,941  (4,908)  -  6,033 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 107,461  2,629  -  110,090 
รวม 726,942  16,227  -  743,169 
        

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี          
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  (1,451,069)  -  160,115  (1,290,954) 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนตราสารหน้ีท่ีจะถือ        
   จนครบก าหนดไปเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -  -  (40,312)  (40,312) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,942)  (573)  -  (8,515) 
รวม (1,459,011)  (573)  119,803  (1,339,781) 

        
สุทธ ิ (732,069)  15,654  119,803  (596,612) 

 
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทั ไหมทอง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัมีก าไรทางภาษีจ านวน 0.27 ลา้นบาท
และมีผลขาดทุนสะสมสุทธิจ านวน  81.52 ล้านบาท (ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี30 มิถุนายน 2561 : 
ขาดทุนสะสมสุทธิจ านวน 63.97 ล้านบาท) กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี เน่ืองจากผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากการขาดทุนสะสมท่ีจะส้ินสุดในปี 2562 - 2565 
โดยเห็นว่ายงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า บริษทั ไหมทอง จ ากดัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์
ทางภาษีดงักล่าว 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ส่วนงำนด ำเนินงำนและรำยได้ 
 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ท่ีผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

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



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนที่รำยงำน 
 

 
เคร่ืองส ำอำง 
และเคร่ืองหอม  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพสตรี  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพบุรุษ  

รวมส่วนงำนที่
รำยงำน  

 
อื่นๆ  

ตัดรำยกำรบญัชี
ระหว่ำงกัน 

  
รวม  

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถิุนำยน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

     (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 258  279  1,032  1,163  721  738  2,011  2,180  774  848  (36)  (34)  2,749  2,994 
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 5  20  89  131  62  80  156  231  23  36  49  3  228  270 
รายไดอ้ื่น                         414  362 
คา่ใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                         (266)  (252) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                         4  (1) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้                         380  379 
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เคร่ืองส ำอำง 
และเคร่ืองหอม  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพสตรี  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพบุรุษ  

รวมส่วนงำนที่
รำยงำน  

 
อื่นๆ  

ตัดรำยกำรบญัชี
ระหว่ำงกัน 

  
รวม  

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
     (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 518  558  2,127  2,302  1,517  1,539  4,162  4,399  1,612  1,716  (71)  (64)  5,703  6,051 
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 27  37  219  267  165  183  411  487  21  71  10  (35)  442  523 
รายไดอ้ื่น                         753  667 
คา่ใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                         (516)  (504) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                         15  3 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้                         694  689 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศท่ีไม่เป็นสาระส าคญั และกลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้ 
รายใหญ่ของกลุ่มบริษทั  

 

การจ าแนกรายได้ 
 

การด าเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดม้าจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ กลุ่มบริษทัและ
บริษทัมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดโ้ดยรวมมาจากการขาย โดยเป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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10 ภำษีเงินได้ 
  
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กบัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง
ของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นระยะเวลาหกเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562  คือ  ร้อยละ 7.08 และ  7.12 (30 มิถุนายน 2561  คือ  ร้อยละ 7.24 และ 6.80)  
การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากรายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้และค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม
ทางภาษีบางรายการ 
 

11 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 22 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 1.21  352 
      

ปี 2561      
เงินปันผลประจ าปี 23 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 1.10  320 

 

12 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินรวมถึงมูลค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (ล้านบาท) 
30 มิถุนำยน 2562          
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย                                                                                                      
   มูลค่ำยุติธรรม          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 8,858  8,858  -  -  8,858 

 
31 ธันวำคม 2561          
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วย                                                                                                      
   มูลค่ำยุติธรรม          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 9,092  9,092  -  -  9,092 
          

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำ                                                                                                
   ด้วยมูลค่ำยุติธรรม          
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 20  -  20  -  20 
 
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี  
 

• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

• ข้อมูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ข้อมูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ได้มาจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้ 
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หากขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำและข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนัยส าคญัท่ีใช้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 2 ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  
2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน  เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาถึง ราคา

เสนอซ้ือขายในปัจจุบันหรือราคาเสนอซ้ือขายล่าสุดส าหรับหลักทรัพย์ท่ี
คลา้ยคลึงกนัในตลาดท่ีไม่มีสภาพคล่อง  

 

13 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้ 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 55,781  53,424 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 53,445  50,462 
หลงัจากหา้ปี 1,134  1,134 
รวม 110,360  105,020 
    

ภำระผูกพนัอื่นๆ    

เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้และวสัดุท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 245,000  223,000 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  38,480  31,700 
รวม 283,480  254,700 
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14 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี  
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเ ส่ียงของเ งินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 
  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า  โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป  
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   

 


