
 

 

 

 

 

                    

 

 
 

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

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ หุ้นรวมและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

มูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุ 3 (จ) และ 8 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
 

บริษัทขายสินค้าแฟชั่นและอ่ืนๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ความนิยมในตวัสินคา้อย่างรวดเร็ว การมีสินคา้คงเหลือ
จ านวนมาก อาจส่งผลให้ไม่สามารถจ าหน่ายสินค้า
ก่อนท่ีความนิยมหรือความต้องการของลูกค้า จะ
เปล่ียนแปลงไป  ท าให้ต้นทุนของสินคา้คงเหลืออาจมี
มูลค่าสูงกว่า มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ   รวมถึงมีสินค้า
คงเหลือลา้สมยัได้ ดงันั้น การประเมินมูลค่าของสินคา้
คงเหลือเก่ียวข้องกับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อส ารองสินคา้ลา้สมยัท่ีเพียงพอจากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลและนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าได้อย่างเหมาะสม ดังนั้ น 
ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ท าความเขา้ใจกระบวนการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ
โดยการสอบถามจากผูรั้บผิดชอบโดยตรงรวมถึง
การระบุและทดสอบระบบการควบคุมท่ีเก่ียวข้อง
กบัสินคา้คงเหลือ 

• สุ่มทดสอบรายการในรายงานอายุของสินค้าเพื่อ 
พิจารณาว่า มีการจดัประเภทในช่วงอายุท่ีเหมาะสม
โดยไดรั้บความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบ
สารสนเทศของเคพีเอม็จี 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการตั้งส ารอง
ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัโดยตั้งขอ้สงสัยเก่ียวกบั            ขอ้
สมมติท่ีใช้  ประเภทของสินคา้  และเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตและสุ่มทดสอบ
รายละเอียดของรายการยอดคงเหลือและแผนการ
จ าหน่าย 

• พิจารณามูลค่าของสินคา้คงเหลือโดยเปรียบเทียบ
ราคาทุนกับราคาขายหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับ         
การขาย รวมถึงการสุ่มทดสอบกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
และ 

• ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กำรประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนระยะยำวอื่น 
อา้งถึงหมายเหตุ 3 (ซ) และ 6 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
 
บริษทัมีเงินลงทุนในเครือและบริษทัอ่ืนๆเป็นจ านวนท่ีมี
นยัส าคญั บริษทัมีความเส่ียงท่ีส าคญัเก่ียวกบัการประเมิน
มูลค่าของเงินลงทุนเหล่าน้ี รวมไปถึงการตั้งค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุน ซ่ึงอา้งอิงจากนโยบายของบริษทั
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการพิจารณาความ
เพี ยงพอของค่ า เผื่ อการด้อยค่ า เพื่ อ ให้ เ งินลงทุน             
ระยะยาวอ่ืนแสดงมูลค่าอย่างเหมาะสม ดงันั้นขา้พเจา้จึง
ใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบ 

 
วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ประเมินกระบวนการในการระบุขอ้บ่งช้ีของการ
ดอ้ยค่า และท าความเขา้ใจกระบวนการทดสอบการ
ดอ้ยค่าของผูบ้ริหาร 

• พิจารณาความสามารถในการท าก าไรของบริษทัท่ี
ลงทุนจากผลการด าเนินงานจากงบการเงินท่ีผ่าน
การทดสอบ ข้อมูลในอดีตและข้อมูลอ่ืนเพื่อ
ประเมินความเพียงพอของการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนและ 

• ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กำรรับรู้รำยได้จำกกำรฝำกขำย 
อา้งถึงหมายเหตุ 3 (ถ) และ 19 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
 

บริษัทเป็นผู ้น าในการจัดจ าหน่ายสินค้าแฟชั่นโดยมี
ห้างสรรพสินค้าเป็นช่องทางหลักและช่องทางร้านคา้
ต่างๆ เป็นช่องทางรอง 
 

ในการขายสินคา้ฝากขาย การควบคุมสินคา้จะยงัไม่ถูก
ส่งผ่านไปให้กับผู ้จัดจ าหน่ายของกิจการ  ณ จุดท่ีมี 
การส่งมอบ รายได้จากการขายไม่สามารถรับรู้จนกว่า
การควบคุมสินคา้จะถูกส่งผ่านไปยงัผูบ้ริโภค ขอ้ตกลง
อาจก าหนดเง่ือนไขวา่  บริษทัสามารถควบคุมสินคา้หรือ
ให้ส่งมอบต่อไปยงัผูบ้ริโภค และผูรั้บฝากขายจะจ่าย
ช าระค่าสินค้าเ ม่ือสินค้าถูกขายให้ผู ้บริโภค ดังนั้ น
ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง  
 
• การท าความเขา้ใจและประเมินการออกแบบและ

ทดสอบความมีประสิทธิผลของกระบวนการและ
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝากขาย 

• สุ่มทดสอบเอกสารของรายการขายสุทธิจาก
รายการท่ียงัไม่ได้ส่งมอบไปให้ผูบ้ริโภค 

• สุ่มทดสอบตัวอย่างของรายการในสมุดรายวัน
ทัว่ไป ท่ีถูกบนัทึกไปยงับญัชีรายได ้เพื่อพิจารณา
ถึงความเป็นไปไดข้องรายการขายท่ีผิดปกติ 

• การกระทบยอดระหว่างขอ้มูลท่ีถูกน าเขา้กบัขอ้มูล
ในระบบสารสนเทศโดยไดรั้บความช่วยเหลือจาก
เจา้หน้าท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นระบบสารสนเทศ
ของเคพีเอม็จี 

• เปรียบเทียบรายไดต้ามรายงานท่ีแบ่งตามกลุ่มของ
ผลิตภณัฑใ์นระหวา่งงวดปัจจุบนักบัรายไดข้องงวด
ก่อน เพื่อพิจารณาความผิดปกติและ 

• ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจ้าไม่ได้ให้        
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน             
ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและ             
งบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล    
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู ้บริหารมีความตั้ งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือ               
หยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ              

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์                   
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผล                     
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด                  
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง
หรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้
การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง                   
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มี
การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั  ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ                  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ
จากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(เอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4195 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
21 กุมภาพนัธ์ 2563 



งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมนุเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,113,700,825 1,404,374,301 1,095,120,351 1,378,050,315 

เงินลงทุนชัว่คราว 6 806,882,408 412,802,015 806,882,408 412,802,015 

ลูกหน้ีการคา้  4, 7 1,415,823,425 1,784,660,531 1,396,405,968 1,760,025,140 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 4 57,500,000 90,000,000 181,500,000 232,510,200 

สินคา้คงเหลือ  8 3,658,212,900 3,356,988,100 3,644,478,380 3,366,240,610 

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 9 110,515,073 124,480,286 -                       -                       

ภาษีขายของสินคา้ท่ียงัไม่ถือเป็นการขาย 307,839,892 304,874,786 307,839,892 304,874,786 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 176,818,158 143,350,272 172,290,968 135,840,818 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,647,292,681 7,621,530,291 7,604,517,967 7,590,343,884 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัใน

   การเบิกใช้ 2,948,839 2,948,839 -                       -                       

เงินลงทุนเผ่ือขาย 6 8,917,668,639 9,091,795,546 8,917,668,639 9,091,795,546 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 935,929,895 837,165,352 707,322,963 593,443,477 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                       -                       39,441,952 47,253,167 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6 1,992,851,446 1,856,420,915 1,992,851,446 1,871,721,151 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 927,692,802 1,005,017,332 993,349,958 1,071,987,785 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 2,870,697,068 2,848,797,895 2,794,957,235 2,770,418,908 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 14 100,051,633        35,852,954 92,118,330          27,664,031          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  15 249,695,033 249,982,600 242,560,410 241,935,294 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 15,997,535,355 15,927,981,433 15,780,270,933 15,716,219,359 

รวมสินทรัพย์ 23,644,828,036 23,549,511,724 23,384,788,900 23,306,563,243 

(บาท)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นหมนุเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 16 37,680,164 20,000,000 -                       -                       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,16 10,000,000 10,000,000 -                       -                       

เจา้หน้ีการคา้ 4 1,328,033,637 1,273,490,392 1,303,870,391 1,236,401,910 

เจา้หน้ีอ่ืน 4 528,099,086 677,045,350 515,379,784        662,847,494        

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,903,812,887 1,980,535,742 1,819,250,175     1,899,249,404     

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 672,275,178 692,472,827 669,893,624 690,091,272 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 562,105,926 588,805,032 530,963,024 549,549,703 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 36,946,734 42,463,787 35,708,910 41,456,364 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,271,327,838 1,323,741,646 1,236,565,558 1,281,097,339 

รวมหนีสิ้น 3,175,140,725 3,304,277,388 3,055,815,733 3,180,346,743 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน
    (หุ้นสามัญจ านวน 500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้  

    (หุ้นสามัญจ านวน 291 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 290,633,730 290,633,730 290,633,730 290,633,730 

ส่วนเกินมูลคา่หุน้

   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 1,487,143,830 1,487,143,830 1,487,143,830 1,487,143,830 

   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 51,433,146 51,433,146 51,433,146 51,433,146 

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนส ารองตามกฎหมาย 18 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 

      ส ารองทัว่ไป 18 1,961,196,666 1,869,149,212 1,961,196,666 1,869,149,212     

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,318,201,899 11,003,253,799 11,169,975,496 10,888,944,765 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 5,315,787,967 5,489,350,841 5,318,590,299 5,488,911,817 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 20,474,397,238 20,240,964,558 20,328,973,167 20,126,216,500 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4,709,927) 4,269,778 -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 20,469,687,311 20,245,234,336 20,328,973,167 20,126,216,500 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 23,644,828,036 23,549,511,724 23,384,788,900 23,306,563,243 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 19 11,309,214,280 12,349,628,163 11,048,058,101 12,067,451,935 
ตน้ทุนขาย 21 7,568,023,010 7,838,876,341 7,433,499,338 7,595,702,436 
ก าไรขั้นต้น 3,741,191,270 4,510,751,822 3,614,558,763 4,471,749,499 

รายได้อ่ืน

เงินปันผลรับ 531,071,210 528,011,533 570,780,051 545,351,902 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 157,239,117 33,621,761 157,009,212      33,604,718        
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย -                    169,202,515 -                    169,202,515 
อ่ืนๆ 280,494,193 247,792,401 311,699,878 245,702,262 
รวมรายได้อืน่ 968,804,520 978,628,210 1,039,489,141 993,861,397 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 4,709,995,790 5,489,380,032 4,654,047,904 5,465,610,896 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 21 2,488,425,065 2,890,384,003 2,485,956,487 2,877,500,022 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 21 1,468,979,720 1,637,037,817 1,416,971,798 1,593,204,677 
ตน้ทุนทางการเงิน 2,315,455 1,640,056 -                    -                    
รวมค่าใช้จ่าย 3,959,720,240 4,529,061,876 3,902,928,285 4,470,704,699 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 25,039,094 48,547,572 -                    -                    

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 775,314,644 1,008,865,728 751,119,619 994,906,197 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 22 56,275,535 74,847,945 55,875,287 74,431,652 
ก าไรส าหรับปี 719,039,109 934,017,783 695,244,332 920,474,545 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12



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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (6,063,839) 2,478,632 -                    -                    
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 6, 22 (212,901,898) (595,765,431) (212,901,898) (595,765,431)
ก าไรจากการโอนเปล่ียนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด
    ไปเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย 6, 22 -                    201,560,444 -                    201,560,444 
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
    ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22 42,580,380 78,840,997 42,580,380 78,840,997 
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้

   ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (176,385,357) (312,885,358) (170,321,518) (315,363,990)

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
    ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 17 40,841,202 41,443,137 36,875,832 41,443,137 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 22 (7,375,166) (8,288,628) (7,375,166) (8,288,628)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้

   ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 33,466,036        33,154,509        29,500,666        33,154,509        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี-สุทธิจากภาษเีงนิได้ (142,919,321) (279,730,849) (140,820,852) (282,209,481)
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 576,119,788 654,286,934 554,423,480 638,265,064 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 725,196,331 931,280,169 695,244,332 920,474,545 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (6,157,222) 2,737,614 -                    -                    
ก าไรส าหรับปี 719,039,109 934,017,783 695,244,332 920,474,545 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 585,099,493 649,725,682 554,423,480 638,265,064 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (8,979,705) 4,561,252 -                    -                    
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 576,119,788 654,286,934 554,423,480 638,265,064 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 23 2.50 3.20 2.39 3.17 

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรจากการ ส่วนแบ่งก าไร ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ เปล่ียนประเภท (ขาดทุน) รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า การวดัมูลค่า เป็นเงินลงทุน เบ็ดเสร็จอ่ืนจาก อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุน้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 290,633,730      1,487,143,830   51,433,146     50,000,000    1,789,311,343   10,438,354,093   (752,079)    5,804,275,807   -                    536,109         5,804,059,837     19,910,935,979      (291,474)     19,910,644,505   

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 24 -                    -                    -                 -                 -                    (319,697,103)      -             -                    -                    -                 -                      (319,697,103)         -             (319,697,103)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

    ก  าไรหรือขาดทุน -                    -                    -                 -                 -                    931,280,169        -             -                    -                    -                 -                      931,280,169           2,737,614   934,017,783       

    ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                    -                    -                 -                 -                    33,154,509          654,994     (476,612,345)    161,248,355      -                 (314,708,996)       (281,554,487)         1,823,638   (279,730,849)      

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                    -                    -                 -                 -                    964,434,678        654,994     (476,612,345)    161,248,355      -                 (314,708,996)       649,725,682           4,561,252   654,286,934       

    โอนไปส ารองทัว่ไป 24 -                    -                    -                 -                 79,837,869        (79,837,869)        -             -                    -                    -                 -                      -                         -             -                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 290,633,730      1,487,143,830   51,433,146     50,000,000    1,869,149,212   11,003,253,799   (97,085)      5,327,663,462   161,248,355      536,109         5,489,350,841     20,240,964,558      4,269,778   20,245,234,336   

(บาท)

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรสะสม เงินลงทุนเผ่ือขาย

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรจากการ ส่วนแบ่งก าไร ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ เปล่ียนประเภท (ขาดทุน) รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า การวดัมูลค่า เป็นเงินลงทุน เบด็เสร็จอ่ืนจาก อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุน้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 290,633,730       1,487,143,830   51,433,146    50,000,000    1,869,149,212   11,003,253,799 (97,085)        5,327,663,462   161,248,355  536,109         5,489,350,841   20,240,964,558   4,269,778    20,245,234,336  

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 24 -                      -                    -                 -                 -                    (351,666,813)     -               -                    -                -                 -                    (351,666,813)      -               (351,666,813)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

    ก  าไรหรือขาดทุน -                      -                    -                 -                 -                    725,196,331      -               -                    -                -                 -                    725,196,331        (6,157,222)   719,039,109       

    ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                    -                 -                 -                    33,466,036        (3,241,356)   (170,321,518)    -                -                 (173,562,874)    (140,096,838)      (2,822,483)   (142,919,321)      

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                      -                    -                 -                 -                    758,662,367      (3,241,356)   (170,321,518)    -                -                 (173,562,874)    585,099,493        (8,979,705)   576,119,788       

    โอนไปส ารองทัว่ไป 24 -                      -                    -                 -                 92,047,454        (92,047,454)       -               -                    -                -                 -                    -                      -               -                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 290,633,730       1,487,143,830   51,433,146    50,000,000    1,961,196,666   11,318,201,899 (3,338,441)   5,157,341,944   161,248,355  536,109         5,315,787,967   20,474,397,238   (4,709,927)   20,469,687,311  

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

เงินลงทุนเผ่ือขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 15



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

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรจากการ รวมองค์
ทนุเรือนหุน้ เปล่ียนประเภท ประกอบอ่ืน
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง การวดัมูลค่า เป็นเงินลงทนุ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้ทนุซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทนุ เผ่ือขาย ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,789,311,343 10,334,850,683 5,804,275,807 -                         5,804,275,807       19,807,648,539

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 24 -                -                  -              -             -                       (319,697,103)      -                         -                         -                        (319,697,103)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

   ก  าไรหรือขาดทนุ -                -                  -              -             -                       920,474,545       -                         -                         -                        920,474,545        
   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                -                  -              -             -                       33,154,509         (476,612,345)         161,248,355           (315,363,990)        (282,209,481)       
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                -                  -              -             -                       953,629,054       (476,612,345)         161,248,355           (315,363,990)        638,265,064        

โอนไปส ารองทัว่ไป 24 -                -                  -              -             79,837,869          (79,837,869)        -                         -                         -                        -                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,869,149,212 10,888,944,765 5,327,663,462 161,248,355 5,488,911,817 20,126,216,500

(บาท)

ก าไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุน้
เงินลงทนุเผ่ือขาย

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

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรจากการ รวมองค์
ทนุเรือนหุน้ เปล่ียนประเภท ประกอบอ่ืน
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง การวดัมูลค่า เป็นเงินลงทนุ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้ทนุซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทนุ เผ่ือขาย ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2562 290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,869,149,212 10,888,944,765 5,327,663,462 161,248,355 5,488,911,817 20,126,216,500

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
   เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 24 -                -                  -              -             -                      (351,666,813)    -                         -                         -                        (351,666,813)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

   ก  าไรหรือขาดทนุ -                -                  -              -             -                      695,244,332     -                         -                         -                        695,244,332        
   ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                -                  -              -             -                      29,500,666       (170,321,518)         -                         (170,321,518)        (140,820,852)       
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                -                  -              -             -                      724,744,998     (170,321,518)         -                         (170,321,518)        554,423,480        

โอนไปส ารองทัว่ไป 24 -                -                  -              -             92,047,454         (92,047,454)      -                         -                         -                        -                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 290,633,730 1,487,143,830 51,433,146 50,000,000 1,961,196,666 11,169,975,496 5,157,341,944 161,248,355 5,318,590,299 20,328,973,167

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

(บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุน้
เงินลงทนุเผ่ือขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 17



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

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไรส าหรับปี 719,039,109        934,017,783        695,244,332        920,474,545        
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ภาษีเงินได้ 56,275,535          74,847,945          55,875,287          74,431,652          
ตน้ทนุทางการเงิน 2,315,455            1,640,056            -                       -                       
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 237,386,666        238,384,341        232,629,804        231,503,673        
(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (1,931,647)           5,068,288            (1,517,253)           7,431,221            
กลบัรายการจากการปรับมลูคา่สินคา้  (10,076,349)         (27,659,412)         (6,872,958)           (5,881,074)           
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันา 1,809,392            -                       -                       -                       
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 32,703,807          (13,718,840)         55,815,255          26,815,149          
ดอกเบ้ียรับ (35,028,967)         (24,661,601)         (37,110,754)         (26,823,389)         
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (163,400,054)       (33,087,223)         (163,170,149)       (33,321,662)         
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 1,793,048            (111,565,344)       1,793,048            (100,292,170)       
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได)้ (25,039,094)         (48,547,572)         -                       -                       

ขาดทนุจากการสูญเสียอิทธิพลในบริษทัร่วม -                       5,184,265            -                       -                       
ขาดทนุจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น 6,160,937            5,887,405            6,160,937            5,862,596            
คา่ใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 64,371,592          78,653,634          61,098,134          78,127,935          
เงินปันผลรับ (531,071,210)       (528,011,533)       (570,780,051)       (545,351,902)       

355,308,220        556,432,192        329,165,632        632,976,574        
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 375,588,490        137,814,041        369,815,339        154,434,348        
สินคา้คงเหลือ (291,148,451)       97,464,403          (271,364,812)       46,419,951          
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 12,155,821          33,279,793          -                       -                       
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (36,591,375)         608,368               (39,573,639)         (34,612,082)         
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 5,855,242            (35,144,329)         3,511,369            (37,810,034)         
เจา้หน้ีการคา้ 54,543,245          (37,575,350)         67,468,481          (37,285,180)         
เจา้หน้ีอ่ืน (153,692,658)       70,319,491          (151,600,685)       66,035,044          
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (50,229,497)         (26,143,134)         (42,808,981)         (24,438,508)         
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (5,517,053)           (991,137)              (5,747,453)           (913,484)              
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 266,271,984        796,064,338        258,865,251        764,806,629        
จ่ายภาษีเงินไดจ่้ายออก (45,932,351)         (91,049,402)         (43,700,667)         (90,633,109)         
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 220,339,633        705,014,936        215,164,584        674,173,520        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

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

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุระยะสั้น (394,080,393)       (412,802,015)       (394,080,393)       (412,802,015)       

รับดอกเบ้ีย 30,367,612          22,260,314          32,449,399          24,422,103          

รับเงินปันผล 570,780,051        528,011,533        570,780,051        545,351,902        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ (346,637,883)       (200,527,733)       (343,614,682)       (198,433,149)       

เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ

   พนกังาน 33,466,892          1,187,464            52,117,916          24,377,264          

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบก าหนด 20,000,000          -                       20,000,000          -                       

เงินสดรับจากการขายตราสารทนุ -                       210,115,155        -                       210,115,155        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัร่วม (114,240,000)       -                       (114,240,000)       -                       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทนุ (226,818,591)       (102,908,038)       (226,818,591)       (110,874,855)       

เงินสดรับจากการลดทนุเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 19,530,816          3,388,780            19,530,816          3,388,780            

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 237,548,051        62,542,024          237,318,145        62,524,590          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (170,083,445)       111,267,484        (146,557,339)       148,069,775        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (2,195,785)           (1,639,070)           -                       -                       

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (351,537,209)       (319,541,945)       (351,537,209)       (319,541,945)       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 17,680,164          -                       -                       -                       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (336,052,830)       (321,181,015)       (351,537,209)       (319,541,945)       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (285,796,642)       495,101,405        (282,929,964)       502,701,350        

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเทา่เงินสด (4,876,834)           (1,828,205)           -                       (383,847)              
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (290,673,476)       493,273,200        (282,929,964)       502,317,503        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 1,404,374,301     911,101,101        1,378,050,315     875,732,812        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,113,700,825     1,404,374,301     1,095,120,351     1,378,050,315     

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
การลดลงในมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุเผ่ือขาย (212,901,898)       (595,765,431)       (212,901,898)       (595,765,431)       

เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ 4,497,118            20,383,149          4,003,372            19,097,695          

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

20 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 เงินลงทุนอ่ืน 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
12 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
15 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
16 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
17 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
18 ส ารอง 
19 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
20 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
21 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
22 ภาษีเงินได ้
23 ก าไรต่อหุน้ 
24 เงินปันผลและส ารองทัว่ไป 
25 เคร่ืองมือทางการเงิน 
26 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
27 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
28 มาตรฐานการรายงานทางเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช้ 
29 การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

21 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งขึ้นในประเทศไทย และ 
จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนธันวาคม 2521 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้ งอยู่ 
เลขท่ี 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั สหพฒันา อินเตอร์ โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 22.5) และ
บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั (ถือหุน้ร้อยละ 9.5) ซ่ึงบริษทัทั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย  
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี   
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน  
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1  มกราคม 2562  การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้ น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท ทั้ งน้ีกลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                  
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง 
รายได้ (“TAS 18”)  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดของนโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ถ) 
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นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 28 

 

(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ 
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่าง
ต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้ 10 การพิจารณาว่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั
ในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัลงทุนหรือไม่ 

หมายเหตุขอ้ 11 การจัดท างบการเงินรวม ซ่ึงกลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินัย (De facto 
control) ในกิจการท่ีกลุ่มบริษทัลงทุน  

 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผล ให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในปีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
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หมายเหตุขอ้ 8 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
หมายเหตุขอ้ 11 การซ้ือบริษทัย่อยซ่ึงการวดัมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ (รวมส่ิงตอบ

แทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย) และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ี
รับมา วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการ 

หมายเหตุขอ้ 17 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกับขอ้สมมติ
หลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

หมายเหตุขอ้ 22 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้ การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 

 
3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  

 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย)      
ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 

วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
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หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ต้นทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

การซ้ือแบบทยอยซื้อ 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทั
ถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นใน
ก าไรหรือขาดทุน มูลค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกจดั
ประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป 

 

บริษัทย่อย  
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ 
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม  
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 

การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย
เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
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ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   
 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของ 
เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย
ความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั  
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้ หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุน
ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่า
เกิดขึ้น    

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑ ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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 หน่วยงานในต่างประเทศ   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลง
ค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามี  
การจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท  
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษทัรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจาก
สัญญา 

 

ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ 
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น  
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(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ประเภทซ้ือมาขายไป สินคา้ฝากขายท่ีเก็บเงินตามยอดขายของผูจ้ดัจ าหน่าย สินคา้ส าเร็จรูปและ
สินคา้ระหวา่งผลิต ค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนของสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพยค์  านวณโดยใช้
วิธีเฉพาะเจาะจง ต้นทุนสินคา้ประกอบด้วยราคาทุนท่ีซ้ือ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ใน
สถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 

 
(ฉ) โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 

 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาคือโครงการท่ีถืออสังหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาเพื่อ
การขายในการด าเนินธุรกิจปกติ  โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติ
หกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย 
 

ตน้ทุนของโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ รวมตน้ทุนจาก  
การไดม้า ค่าใชจ่้ายในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้ืม และ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะ
เพื่อใชใ้นโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จ 

 

(ช) ภาษีขายของสินค้าจากการขายฝาก 
 

บริษัทบันทึกภาษีขายของสินค้าจากการขายฝาก เม่ือบริษัทส่งสินค้าให้ผู ้จัดจ าหน่ายและน าส่งภาษีขายให้
กรมสรรพากร โดยบนัทึกเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และบริษทัจะเรียกเก็บภาษีขายจากผูจ้ดั
จ าหน่ายเม่ือผูจ้ดัจ าหน่ายขายสินคา้ใหลู้กคา้ 
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(ซ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน  
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 

 เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบก าไรหรือขาดทุน 
 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด           
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการท่ีเป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผู ้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุน
สะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย 
จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลักทรัพยเ์พื่อคา้และหลักทรัพยเ์ผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซ้ือ  
ณ วนัท่ีรายงาน 

 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ      
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 ปี 
อาคาร 10 - 40 ปี 

 

(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วน
หน่ึงของอุปกรณ์ 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

30 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึก  
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

การจัดประเภทไปยงัอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

เ ม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยน์ั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่าตามบญัชี  
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ยกเวน้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ค านวณตามวิธีผลรวมจ านวน
ปี ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
 

อาคารและส่วนปรับปรุง  20 - 50 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน  3 - 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
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วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากัด ได้แก่ เคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ
ฐานขอ้มูลลูกคา้ วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึ้นภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนโดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ 
 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

เคร่ืองหมายการคา้ 10 ปี 
ลิขสิทธ์ิฐานขอ้มูลลูกคา้ 10 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 10 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับซอฟตแ์วร์ระหวา่งการพฒันา 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ฏ) สิทธิการเช่า 
 
สิทธิการเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายกุารเช่า 

 

(ฐ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่   
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั   
 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์น
เดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกวา่จะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ค านวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั 
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ
ถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การ
กลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ือง 
การดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไ ม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฑ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจาก               
การบนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและ
ยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฒ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ การสมทบเงินล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยห์ากไดรั้บคืนเป็นเงินสด
หรือหกัจากการจ่ายในอนาคต 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ า โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ  
ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น  
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
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ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 
(ด) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได้  เพื่อให้สะท้อนจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
หน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ต) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

กลุ่มบริษัทก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่ม 
ผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรม
ระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกต และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัอย่ างสม ่าเสมอ 
หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวัด มูลค่ ายุ ติธรรม เ ช่น ราคาจากนายหน้า  หรือการตั้ งราคา  
กลุ่มผูป้ระเมินได้ประเมินหลักฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวดัมูลค่ารวมถึง                  
การจดัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
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• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ข้อมูลระดับ  2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
 

(ถ) รายได้ 
 

 

นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562 
 
รายได้รับรู้ เ ม่ือลูกค้ามีอ านาจควบคุมในสินค้าด้วยจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มคาดว่าจะ 
มีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  

 
การขายสินค้า 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

 

นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 
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การขายสินค้า 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า
ของจ านวนรายได้และต้นทุนท่ีเกิดขึ้นได้อย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้ 

 

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

เม่ือสัญญาเป็นไปตามเกณฑ์ส าหรับการขายสินคา้ หรือถา้อ านาจในการควบคุม ความเส่ียง และผลตอบแทนท่ีมี
นยัส าคญัของความเป็นเจา้ของของงานระหวา่งก่อสร้างถูกโอนให้กบัผูซ้ื้อ ในคราวเดียว เช่น เม่ือก่อสร้างเสร็จ หรือ 
หลงัการส่งมอบ ในกรณีน้ีรายไดจ้ะรับรู้เม่ือเป็นไปตามเกณฑก์ารขายสินคา้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

(ท) รายได้ค่าเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น 

 
(ธ) รายได้จากการลงทุน 

 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

(น) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
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(บ) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า   ค่าเช่าท่ีอาจ
เกิดขึ้นตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนั
การปรับค่าเช่า 

 

(ป) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจหรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่  
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษี 
เงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ผ) ก าไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุน
ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วย
จ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน  
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(ฝ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล
อย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือ
กิจการนั้น  

 
(พ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล  
 

4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ  10 และ 11 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่
จัดตั้ง/สัญชำติ 

บริษัทถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย - บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ 
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั    
 (มหาชน) 

ไทย   9.97 เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 
22.50 มีผู ้ถือหุ้นและมีผู ้บ ริหารบาง ส่วน
ร่วมกนั 

บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 
    

ไทย    9.00  เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 
9.50 มีผูถื้อหุน้และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) ไทย 10.19 เป็นผู ้ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 8.50 มีผู ้ถือหุ้น 
และมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่
จัดตั้ง/สัญชำติ 

บริษัทถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

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 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 สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั  ไทย 19.90 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โอ ซี ซี จ ากดั (มหาชน) ไทย 19.73 เ ป็นผู ้ถือ หุ้นในบริษัท ร้อยละ  0.60 และมี 

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

ไทย 19.56 เ ป็นผู ้ถือ หุ้นในบริษัท ร้อยละ  1.10 และมี 
ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ดีเอฟ อินเตอร์ จ ากดั  ไทย 19.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทย คิวบิค เทคโนโลย ี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 ร่วมประโยชน์ จ ากดั ไทย 18.56 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั ไทย 18.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่
จัดตั้ง/สัญชำติ 

บริษัทถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 17.42 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 ไทยกุลแซ่ 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 ราชาอูชิโน จ ากดั ไทย 13.59 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยทาเคดะเลซ จ ากดั ไทย 12.76 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แชมป์เอช จ ากดั ไทย 12.50 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เทรชเชอร์ ฮิลล ์จ ากดั ไทย 12.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั มอร์แกน เดอ ทวั (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 12.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 

ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 12.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 

ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
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 เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัร้อยละ 3.40 และบริษทัมี 

ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั คิวพี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ไทย 10.77 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 
ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
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ช่ือกิจกำร ประเทศที่
จัดตั้ง/สัญชำติ 

บริษัทถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย 10.71 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ จ ากดั (มหาชน)  ไทย 10.43 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จ ากดั (มหาชน) ไทย 10.14 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส จ ากดั  ไทย 10.00 บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท วิทยาสิทธ์ิ 

   จ ากดั 
บริษทั ไทยทาคายา จ ากดั ไทย 10.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 

   ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั โทเทิลเวยอิ์มเมจ จ ากดั ไทย 10.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 

   ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั อี.พี.เอฟ. จ ากดั ไทย 10.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี     

   ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จ ากดั ไทย 10.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เค.ที.วาย. อินดสัทรี จ ากดั ไทย 9.93 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แดร่ีไทย จ ากดั ไทย 9.13 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 

   ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จ ากดั ไทย 9.12 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย 9.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั ไทย 9.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สห ลอวส์ัน จ ากดั ไทย 9.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 

   ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
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 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี    

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

ไทย 7.80 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 
   ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จ ากดั ไทย 
 

7.75 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี    
   ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
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บริษทั สหชลผลพืช จ ากดั ไทย 6.90 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอสอาร์พี นานาไซ จ ากดั ไทย 6.33 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  
บริษทั มอลเทน (ไทยแลนด์) จ ากดั ไทย 6.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 

   ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ 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 เ ป็นผู ้ถือ หุ้นในบริษัท ร้อยละ  3.80 และมี 

ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยมอนสเตอร์ จ ากดั ไทย 5.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี

ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั สห โคเมเฮียว จ ากดั ไทย 5.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บีเอน็ซี แม่สอด จ ากดั ไทย 5.00 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  
   จ ากดั  

ไทย 4.75 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

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

ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ราชสีมาชอปป้ิงคอมเพลก็ซ์ จ ากดั  ไทย 4.00 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี    

   ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 

 ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
ไทย 3.50 

 
บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยแน็กซิส จ ากดั ไทย 3.38 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย 1.25 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 

ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 
 

ไทย 
 

 0.79 
 

กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 
ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั เคก้ แอนด ์เบเกอร่ี จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  
บริษทั แคน จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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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 สุขทรรศน์ จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สหเอเซียแปซิฟิค จ ากดั ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 

ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั อินทนิลเชียงใหม่ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อินเตอร์เซา้ท ์จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอส.ที. (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 

   ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล  
โคออร์ดิเนชัน่ จ ากดั 

ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

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

จ ากดั 
บริษทั วิทยาสิทธ์ิ จ ากดั ไทย - บริษัทมีผู ้บริหารบางส่วนร่วมกันถือหุ้นใน 

   บริษทั 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คิวริต้ี ฟุตแวร์ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั มโนรมยฟ์ุตแวร์ จ ากดั 

 

บริษทั ที-เวย ์จ ากดั 

บริษทั เทรน ไทม ์เทสต ์จ ากดั 

ไทย 
 

ไทย 
ไทย 

- 
 
- 
- 

ผู ้ถือหุ้นบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 
   ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เบสท ์แฟคตอร่ี เอาทเ์ลท็ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แชมป์กบินทร์ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เมคอพัเทคนิคอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั พีบีบีซี อินเตอร์เทรด จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั พิทกัษกิ์จ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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บริษทั ทอฝัน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ดบัเบ้ิลยบีูเอชเอฟ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ดบัเบ้ิลยบีูแอลพ ีจ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไวลดไ์ลฟส์(ประเทศไทย) จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เซเลเบรท เวล็ธ จ ากดั ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 

   ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ที-เชมเบอร์ จ ากดั ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 

   ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั บี.เค.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล มาร์เก็ตต้ิง 
จ ากดั 

ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 
   ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั บุญวฒันโชค จ ากดั ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวท่ี 
   ใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ขายสินคา้ ราคาตลาดหรือราคาตามสัญญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้นๆ ราคาตามสัญญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้หรือรับบริการ ราคาตามสัญญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 

ซ้ือ/ขายสินทรัพย ์ ราคาตามสัญญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย ราคาตามสัญญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ราคาตามสัญญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 1.50 - 6.03 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย ร้อยละ 4 ต่อปี 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  24,792  24,372 
รายไดอ่ื้นๆ -  -  8,591  7,499 
ซ้ือสินคา้ -  -  110,895  105,815 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -  -  10,012  574 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  1,475  172 
        
บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 428  16,810  361  16,137 
เงินปันผลรับ 39,709  17,340  39,709  17,340 
รายไดอ่ื้นๆ 4,566  7,897  4,566  7,897 
ซ้ือสินคา้ 122,023  132,555  122,023  132,555 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 301  587  301  587 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 7,372  3,148  7,046  2,880 
        
บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 383,398  329,581  367,511  317,210 
เงินปันผลรับ 487,719  483,382  487,719  483,382 
รายไดอ่ื้นๆ 149,481  163,670  149,419  163,561 
ขายตราสารทุน -  19,315  -  19,315 
ซ้ือสินคา้ 6,600,023  6,184,324  6,585,790  6,175,447 
ซ้ือสินทรัพย ์ 109,068  115,227  109,023  115,172 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 295,408  345,509  295,332  345,504 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 97,513  53,903  94,564  48,646 
        
        
        



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 79,116  79,676  74,721  75,626 
ผลประโยชน์ระยะยาว 7,882  6,666  6,649  6,527 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 86,998  86,342  81,370  82,153 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  10,953  11,469 
บริษทัร่วม 118  2,684  118  2,684 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 104,613  110,803  102,272  109,676 
รวม 104,731  113,487  113,343  123,829 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,289)  (8,177)  (1,289)  (8,177) 
สุทธ ิ 103,442  105,310  112,054  115,652  

       
หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญส ำหรับปี (6,888)  1,404  (6,888)  960 

 
ลูกหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  93  154 
บริษทัร่วม 227  2,024  227  2,024 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43,076  14,312  43,076  14,312 
รวม 43,303  16,336  43,396  16,490 

 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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รายการเคลื่อนไหวของ อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม   1 มกราคม   เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562    
บริษทัร่วม 6.03  60,000  -  (32,500)  27,500 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.98-4.38  30,000  -  -  30,000 
รวม   90,000      57,500 

          
2561          
บริษทัร่วม 6.03  -  60,000  -  60,000 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.98-4.38  30,000  -  -  30,000 
รวม   30,000      90,000 
 

รายการเคลื่อนไหวของ อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม   1 มกราคม   เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562          
บริษทัยอ่ย 1.50-1.52  142,651  -  (18,651)  124,000 
บริษทัร่วม 6.03  60,000  -  (32,500)  27,500 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.98-4.38  30,000  -  -  30,000 
รวม   232,651      181,500 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   (141)      - 
สุทธ ิ   232,510      181,500 

          
          
          
          
          
          



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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รายการเคลื่อนไหวของ อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม   1 มกราคม   เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2561          
บริษทัยอ่ย 1.50-1.52  165,700  9,897  (32,946)  142,651 
บริษทัร่วม 6.03  -  60,000  -  60,000 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.98-4.38  30,000  -  -  30,000 
รวม   195,700      232,651 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   -      (141) 
สุทธ ิ   195,700      232,510 

 

เจ้าหนี้การค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  21,708  10,532 
บริษทัร่วม 19,830  21,323  19,830  21,287 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,148,239  1,097,494  1,144,820  1,096,238 
รวม 1,168,069  1,118,817  1,186,358  1,128,057 

    
 

เจ้าหนีอ้ื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  303  82 
บริษทัร่วม 1,274  900  1,238  900 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  118,741  114,074  118,741  114,074 
รวม 120,015  114,974  120,282  115,056 

 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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รายการเคลื่อนไหวของ อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม   1 มกราคม   เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562    
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00  10,000  20,000  (20,000)  10,000 
รวม   10,000      10,000 

          
2561          
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00  10,000  -  -  10,000 
รวม   10,000      10,000 

 
ภาระผูกพนัอื่นๆ  

งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 
 (พันบาท) 

ภำระค ำ้ประกันกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 334,970  334,970  

 

สัญญาเช่าพืน้ที่ขายและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้อง 
 
กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าพื้นท่ีและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง กลุ่มบริษทัจ่ายช าระ
ค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนรวมเฉล่ียเดือนละ 0.52 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 1 - 7 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2570 

 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

เงินสดในมือ  1,563  3,170  1,492  2,964 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  224,020  118,048  218,637  107,902 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์  546,726  242,603  533,771  228,027 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  333,872  1,034,641  333,700  1,034,500 
อ่ืนๆ  7,520  5,912               7,520  4,657 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดใน 
   งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกระแสเงินสด 

  
1,113,701 

  
1,404,374 

  
1,095,120 

  
1,378,050 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในใบรับเงินฝากประจ าท่ีมีระยะเวลาครบก าหนดน้อยกว่า 3 เดือน  
ท่ีออกโดยธนาคารหลายแห่ง เป็นจ านวน 334 ลา้นบาท (2561:1,035 ล้านบาท) และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.90 
- 1.00 ต่อปี (2561:ร้อยละ 1.10 - 1.40 ต่อปี) ซ่ึงบนัทึกไวเ้ป็นเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  
 

6 เงินลงทุนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 806,882  412,802  806,882  412,802 
        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น        
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 8,917,668  9,091,796  8,917,668  9,091,796 
ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 2,590,000  2,423,280  2,587,000  2,435,580 
ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบก าหนด -  20,000  -  20,000 
 11,507,668  11,535,076  11,504,668  11,547,376 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (597,148)  (586,859)  (594,148)  (583,859) 
สุทธ ิ 11,717,402  11,361,019  11,717,402  11,376,319 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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เงินปันผลรับและดอกเบ้ียรับ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  มีจ านวน 531.07 ลา้นบาทและ 26.51 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (2561: 528.01 ล้านบาทและ 14.80 ล้านบาท ตามล าดับ) 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2562  2561 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  9,091,796  9,068,042 
ซ้ือ/ลงทุนเพิ่ม  38,774  30,000 
โอนจากตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด  -  398,691 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนตราสารหน้ี     

ท่ีจะถือจนครบก าหนดไปเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  -  201,560 
จ าหน่าย  -  (10,732) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า  (212,902)  (595,765) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  8,917,668  9,091,796 

 
บริษทัมีตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ทั้งหมดเป็นเงินลงทุนในบริษทั    
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
การจัดประเภทเงินลงทุนใหม่ 
 
เมื่อวนัที่ 22 มิถุนายน 2560 บริษทัลงทุนในหุ้นกู ้แปลงสภาพของบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั 
(มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดังกล่าว จ านวนหุ้น 0.398 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท เป็น
จ านวนเงิน 398.69 ล้านบาท และจะครบก าหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ.2567   
 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ของบริษทั 
สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) โดยมีอตัราส่วนการแปลงสภาพหุ้นกู้ 1 หุ้นต่อหุ้นสามญั 22.22 หุ้น 
โดยราคาแปลงสภาพหุ้นละ 45 บาท บริษทัมีหุ้นสามญัที่ไดจ้ากการแปลงสภาพ 8.86 ล้านหุ้น โดยใช้ราคา
ตลาดของหุ้นสามญั ณ วนัท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาหุ้นละ 67.75 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 600.25 ล้านบาท 
โดยเกิดผลต่างจากการแปลงสภาพเป็นจ านวน 201.56 ล้านบาท บนัทึกไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการ
ท่ีบริษทัเปล่ียนประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย  
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,836,421  1,842,366  1,851,721  1,841,277 
ซ้ือ/ลงทุนเพิ่ม  188,044  54,890  188,044  54,890 
โอนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -  15,536  -  30,836 
จ าหน่าย  (21,323)  (84,461)  (21,323)  (84,461) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (10,290)  -  (25,590)  - 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า  -  8,090  -  9,179 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  1,992,852  1,836,421  1,992,852  1,851,721 

 
  



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

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  87,279  78,564  92,061  82,721 
เกินก าหนดช าระ :         

นอ้ยกวา่ 1 เดือน  15,479  15,387  15,479  15,387 
1 - 3 เดือน  323  3,495  319  3,495 
4 - 12 เดือน  303  7,335  303  7,335 
มากกวา่ 12  เดือน  1,347  8,706  5,181  14,891 

  104,731  113,487  113,343  123,829 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (1,289)  (8,177)  (1,289)  (8,177) 
 3 103,442  105,310  112,054  115,652 

         
บุคคลหรือกิจกำรอื่นๆ         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  1,208,107  1,592,442  1,181,360  1,560,325 
เกินก าหนดช าระ :         

นอ้ยกวา่ 1 เดือน  84,012  65,499  84,012  65,499 
1 - 3 เดือน  16,385  20,228  15,627  17,739 
4 - 12 เดือน  4,470  10,654  3,946  10,282 
มากกวา่ 12  เดือน  13,609  4,593  13,609  4,038 

  1,326,583  1,693,416  1,298,554  1,657,883 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (14,202)  (14,065)  (14,202)  (13,510) 
  1,312,381  1,679,351  1,284,352  1,644,373 
         

สุทธ ิ  1,415,823  1,784,661  1,396,406  1,760,025 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 
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8 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

สินคา้ส าเร็จรูป 1,258,411  1,208,662  1,257,412  1,219,142 
สินคา้ท่ีเก็บเงินตามยอดขายของผูจ้ดัจ าหน่าย 2,338,341  2,123,684  2,338,341  2,122,800 
สินคา้ระหวา่งผลิต 8,123  2,829  -  - 
วตัถุดิบ 33,995  30,870  -  - 
สินคา้ระหวา่งทาง 89,489  70,845  88,718  70,845 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (83,001)  (93,077)  (52,848)  (59,721) 
 3,645,358  3,343,813  3,631,623  3,353,066 
อสังหาริมทรัพยร์อการขาย - อาคารชุด 12,855  13,175  12,855  13,175 
รวม 3,658,213  3,356,988  3,644,478  3,366,241 

        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 
       

- ตน้ทุนขาย 7,578,099  7,866,535  7,440,372  7,601,583 
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (10,076)  (27,659)  (6,873)  (5,881) 
สุทธ ิ 7,568,023  7,838,876  7,433,499  7,595,702 

  
ค 

9 โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพฒันำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

บา้นตวัอยา่ง 4,639  4,301  -  - 
ท่ีดินและค่าพฒันาโครงการพฒันาเพื่อขาย 47,214  11,161  -  - 
ตน้ทุนการพฒันางานระหวา่งก่อสร้าง 60,471  109,018  -  - 
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่า (1,809)  -  -  - 
รวม 110,515  124,480  -  - 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562 2561  2562 2561 
  (พันบาท) 
บริษัทร่วม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  837,165  826,906  593,443  635,736 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน         
   ในบริษทัร่วม  25,039  48,548  -  - 
ซ้ือ/ลงทุนเพิ่ม  114,240  18,018  114,240  18,018 
ขายเงินลงทุน  -  (18,018)  -  (18,018) 
รายไดเ้งินปันผล  (39,709)  (17,340)  -  - 
ลดทุนจดทะเบียน  -  -  -  (147,420) 
โอนไปตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่น 
   ความตอ้งการของตลาด  

  
- 

  
(15,536) 

  
- 

  
(30,836) 

ขาดทุนจากการสูญเสียอ านาจการควบคุม  -  (5,185)  -  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (360)  (184)  (360)  (184) 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า  -  -  -  136,147 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา 
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

  
(445) 

  
(44) 

  
- 

  
- 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  935,930  837,165  707,323  593,443 
 

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม  
 

เ ม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2561 บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากัด  ได้ลดทุนจดทะเบียนจากจ านวน 
630.00 ลา้นบาทเหลือ 138.60 ลา้นบาท โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากราคาหุ้นละ 100 บาทเป็นราคาหุ้นละ 22 
บาท โดยบริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวจ านวน 1.89 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 189.00 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ  30 ของทุนจดทะ เ บี ยน  ท า ใ ห้ เ กิ ดผลขาดทุนจากการลดทุนจ านวน  147.42 ล้านบาท  ณ วัน ท่ี   
31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีการตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าเ งินลงทุนดังกล่าวไว้แล้วเป็นจ านวน 146.89 ล้านบาท  
และในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงิน 11.27 ลา้นบาทใน
ก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีบริษทัไดน้ ามูลค่าเงินลงทุนท่ีลดทุนมาสุทธิกบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าว 
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การอนุมัติซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมเติม 
 

เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ด าเนินการซ้ือเงินลงทุนใน 
บริษทั ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั เพิ่มเติมอีกเป็นจ านวนร้อยละ 12.86 เป็นมูลค่ารวม 18.00 ลา้นบาท โดย
บริษทัได้เขา้ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากัด ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ท าให้บริษทัมี
สัดส่วนการถือหุน้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 30.00 เป็นร้อยละ 42.86  
 

การอนุมัติจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมส่วนท่ีซ้ือเพ่ิมเติม 
 

เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้ด าเนินการจ าหน่ายเงินลงทุนของ
บริษทั ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั ในส่วนท่ีซ้ือเพิ่มเติมจ านวนร้อยละ 12.86 จ านวนเงิน 18.00 ลา้นบาท 
(จ านวน 0.81 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 22.00 บาท) โดยบริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไปในวนัท่ี 26 ตุลาคม 
2561 ท าใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ลดลงจากเดิมร้อยละ 42.86 เป็นร้อยละ 30.00 
 

เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 บริษทั ชอ้ป โกลบอล จ ากดั (ประเทศไทย) มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 100.10 ลา้นบาท 
(จ านวน 4.55 ลา้นหุ้น ราคาหุ้นละ 22 บาท) จากทุนจดทะเบียน 138.60 ลา้นบาทเป็น 238.70 ลา้นบาท บริษทัสละ
สิทธ์ิในการซ้ือหุ้นเพิ่มเติมตามสัดส่วน ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากเดิมร้อยละ 30.00 เป็นร้อยละ 17.42 
เน่ืองจากการสูญเสียอิทธิพลในบริษทัดงักล่าว ดงันั้น บริษทัจึงโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงิน
ลงทุนทัว่ไป ตั้งแต่วนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 บริษทัไม่ไดบ้นัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม  ทั้งน้ี 
มูลค่าเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัดงักล่าวมีจ านวนเงิน 20.72 ลา้นบาทและบริษทัไดว้ดัมูลค่ายติุธรรม
ของส่วนไดเ้สียท่ียงัคงเหลืออยู่ในบริษทั ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั ณ วนัท่ีสูญเสีย อิทธิพลโดยมีจ านวน
เงิน 15.54 ล้านบาท โดยบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการสูญเสียอิทธิพลเป็นจ านวนเงิน 5.18 ล้านบาทในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 
 ลกัษณะ 

ธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
  

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
  

เงินปันผลรับ 
  2562  2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
บริษัทร่วม  (ร้อยละ) (พันบาท) 
Nanan Cambo Solution  

Co., Ltd. 
ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์ 49.00 
 
49.00 12,960 

 
12,960 

 
6,475 

 
6,475 

  
(544) 

  
(184) 

 
5,931 

 
6,291 

 
5,293 

 
6,109 

  
- 

  
- 

บริษทั บุญ แคปปิตอล 
โฮลดิ้ง จ ากดั 

 
ลงทุน 

 
32.00 

  
32.00 

 
700,000 

  
343,000 

  
224,000 

  
109,760 

  
- 

  
- 

  
224,000 

  
109,760 

  
228,263 

  
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 

  
39,900 

  
40,140 

  
560  

 
1,050 

บริษทั รักษาความปลอดภยั 
ไทยซีคอม จ ากดั 

จ าหน่าย ให้เช่า
อุปกรณ์สัญญาณเตือน
ภยัและให้บริการรักษา

ความปลอดภยั 25.50 
 
 25.50 378,934  378,934  196,983  196,983  -  -  196,983  196,983  261,578  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 

  
185,017 

  
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 

  
128,235 

  
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 

  
87,644 

  
108,938 

  
14,400 

  
- 

รวม         707,867  593,627  (544)  (184)  707,323  593,443  935,930  837,165  39,709  17,340 
 

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

 กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน  
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ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับ
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชีการกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงิน
โดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าทางค่าตามบญัชี ของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่าน้ี 
 
 บริษทั บุญแคปปิตอล 

โฮลด้ิง จ ากดั 
 บริษทั รักษาความปลอดภยั  

ไทยซีคอม จ ากดั 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รายได ้ 22,114  3,517  1,712,390  1,658,619 
ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 12,257  1,013  101,493  90,785 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 12,257  1,013  101,493  90,785 

        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ     
ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทั  

 
3,922 
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25,881 

  
23,150 

        
สินทรัพยห์มุนเวียน 9,163  4,216  1,359,906  1,261,519 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,038,278  727,940  390,113  377,660 
หน้ีสินหมุนเวียน (334,120)  (388,091)  (236,999)  (218,500) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน -  -  (251,743)  (224,517) 
สินทรัพย์สุทธิ 713,321  344,065  1,261,277  1,196,162 

        
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 228,263  110,101  261,578  244,973 

 
  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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บริษัทร่วมท่ีไม่มีสาระส าคัญ 
 

กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญัหลายแห่ง 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญั จากจ านวนเงินท่ี
รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 

   บริษัทร่วมที่ไม่มีสำระส ำคัญ 
     2562  2561 
     (พันบาท) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีไม่มีสาระส าคญั  446,089  482,091 
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน     

- ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  (4,764)  25,074 
- ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  -  - 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  (4,764)  25,074 
 

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2562  2561 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 47,253  63,825 
ซ้ือ/ลงทุนเพิ่ม  -  7,967 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (7,811)  (24,539) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 39,442  47,253 
 

การซ้ือ/ลงทุนเพ่ิม  
 
เม่ือวนัท่ี 13 กันยายน 2561 บริษทัลงทุนเพิ่มใน Amis Du Monde SARL เป็นจ านวนเงิน 7.97 ล้านบาท (จ านวนหุ้น 
21,004 หุน้ ราคาหุน้ละ 379.30 บาท) และไดจ่้ายช าระแลว้ทั้งจ านวน ทั้งน้ีบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม เน่ืองจาก
บริษทั Amis Du Monde SARL มีแผนการเลิกกิจการ มีผลท าให้บริษทัตั้งส ารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ท่ีลงทุนเพิ่มทั้งจ านวน 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
  

เงินปันผลรับ 
    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 
  

(24,383) 
  

(16,572) 
  

25,616 
  

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  (153,408)  (145,597)  39,442  47,253  -  - 
 

 

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

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 Amis Du Monde SARL อยูใ่นระหวา่งการช าระบญัชีของบริษทั 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาด ดงันั้น จึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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12 อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,227,985  1,263,338  1,317,391  1,352,744 
เพิ่มขึ้น 3  -  3  - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  230  -  230 
จ าหน่าย (75,809)  (35,583)  (75,809)  (35,583) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,152,179  1,227,985  1,241,585  1,317,391 
        

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  (112,228)  (120,831)  (134,663)  (141,953) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (8,874)  (7,481)  (10,188)  (8,794) 
จ าหน่าย 7,356  16,084  7,356  16,084 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (110,740)  (110,740)  (110,740)  (110,740) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม (224,486)  (222,968)  (248,235)  (245,403) 
        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 1 มกรำคม  1,005,017  1,031,767  1,071,988  1,100,051 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  927,693  1,005,017  993,350  1,071,988 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประเมินราคาโดย บริษทั ยเูค แวลูเอชัน่ 
แอนด ์ เอเจนซ่ี จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2559 โดยวิธีมูลค่าตลาดส าหรับการใชป้ระโยชน์ปัจจุบนั  
ราคาประเมินจ านวน 2,257 ลา้นบาท  

 
  



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

ล าดับช้ันมูลค่ายติุธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก      
ซ่ึงมีคุณสมบัติในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว   
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็น
ประจ าอยา่งสม ่าเสมอ 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 2,257 ล้านบาท ถูกจัดล าดับชั้นการวดัมูลค่า
ยติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 3 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยส าคัญ 
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระ ใช้หลกัเกณฑ์มูลค่าตลาดและมูลค่าทดแทนคงเหลือสุทธิในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น โดย      
การประเมินมูลค่าตลาดของท่ีดินใช้วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด ส่วนการประเมินมูลค่าส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมี
ลกัษณะเฉพาะตวัในดา้นรูปแบบ ลกัษณะการใชง้านและประโยชน์ใชส้อยใชว้ิธีคิดตน้ทุน 

 

รูปแบบการพิจารณาการใช้ประโยชน์สูงสุดและดีท่ีสุด พิจารณาถึงลกัษณะทางกายภาพของทรัพยสิ์น เช่น 
ท าเล ท่ีตั้ง ลกัษณะทางกายภาพและศกัยภาพในการพฒันาทรัพยสิ์น สภาพการใชท้รัพยสิ์นในบริเวณใกลเ้คียงท่ีมี
ความเหมาะสมและตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีก าหนดให้ทรัพยสิ์นสามารถใหป้ระโยชน์สูงสุด



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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13 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,988,357  838,288  1,216,863  1,198,113  70,401  40,069  5,352,091 
เพ่ิมข้ึน -  2,998  73,232  43,267  -  97,322  216,819 
โอน  -  3,907  2,874  27,194  -  (37,729)  (3,754) 
จ าหน่าย (240)  (42,733)  (13,272)  (119,561)  (10,592)  -  (186,398) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 1,988,117  802,460  1,279,697  1,149,013  59,809  99,662  5,378,758 
เพ่ิมข้ึน 105,672  29,993  39,727  40,357  3,753  118,270  337,772 
โอน  -  -  2,452  38,990  -  (107,290)  (65,848) 
จ าหน่าย -  -  (16,537)  (41,707)  (7,624)  -  (65,868) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 2,093,789  832,453  1,305,339  1,186,653  55,938  110,642  5,584,814 
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 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  (599,802)  (877,413)  (940,822)  (59,883)  -  (2,477,920) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (17,961)  (113,023)  (86,896)  (4,535)  -  (222,416) 
จ าหน่าย -  36,410  11,166  112,210  10,589  -  170,376 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 -  (581,353)  (979,270)  (915,508)  (53,829)  -  (2,529,960) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (19,849)  (107,304)  (87,565)  (3,525)  -  (218,243) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (7,485)  (5,207)  (9,362)  -  -  (22,054) 
จ าหน่าย -  -  12,580  35,936  7,624  -  56,140 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 -  (608,687)  (1,079,201)  (976,499)  (49,730)  -  (2,714,117) 
  
มูลค่าสุทธิทางบัญชี - ภายใต้กรรมสิทธ์ิ              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,988,117  221,107  300,427  233,505  5,980  99,662  2,848,798 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 2,093,789  223,766  226,138  210,154  6,208  110,642  2,870,697 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  
มีจ านวน 2,000 ลา้นบาท (2561: 1,808 ล้านบาท) 

  



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

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,925,217  806,237  1,153,416  1,188,904  63,873  40,068  5,177,715 
เพิ่มขึ้น -  210  72,333  43,173  -  97,322  213,038 
โอน  -  3,907  2,874  27,195  -  (37,730)  (3,754) 
จ าหน่าย (240)  (42,212)  (9,166)  (119,561)  (10,589)  -  (181,768) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 1,924,977  768,142  1,219,457  1,139,711  53,284  99,660  5,205,231 
เพิ่มขึ้น 105,672  29,947  38,527  40,357  3,753  116,298  334,554 
โอน  -  -  2,452  38,990  -  (107,290)  (65,848) 
จ าหน่าย -  -  (16,537)  (41,706)  (7,105)  -  (65,348) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 2,030,649  798,089  1,243,899  1,177,352  49,932  108,668  5,408,589 

  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุง  
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  

เคร่ืองตกแต่ง
และติดตั้ง  ยานพาหนะ  

สินทรัพย ์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  (577,061)  (824,483)  (929,082)  (55,320)  -  (2,385,946) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (14,517)  (112,396)  (84,731)  (3,128)  -  (214,772) 
จ าหน่าย -  35,890  7,218  112,210  10,588  -  165,906 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 -  (555,688)  (929,661)  (901,603)  (47,860)  -  (2,434,812) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  (16,511)  (106,539)  (87,129)  (2,549)  -  (212,728) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  (7,485)  (5,207)  (9,362)  -  -  (22,054) 
จ าหน่าย -  -  12,580  36,277  7,105  -  55,962 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 -  (579,684)  (1,028,827)  (961,817)  (43,304)  -  (2,613,632) 

 

  
มูลค่าสุทธิทางบัญชี - ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  1,924,977  212,454  289,796  238,108  5,424  99,660  2,770,419 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 2,030,649  218,405  215,072  215,535  6,628  108,668  2,794,957 

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแล้ว แต่ย ังคงใช้งานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
มีจ านวน 1,950 ลา้นบาท (2561: 1,758 ล้านบาท) 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม 
 

เคร่ืองหมาย
การคา้  

ลิขสิทธ์ิ
ฐานขอ้มูล
ลูกคา้  

ลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร์  

ซอฟตแ์วร์
ระหวา่ง
พฒันา  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 33,303  7,955  23,545  3,812  68,615 
เพิ่มขึ้น  720  -  3,693  79  4,492 
โอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 64  -  7,304  (3,844)  3,524 
จ าหน่าย -  -  (5)  -  (5) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 
   1 มกรำคม 2562 34,087  7,955  34,537  47  76,626 
เพิ่มขึ้น  530  -  2,419  794  3,743 
โอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -  2,093  63,755  65,848 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 34,617  7,955  39,049  64,596  146,217 

          
ค่าตัดจ าหน่าย          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 (23,661)  (5,839)  (7,320)  -  (36,820) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (281)  (803)  (2,871)  -  (3,955) 
จ าหน่าย -  -  2  -  2 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  และ  
  1 มกรำคม 2562 (23,942)  (6,642)  (10,189)  

 
-  (40,773) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (258)  (803)  (4,331)  -  (5,392) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 (24,200)  (7,445)  (14,520)  -  (46,165) 

          
 มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 10,145  1,313  24,348  47  35,853 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 10,417  510  24,529  64,596  100,052 

          
          



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

เคร่ืองหมาย
การคา้  

ลิขสิทธ์ิ
ฐานขอ้มูล
ลูกคา้  

ลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร์  

ซอฟตแ์วร์
ระหวา่ง
พฒันา  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 24,371  7,845  17,667  3,812  53,695 
เพิ่มขึ้น 720  -  3,693  79  4,492 
โอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 64  -  7,304  (3,844)  3,524 
จ าหน่าย -  -  (5)  -  (5) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ  
   1 มกรำคม 2562 25,155  7,845  28,659  47  61,706 
เพิ่มขึ้น 530  -  2,137  794  3,461 
โอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -  2,093  63,755  65,848 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 25,685  7,845  32,889  64,596  131,015 
          

ค่าตัดจ าหน่าย          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 (22,989)  (5,838)  (1,813)  -  (30,640) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (281)  (803)  (2,320)  -  (3,404) 
จ าหน่าย -  -  2  -  2 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ  
   1 มกรำคม 2562 (23,270)  (6,641)  (4,131)  

 
-  (34,042) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (258)  (803)  (3,794)  -  (4,855) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 (23,528)  (7,444)  (7,925)  -  (38,897) 
          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,885  1,204  24,528  47  27,664 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 2,157  401  24,964  64,596  92,118 
. 

 

  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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15 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 

    (พันบาท) 
เงินมดัจ าและเงินประกนั  179,530  186,508  177,824  179,170 
ภาษีเงินไดร้อขอคืน  41,060  39,353  37,062  34,229 
สิทธิการเช่า  16,421  14,109  16,421  14,109 
อ่ืนๆ  12,684  10,013  11,253  14,427 
รวม  249,695  249,983  242,560  241,935 

 

16 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562  2561  2562  2561 
 หมายเหตุ  (พันบาท) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  
- ไม่มีหลกัประกนั 

   
7,680 

  
-  

 
-  

 
- 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
- ไม่มีหลกัประกนั 

   
30,000 

  
20,000 

  
- 

  
- 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคล 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
4 

  
10,000 

  
10,000 

  
- 

  
- 

รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้   47,680  30,000  -  - 

 
  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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17 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้  562,106  588,805  530,963  549,550 
 

 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียง
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 

 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   โครงการผลประโยชน์ 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 588,805  577,738  549,550  537,303 
        

รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 52,881  66,007  50,811  65,587 
ตน้ทุนการบริการในอดีต 4,574  -  4,058  - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 6,917  12,646  6,229  12,541 
 64,372  78,653  61,098  78,128 
        

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกั        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั        

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 1,021  9,669  -  9,669 
- ขอ้สมมติทางการเงิน (5,347)  (823)  (6,177)  (823) 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ (36,516)  (50,289)  (30,699)  (50,289) 
 (40,842)  (41,443)  (36,876)  (41,443) 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   โครงการผลประโยชน์ 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ผลประโยชน์จ่าย (50,229)  (26,143)  (42,809)  (24,438) 
 (50,229)  (26,143)  (42,809)  (24,438) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 562,106  588,805  530,963  549,550 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ี
ถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานในปี 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลัก งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  คณิตศาสตร์ประกันภัย 2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.48 - 2.07  2.49 - 2.67  1.48  2.67 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  2.00 - 5.00  2.00 - 7.00  3.00 - 5.00  3.00 - 7.00 

 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้เป็น 8.53 ปี  
(2561: 7.11-8.53 ปี) 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวม 
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (36,113)  (41,426)  40,914  46,987 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   38,948  46,130  (35,057)  (41,460) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (34,891)  (43,940)  16,195  20,607 
อายเุฉล่ีย 1,185  1,483  (1,180)  (1,477) 
อตัรามรณะในอนาคต  (4)  -  4  - 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (33,201)  (39,350)  37,738  44,689 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   37,269  43,717  (33,436)  (39,240) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (34,805)  (41,718)  16,101  19,436 
อายเุฉล่ีย 1,185  1,394  (1,180)  (1,389) 
 
แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 

 
18 ส ำรอง 

 
ส ารองประกอบดว้ย  
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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ส ำรองทั่วไป 
 
บริษทัจัดสรรเงินส ารองทั่วไปเท่ากับร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิแต่ละปี เพื่อให้บริษทัมีฐานเงินส ารองทั่วไปท่ี
แขง็แกร่ง ด ารงความมัน่คงแก่กิจการและเพิ่มมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุ้น 
 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 

 

ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำย 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

 
19 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ท่ีผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
 
บริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงานหลกั คือ เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรีและ
เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ บริษทัประเมินก าไรจากการด าเนินงาน โดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรจากการ
ด าเนินงานในงบการเงิน บริษทัไม่ไดร้ายงานสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละส่วนงานท่ีรายงาน เน่ืองจากผูบ้ริหารเช่ือว่า
การใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานท่ีรายงาน 
 

 
เคร่ืองส ำอำง 
และเคร่ืองหอม  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพสตรี  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพบุรุษ  

รวมส่วนงำนที่
รำยงำน  

 
อื่นๆ 

  
รวม 

 ตัดรำยกำรบญัชี
ระหว่ำงกัน  

 
รวม  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,027  1,143  4,167  4,672  3,021  3,164  8,215  8,979  3,220  3,501  11,435  12,480  (126)  (130)  11,309  12,350 
ก าไรจากการด าเนินงาน 
ตามส่วนงาน 50  67  334  517  271  365  655  949  (38)  94  617  1,043 

 
34 

 
(39)  651  1,004 

รายไดอ้ื่น                             969  979 
ค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                             (870)  (1,023) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                                
   ในบริษทัร่วม                             25  49 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้                             775  1,009 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่  มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ี 
ไม่เป็นสาระส าคญั  
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้รายใหญ่ของกลุ่มบริษทั 
 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 

20 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  1,592,410  2,016,574  1,501,932  1,863,287 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 17 64,372  78,653  61,098  78,128 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  25,002  30,733  22,104  25,986 
อ่ืนๆ   68,888  82,304  68,699  79,654 
รวม  1,750,672  2,208,264  1,653,833  2,047,055 

 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบในอตัรา
ร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตาม
ขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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21 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  7,669,255  7,604,612  7,629,728  7,550,003 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป  (197,546)  73,055  (196,229)  45,700 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 20 1,756,741  2,208,264  1,653,833  2,047,055 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย  664,466  998,800  664,318  989,803 
ค่าเช่าพื้นท่ีและบริการ  429,797  421,102  422,784  420,881 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  237,386  234,153  232,629  231,504 
ค่าขนส่ง  148,916  140,709  148,043  140,516 
ค่าลิขสิทธ์ิ  93,093  100,729  91,976  99,389 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์  22,054  -  22,054  - 

อ่ืนๆ  701,266  584,874  667,292  541,556 

รวมต้นทุนขำย ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

  
11,525,428 

  
12,366,298 

  
11,336,428 

  
12,066,407 

 

22 ภำษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน          
ส าหรับงวดปัจจุบนั    41,268  46,274  40,868  45,858 

   41,268  46,274  40,868  45,858 

  ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว   15,007  28,574  15,007  28,574 
   56,275  74,848  55,875  74,432 
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 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 

ภาษีเงินได้ 
ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี 
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
เงินลงทุนเผื่อขาย (212,902)  42,580  (170,322)  (595,765)  119,153  (476,612) 
ก าไรจากการประมาณตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 40,841  

 
(7,375)  33,466  41,443  (8,289)  33,154 

ก าไรจากการโอนเปล่ียน 
   ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก าหนดไปเป็นหลกัทรัพย ์
เผื่อขาย 

 
 
 
-  

 
 
 
-  

 
 
 
-  201,560  (40,312)  161,248 

รวม (172,061)  35,205  (136,856)  (352,762)  70,552  (282,210) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 

ภาษีเงินได้ 
ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี 
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
เงินลงทุนเผื่อขาย (212,902)  42,580  (170,322)  (595,765)  119,153  (476,612) 
ก าไรจากการประมาณตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 36,876  (7,375)  29,501  41,443  (8,289)  33,154 
ก าไรจากการโอนเปล่ียน 
   ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก าหนดไปเป็นหลกัทรัพย ์
เผื่อขาย 

 
 
 
-  

 
 
 
-  

 
 
 
-  201,560  (40,312)  161,248 

รวม (176,026)  35,205  (140,821)  (352,762)  70,552  (282,210) 

 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

80 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง  งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   775,314    1,008,866 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  155,062  20  201,773 
ความแตกต่างในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของ               
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

  
5,008 

    
9,709 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (112,142)    (107,382) 
ผลกระทบจากรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างกนั 
    ระหวา่งบญัชีและภาษี 

  
8,347 

    
(29,252) 

รวม 7  56,275  8  74,848 

 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   751,120    994,904 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  150,224  20  198,981 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (112,142)    (107,382) 
ผลกระทบจากรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างกนั 
    ระหวา่งบญัชีและภาษี 

  
17,793 

    
(17,167) 

รวม 7  55,875  7  74,432 
 

  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รวม 669,987  691,224  (1,342,262)  (1,383,697) 
การหกักลบรายการของภาษี  (669,987)  (691,224)  669,987  691,224 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำร      
ตัดบัญชีสุทธิ  -  -  (672,275)  (692,473) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รวม 669,987  691,224  (1,339,880)  (1,381,315) 
การหกักลบรายการของภาษี  (669,987)  (691,224)  669,987  691,224 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำร      
ตัดบัญชีสุทธิ  -  -  (669,893)  (690,091) 

 
  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม   

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 
2562  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้  4,337  (1,239)  -  3,098 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 441  704    1,145 
สินคา้คงเหลือ 11,944  (1,739)  -  10,205 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 446,195  (23,316)  -  422,879 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 93,825  10,494  -  104,319 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,148  -  -  22,148 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,424  (2,424)  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 109,910  3,658  (7,375)  106,193 
รวม 691,224  (13,862)  (7,375)  669,987 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  (1,331,916)  -  42,580  (1,289,336) 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนตราสารหน้ี 
  ท่ีจะถือจนครบก าหนดไปเป็น 
  หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 
 

(40,312) 

  
 
- 

  
 
- 

 
 
 

(40,312) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (9,636)  (1,145)  -  (10,781) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,833)  -  -  (1,833) 
รวม (1,383,697)  (1,145)  42,580  (1,342,262) 
        

สุทธ ิ (692,473)  (15,007)  35,205  (672,275) 
 

  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ณ วันที่  

1 มกรำคม   
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 
2561  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้  5,485  (1,148)  -  4,337 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  441  -  441 
สินคา้คงเหลือ 13,120  (1,176)  -  11,944 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 475,129  (28,934)  -  446,195 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 92,658  1,167  -  93,825 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,148  -  -  22,148 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,941  (8,517)  -  2,424 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 107,461  10,738  (8,289)  109,910 
รวม 726,942  (27,429)  (8,289)  691,224 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด    (1,451,069)  -  119,153  (1,331,916) 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนตราสารหน้ี 
  ท่ีจะถือจนครบก าหนดไปเป็น 
  หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 
 
- 

  
 
- 

  
 

(40,312) 

  
 

(40,312) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (8,491)  (1,145)  -  (9,636) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,833)  -  -  (1,833) 
รวม (1,461,393)  (1,145)  78,841  (1,383,697) 
        

สุทธ ิ (734,451)  (28,574)  70,552  (692,473) 
 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม   

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 
   2562  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้  4,337  (1,239)  -  3,098 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 441  704  -  1,145 
สินคา้คงเหลือ 11,944  (1,739)  -  10,205 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 446,195  (23,316)  -  422,879 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 93,825  10,494  -  104,319 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,148  -  -  22,148 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,424  (2,424)  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 109,910  3,658  (7,375)  106,193 
รวม 691,224  (13,862)  (7,375)  669,987 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  (1,331,916)  -  42,580  (1,289,336) 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนตราสารหน้ี 
  ท่ีจะถือจนครบก าหนดไปเป็น 
  หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 
 

(40,312) 

  
 
- 

  
 
- 

  
 

(40,312) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (9,087)    (1,145)  -  (10,232) 
รวม (1,381,315)  (1,145)  42,580  (1,339,880) 
        

สุทธ ิ (690,091)  (15,007)  35,205  (669,893) 
 
  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ณ วันที่  

1 มกรำคม   
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 
  2561  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้  5,485  (1,148)  -  4,337 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  441  -  441 
สินคา้คงเหลือ 13,120  (1,176)  -  11,944 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 475,129  (28,934)  -  446,195 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 92,658  1,167  -  93,825 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,148  -  -  22,148 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,941  (8,517)  -  2,424 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 107,461  10,738  (8,289)  109,910 
รวม 726,942  (27,429)  (8,289)  691,224 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด    (1,451,069)  -  119,153  (1,331,916) 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนตราสารหน้ี 
  ท่ีจะถือจนครบก าหนดไปเป็น 
  หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 
 
- 

  
 
- 

  
 

(40,312) 

  
 

(40,312) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (7,942)  (1,145)  -  (9,087) 
รวม (1,459,011)  (1,145)  78,841  (1,381,315) 
        

สุทธ ิ (732,069)  (28,574)  70,552  (690,091) 
 

ในปี 2562 บริษทั ไหมทอง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีจ านวน  3.58 ลา้นบาท ท าให้
ขาดทุนทางภาษีสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 71.34 ลา้นบาท (2561: 67.76 ล้านบาท) กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการ
ดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  เน่ืองจากผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากขาดทุน
สะสมท่ีจะส้ินอายใุนปี 2563 - 2565 โดยเห็นว่า ยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่ว่า บริษทั ไหมทอง จ ากดัจะมีก าไร
ทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   

  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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23 ก ำไรต่อหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท / พันหุ้น) 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

  

 

   

 

ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท 725,196  931,280  695,244  920,475 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 290,634  290,634  290,634  290,634 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 2.50  3.20  2.39  3.17 

 
24 เงินปันผลและส ำรองทั่วไป 

 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลและส ารองทัว่ไปดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 2561 22 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 1.21  352 
ส ารองทัว่ไป     92 
      

ปี 2561      
เงินปันผลประจ าปี 2560 23 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 1.10  320 
ส ารองทัว่ไป     80 

 

  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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25 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้ 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของบริษทักลุ่ม กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจวา่
มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจัดการทุน  
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและ
ความเช่ือมัน่ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทน
จากการลงทุน ซ่ึงบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่
รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั 

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด 
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งบกำรเงินรวม 

   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
อตัราดอกเบ้ีย  
ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 3.98-6.03  57,500  -  -  57,500 
รวม   57,500  -  -  57,500 
          

หนี้สินทางการเงิน          
เงินเบิกเกินบญัชีและ 
    เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
MLR-0.25, 5.75 

  
37,680 

  
- 

  
- 

  
37,680 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00  10,000  -  -  10,000 
รวม   47,680  -  -  47,680 

          

2561          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 5.10  20,000  -  -  20,000 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 3.98-6.03  90,000  -  -  90,000 
รวม   110,000  -  -  110,000 
          

หนี้สินทางการเงิน          
เงินเบิกเกินบญัชีและ 
    เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
MLR-0.25 

  
20,000 

  
- 

  
- 

  
20,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00  10,000  -  -  10,000 
รวม   30,000  -  -  30,000 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
อตัราดอกเบ้ีย  
ท่ีแทจ้ริง 

 

ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 1.05-6.03  181,500  -  -  181,500 
รวม   181,500  -  -  181,500 
          
          

2561          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 5.10  20,000  -  -  20,000 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 1.05-6.03  232,651  -  -  232,651 
รวม   252,651  -  -  252,651 
          

 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศจากการซ้ือขายในจ านวนท่ีน้อย ทั้งน้ีบริษทัมีการท าสัญญา
ประกนัความเส่ียงไวล่้วงหน้าส าหรับเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศบางรายการในระยะสั้น อย่างไรก็ตามความเส่ียงอยูใ่น
ระดบัต ่าจนไม่มีนยัส าคญั 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหน่ึงปี เพื่อป้องกนัความ
เส่ียงของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงานเป็น
รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 
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สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,402  10,448  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ (654)  (62,033)  (654)  (67,317) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง 7,748  (51,585)  (654)  (67,317) 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ                                         654  62,033  654  67,317 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 8,402  10,448  -  - 

        

สกุลเงินอื่นๆ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,862  4,350  310  222 
เจา้หน้ีการคา้ -  (6,409)  -  (5,746) 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 4,862  (2,059)  310  (5,524) 

 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายให้สินเช่ือด้านลูกหน้ีการคา้อย่างระมดัระวงั และมีมาตรการในการติดตามหน้ีอย่างรัดกุม 
โดยลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่มีการคา้ขายกนัมาเป็นเวลานาน จึงคาดว่าจะไม่เกิดความเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจาก
การเรียกเก็บหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดส้ ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวจ้ านวน 15.49 
ลา้นบาท และ 22.24 ลา้นบาท เทียบเป็นร้อยละ 1.1 และร้อยละ 1.2 ของลูกหน้ีการคา้ตามล าดบั  อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่าจะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหน้ี
ไม่ได ้
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม   
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 2  

  

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทาง 
การเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มูลค่าตาม
บญัชี 

 
มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 8,917,668  8,917,668  -  -  8,917,668 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  -  (9,403)  -  (9,403) 
          
31 ธันวำคม 2561          

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 9,091,796  9,091,796  -  -  9,091,796 
ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือจนครบก าหนด 20,000  -  20,000  -  20,000 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  -  (1,118)  -  (1,118) 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ตราสารหน้ีอ่ืนท่ีจะถือ 
  จนครบก าหนด 

 เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาเสนอซ้ือขาย สัญญาแบบ
เดียวกนัท่ีมีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและราคาเสนอซ้ือขายสะทอ้นลกัษณะ
รายการท่ีแทจ้ริงส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั 

สัญญาซ้ือเงินตรา 
  ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 การก าหนดราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน 

 

26 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้ 
   สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 69,695  54,512  68,001  51,386 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 47,203  35,686  45,063  31,863 
หลงัจากหา้ปี 648  1,740  648  1,740 
รวม 117,546  91,938  113,712  84,989 
 

สัญญาเช่าพืน้ที่ขายและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้อง    
 

บริษทัท าสัญญาเช่าพื้นท่ีและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของ
บริษทั สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 1 - 6 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2568 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอื่น ๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 245,000  245,000  223,000  223,000 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 23,051  32,278  16,540  23,979 
สัญญาวา่จา้งงานบริการและค่าท่ีปรึกษา -  1,699  -  - 
รวม 268,051  278,977  239,540  246,979 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารในประเทศหลายแห่งเป็นจ านวน 
15.46 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่ากบั 473.78 ลา้นบาท (2561: 5.05 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 
เทียบเท่ากับ 164.22 ล้านบาท) สัญญาทั้งหมดดงักล่าวจะครบก าหนดภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 
 

27 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรจากก าไรส าหรับ 
ปี 2562 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ  0.70 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน  203.44 ล้านบาท และอนุมัติจัดสรร 
เงินส ารองทัว่ไปในอตัราร้อยละ 10 ของก าไรส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 69.52 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าว
จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2563 
 

28 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะมีผล
บงัคบัใชก้บังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 

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

หน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพยอ์า้งอิงท่ี
มีมูลค่าต ่า เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   

 

29 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ไดมี้การ
จดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินปี 2562 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม ่
 
 
จดัประเภท

ใหม ่
 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม ่

 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม ่

 
 
จดัประเภท

ใหม ่
 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม ่

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  35,853  35,853  -  27,664  27,664 
ภาษีเงินไดจ้่ายล่วงหนา้ 34,229  (34,229)  -  34,229  (34,229)  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 251,607  (1,624)  249,983  235,370  6,565  241,935 
   -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 


