
                   

  
 
 
 
 
 

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

 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
 
ขา้พเจ้าไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563       
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงิน  
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัด           
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ซ่ึงอธิบายถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัและบริษทั
จากการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้ งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน 
ระหว่างกาลขอ้ 5 ซ่ึงอธิบายถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทั
และบริษทั แผนการจดัการของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว รวมถึงการน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการ              
ผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 มาถือปฏิบัติในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
30 มิถุนายน 2563 ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี  
 
 
 
 
 
 
(เอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4195 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 สิงหาคม 2563 



งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,352,459 1,113,701 1,332,333 1,095,121 

เงินลงทุนชัว่คราว 216,050 806,882 216,050 806,882 

ลูกหน้ีการคา้ 14 860,292 1,415,823 851,622 1,396,406 

ลูกหน้ีอ่ืน 160,502 139,593 160,976 139,686 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 30,000 57,500 148,500 181,500 

สินคา้คงเหลือ  3,633,944 3,658,213 3,616,923 3,644,478 

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 95,139 110,515 -                      -                      

ภาษีขายของสินคา้ท่ียงัไม่ถือเป็นการขาย 291,371 307,840 291,371 307,840 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 37,059 37,225 32,776 32,605 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,676,816 7,647,292 6,650,551 7,604,518 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัใน

   การเบิกใช้ 2,949 2,949 -                      -                      

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3, 6 19,305,820 10,910,520 19,305,820 10,910,520 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 907,081 935,930 707,227 707,323 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                      -                      29,924 39,442 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 27,500 -                      27,500                -                      

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 924,137 927,693 989,137 993,350 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,852,446 2,870,697 2,779,437 2,794,957 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3, 9 519,632 -                      517,115              -                      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 89,455                100,052              81,624                92,118                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  228,570 249,695 222,211 242,561 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 24,857,590 15,997,536 24,659,995 15,780,271 

รวมสินทรัพย์ 31,534,406 23,644,828 31,310,546 23,384,789 

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมนุเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 36,468 37,680 -                      -                      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 10,000 10,000 -                      -                      

เจา้หน้ีการคา้ 773,364 1,328,034 752,156 1,303,870 

เจา้หน้ีอ่ืน 392,733 528,099 382,093              515,380              

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 3 228,811 -                      227,509              -                      

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,441,376 1,903,813 1,361,758 1,819,250 

หนี้สินไม่หมนุเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3 304,709              -                      303,372              -                      

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 2,332,264 672,275 2,329,907 669,893 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 554,361 562,106 524,786 530,964 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 36,317 36,946 34,801 35,709 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,227,651 1,271,327 3,192,866 1,236,566 

รวมหนีสิ้น 4,669,027 3,175,140 4,554,624 3,055,816 

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

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

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้  

    (หุ้นสามัญจ านวน 291 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 290,634 290,634 290,634 290,634 

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น

   ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 1,487,144 1,487,144 1,487,144 1,487,144 

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

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

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

      ส ารองทัว่ไป 1,961,197 1,961,197 1,961,197 1,961,197 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,605,380 11,318,202 11,484,373 11,169,975 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 11,427,414 5,315,788 11,431,141 5,318,590 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 26,873,202 20,474,398 26,755,922 20,328,973 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (7,823) (4,710) -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 26,865,379 20,469,688 26,755,922 20,328,973 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,534,406 23,644,828 31,310,546 23,384,789 

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 11 1,388,119            2,748,462            1,340,576            2,691,010            

ตน้ทุนขาย 978,440               1,779,402            959,766               1,794,077            

ก าไรขั้นต้น 409,679               969,060               380,810               896,933               

รายได้อ่ืน

เงินปันผลรับ 311,118               348,310               326,066               366,119               

รายไดอ่ื้น 42,132                 65,800                 44,029                 66,402                 

รวมรายได้อ่ืน 353,250               414,110               370,095               432,521               

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 762,929               1,383,170            750,905               1,329,454            

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 203,530               614,004               205,776               619,177               

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 380,676               392,099               359,450               373,409               

ตน้ทุนทางการเงิน 39,469                 491                      38,624                 -                      

รวมค่าใช้จ่าย 623,675               1,006,594            603,850               992,586               

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (12,376)               3,742                   -                      -                      

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 126,878               380,318               147,055               336,868               

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 24,795                 4,955                   24,770                 4,955                   
ก าไรส าหรับงวด 102,083               375,363               122,285               331,913               

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

    ขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (2,976)                 (735)                    -                      -                      
ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย -                      (121,489)             -                      (121,489)             

งบการเงนิรวม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

งบการเงนิรวม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั -                      24,299                 -                      24,299                 

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั (2,976)                 (97,925)               -                      (97,190)               

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

   ขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลคา่

   ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 575,379               -                      575,379               -                      

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้

   ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (115,076)             -                      (115,076)             -                      

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั 460,303               -                      460,303               -                      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 457,327               (97,925)               460,303               (97,190)               

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 559,410               277,438               582,588               234,723               

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 105,408               375,560               122,285               331,913               

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,325)                 (197)                    -                      -                      
ก าไรส าหรับงวด 102,083               375,363               122,285               331,913               

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 563,750               277,825               582,588               234,723               

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4,340)                 (387)                    -                      -                      
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 559,410               277,438               582,588               234,723               

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  (บาท) 0.36                     1.29                     0.42                     1.14                     

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 11 3,531,089            5,703,231            3,418,170            5,596,717            

ตน้ทุนขาย 2,479,652            3,714,688            2,400,897            3,659,538            

ก าไรขั้นต้น 1,051,437            1,988,543            1,017,273            1,937,179            

รายได้อ่ืน

เงินปันผลรับ 314,116               484,350               329,064               524,059               

รายไดอ่ื้น 163,249               268,835               168,229               274,528               

รวมรายได้อ่ืน 477,365               753,185               497,293               798,587               

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,528,802            2,741,728            1,514,566            2,735,766            

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 684,052               1,270,669            683,504               1,273,618            

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 776,787               791,035               743,967               777,339               

ตน้ทุนทางการเงิน 58,964                 944                      57,573                 -                      

รวมค่าใช้จ่าย 1,519,803            2,062,648            1,485,044            2,050,957            

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (13,946)               15,300                 -                      -                      

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (4,947)                 694,380               29,522                 684,809               

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 11,926                 49,184                 11,821                 48,776                 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (16,873)               645,196               17,701                 636,033               

งบการเงนิรวม

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

    ขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 3,316                   (3,453)                 -                      -                      

ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย -                      (272,595)             -                      (272,595)             

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั -                      54,519                 -                      54,519                 

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั 3,316                   (221,529)             -                      (218,076)             

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

   ขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลคา่

   ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 6 (239,409)             -                      (239,409)             -                      

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้

   ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 10 47,882                 -                      47,882                 -                      

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั (191,527)             -                      (191,527)             -                      

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (188,211)             (221,529)             (191,527)             (218,076)             

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (205,084)             423,667               (173,826)             417,957               

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (12,519)               644,730               17,701                 636,033               

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4,354)                 466                      -                      -                      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (16,873)               645,196               17,701                 636,033               

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (201,971)             425,059               (173,826)             417,957               

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,113)                 (1,392)                 -                      -                      
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (205,084)             423,667               (173,826)             417,957               

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน   (บาท) (0.04)                   2.22                     0.06                     2.19                     

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่าง ส่วนแบง่
ของอตัรา ก าไรขาดทนุ
แลกเปล่ียน เบด็เสร็จอ่ืน รวมองค์ รวม

ทนุเรือนหุน้ ทนุ จากการ ของบริษทัร่วม ประกอบอ่ืน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ส ารองตาม ยงัไม่ได้ แปลงค่า การวดัมูลค่า ท่ีใชวิ้ธี ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้ทนุซ้ือคืน กฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร งบการเงิน เงินลงทนุเผ่ือขาย ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดหกดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 290,634         1,487,144      51,433           50,000           1,869,149      11,003,254    (97)                 5,488,912               536                5,489,351      20,240,965    4,270             20,245,235        

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 13 -                 -                 -                 -                 -                 (351,667)        -                 -                         -                 -                 (351,667)        -                 (351,667)            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

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

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2562 290,634         1,487,144      51,433           50,000           1,961,197      11,204,269    (1,692)            5,270,836               536                5,269,680      20,314,357    2,878             20,317,235        

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลก าไร (ขาดทนุ)
ผลต่าง จากเงินลงทนุใน ส่วนแบง่

ของอตัรา ตราสารทนุท่ีก าหนด ก าไรขาดทนุ
แลกเปล่ียน ใหว้ดัมูลค่าดว้ย เบด็เสร็จอ่ืน รวมองค์ รวม

ทนุเรือนหุน้ ทนุ จากการ มูลค่ายติุธรรม ของบริษทัร่วม ประกอบอ่ืน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ส ารองตาม ยงัไม่ได้ แปลงค่า ผา่นก าไรขาดทนุ ท่ีใชวิ้ธี ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้ทนุซ้ือคืน กฎหมาย ส ารองทัว่ไป จดัสรร งบการเงิน เบด็เสร็จอ่ืน ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ตามที่รายงานในงวดก่อน 290,634          1,487,144       51,433            50,000            1,961,197       11,318,202     (3,338)            5,318,590              536                 5,315,788       20,474,398     (4,710)            20,469,688        

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                 -                 -                 -                 -                 500,077          -                 6,304,142              -                 6,304,142       6,804,219       -                 6,804,219          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 290,634          1,487,144       51,433            50,000            1,961,197       11,818,279     (3,338)            11,622,732            536                 11,619,930     27,278,617     (4,710)            27,273,907        

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 13 -                 -                 -                 -                 -                 (203,444)        -                 -                         -                 -                 (203,444)        -                 (203,444)            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ขาดทนุ -                 -                 -                 -                 -                 (12,519)          -                 -                         -                 -                 (12,519)          (4,354)            (16,873)              

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                 -                 -                 -                 -                 -                 2,075              (191,527)                -                 (189,452)        (189,452)        1,241              (188,211)            

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                 -                 -                 -                 -                 (12,519)          2,075              (191,527)                -                 (189,452)        (201,971)        (3,113)            (205,084)            

โอนไปก าไรสะสม -                 -                 -                 -                 -                 3,064              -                 (3,064)                    -                 (3,064)            -                 -                 -                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2563 290,634          1,487,144       51,433            50,000            1,961,197       11,605,380     (1,263)            11,428,141            536                 11,427,414     26,873,202     (7,823)            26,865,379        

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทนุเรือนหุน้

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง การวดัมลูคา่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุน้ หุน้ทนุซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินลงทนุเผ่ือขาย ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 290,634             1,487,144          51,433               50,000               1,869,149          10,888,945        5,488,912                 20,126,217        

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 13 -                    -                    -                    -                    -                    (351,667)           -                            (351,667)           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไร -                    -                    -                    -                    -                    636,033             -                            636,033             

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

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    636,033             (218,076)                   417,957             

โอนไปส ารองทัว่ไป -                    -                    -                    -                    92,048               (92,048)             -                            -                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 290,634             1,487,144          51,433               50,000               1,961,197          11,081,263        5,270,836                 20,192,507        

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
12



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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลก าไร (ขาดทนุ)

จากเงินลงทนุใน

ตราสารทนุท่ีก าหนด

ใหว้ดัมลูคา่ดว้ย

ทนุเรือนหุน้ มลูคา่ยติุธรรม

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ทนุส ารอง ผา่นก าไรขาดทนุ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุน้ หุน้ทนุซ้ือคืน ตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ตามทีร่ายงานในงวดก่อน 290,634             1,487,144          51,433               50,000               1,961,197          11,169,975        5,318,590                 20,328,973       

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                    -                    -                    -                    -                    497,077             6,307,142                 6,804,219         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 290,634             1,487,144          51,433               50,000               1,961,197          11,667,052        11,625,732               27,133,192       

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 13 -                    -                    -                    -                    -                    (203,444)           -                            (203,444)           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

ก าไร -                    -                    -                    -                    -                    17,701               -                            17,701              

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    -                    -                    (191,527)                   (191,527)           

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                    -                    -                    -                    -                    17,701               (191,527)                   (173,826)           

โอนไปก าไรสะสม -                    -                    -                    -                    -                    3,064                 (3,064)                       -                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2563 290,634             1,487,144          51,433               50,000               1,961,197          11,484,373        11,431,141               26,755,922       

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
13



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

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด (16,873)                645,196                17,701                  636,033                

ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 11,926                  49,184                  11,821                  48,776                  

ตน้ทนุทางการเงิน 58,964                  944                       57,573                  -                       

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 247,367                119,487                234,737                116,965                

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 96                         5,264                    9,614                    25,135                  

ก าไรจากตราสารอนุพนัธ์ (11,538)                -                       (11,538)                -                       

ส่วนแบง่ (ก าไร) ขาดทนุของเงินลงทนุในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษี) 13,946                  (15,300)                -                       -                       

(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 1,742                    (5,742)                  1,742                    (5,883)                  

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สินคา้ (724)                     (2,639)                  200                       (1,012)                  

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันา 612                       -                       -                       -                       

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,935                    (152,180)              1,935                    (151,950)              

ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ -                       2,839                    -                       2,839                    

เงินปันผลรับ (314,116)              (484,350)              (329,064)              (524,059)              

ดอกเบ้ียรับ (9,438)                  (17,370)                (10,477)                (18,403)                

(16,101)                145,333                (15,756)                128,441                

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 553,887                346,054                543,140                339,345                

ลูกหน้ีอ่ืน (21,007)                (34,674)                (21,388)                (34,674)                

สินคา้คงเหลือ 24,993                  (204,195)              27,355                  (180,311)              

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 14,764                  14,089                  -                       -                       

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 14,841                  43,401                  14,505                  41,355                  

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 10,080                  (13,673)                9,305                    (14,030)                

เจา้หน้ีการคา้ (554,670)              125,365                (551,714)              137,909                

เจา้หน้ีอ่ืน (128,317)              (74,481)                (126,210)              (72,511)                

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (7,745)                  459                       (6,178)                  9,494                    

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (629)                     (5,700)                  (908)                     (5,815)                  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน (109,904)              341,978                (127,849)              349,203                
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (10,855)                (9,726)                  (10,724)                (8,156)                  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน (120,759)              332,252                (138,573)              341,047                

(พันบาท)

งบการเงนิรวม
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
14



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

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 590,832                (657,199)              590,832                (657,199)              

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหน้ีถือจนครบก าหนด -                       20,000                  -                       20,000                  

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทนุ (150,147)              (132,318)              (150,147)              (132,318)              

เงินสดรับจากการขายตราสารทนุ 30,369                  285                       30,369                  285                       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย ์ (86,988)                (53,304)                (86,613)                (53,463)                

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 1,344                    227,302                1,344                    227,072                

เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ

   พนกังาน 79                         902                       5,579                    7,153                    

รับเงินปันผล 329,064                524,059                329,064                524,059                

รับดอกเบ้ีย 13,368                  12,856                  14,407                  13,888                  

เงินสดรับจากการขายตราสารทนุ -                       -                       

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 727,921                (57,417)                734,835                (50,523)                

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (98,618)                -                       (98,033)                -                       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000                  20,000                  -                       -                       

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (10,000)                -                       -                       -                       

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (203,444)              (351,537)              (203,444)              (351,537)              

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,212)                  11,614                  -                       -                       
จ่ายดอกเบ้ีย (58,936)                (884)                     (57,573)                -                       

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (362,210)              (320,807)              (359,050)              (351,537)              

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 244,952                (45,972)                237,212                (61,013)                

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเทา่เงินสด (6,194)                  (2,433)                  -                       -                       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 238,758                (48,405)                237,212                (61,013)                

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ 1 มกราคม 1,113,701             1,404,374             1,095,121             1,378,050             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 30 มถุินายน 1,352,459             1,355,969             1,332,333             1,317,037             

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

การลดลงในมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุ (239,409)              (272,595)              (239,409)              (272,595)              

เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ 7,077                    12,999                  7,077                    12,999                  

โอนสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16,421                  -                       16,421                  -                       

(พันบาท)

งบการเงนิรวม
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
15



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 (Covid-19)  
6 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
9 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
10 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
11 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
12 ภาษีเงินได ้
13 เงินปันผล 
14 เคร่ืองมือทางการเงิน 
15 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
16 การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

17 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค  
 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 34 เ ร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล   รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ข) การใช้วิจารณญาณและประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไว้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใชว้ิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่ท่ีใชใ้น
การประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
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3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของ 
ผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 

 
ก าไรสะสม 
ยงัไมไ่ด้
จดัสรร  

องคป์ระกอบ
อื่น 

ของส่วน 
ของผูถื้อหุ้น 

 
ก าไรสะสม 
ยงัไม่ได้
จดัสรร  

องคป์ระกอบ
อื่น 

ของส่วน 
ของผูถื้อหุ้น 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  11,318,202  5,315,788  11,169,975  5,318,590 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก         
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน         
(1) การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน  ก(1)        

(1.1) ตราสารทุนอื่นท่ีไม่อยูใ่นความ 
ตอ้งการของตลาด         
- การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน  -  7,917,783  -  7,920,783 
- กลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า  597,148  -  594,148  - 
(1.2) หน้ีสินอนุพนัธ์  (9,403)  -  (9,403)  - 

(2) ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน ก(2) -  -  -  - 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  (87,668)  (1,613,641)  (87,668)  (1,613,641) 
การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได ้ ข -  -  -  - 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563   11,818,279  11,619,930  11,667,052  11,625,732 

 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกับก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น    
กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 
(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ
สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้ งน้ี 
TFRS9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และ
เงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 

 
ตาม TFRS 9 อนุพนัธ์จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือ
ใชสิ้ทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว 

 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบยอด
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี  
1 มกราคม 2563  
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 การจดัประเภทตาม TFRS 9  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่น 

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 (พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน      
- ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 8,917,669  -  8,917,669 
- ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ 

ของตลาด 1,992,851 

 

- 

 

10,507,782 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 10,910,520  -  19,425,451 

      
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน - หน้ีสินอนุพนัธ์ -  (9,403)  - 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งใจจะถือตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด เพื่อวตัถุประสงคท์างกลยุทธ์ใน
ระยะยาว กลุ่มบริษทัเลือกก าหนดให้เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งน้ี ผลก าไร (ขาดทุน) สะสมจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่ถูกจดั
ประเภทไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  
 
(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

 
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่า
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นอย่างไร 
และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้งน้ี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบติักับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนใน 
ตราสารทุน 
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กลุ่มบริษทัได้ประเมินการด้อยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 พบว่าไม่มีผลกระทบจากการ     
ดอ้ยค่าอยา่งเป็นสาระส าคญั 

 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 
 
เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สัญญาเช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ตาม  TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่า
สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ี
ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษัทรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้
ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 
ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
-  ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายสุัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน 
-  ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุัญญาเช่า   
-  ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
-  พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวน
การดอ้ยค่าและ 
-  ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น 641,152  637,927 
สิทธิการเช่าลดลง 16,421  16,421 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 624,731  621,506 
ก าไรสะสม -  - 

 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  งบกำรเงินรวม   
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 126,222  122,278 

สิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่าท่ีมีความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 709,384 

 
709,116 

 835,606  831,394 

มูลค่ำปัจจุบันของค่ำเช่ำที่คิดลดโดยใช้อัตรำดอกเบีย้เงินกู้ยืมส่วนเพิม่  
 ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 

 
624,731 

  
621,506 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  1.73  1.73 
 
  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 ส าหรับความสัมพนัธ์กบับุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนและนโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละ
ประเภทไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 

รายการท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  2,170  4,689 
รายไดอ่ื้น ๆ -  -  1,986  2,116 
ซ้ือสินคา้ -  -  6,054  24,545 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -  -  92  7,889 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  258  492 
        

บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 14  125  -  82 
เงินปันผลรับ 14,948  17,809  14,948  17,809 
รายไดอ่ื้น ๆ 563  1,424  563  1,424 
ซ้ือสินคา้ 7,967  30,943  7,967  30,943 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 600  64  600  64 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 109  1,137  16  1,071 
        

บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 76,710  84,547  72,902  79,432 
เงินปันผลรับ 290,951  305,642  290,951  305,642 
รายไดอ่ื้น ๆ 44,800  35,487  44,800  35,486 
ซ้ือสินคา้ 741,716  1,606,524  737,712  1,604,678 
ซ้ือสินทรัพย ์ 492  9,254  492  9,213 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 25,981  58,467  25,981  58,422 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 4,764  13,186  4,561  12,844 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 15,321  16,512  14,174  13,982 
ผลประโยชน์ระยะยาว 2,219  1,965  1,654  1,931 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 17,540  18,477  15,828  15,913 
 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  6,552  13,667 
รายไดอ่ื้น ๆ -  -  4,082  4,310 
ซ้ือสินคา้ -  -  32,542  49,656 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -  -  689  7,935 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ -  -  442  625 
        

บริษัทร่วม        
ขายสินคา้ 90  179  26  136 
เงินปันผลรับ 14,948  39,709  14,948  39,709 
รายไดอ่ื้น ๆ 1,265  2,673  1,265  2,673 
ซ้ือสินคา้ 31,164  62,306  31,164  62,306 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 680  135  680  135 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 1,506  2,208  1,347  2,076 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บุคคลและกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ 152,895  166,631  144,237  159,845 
ขายทรัพยสิ์น 406  -  406  - 
เงินปันผลรับ 292,753  446,644  292,753  446,644 
รายไดอ่ื้น ๆ 188,085  82,326  188,085  82,267 
ซ้ือสินคา้ 2,469,765  3,169,629  2,461,920  3,163,361 
ซ้ือสินทรัพย ์ 15,673  19,775  15,673  19,734 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 68,443  144,044  68,437  143,992 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 22,877  24,580  21,389  24,086 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
     ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 34,696  41,416  32,482  38,886 
     ผลประโยชน์ระยะยาว 3,979  3,940  2,830  3,862 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 38,675  45,356  35,312  42,748 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

  
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีการค้า 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  6,075  10,953 
บริษทัร่วม -  118  -  118 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 85,635  104,613  84,389  102,272 
รวม 85,635  104,731  90,464  113,343 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

(2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
 

- 
  

(1,289) 
  

- 
  

(1,289) 
สุทธ ิ 85,635  103,442  90,464  112,054 

        



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
กลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า  (2562: 
   หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) ส าหรับ 

       

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (1,269)  (689)  (1,269)  (689) 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน (1,289)  (689)  (1,289)  (689) 

  
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
ลูกหน้ีอื่น 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  663  93 
บริษทัร่วม 117  227  117  227 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 110,073  43,076  110,073  43,076 
รวม 110,190  43,303  110,853  43,396 

 
 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม  

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
เงินให้กู้ยืม 2562  2563  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม 6.03  5.25-6.03  27,500  -  -  27,500 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.98  3.43-3.98  30,000  -  -  30,000 
รวม     57,500      57,500 

 
  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
เงินให้กู้ยืม 2562   2563  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 1.52-1.72  1.72  124,000  1,500  (7,000)  118,500 
บริษทัร่วม 6.03  5.25-6.03  27,500  -  -  27,500 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.98  3.43-3.98  30,000  -  -  30,000 
รวม     181,500      176,000 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
เจ้าหนี้การค้า 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  4,333  21,708 
บริษทัร่วม 7,986  19,830  7,986  19,830 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 697,091  1,148,239  691,589  1,144,820 
รวม 705,077  1,168,069  703,908  1,186,358 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
เจ้าหนีอ้ื่น 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  400  303 
บริษทัร่วม 444  1,274  428  1,238 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  29,108  118,741  29,108  118,741 
รวม 29,552  120,015  29,936  120,282 

 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม  

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
เงินกู้ยืม 2562   2563  2562  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00  3.00  10,000  10,000  (10,000)  10,000 
รวม     10,000      10,000 

 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ภาระผูกพนัอื่นๆ 
30 มิถุนายน 

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 (พันบาท) 

ภำระค ำ้ประกันกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 313,490  334,970 

 
5 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรนำ 2019 (Covid-19)  
 

ในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนงานราชการไดก้ าหนดให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบกิจการของ
กลุ่มบริษทัเป็นการชัว่คราว ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2563 เพื่อจะจ ากดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่า
พนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั และพยายามอยา่งยิ่งยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ี
จะเป็นไปได ้ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความ
ไม่แน่นอนในการประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี 
เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใช้ข้อมูล                    
ผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย ( loss rate) และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ใน
อนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา 
 
กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
 

(ข) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วนัท่ี                
30 มิถุนายน 2563 ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

6 สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ตราสารทุน        
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
19,305,820 

  
- 

  
19,305,820 

  
- 

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -  8,917,669  -  8,917,669 
ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ 
   ของตลาด 

 
- 

  
2,589,999 

  
- 

  
2,586,999 

 19,305,820  11,507,668  19,305,820   11,504,668 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  (597,148)  -  (594,148) 
สุทธ ิ 19,305,820  10,910,520  19,305,820  10,910,520 

 
เงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  มีจ านวน  329.06 ล้านบาท (2562: 524.06  
ล้านบาท) 
 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
30 มิถุนายน 2563  มีดงัน้ี  
 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม        
การปรับ
มูลค่า  

ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน 

  2563  ซ้ือ  จ าหน่าย  ยติุธรรม   2563 
                                                หมายเหตุ (พันบาท) 
ตราสารทุน           
บริษทัท่ีจดทะเบียนใน 
  ตลาดหลกัทรัพย ์

 
3 

 
8,917,669 

  
53,584 

  
- 

  
(236,264) 

  
8,734,989 

บริษทัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน 
  ตลาดหลกัทรัพย ์

 
3 

 
10,507,782 

  
96,563 

  
(30,369) 

  
(3,145) 

  
10,570,831 

รวม  19,425,451        19,305,820 
 

 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร     
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
  

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
มิถุนายน 

 30 
มิถุนายน 

  2563  2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บริษัทร่วม  (ร้อยละ) (พันบาท) 
Nanan Cambo Solution 
     Co., Ltd. 

 
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 49.00 

 
49.00 12,960 

 
12,960 

 
6,475 

 
6,475 

 
(640) 

 
(544) 

 
5,835 

 
5,931 

 
5,371 

 
5,293 

  
- 

  
- 

บริษทั บุญ แคปปิตอล 
     โฮลดิ้ง จ ากดั 

 
ลงทุน 

 
32.00 

  
32.00 

 
700,000 

  
700,000 

  
224,000 

  
224,000 

  
- 

  
- 

  
224,000 

  
224,000 

  
239,073 

  
228,263 

  
- 

  
- 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 
เลทเธอร์ แฟชัน่ จ ากดั 

 
รองเทา้หนงั 

 
28.00 

  
28.00 

 
50,000 

  
50,000 

  
21,728 

  
21,728 

  
- 

  
- 

  
21,728 

  
21,728 

  
36,968 

  
39,900 

  
560  

 
560 

บริษทั รักษาความปลอดภยั 
ไทยซีคอม จ ากดั 

จ าหน่าย ให้เช่าอุปกรณ์
สัญญาณเตือนภยัและ
ให้บริการรักษาความ

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

 
 
- 

 
 

 
 
- 

 196,983  196,983  270,551  261,578 

  
 
 

11,595  

 
 
 

9,276 
บริษทั ร่วมอิสสระ 
     จ ากดั 

พฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์

 
25.00 

  
25.00 

 
300,000 

  
300,000 

  
74,999 

  
74,999 

  
- 

  
- 

  
74,999 

  
74,999 

  
177,859 

  
185,017 

  
- 

  
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 

  
93,794 

  
128,235 

  
2,793 

  
7,973 

บริษทั ร่วมอิสสระ 
ดีเวล็อป เมนท ์จ ากดั   

 
โรงแรม 

 
25.00 

 
 

 
25.00 

 
360,000 

  
360,000 

  
90,000 

  
90,000 

  
- 

  
- 

  
90,000 

  
90,000 

  
83,465 

  
87,644 

  
- 

  
14,400 

รวม         707,867  707,867  (640)  (544)  707,227  707,323  907,081  935,930  14,948  39,709 
 

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

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30  

มิถุนายน 
 31  
ธนัวาคม 

 30  
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30  
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30  
มิถุนายน 

 31 
 ธนัวาคม 

 30  
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30  
มิถุนายน 

 30  
มิถุนายน 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
บริษัทย่อย   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั ดบัเบิ้ลย ูบี อาร์                
อี จ ากดั 

พฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์

  
99.9 

  
99.9 

  
50,000 

  
50,000 

  
49,999 

  
49,999 

  
(33,901) 

  
(24,383) 

  
16,098 

  
25,616 

  
- 

  
- 

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  (162,926)  (153,408)  29,924  39,442  -  - 
 

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 Amis Du Monde SARL อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชีของบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาด ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3 641,152  637,927 
เพิ่มขึ้น  7,409  7,409 
จ าหน่าย  (24)  (24) 
หัก ค่าเส่ือมราคา  (128,905)  (128,197) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  519,632  517,115 

 
10 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 575,991  669,987  575,966  669,987 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,908,255)  (1,342,262)  (2,905,873)  (1,339,880) 
สุทธิ  (2,332,264)  (672,275)  (2,329,907)  (669,893) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 
  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 
 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2562   

ก าไรสะสม/
องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุ้น 

  
 

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
30 มิถุนำยน 

2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,243  -  320  -  4,563 
สินคา้คงเหลือ 10,205  -  405  -  10,610 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 422,879  -  (10,696)  -  412,183 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 104,319  (89,549)  1,923  -  16,693 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,148  -  -  -  22,148 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  4,837  -  4,837 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 106,193  -  (1,236)  -  104,957 
รวม 669,987  (89,549)  (4,447)  -  575,991 

          
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
สินทรัพย/์หน้ีสินอนุพนัธ์ -  1,881  (2,308)  -  (427) 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (2562:  
   ตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์ 
   เผ่ือขาย)  

 
 
 

(1,329,648) 

  
 
 

(1,612,875) 

  
 
 
- 

  
 
 

47,882 

  
 
 

(2,894,641) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (10,781)  -  (573)  -  (11,354) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,833)  -  -  -  (1,833) 
รวม (1,342,262)  (1,610,994)  (2,881)  47,882  (2,908,255) 
          
สุทธ ิ (672,275)  (1,700,543)  (7,328)  47,882  (2,332,264) 
 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น  

 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2562   
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
30 มิถุนำยน 

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

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (1,372,228)  -  54,519  (1,317,709) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,636)  (572)  -  (10,208) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,833)  -  -  (1,833) 
รวม (1,383,697)  (572)  54,519  (1,329,750) 

        
สุทธ ิ (692,473)  (1,237)  54,519  (639,191) 

 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 
 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2562   

ก าไรสะสม/
องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุ้น 

 

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
30 มิถุนำยน 

2563  
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,243  -  320  -  4,563 
สินคา้คงเหลือ 10,205  -  405  -  10,610 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 422,879  -  (10,696)  -  412,183 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 104,319  (89,549)  1,923  -  16,693 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,148  -  -  -  22,148 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  4,812  -  4,812 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 106,193  -  (1,236)  -  104,957 
รวม 669,987  (89,549)  (4,472)  -  575,966 
          
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
สินทรัพย/์หน้ีสินอนุพนัธ์ -  1,881  (2,308)  -  (427) 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (2562:  
ตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์             
เผ่ือขาย)  

 
 
 

(1,329,648) 

  
 
 

(1,612,875) 

  
 
 

- 

  
 
 

47,882 

  
 
 

(2,894,641) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (10,232)  -  (573)  -  (10,805) 
รวม (1,339,880)  (1,610,994)  (2,881)  47,882  (2,905,873) 
          
สุทธ ิ (669,893)  (1,700,543)  (7,353)  47,882  (2,329,907) 

 
  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น   

 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม 

2562   
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
30 มิถุนำยน  

2562 

 (พันบาท) 

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

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (1,372,228)  -  54,519  (1,317,709) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,087)  (572)  -  (9,659) 
รวม (1,381,315)  (572)  54,519  (1,327,368) 

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

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษท่ีียงัไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีจ านวน 331.01 ลา้นบาท และ 81.72 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2562: ไม่มี, 71.34 ล้านบาท 
ตามล าดับ)  

 
  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษทั ท่ีผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดด้าน            
การด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 
บริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงานหลกั คือ เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี  
เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ บริษทัประเมินก าไรจากการด าเนินงาน โดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไร                  
จากการด าเนินงานในงบการเงิน บริษทัไม่ไดร้ายงานสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละส่วนงานท่ีรายงาน เน่ืองจาก
ผู ้บริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการด าเนินงานนั้ นเป็นข้อมูลท่ีเหมาะสมใน                             
การประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
เคร่ืองส ำอำง 
และเคร่ืองหอม  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพสตรี  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพบุรุษ  

รวมส่วนงำนที่
รำยงำน  

 
อ่ืนๆ  

ตัดรำยกำรบญัชี
ระหว่ำงกัน 

  
รวม  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มถิุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

     (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 146  258  461  1,032  289  721  896  2,011  498  774  (6)  (37)  1,388  2,748 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 4  5  2  89  (16)  62  (10)  156  (68)  23  19  49  (59)  228 
รายไดอ้ื่น                         353  414 
คา่ใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                         (155)  (266) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วม                     

    
(12)  4 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้                         127  380 

 
  



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 
เคร่ืองส ำอำง 
และเคร่ืองหอม  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพสตรี  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพบุรุษ  

รวมส่วนงำนที่
รำยงำน  

 
อ่ืนๆ  

ตัดรำยกำรบญัชี
ระหว่ำงกัน 

  
รวม  

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
     (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 355  518  1,175  2,127  855  1,517  2,385  4,162  1,183  1,612  (37)  (71)  3,531  5,703 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตามส่วนงาน 6  27  10  219  1  165  17  411  (108)  21  8  10  (83)  442 
รายไดอ้ื่น                         477  753 
คา่ใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                         (385)  (516) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุน 
   ในบริษทัร่วม                     

    
(14)  15 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได ้                         (5)  694 
 
 



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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ี
ไม่เป็นสาระส าคญั 

 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้ท่ีเป็นรายใหญ่ของกลุ่มบริษทั 
 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 

12 ภำษีเงินได้ 
  
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นระยะเวลา
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 คือร้อยละ -241.08 และร้อยละ 40.04 ตามล าดบั (2562: คือ ร้อยละ 7.08 และ 
ท่ีร้อยละ 7.12) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากรายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บการยกเวน้
และผลขาดทุนท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

13 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล 8 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 0.70  203 

      
ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 22 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 1.21  352 
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14 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 

 
  

 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มูลค่าตาม
บญัชี 

 
มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (พันบาท) 
30 มิถุนำยน 2563          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 2,135  -  2,135  -  2,135 
           
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ตราสารทุน 19,305,820  8,734,989  -  10,570,831  19,305,820 
          
31 ธันวำคม 2562          

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 8,917,669  8,917,669  -  -  8,917,669 
หน้ีสินอนุพนัธ์ -  -  (9,403)  -  (9,403) 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2 และระดับ 3 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ตราสารทุน  เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดและการคิดลดเงินปันผล ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการ

ประเมินราคาดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราการเพิ่มขึ้นของรายไดต่้อปี อตัราก าไรก่อน 
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) อตัราก าไรสุทธิ อตัราเงิน
ปันผลท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของตราสารทุนท่ีมีลกัษณะ
เหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัในตลาด และปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

  เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด วิธีน้ีจะประเมินมูลค่าโดยใชต้วัคูณร่วมของตลาดท่ี
ได้มาจากราคาเสนอซ้ือขายของบริษัทเปรียบเทียบกับผูล้งทุนและอัตราก าไรของ 
EBITDA ท่ีคาดการณ์ไวข้องผูล้งทุน 

สัญญาซ้ือเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 การก าหนดราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน 

 

ความเส่ียงด้านเครดิต 
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดย
อา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหน้ีและ
ประเมินสภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ลูกหน้ีการคา้  

ค่าเผื่อผล
ขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า  ลูกหน้ีการคา้  

ค่าเผื่อผล
ขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า  
(พันบาท) 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 772,799  -  772,072  - 
เกินก าหนดช าระ        
   นอ้ยกวา่ 1 เดือน 58,665  -  51,756  - 
   1 - 3 เดือน 24,496  -  21,111  - 
   4 - 12 เดือน 6,201  (1,869)  5,918  (1,869) 
   มากกวา่ 12 เดือน 15,267  (15,267)  17,901  (15,267) 
รวม 877,428  (17,136)  868,758  (17,136) 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (17,136)    (17,136)   
สุทธ ิ 860,292    851,622   

 

ลูกหน้ีการค้า 
 

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร  
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,295,386  1,273,421 
เกินก าหนดช าระ     
นอ้ยกวา่ 1 เดือน 99,491  99,491 
1 - 3 เดือน 16,708  15,946 
4 - 12 เดือน 4,773  4,249 
มากกวา่ 12 เดือน 14,956  18,790 

 1,431,314  1,411,897 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (15,491)  (15,491) 
สุทธ ิ 1,415,823  1,396,406 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 120 วนั 
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15 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 
 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอื่น ๆ    

เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 245,000  223,000 

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 19,411  12,567 
สัญญาวา่จา้งงานบริการและค่าท่ีปรึกษา 12,294  11,620 

รวม 276,705  247,187 
 

16 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินของปี 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการน าเสนอ  
งบการเงินปี 2563 ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม ่
 
 

จดัประเภท
ใหม ่

 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม ่

 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม ่

 
 

จดัประเภท 
ใหม ่

 
 

หลงัจดั 
ประเภทใหม ่

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
ลูกหน้ีอ่ืน -  139,593  139,593  -  139,686  139,686 
สินทรัพย ์
   หมุนเวียนอื่น 

 
176,818 

  
(139,593) 

  
37,225 

  
172,291 

  
(139,686) 

  
32,605 

เงินลงทุนเผื่อขาย 8,917,669  (8,917,669)  -  8,917,669  (8,917,669)  - 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,992,851  (1,992,851)  -  1,992,851  (1,992,851)  - 
สินทรัพยท์างการเงิน 
   ไม่หมุนเวียนอื่น 

 
- 

  
10,910,520 

  
10,910,520 

  
- 

  
10,910,520 

  
10,910,520 

   -      -   
 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 


