
                   

  

 

 

 

 
 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 30 กันยายน 2563       

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที               

30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ

กิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชนัแนล จาํกัด (มหาชน) ตามลาํดบั ซึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 

เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกับขอ้มูลทางการเงิน 

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจํากัด           

กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมด 

ซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนั ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34

เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเน้น 

 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ซึงอธิบายถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัและบริษทั

จากการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน 

ระหว่างกาลขอ้ 5 ซึงอธิบายถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทั

และบริษทั แผนการจดัการของฝ่ายบริหารเกียวกับเรืองดงักล่าว รวมถึงการนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการ             

ผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 มาถือปฏิบัติในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที                       

30 กนัยายน 2563 ทงันี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลียนแปลงไปเนืองจากเรืองนี  

 

 

 

 

 

 

(เอกสิทธิ ชูธรรมสถิตย)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4195 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤศจิกายน 2563 



งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,701,365 1,113,701 1,687,087 1,095,121 

เงินลงทุนชวัคราว 305,836 806,882 305,836 806,882 

ลูกหนีการคา้ 14 969,870 1,415,823 952,928 1,396,406 

ลูกหนีอืน 227,562 139,593 227,755 139,686 

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

สินคา้คงเหลือ  3,436,210 3,658,213 3,425,658 3,644,478 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 96,950 110,515 -                      -                      

ภาษีขายของสินคา้ทียงัไม่ถือเป็นการขาย 275,767 307,840 275,767 307,840 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 29,210 37,225 25,451 32,605 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,072,770 7,647,292 7,048,982 7,604,518 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัใน

   การเบิกใช้ 2,949 2,949 -                      -                      

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอนื 3, 6 19,439,432 10,910,520 19,439,432 10,910,520 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 905,119 935,930 707,227 707,323 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                      -                      28,335 39,442 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 27,500 -                      27,500                -                      

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 1,130,456 927,693 1,195,129 993,350 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,687,318 2,870,697 2,615,708 2,794,957 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3, 9 464,668 -                      462,252              -                      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอนื 88,925                100,052              81,241                92,118                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื  237,470 249,695 234,023 242,561 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 24,983,837 15,997,536 24,790,847 15,780,271 

รวมสินทรัพย์ 32,056,607 23,644,828 31,839,829 23,384,789 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 32,324 37,680 -                      -                      

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั 4 22,000 10,000 -                      -                      

เจา้หนีการคา้ 1,026,271 1,328,034 1,009,929 1,303,870 

เจา้หนีอืน 388,065 528,099 376,433              515,380              

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 3 225,967 -                      224,765              -                      

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ทีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี 6,663                  -                      6,663                  -                      

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,701,290 1,903,813 1,617,790 1,819,250 

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า 3 262,319              -                      260,930              -                      

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 2,399,620 672,275 2,397,273 669,893 

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 553,833 562,106 524,318              530,964 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 192,954 -                      192,954 -                      

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 37,409 36,946 35,877 35,709 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 3,446,135 1,271,327 3,411,352 1,236,566 

รวมหนีสิน 5,147,425 3,175,140 5,029,142 3,055,816 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

   ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามญัจาํนวน 500 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) 500,000 500,000 500,000 500,000 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้  

    (หุ้นสามญัจาํนวน 291 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) 290,634 290,634 290,634 290,634 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

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

   ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซือคืน 51,433 51,433 51,433 51,433 

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 50,000 50,000 50,000 50,000 

      สาํรองทวัไป 2,030,721 1,961,197 2,030,721 1,961,197 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,457,879 11,318,202 11,347,358 11,169,975 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้ 11,551,578 5,315,788 11,553,397 5,318,590 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 26,919,389 20,474,398 26,810,687 20,328,973 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (10,207) (4,710) -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 26,909,182 20,469,688 26,810,687 20,328,973 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 32,056,607 23,644,828 31,839,829 23,384,789 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 11 2,087,674            2,720,213            2,044,996            2,631,495            

ตน้ทุนขาย 1,443,841            1,840,012            1,414,442            1,779,733            

กาํไรขันต้น 643,833               880,201               630,554               851,762               

รายได้อนื

เงินปันผลรับ 5,449                   2,552                   5,449                   2,552                   

รายไดอ้นื 103,251               119,952               111,244               131,245               

รวมรายได้อืน 108,700               122,504               116,693               133,797               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 752,533               1,002,705            747,247               985,559               

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 403,212               580,183               402,046               578,126               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 368,113               371,006               354,169               352,902               

รวมค่าใช้จ่าย 771,325               951,189               756,215               931,028               

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดําเนินงาน (18,792)               51,516                 (8,968)                 54,531                 

ตน้ทุนทางการเงิน 29,510                 736                      28,783                 -                      

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (2,112)                 29                        -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (50,414)               50,809                 (37,751)               54,531                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 32,423                 11,032                 32,353                 11,037                 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (82,837)               39,777                 (70,104)               43,494                 

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 2,588                   (2,110)                 -                      -                      

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย -                      (80,286)               -                      (80,286)               

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั -                      16,057                 -                      16,057                 

รวมรายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั 2,588                   (66,339)               -                      (64,229)               

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื 156,087               -                      156,087               -                      

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (31,218)               -                      (31,218)               -                      

รวมรายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั 124,869               -                      124,869               -                      

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 127,457               (66,339)               124,869               (64,229)               

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 44,620                 (26,562)               54,765                 (20,735)               

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (80,590)               38,725                 (70,104)               43,494                 

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,247)                 1,052                   -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (82,837)               39,777                 (70,104)               43,494                 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 46,187                 (26,826)               54,765                 (20,735)               

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,567)                 264                      -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 44,620                 (26,562)               54,765                 (20,735)               

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน  (บาท) (0.28)                   0.13                     (0.24)                   0.15                     

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

7



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 11 5,618,763            8,423,444            5,463,166            8,228,212            

ตน้ทุนขาย 3,923,493            5,554,700            3,815,339            5,439,271            

กาํไรขันต้น 1,695,270            2,868,744            1,647,827            2,788,941            

รายได้อนื

เงินปันผลรับ 319,565               486,902               334,513               526,611               

รายไดอ้นื 266,500               388,787               279,473               405,773               

รวมรายได้อืน 586,065               875,689               613,986               932,384               

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,281,335            3,744,433            2,261,813            3,721,325            

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,087,264            1,850,852            1,085,550            1,851,744            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,144,900            1,162,041            1,098,136            1,130,241            

รวมค่าใช้จ่าย 2,232,164            3,012,893            2,183,686            2,981,985            

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 49,171                 731,540               78,127                 739,340               

ตน้ทุนทางการเงิน 88,474                 1,680                   86,356                 -                      

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (16,058)               15,329                 -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (55,361)               745,189               (8,229)                 739,340               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 44,349                 60,216                 44,174                 59,813                 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (99,710)               684,973               (52,403)               679,527               

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 5,904                   (5,563)                 -                      -                      

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย -                      (352,881)             -                      (352,881)             

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไร

    หรือขาดทุนในภายหลงั -                      70,576                 -                      70,576                 

รวมรายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั 5,904                   (287,868)             -                      (282,305)             

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่า

   ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื 6 (83,322)               -                      (83,322)               -                      

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้

   ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 10 16,664                 -                      16,664                 -                      

รวมรายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั (66,658)               -                      (66,658)               -                      

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (60,754)               (287,868)             (66,658)               (282,305)             

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (160,464)             397,105               (119,061)             397,222               

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (93,109)               683,455               (52,403)               679,527               

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (6,601)                 1,518                   -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (99,710)               684,973               (52,403)               679,527               

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (155,784)             398,233               (119,061)             397,222               

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,680)                 (1,128)                 -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (160,464)             397,105               (119,061)             397,222               

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน  (บาท) (0.32)                   2.35                     (0.18)                   2.34                     

(พนับาท)

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่าง ส่วนแบ่ง

ของอตัรา กาํไรขาดทุน

แลกเปลียน เบด็เสร็จอืน รวมองค์ รวม

ทุนเรือนหุน้ ทุน จากการ ของบริษทัร่วม ประกอบอืน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน สาํรองตาม ยงัไม่ได้ แปลงค่า การวดัมูลค่า ทีใชว้ธีิ ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้ทุนซือคืน กฎหมาย สาํรองทวัไป จดัสรร งบการเงิน เงินลงทุนเผอืขาย ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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        

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

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

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 -                 -                 (351,667)        -                 -                         -                 -                 (351,667)        -                 (351,667)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                 -                 -                 -                 -                 683,455         -                 -                         -                 -                 683,455         1,518             684,973             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                 -                 -                 -                 -                 -                 (2,917)            (282,305)                -                 (285,222)        (285,222)        (2,646)            (287,868)            

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 -                 -                 683,455         (2,917)            (282,305)                -                 (285,222)        398,233         (1,128)            397,105             

โอนไปสาํรองทวัไป -                 -                 -                 -                 92,048           (92,048)          -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2562 290,634         1,487,144      51,433           50,000           1,961,197      11,242,994    (3,014)            5,206,607               536                5,204,129      20,287,531    3,142             20,290,673        

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

10



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลกาํไร (ขาดทุน)

ผลต่าง จากเงินลงทุนใน ส่วนแบ่ง

ของอตัรา ตราสารทุนทีกาํหนด กาํไรขาดทุน

แลกเปลียน ใหว้ดัมูลค่าดว้ย เบด็เสร็จอืน รวมองค์ รวม

ทุนเรือนหุน้ ทุน จากการ มูลค่ายตุิธรรม ของบริษทัร่วม ประกอบอืน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน สาํรองตาม ยงัไม่ได้ แปลงค่า ผา่นกาํไรขาดทุน ทีใชว้ธีิ ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ หุน้ทุนซือคืน กฎหมาย สาํรองทวัไป จดัสรร งบการเงิน เบด็เสร็จอืน ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 

ตามทีรายงานในงวดก่อน 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        

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

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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        

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

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

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทไีม่อาํนาจควบคุมของ

   บริษทัยอ่ยลดลงจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                         -                 -                 -                 (817)               (817)                   

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 -                 -                 (203,444)        -                 -                         -                 -                 (203,444)        (817)               (204,261)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

ขาดทุน -                 -                 -                 -                 -                 (93,109)          -                 -                         -                 -                 (93,109)          (6,601)            (99,710)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                 -                 -                 -                 -                 -                 3,983              (66,658)                  -                 (62,675)          (62,675)          1,921              (60,754)              

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 -                 -                 (93,109)          3,983              (66,658)                  -                 (62,675)          (155,784)        (4,680)            (160,464)            

โอนไปสาํรองทวัไป -                 -                 -                 -                 69,524            (69,524)          -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                     

โอนไปกาํไรสะสม -                 -                 -                 -                 -                 5,677              -                 (5,677)                    -                 (5,677)            -                 -                 -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2563 290,634          1,487,144       51,433            50,000            2,030,721       11,457,879     645                 11,550,397            536                 11,551,578     26,919,389     (10,207)          26,909,182        

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง การวดัมูลคา่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ หุน้ทุนซือคืน ตามกฎหมาย สาํรองทวัไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผือขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

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

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        -                        -                        (351,667)               -                             (351,667)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                        -                        -                        -                        -                        679,527                -                             679,527                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                        -                        -                        -                        -                        -                        (282,305)                    (282,305)               

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        679,527                (282,305)                    397,222                

โอนไปสาํรองทวัไป -                        -                        -                        -                        92,048                  (92,048)                 -                             -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562 290,634                1,487,144             51,433                  50,000                  1,961,197             11,124,757           5,206,607                  20,171,772           

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ผลกาํไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนใน

ตราสารทุนทีกาํหนด

ใหว้ดัมูลคา่ดว้ย

ทุนเรือนหุน้ มูลคา่ยติุธรรม

ทีออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ทุนสาํรอง ผา่นกาํไรขาดทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ หุน้ทุนซือคืน ตามกฎหมาย สาํรองทวัไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอืน ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

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

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

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

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

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        -                        -                        (203,444)               -                             (203,444)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

ขาดทุน -                        -                        -                        -                        -                        (52,403)                 -                             (52,403)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                        -                        -                        -                        -                        -                        (66,658)                      (66,658)                 

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        -                        -                        (52,403)                 (66,658)                      (119,061)               

โอนไปสาํรองทวัไป -                        -                        -                        -                        69,524                  (69,524)                 -                             -                        

โอนไปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                        -                        5,677                    (5,677)                        -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 290,634                1,487,144             51,433                  50,000                  2,030,721             11,347,358           11,553,397                26,810,687           

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (99,710)                684,973                (52,403)                679,527                

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 44,349                  60,216                  44,174                  59,813                  

ตน้ทุนทางการเงิน 88,474                  1,680                    86,356                  -                       

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 347,523                176,205                342,651                172,589                

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 96                         8,903                    11,203                  30,159                  

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ (12,645)                -                       (12,645)                -                       

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษี) 16,058                  (15,329)                -                       -                       

(กลบัรายการ) หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 64                         (5,957)                  31                         (6,098)                  

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (9,615)                  2,799                    (8,545)                  4,425                    

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันา 586                       -                       -                       -                       

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (11,189)                (151,293)              (11,150)                (151,063)              

กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายเงินลงทุน -                       1,793                    (3,866)                  1,793                    

เงินปันผลรับ (319,565)              (486,902)              (334,513)              (526,611)              

ดอกเบียรับ (12,629)                (28,019)                (13,951)                (29,555)                

31,797                  249,069                47,342                  234,979                

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 445,988                534,431                443,512                545,627                

ลูกหนีอืน (96,156)                (15,813)                (96,222)                (15,813)                

สินคา้คงเหลือ 231,618                (321,787)              227,365                (306,050)              

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 12,979                  22,586                  -                       -                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 43,330                  (25,600)                42,469                  (27,790)                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 15,327                  (466)                     11,640                  33                         

เจา้หนีการคา้ (301,763)              66,460                  (293,941)              66,602                  

เจา้หนีอืน (135,148)              (185,407)              (134,043)              (184,121)              

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (8,273)                  13,123                  (6,646)                  21,530                  

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ 199,617                -                       199,617                -                       

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 463                       (5,796)                  168                       (5,983)                  

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 439,779                330,800                441,261                329,014                

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (17,970)                (41,439)                (17,550)                (39,876)                

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 421,809                289,361                423,711                289,138                

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชวัคราวเพมิขึน (ลดลง) 501,046                (660,080)              501,046                (660,080)              

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนีถือจนครบกาํหนด -                       20,000                  -                       20,000                  

เงินสดจ่ายเพอืซือตราสารทุน (180,147)              (192,818)              (180,147)              (192,818)              

เงินสดรับจากการขายตราสารทุน 82,844                  -                       82,844                  -                       

เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนระยะยาวอืน -                       19,531                  -                       19,531                  

เงิดสดรับคืนจากการเลิกบริษทัยอ่ย -                       -                       3,866                    -                       

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพย์ (188,174)              (84,294)                (187,759)              (84,444)                

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 22,858                  227,348                22,818                  227,118                

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัและ

   พนกังาน (3,445)                  930                       2,055                    14,181                  

รับเงินปันผล 334,513                526,611                334,513                526,611                

รับดอกเบีย 20,717                  20,054                  22,039                  21,590                  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 590,212                (122,718)              601,275                (108,311)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (143,853)              -                       (143,220)              -                       

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 22,000                  5,000                    -                       -                       

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้ืมระยะสนัจากบุคคลทีเกียวขอ้งกนั (10,000)                -                       -                       -                       

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (203,444)              (351,537)              (203,444)              (351,537)              

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสนั

   จากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) (5,356)                  15,276                  -                       -                       

จ่ายดอกเบีย (88,456)                (1,563)                  (86,356)                -                       

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   ลดลงจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย (817)                     -                       -                       -                       

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (429,926)              (332,824)              (433,020)              (351,537)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 582,095                (166,181)              591,966                (170,710)              

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด 5,569                    (4,490)                  -                       -                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 587,664                (170,671)              591,966                (170,710)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,113,701             1,404,374             1,095,121             1,378,050             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 1,701,365             1,233,703             1,687,087             1,207,340             

(พันบาท)

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รายการทีไม่ใช่เงินสด

การลดลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (83,322)                (352,881)              (83,322)                (352,881)              

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ (4,904)                  33,147                  (4,904)                  33,147                  

โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16,421                  -                       16,421                  -                       

โอนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 215,399                -                       215,399                -                       

(พันบาท)

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

17 

หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทวัไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือโคโรนา 2019 (Covid-19)  

6 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 

7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

9 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

10 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

11 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

12 ภาษีเงินได ้

13 เงินปันผล 

14 เครืองมือทางการเงิน 

15 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

16 การจดัประเภทรายการใหม ่
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 

 

 งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 13 พฤศจิกายน 2563 

 

1 ข้อมูลทัวไป  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค  

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล  
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนีนําเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปีและจัดทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล   รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีทีประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลนีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทงัหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้

ขอ้มูลทีเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ซาํซ้อนกบัขอ้มูลทีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไป

แล้ว ดังนันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครังแรกซึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการ

บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

นอกจากนี สภาวิชาชีพบญัชีฯไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัซึงมีผลบงัคับใช้

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564 และกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผล

กระทบทีอาจเกิดขึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่

เหล่านีซึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดทีถือปฏิบติั 
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(ข) การใช้วิจารณญาณและประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณในการถือปฏิบตัิตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษัท ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ทงันี นโยบายการบัญชี วิธีการ

คาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัทีใชใ้นการประมาณการซึงอาจมีความไม่แน่นอนนันไม่แตกต่างจากทีไดอ้ธิบายไว้

ในงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใชวิ้จารณญาณและแหล่งขอ้มูลสําคญัใหม่ทีใชใ้น

การประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมต่ามทีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

3 การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 เรือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครังแรก ผลกระทบของส่วนของ 

ผูถื้อหุน้จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงันี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

 

 

กาํไรสะสม 

ยงัไม่ได้

จดัสรร 

องคป์ระกอบ

อนื 

ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 

 

กาํไรสะสม 

ยงัไม่ได้

จดัสรร  

องคป์ระกอบ

อนื 

ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 - ตามทีรายงาน  11,318,202  5,315,788  11,169,975  5,318,590 

เพิมขึน (ลดลง) เนืองจาก         

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน         

(1) การจดัประเภทเครืองมือทางการเงิน  ก(1)        

(1.1) ตราสารทุนอนืทีไม่อยูใ่นความ 

ตอ้งการของตลาด         

- การจดัประเภทเครืองมือทางการเงิน  -  7,917,783  -  7,920,783 

- กลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า  597,148  -  594,148  - 

(1.2) หนีสินอนุพนัธ ์  (9,403)  -  (9,403)  - 

(2) ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ทางการเงิน ก(2) -  -  -  - 

ภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้ง  (87,668)  (1,613,641)  (87,668)  (1,613,641) 

การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 - สุทธิภาษเีงินได ้ ข -  -  -  - 

ณ วันที 1 มกราคม 2563   11,818,279  11,619,930  11,667,052  11,625,732 
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงนิ 

 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง

ผลกระทบสะสมกับกาํไรสะสมและองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ดังนัน    

กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลทีนาํเสนอในปี 2562  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินนีให้ขอ้กาํหนดเกียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน

และหนีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ

อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเสียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มเครืองมือทางการเงิน มีดงันี  

 

(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ

สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพยท์างการเงินนัน ทงันี 

TFRS9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผอืขาย หลกัทรัพยเ์พอืคา้ และ

เงินลงทุนทวัไปตามทีกาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 105 

 

ตาม TFRS 9 อนุพนัธ์จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมือ

ใชสิ้ทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว 

 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบยอด

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษัท ณ วันที  

1 มกราคม 2563  
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9  

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่น 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน 

 (พันบาท) 

สินทรัพยท์างการเงินอืน      

- ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 8,917,669  -  8,917,669 

- ตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการ 

ของตลาด 1,992,851 - 

 

10,507,782 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอืน 10,910,520 -  19,425,451 

      

หนีสินทางการเงินอืน - หนีสินอนุพนัธ์ - (9,403)  - 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตงัใจจะถือตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด เพอืวตัถุประสงคท์างกลยุทธ์ใน

ระยะยาว กลุ่มบริษทัเลือกกาํหนดให้เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ทงันี ผลกาํไร (ขาดทุน) สะสมจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่ถูกจดั

ประเภทไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

 

(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

TFRS 9 แนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองเครืองมือทางการเงิน 

ในขณะที เดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวตัิการชาํระหนี และการ

คาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่า

การเปลียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนนัมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนอย่างไร 

และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนําหนัก ทงันี การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์

ทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยที์เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหนีที

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ลูกหนีตามสัญญาเช่า ซึงไม่รวมเงินลงทุนใน 

ตราสารทุน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษัทได้ประเมินการด้อยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัที 1 มกราคม 2563 พบว่าไม่มีผลกระทบจากการ     

ดอ้ยค่าอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครังแรกกบัสัญญาทีเคยระบุว่าเป็นสัญญา

เช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 เรือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที 4 เรือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง

ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 

 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและประโยชน์ทีได้รับทีเกียวขอ้งกบั

สัญญาเช่าในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัได้ประเมินว่า

สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนทีเป็นการเช่าและส่วนที

ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนสิงตอบแทนทีต้องจ่ายตามราคาขายทีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ 

วนัที 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษัทรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้

ลกัษณะของค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปลียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ค่าเสือมราคาของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า 

 

ในการปฏิบติัในช่วงเปลียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปนี  

-  ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าทีอายสุัญญาเช่าสินสุดภายใน 12 เดือน 

-  ใชข้อ้เทจ็จริงทีทราบภายหลงัในการกาํหนดอายสุัญญาเช่า   

-  ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวสาํหรับกลุ่มสัญญาเช่าทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   

-  พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาทีสร้างภาระหรือไม่ เพือเป็นทางเลือกในการทบทวน

การดอ้ยค่าและ 

-  ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16  งบการเงินรวม   

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ณ วันที 1 มกราคม 2563  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขนึ 641,152  637,927 

สิทธิการเช่าลดลง 16,421  16,421 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขนึ 624,731  621,506 

กาํไรสะสม -  - 

 

การวัดมูลค่าหนีสินตามสัญญาเช่า  งบการเงินรวม   

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเปิดเผยไว ้ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 126,222  122,278 

สิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่าทีมีความ

แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลวา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 709,384 

 

709,116 

 835,606  831,394 

มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าทีคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบยีเงินกู้ยืมส่วนเพมิ  

 ณ วันที 1 มกราคม 2563 

 

624,731 

  

621,506 

อตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก (ร้อยละต่อปี)  1.73  1.73 

 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั  

 

ความสัมพนัธ์ทีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 สําหรับความสัมพนัธ์กบับุคคล

หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืนและนโยบายการกาํหนดราคาสําหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัแต่ละ

ประเภทไม่มีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัในระหวา่งงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 

 

รายการทีสําคญักับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 

สรุปไดด้งันี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายสินคา้ -  -  5,459 5,975 

รายไดอื้นๆ -  -  1,779 2,143 

ซือสินคา้ -  -  12,829 24,690 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย -  -  2,921 1,605 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ -  -  403 428 

       

บริษัทร่วม        

ขายสินคา้ - 109 - 85 

รายไดอื้นๆ 620 1,065 620 1,065 

ซือสินคา้ 21,569 30,687 21,569 30,687 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 56 80 56 80 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ 2,136 3,672 2,084 3,604 

     

     

     

     

     

     

     



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

กิจการอืนทีเกยีวข้องกนั        

ขายสินคา้ 84,776 100,473 82,066 96,355 

เงินปันผลรับ 6,518  -  6,518  - 

รายไดอื้นๆ 18,332 30,084 18,330 30,084 

ซือสินคา้ 1,206,587 1,666,666 1,206,531 1,661,905 

ซือสินทรัพย ์ 15,814 21,158 15,814 21,158 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 45,491 78,193 45,490 78,168 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ 12,076 53,704 11,594 52,087 

     

ผู้บริหารสําคัญ       

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั       

   ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 13,465 15,438 12,668 14,553 

   ผลประโยชน์ระยะยาว 1,970 2,513 1,414 1,931 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 15,435 17,951 14,082 16,484 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ขายสินคา้ -  -  12,011 19,642 

รายไดอื้นๆ -  -  5,861 6,453 

ซือสินคา้ -  -  45,371 74,346 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย -  -  3,610 9,540 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ -  -  845 1,053 

       

       

       

       

       



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษัทร่วม        

ขายสินคา้ 90 288 26 221 

เงินปันผลรับ 14,948 39,709 14,948 39,709 

รายไดอื้นๆ 1,885 3,738 1,885 3,738 

ซือสินคา้ 52,733 92,993 52,733 92,993 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 736 215 736 215 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ 3,642 5,880 3,431 5,680 

        

กิจการอืนทีเกยีวข้องกนั        

ขายสินคา้ 237,671 267,104 226,303 256,200 

ขายสินทรัพย ์ 406  -  406  - 

เงินปันผลรับ 299,271 446,644 299,271 446,644 

รายไดอื้นๆ 206,417 112,410 206,415 112,351 

ซือสินคา้ 3,676,352 4,836,295 3,668,451 4,825,266 

ซือสินทรัพย ์ 31,487 40,933 31,487 40,892 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 113,934 222,237 113,927 222,160 

ค่าใชจ่้ายอืนๆ 34,953 78,284 32,983 76,173 

     

ผู้บริหารสําคัญ       

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั       

   ผลประโยชน์ระยะสนัของพนกังาน 48,161 56,854 45,150 53,440 

   ผลประโยชน์ระยะยาว 5,949 6,453 4,244 5,792 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 54,110 63,307 49,394 59,232 

 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

ลูกหนีการค้า 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  6,687  10,953 

บริษทัร่วม -  118 -  118 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 82,243 104,613 81,929  102,272 

รวม 82,243 104,731 88,616  113,343 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

(2562: ค่าเผือหนสีงสัยจะสูญ) - 

  

(1,289) - 

  

(1,289) 

สุทธ ิ 82,243 103,442 88,616  112,054 

      

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

กลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (2562: 

   หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ) สาํหรับ 

     

งวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน (1,289) (6,198) (1,289) (6,198) 

งวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน (1,289) (6,887) (1,289) (6,887) 

  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

ลูกหนีอืน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  552  93 

บริษทัร่วม 1  227  1  227 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 170,448  43,076  170,448  43,076 

รวม 170,449  43,303  171,001  43,396 

 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตราดอกเบยี   งบการเงินรวม  

 

ณ วนัที  

31 ธันวาคม  

ณ วนัที  

30 กนัยายน  

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัที  

30 กนัยายน 

เงนิให้กู้ยืมระยะสัน 2562  2563  2562  เพมิขนึ  ลดลง  2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม 6.03  -  27,500  -  (27,500)  - 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 3.98  3.43-3.98  30,000  -  -  30,000 

รวม     57,500      30,000 

 

 อัตราดอกเบยี   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ณ วนัที  

31 ธันวาคม  

ณ วนัที  

30 กนัยายน  

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัที  

30 กนัยายน 

เงนิให้กู้ยืมระยะสัน 2562  2563  2562  เพมิขนึ  ลดลง  2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 1.52-1.72  0.90-1.72  124,000  1,500  (7,000)  118,500 

บริษทัร่วม 6.03  -  27,500  -  (27,500)  - 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 3.98  3.43-3.98  30,000  -  -  30,000 

รวม     181,500      148,500 

 

 อัตราดอกเบยี   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที  

31 ธันวาคม  

ณ วนัที  

30 กนัยายน  

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัที  

30 กนัยายน 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาว 2562  2563  2562  เพมิขนึ  ลดลง  2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม -  5.25-6.03  -  27,500  -  27,500 

รวม     -      27,500 

 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

เจ้าหนกีารค้า 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - - 4,406 21,708 

บริษทัร่วม 15,428 19,830 15,428  19,830 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 874,603 1,148,239 872,311  1,144,820 

รวม 890,031 1,168,069 892,145  1,186,358 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

เจ้าหนอีืน 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย - - 280  303 

บริษทัร่วม 1,980 1,274 1,964  1,238 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั  40,368 118,741 40,368  118,741 

รวม 42,348 120,015 42,612  120,282 

 

 อัตราดอกเบยี   งบการเงินรวม  

 

ณ วนัที  

31 ธันวาคม  

ณ วนัที  

30 กนัยายน  

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัที  

30 กนัยายน 

เงนิกู้ยืม 2562   2563  2562  เพมิขนึ  ลดลง   2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บุคคลและกิจการ 

   ทีเกียวขอ้งกนั 

 

4.00 

  

3.00 

  

10,000 

  

22,000 

 

(10,000) 

 

22,000 

รวม     10,000      22,000 

 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ภาระผูกพนัอนืๆ 

30 กนัยายน 

2563 

 31 ธันวาคม  

2562 

 (พันบาท) 

ภาระคาํประกันกิจการทเีกยีวข้องกนั 377,240  334,970 

 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือโคโรนา 2019 (Covid-19)  

 

ในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนงานราชการไดก้าํหนดให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบกิจการของ

กลุ่มบริษทัเป็นการชวัคราว ตงัแต่วนัที 22 มีนาคม 2563 เพือจะจาํกดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ทงันี ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพือให้มนัใจว่า

พนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั และพยายามอยา่งยงิยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้นอ้ยทีสุดเท่าที

จะเป็นไปได ้ทงันี ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่สินสุด ทาํให้เกิดความไม่

แน่นอนในการประมาณการผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึน กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรืองดงัต่อไปนี  

 

(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนีการค้าตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใช้ข้อมูล                    

ผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่นําขอ้มูลทีมีการคาดการณ์ใน

อนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา 

 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีการดอ้ยค่าของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์และ

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน  

 

(ข) การวัดมูลค่ายติุธรรม 

 

กลุ่มบริษัทเลือกวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วนัที                

30 กนัยายน 2563 ดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ตราสารทุน        

ตราสารทุนทีวดัมูลค่ายตุิธรรมผา่น 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 19,439,432 

  

- 

 

19,439,432 

  

- 

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย -  8,917,669  -  8,917,669 

ตราสารทุนอืนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการ 

   ของตลาด - 

  

2,589,999 

 

- 

  

2,586,999 

 19,439,432 11,507,668  19,439,432  11,504,668 

หัก ค่าเผือการดอ้ยค่า - (597,148)  - (594,148) 

สุทธ ิ 19,439,432 10,910,520  19,439,432 10,910,520 

 

เงินปันผลรับสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563 มีจาํนวน 319.57 ลา้นบาท (2562: 486.90 ล้านบาท) 

 

รายการเคลือนไหวของตราสารทุนทีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนระหว่างงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที             

30 กนัยายน 2563  มีดงันี  

 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 ณ วนัที  

1 มกราคม        

การปรับ

มูลค่า  

ณ วนัที  

30 กนัยายน 

  2563  ซือ  จาํหน่าย  ยุติธรรม   2563 

                                                หมายเหตุ (พันบาท) 

ตราสารทุน           

บริษทัทีจดทะเบียนใน 

  ตลาดหลกัทรัพย ์

 

3 

 

8,917,669  53,584  (52,475)  (80,177)  8,838,601 

บริษทัทีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน 

  ตลาดหลกัทรัพย ์

 

3 

 

10,507,782 

 

126,563  (30,369) (3,145)  10,600,831 

รวม  19,425,451        19,439,432 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

  งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ     

 

ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ 

  

มูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 

  30 

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

30 

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 

 30 

กนัยายน 

  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 5,534 

 

5,293 - 

  

- 

บริษทั บุญ แคปปิตอล 

     โฮลดิง จาํกดั 

 

ลงทุน 32.00 

 

32.00 700,000 

 

700,000 

 

224,000 

 

224,000 - 

  

- 224,000 

 

224,000 

 

238,322 

  

228,263 - 

  

- 

บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล 

เลทเธอร์ แฟชนั จาํกดั 

 

รองเทา้หนงั 28.00 

 

28.00 50,000 

 

50,000 

 

21,728 

 

21,728 - 

  

- 21,728 

 

21,728 

 

35,930 

  

39,900 560  

 

560 

บริษทั รักษาความปลอดภยั 

ไทยซีคอม จาํกดั 

จาํหน่าย ให้เช่าอปุกรณ์

สัญญาณเตือนภยัและ

ให้บริการรักษาความ

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

 

 

 

 

- 

196,983 196,983  279,768 261,578 

 

11,595 

 

 

 

9,276 

บริษทั ร่วมอิสสระ 

     จาํกดั 

พฒันา 

อสังหาริมทรัพย ์ 25.00 

 

25.00 300,000 

 

300,000 

 

74,999 

 

74,999 - 

  

- 74,999 

 

74,999 

 

178,552 

  

185,017 - 

  

7,500 

บริษทั เวิลดค์ลาส เรนท ์ 

    อะ คาร์ จาํกดั   

 

เช่ารถ 25.00 

 

25.00 380,000 

 

380,000 

 

93,682 

 

93,682 - 

  

- 93,682 

 

93,682 

 

84,615 

  

128,235 2,793 

  

7,973 

บริษทั ร่วมอิสสระ 

ดีเวล็อป เมนท ์จาํกดั   

 

โรงแรม 25.00 

 

25.00 360,000 

 

360,000 

 

90,000 

 

90,000 - 

  

- 90,000 

 

90,000 

 

82,398 

  

87,644 - 

  

14,400 

รวม    707,867 707,867 (640) (544) 707,227 707,323 905,119 935,930  14,948  39,709 
 

บริษทัร่วมทงัหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเวน้ Nanan Cambo Solution  Co., Ltd. ซึงดาํเนินธุรกิจในประเทศกมัพูชา  
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

   
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 

 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

ค่าเผอืการดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 

   30  

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 31 

 ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 30  

กนัยายน 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษัทย่อย  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั ดบัเบิลย ูบี อาร์      

อี จาํกดั 

พฒันา 

อสังหาริมทรัพย ์ 99.90 

 

99.90 50,000 

 

50,000 49,999 

 

49,999 (35,490) 

 

(24,383) 14,509 

 

25,616 

 

- 

 

- 

Amis Du Monde SARL ซือขายสินคา้ - 81.92 - 53,758 - 48,924 - (48,924) - - - - 

Canchana International 

Co., Ltd.   

 

จดัจาํหน่ายสินคา้ 60.00 

 

60.00 16,630 

 

16,300 13,826 

 

13,826 

 

- 

 

- 13,826 

  

13,826 

 

- 

 

- 

บริษทั ไหมทอง จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย 

เสือผา้สาํเร็จรูป 58.16 

 

58.16 111,250 

 

111,250 80,101 

 

80,101 (80,101) 

 

(80,101) - 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม  143,926 192,850  (115,591) (153,408) 28,335 39,442 - - 

 

บริษทัยอ่ยทงัหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้ Amis Du Monde SARL ซึงดาํเนินธุรกิจในประเทศฝรังเศส และ Canchana International  Co., Ltd. ซึงดาํเนินธุรกิจใน

ราชอาณาจกัรกมัพูชา 
 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 Amis Du Monde SARL ไดช้าํระบญัชีเสร็จสินแลว้และไดจ่้ายเงินคืนทุนให้บริษทัจาํนวน 0.11 ลา้นยโูร 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึงจดทะเบียนในตลาด ดงันนัจึงไม่มีราคาทีเปิดเผยต่อสาธารณชน



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้มีดงันี 
 

   

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 3 641,152  637,927 

เพมิขนึ  23,937  23,648 

จาํหน่าย  (24)  (24) 

หัก ค่าเสือมราคา  (200,397)  (199,299) 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563  464,668  462,252 

 

10 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 539,706  669,987  539,671  669,987 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,939,326)  (1,342,262)  (2,936,944)  (1,339,880) 

สุทธิ  (2,399,620)  (672,275)  (2,397,273)  (669,893) 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหว่างงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 

30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงันี 

 

 
  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 

 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที  

31 ธันวาคม 

2562   

กาํไรสะสม/

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของผูถื้อหุ้น 

  

 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  

ณ วันที  

30 กันยายน 

2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4,243  -  2,899 - 7,142 

สินคา้คงเหลือ 10,205  - (1,344) - 8,861 

กาํไรขนัตน้ของค่าเผือสินคา้รับคืน 422,879  - (40,050) - 382,829 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 104,319  (89,549) (7,544) -  7,226 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 22,148  - - - 22,148 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 6,637 - 6,637 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 106,193  - (1,330) -  104,863 

รวม 669,987  (89,549) (40,732) - 539,706 

       

หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

สินทรัพย/์หนีสินอนุพนัธ์ - 1,881 (2,529) - (648) 

ตราสารทุนทีวดัมูลค่ายตุิธรรมผา่น 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (2562:  

   ตราสารทุนทีเป็นหลักทรัพย์ 

   เผือขาย)  

 

 

 

(1,329,648) 

  

 

 

(1,612,221) 

 

 

 

- 

 

 

 

16,664 

  

 

 

(2,925,205) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  (10,781)  - (859)  - (11,640) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,833)  - - - (1,833) 

รวม (1,342,262)  (1,610,340)  (3,388)  16,664  (2,939,326) 

         

สุทธ ิ (672,275)  (1,699,889)  (44,120)  16,664  (2,399,620) 

 

 

 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที  

1 มกราคม 

2562  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  

ณ วันที  

30 กันยายน 

2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4,778  (945) - 3,833 

สินคา้คงเหลือ 11,944  885 - 12,829 

กาํไรขนัตน้ของค่าเผือสินคา้รับคืน 446,195  (4,440) - 441,755 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 93,825  9,774 - 103,599 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 22,148 - - 22,148 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,424  (2,294) - 130 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 109,910  4,306 - 114,216 

รวม 691,224  7,286 - 698,510 

        

หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย (1,372,228)  - 70,576  (1,301,652) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  (9,636)  (858)  - (10,494) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,833)  - - (1,833) 

รวม (1,383,697)  (858)  70,576  (1,313,979) 
        

สุทธ ิ (692,473)  6,428  70,576  (615,469) 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 

 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที  

31 ธันวาคม 

2562   

กาํไรสะสม/

องคป์ระกอบ

อืนของส่วน

ของผูถื้อหุ้น 

 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  

ณ วันที  

30 กันยายน 

2563  

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4,243  -  2,899 - 7,142 

สินคา้คงเหลือ 10,205  - (1,344) - 8,861 

กาํไรขนัตน้ของค่าเผือสินคา้รับคืน 422,879  - (40,050) - 382,829 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 104,319  (89,549) (7,544) - 7,226 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 22,148  - - - 22,148 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 6,602 - 6,602 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 106,193  - (1,330) -  104,863 

รวม 669,987  (89,549) (40,767) - 539,671 

       

หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

สินทรัพย/์หนีสินอนุพนัธ์ - 1,881 (2,529) - (648) 

ตราสารทุนทีวดัมูลค่ายตุิธรรมผา่น 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (2562:  

ตราสารทุนทีเป็นหลักทรัพย์             

เผือขาย)  

 

 

 

(1,329,648) 

 

 

 

(1,612,221) 

 

 

 

- 

  

 

 

16,664 

 

 

 

(2,925,205) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  (10,232)  - (859)  - (11,091) 

รวม (1,339,880)  (1,610,340)  (3,388)  16,664  (2,936,944) 

         

สุทธ ิ (669,893)  (1,699,889)  (44,155)  16,664  (2,397,273) 

 

 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที  

1 มกราคม 

2562  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน  

ณ วันที  

30 กันยายน 

2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  4,778  (945) - 3,833 

สินคา้คงเหลือ 11,944  885 - 12,829 

กาํไรขนัตน้ของค่าเผือสินคา้รับคืน 446,195  (4,440) - 441,755 

เงินลงทุนระยะยาวอืน 93,825  9,774 - 103,599 

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 22,148 - - 22,148 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,424  (2,294) - 130 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 109,910  4,306 - 114,216 

รวม 691,224  7,286 - 698,510 

        

หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย (1,372,228)  - 70,576  (1,301,652) 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  (9,087)  (858)  -  (9,945) 

รวม (1,381,315)  (858)  70,576  (1,311,597) 

        

สุทธ ิ (690,091)  6,428 70,576 (613,087) 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บริษทัและบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีทียงัไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชีจาํนวน 514.61 ลา้นบาท และ 90.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2562: ไม่ม,ี 71.34 ล้านบาท 

ตามลาํดับ)  

 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษทั ทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้าน            

การดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน

และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 

บริษทัมีส่วนงานทีรายงานทงัสิน 3 ส่วนงานหลกั คือ เครืองสําอางและเครืองหอม เครืองแต่งกายสุภาพสตรี 

เครืองแต่งกายสุภาพบุรุษ บริษทัประเมินกาํไรจากการดาํเนินงาน โดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใช้ในการวดักําไร                 

จากการดาํเนินงานในงบการเงิน บริษทัไม่ไดร้ายงานสินทรัพยแ์ละหนีสินแต่ละส่วนงานทีรายงาน เนืองจาก

ผู ้บริหารเชือว่าการใช้กําไรก่อนภาษี เ งินได้ในการวัดผลการดําเนินงานนันเป็นข้อมูลทีเหมาะสมใน                             

การประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอืนทีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกยีวกับส่วนงานทีรายงาน 

 

 งบการเงนิรวม 

 

เครืองสําอาง 

และเครืองหอม  

เครืองแต่งกาย

สุภาพสตรี  

เครืองแต่งกาย

สุภาพบุรุษ  

รวมส่วนงานที

รายงาน  

 

อืนๆ  

ตัดรายการบญัชี

ระหว่างกัน 

  

รวม  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 2563  2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

     (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 185 254  680  1,025  594  700  1,459  1,979  647  764  (18) (23) 2,088  2,720 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน -  14  (4)  82  46  57  42  153  (39)  (20)  -  3 3  136 

รายไดอื้น                  109  123 

ค่าใชจ้า่ยทีไม่ไดปั้นส่วน                  (160)  (208) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                  (2)  - 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                  (50)  51 

 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 

 

เครืองสําอาง 

และเครืองหอม  

เครืองแต่งกาย

สุภาพสตรี  

เครืองแต่งกาย

สุภาพบุรุษ  

รวมส่วนงานที

รายงาน  

 

อืนๆ  

ตัดรายการบญัชี

ระหว่างกัน 

  

รวม  

สําหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 2563  2562 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

     (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 540  772  1,855  3,152  1,449  2,217  3,844  6,141  1,830  2,376  (55) (94)  5,619  8,423 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 6  41  6  301  47  222  59  564  (147)  1  8  13 (80)  578 

รายไดอื้น                   586  876 

ค่าใชจ่้ายทีไม่ไดปั้นส่วน                   (545)  (724) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุน 

   ในบริษทัร่วม                 

  

(16)  15 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                   (55)  745 
 

 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศที

ไม่เป็นสาระสาํคญั 
 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้ทีเป็นรายใหญ่ของกลุ่มบริษทั 
 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดส่้วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหนึง 
 

12 ภาษีเงินได้ 

  

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึนอยู่กบัการประมาณการทีดีทีสุดของฝ่ายบริหารเกียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉลียถ่วง

นาํหนักทีคาดไวส้ําหรับปีทางการเงินเต็มปีทีใช้กบัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดที้

แทจ้ริงของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแตกต่างจากภาษี

เงินไดป้ระจาํปีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีคาดไว ้เนืองจากรายไดเ้งินปันผลทีไดรั้บการยกเวน้และผลขาดทุนทีไม่ไดรั้บรู้

เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

13 เงนิปันผล 

 

เงินปันผลทีบริษทัจ่ายให้ผูถื้อหุน้ มีดงันี 
 

 วนัทีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล 

ต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

ปี 2563      

เงินปันผลระหวา่งกาล 8 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 0.70  203 

      

ปี 2562      

เงินปันผลประจาํปี 22 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 1.21  352 
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14 เครืองมือทางการเงนิ 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชนัมูลค่ายตุิธรรมสาํหรับเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า

ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชี

ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 

 

  

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2 ระดบั 3  รวม 

  (พันบาท) 

30 กันยายน 2563          

สินทรัพย์ทางการเงนิทวีัดมูลค่าด้วย 

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 3,242  -  3,242  -  3,242 

           

สินทรัพย์ทางการเงนิทวีัดมูลค่าด้วย 

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

ตราสารทุน 19,439,432  8,838,601  -  10,600,831  19,439,432 

          

31 ธันวาคม 2562          

สินทรัพย์ทางการเงนิและหนีสินทางการเงิน 

ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ตราสารทุนทีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือขาย 8,917,669  8,917,669  -  -  8,917,669 

หนีสินอนุพนัธ์ -  -  (9,403)  -  (9,403) 
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เครืองมือทางการเงนิทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 และระดบั 3 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

ตราสารทุน  เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดและการคิดลดเงินปันผล ขอ้สมมติฐานหลกัทีใชใ้นการ

ประเมินราคาดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราการเพิมขึนของรายไดต่้อปี อตัรากาํไรก่อน 

ดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) อตัรากาํไรสุทธิ อตัราเงิน

ปันผลทีคาดว่าจะได้รับในอนาคต ขอ้มูลอืนทีเกียวขอ้งของตราสารทุนทีมีลักษณะ

เหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัในตลาด และปัจจยัความเสียงทีเกียวขอ้ง 

  เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด วิธีนีจะประเมินมูลค่าโดยใชต้วัคูณร่วมของตลาดที

ได้มาจากราคาเสนอซือขายของบริษัทเปรียบเทียบกับผูล้งทุนและอัตรากําไรของ 

EBITDA ทีคาดการณ์ไวข้องผูล้งทุน 

สัญญาซือเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหน้า 

 การกาํหนดราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงราคาซือขายสัญญาซือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัทีรายงาน 

 

ความเสียงด้านเครดิต 

 

ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้และสินทรัพยที์เกิดจากสัญญาประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุน

ด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านีประมาณการโดย

อา้งอิงขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยปัจจยัทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัลูกหนีและ

ประเมินสภาวะเศรษฐกิจทีเกิดขึนในปัจจุบนัและทีคาดการณ์ว่าจะเกิดขึนในอนาคต 
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ลูกหนีการค้า งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที 30 กันยายน 2563 ลูกหนีการคา้  

ค่าเผือผล

ขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า  ลูกหนีการคา้  

ค่าเผือผล

ขาดทุน 

จากการดอ้ยค่า  
(พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 859,108  -  859,405  - 

เกินกาํหนดชาํระ        

   นอ้ยกวา่ 1 เดือน 88,364  -  77,391  - 

   1 - 3 เดือน 19,331  -  11,409  - 

   4 - 12 เดือน 2,846  (1,153)  2,468  (1,153) 

   มากกวา่ 12 เดือน 15,678  (14,304)  17,712  (14,304) 

รวม 985,327  (15,457)  968,385  (15,457) 

หัก ค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (15,457)    (15,457)   

สุทธ ิ 969,870    952,928   

 

ลูกหนีการค้า 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

 (พนับาท) 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,295,386  1,273,421 

เกินกาํหนดชาํระ     

น้อยกวา่ 1 เดือน 99,491  99,491 

1 - 3 เดือน 16,708  15,946 

4 - 12 เดือน 4,773  4,249 

มากกว่า 12 เดือน 14,956  18,790 

 1,431,314  1,411,897 

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (15,491)  (15,491) 

สุทธ ิ 1,415,823  1,396,406 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตงัแต่ 7 วนั ถึง 120 วนั 
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15 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวข้องกนั 

 
 

 

ณ วันที 30 กันยายน 2563 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอนื ๆ    

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซือสินคา้ทียงัไม่ไดใ้ช ้ 245,000  223,000 

หนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร 27,316  21,428 

สัญญาวา่จา้งงานบริการและค่าทีปรึกษา 7,560  6,851 

รวม 279,876  251,279 

 

16 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินของปี 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพือให้สอดคล้องกับการนําเสนอ 

งบการเงินปี 2563 ดงันี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ก่อนจดั

ประเภทใหม ่

 

 

จดัประเภท

ใหม ่

 

 

หลงัจดั

ประเภทใหม ่

 

 

ก่อนจดั

ประเภทใหม ่

 

 

จดัประเภท 

ใหม ่

 

 

หลงัจดั 

ประเภทใหม ่

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

ลูกหนีอนื - 139,593 139,593 - 139,686 139,686 

สินทรัพย ์

   หมุนเวยีนอนื 

 

176,818 

 

(139,593) 

  

37,225 

 

172,291 

 

(139,686) 

  

32,605 

เงินลงทุนเผือขาย 8,917,669 (8,917,669)  - 8,917,669 (8,917,669)  - 

เงินลงทุนระยะยาวอนื 1,992,851 (1,992,851)  - 1,992,851 (1,992,851)  - 

สินทรัพยท์างการเงนิ 

   ไมห่มุนเวียนอนื 

 

- 

 

10,910,520 

  

10,910,520 

 

- 

 

10,910,520 

  

10,910,520 

  -   -  

 

การจดัประเภทรายการใหม่นีเนืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 


